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1 Úvod 
 

Odpovědnost za ochranu neboli Responsibility to protect (R2P) je koncept na pomezí 

mezinárodního práva, etiky a mezinárodní politiky, který se snaží přinést odpověď na otázku, 

jak reagovat v situaci, kdy na území suverénního státu dochází k páchání zločinů dle 

mezinárodního práva a stát sám není schopný jim zabránit, nebo je dokonce sám páchá na 

vlastním obyvatelstvu. R2P tak navazuje na problematiku tzv. humanitárních intervencí, která 

začala být znovu aktuální zejména poté, co mezinárodní společenství nedokázalo zabránit 

zločinům páchaným ve Rwandě v roce 1994 nebo v srbské Srebrenici o rok později, ale 

budila řadu kontroverzí i ve chvíli, kdy mezinárodní společenství dokázalo reagovat, a tedy 

skupina států intervenovala, jako například v Kosovu v roce 1999. Má mezinárodní 

společenství v případě páchání zločinů proti lidskosti, válečných zločinů, etnických čistek 

nebo genocidy zasáhnout? Nebo jsme nuceni jen nečinně přihlížet tomu, jak se se situací 

vyrovná sám stát, na jehož území k páchání těchto zločinů dochází? Jak by měl takový zásah 

vypadat? 

 

Koncept R2P vznikl v roce 2001 a od té doby prošel značným vývojem. Práce se snaží 

ukázat, jaký vliv na vývoj konceptu měl zásah koalice států během tzv. arabského jara v Libyi 

v roce 2011, kdy poprvé došlo k použití nejkontroverznější části konceptu – vojenskému 

zásahu za účelem ochrany obyvatel – a v Sýrii, kde arabské jaro propuklo téměř současně, 

avšak k žádnému zásahu nedošlo. Výsledkem je řadu let trvající občanská válka. Proč 

v jednom případě mezinárodní společenství odpovědnost za ochranu obyvatel převzalo, a 

v druhém, zpočátku takřka identickém, ne? 

 

Gareth Evans, velký zastánce konceptu na mezinárodní půdě a jeden z jeho otců 

zakladatelů, označil zásah v Libyi za „učebnicový příklad“ použití R2P.
1
 Kritici zásahu, 

zejména stálí členové Rady bezpečnosti Rusko a Čína, naopak tvrdili, že došlo k překročení 

mandátu, který koalice států pod vedením NATO k zásahu dostala, a obávali se dalšího 

možného zneužití v Sýrii. Tím na mezinárodní půdě odůvodňovali neochotu svolit zde 

k jakékoli akci. „Situace (v Sýrii – pozn. autora) nemůže být odtržena od kontextu zkušeností 

z Libye…Požadavek na příměří se (v Libyi – pozn. autora) obrátil v občanskou válku 

                                                 
1
 EVANS, Gareth. Ending Mass Atrocity Crimes: The Responsibility to Protect Balance Sheet After Libya. 

Second Renate Kamener Oration. Melbourne : Leo Baeck Centre, 31. July 2011. 
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s humanitárními, sociálními a vojenskými důsledky, které přesáhly hranice Libye. Zbrojní 

embargo se změnilo v námořní blokádu západní Libye. Takový model by měl být vyňat ze 

světové praxe.“, uvedl například při jednom z jednání Rady bezpečnosti k Sýrii ruský 

zástupce Vitalij Čurkin.
2
 Je taková argumentace oprávněná? Skutečně došlo v Libyi 

k překročení uděleného mandátu? 

 

Do mezinárodní debaty o R2P vnesl zásah v Libyi vlnu optimismu. Znamená použití 

konceptu Radou bezpečnosti zlomový okamžik? Jsme svědky začínající praxe států a vzniku 

nové normy mezinárodního práva? Podařilo se najít nástroj, který dokáže vyřešit dilema 

spojené s humanitárními intervencemi? Skončila éra, kdy jsme byli nuceni pouze přihlížet 

masivnímu porušování lidských práv, ať už se děje na území jakéhokoli státu? 

 

Vývoj v Sýrii, která se postupně propadla do rozsáhlé občanské války a ke které 

mezinárodní společenství zůstalo mlčet přesto, že světové veřejné mínění postupně šokovaly 

zprávy o páchání zločinů proti lidskosti, o masivním porušování mezinárodního 

humanitárního práva a páchání válečných zločinů nebo o použití chemických zbraní proti 

civilnímu obyvatelstvu  -  byl pak doslova studenou sprchou. Jak mezinárodní společenství na 

dění v Sýrii reagovalo a co syrská občanská válka znamená pro R2P?  

 

Co zkušenosti z obou konfliktů konceptu přinesly? Kam se vývoj R2P dále ubírá?  Jak 

dále pokračovat? To jsou základní otázky, na které se pokusím odpovědět. 

 

Práce je rozčleněna do čtyř kapitol. První kapitola je věnována vzniku a vývoji 

konceptu. Zabývá se především zprávou mezinárodní komise ICISS z roku 2001, ve které byl 

koncept poprvé představen, Závěrečným dokumentem Světového summitu z roku 2005, kde 

koncept dostal podobu, kterou podpořily všechny členské státy OSN. Následně je představen 

vývoj v praxi Rady bezpečnosti. Rozebírány jsou také každoročně vydávané zprávy 

generálního tajemníka, ve kterých se věnuje různým aspektům R2P. Cílem této části je 

především představit koncept a jeho jednotlivé součásti. 

 

Druhá kapitola se věnuje konfliktu v Libyi. Rozebírány jsou blíže reakce 

mezinárodního společenství na dění na místě, otázka tvrzeného překročení mandátu ze strany 

                                                 
2
 Press Release. Security Council Fails to Adopt Draft Resolution Condemning Syria’s Crackdown on Anti-

Government Protestors, Owing to Veto by Russian Federation, China. UN Doc SC/10403. 4. October 2011. 
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koalice vedené Severoatlantickou aliancí a vliv, který měla aplikace konceptu a především 

klíčové rezoluce RB OSN 1970 a 1973 na etablování součástí konceptu jakožto norem 

mezinárodního práva.  

 

Ve třetí kapitole je zkoumána situace v Sýrii a rozebráno, jak na vývoj na místě 

reagovalo mezinárodní společenství, především Rada bezpečnosti. Kapitola je zaměřena na 

tvrzená páchání zločinů proti lidskosti a válečných zločinů – tedy „spouštěcích“ zločinů R2P - 

použití chemických zbraní a zločinů páchaných Islámským státem. Cílem kapitoly je najít 

odpověď na otázku, proč k zásahu dle R2P v Sýrii nedošlo, a co to znamenalo pro samotný 

koncept. 

 

Poslední, čtvrtá kapitola se zabývá otázkou, jak dále pokračovat s celým konceptem po 

zkušenostech v Libyi a Sýrii. Jaká je budoucnost Odpovědnosti za ochranu? Blíže jsou zde 

představeny jednotlivé návrhy, které se v konceptu objevily po zkušenostech s oběma 

konflikty. Podrobněji je tak analyzován koncept Responsibility while protecting (RwP), 

otázka kritérií zásahu (tzv. guidelines), problematika monitoringu zásahu a odpovědnosti 

zasahujícího, zapojení Valného shromáždění do rozhodování o R2P, omezení užívání práva 

veta ze strany stálých členů RB OSN - tzv. responsibility not to veto, otázka prevence páchání 

zločinů dle R2P a konečně i problematika využití jednostranných opatření bez použití síly 

v rámci konceptu.  

 

Má R2P stále naději? 
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2 Vývoj konceptu Odpovědnosti za ochranu 

 

 Humanitární intervence a další zásahy na ochranu obyvatel probíhající na území cizího 

státu tak, jak je známe z průběhu 90let 20. století, vzbuzovaly vždy velmi silné kontroverze.  

A to jak ve chvíli, kdy k takové intervenci došlo, tak i tehdy, kdy k zásahu mezinárodní 

společenství nedokázalo přistoupit. Výsledkem bylo jak zklamání z vývoje v Somálsku po 

faktickém krachu operace Restore Hope v roce 1992-93 nebo vlna nesouhlasu veřejného 

mínění a odpor řady států vůči zásahu vojsk NATO v Kosovu v roce 1999, tak i otřesné 

zkušenosti s genocidou ve Rwandě v roce 1994 a v bosenské Srebrenici v roce 1995.  

 

V rámci debaty probíhající na mezinárodní půdě spatřovali jedni v humanitárních 

intervencích nepřijatelný zásah do státní suverenity jako základního prvku současného 

mezinárodního uspořádání a porušení zásady svrchované rovnosti či zásady nevměšování 

(např. Rusko a Čína při debatě týkající se zásahu NATO v Kosovu
3
). Druzí je naopak hájili 

z pozice vzrůstající internacionalizace a potřeby zabránit masovému porušování lidských 

práv, porušování humanitárního práva a páchání zločinů dle mezinárodního práva (USA, 

Francie, Velká Británie a další státy NATO ve stejném případě
4
). Stejně tak pro některé byla 

hlavním kritériem pro posouzení zásahu jeho efektivita a dopady, kdežto jiní kladli důraz na 

legální postup při jeho uplatnění. 

 

Do sporu vstoupil v roce 1999 generální tajemník OSN Kofi Annan ve svém projevu 

ve Valném shromáždění s jasně formulovanou otázkou, kterou zopakoval i o rok později na 

Summitu tisíciletí: „Pokud je humanitární intervence skutečně nepřijatelným zásahem do 

státní suverenity, jak bychom měli reagovat na události ve Rwandě a Srebrenici – na hrubé a 

systematické porušování lidských práv, které bourá všechny principy našeho společného 

lidství?“
5
 

 

 V odpovědi na tuto výzvu vznikla na popud kanadské vlády v roce 2000 Mezinárodní 

komise pro intervenci a státní suverenitu (ICISS).  

                                                 
3
 UN doc. S/PV.3988 24. March. 1999. 

4
 Ibid. 

5
 „…if humanitarian intervention is, indeed, an unacceptable assault on sovereignty, how should we respond to 

a Rwanda, to a Srebrenica – to gross and systematic violations of human rights that affect every precept of our 

common humanity?“ UN Doc. A/55/1. Report of Secretary-General on the Work of Organization. 6. September 

2000. 
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2.1 Zpráva Mezinárodní komise pro intervenci a státní suverenitu 
(ICISS) „Odpovědnost za ochranu“ (2001) 
 

 Výsledkem práce dvanáctičlenné komise, které společně předsedali australský 

diplomat a ředitel nevládní organizace International Crisis Group Gareth Evans a alžírský 

diplomat a zvláštní poradce generálního tajemníka OSN Mohamed Sahnoun, bylo vytvoření 

konceptu R2P.  

 

 

2.1.1 Suverenita jako odpovědnost 

 

 Prvním krokem k novému konceptu bylo chápání státní suverenity jako odpovědnosti 

(sovereignty as responsibility). O suverenitě se zde nepřemýšlí jako o prerogativě či právu 

státu ve vztahu k jinému státu, naopak, pozornost je zaměřena daleko více na potřeby a práva 

jednotlivce a schopnosti státu plnit své povinnosti vůči němu. Toto pojetí je tak reakcí na 

často fatální selhání státu vedoucí ke krizím v devadesátých letech a na narůstající počet 

vnitřních konfliktů v období po konci bipolární éry. Suverenita jako odpovědnost je tvořena 

třemi prvky: 

 

 Státní orgány jsou odpovědné za plnění funkcí státu spočívajících v ochraně 

života, bezpečí a blahobytu svých občanů. 

 Tuto odpovědnost mají jak vnitrostátně, ve vztahu ke svým občanům, tak i 

navenek ve vztahu k mezinárodnímu společenství reprezentovanému OSN. 

 Představitelé státu jsou odpovědni za své jednání, ať už spočívá v konání, či 

nekonání.
6
 

  

                                                 
6
 ICISS. The Responsibility to Protect. Report of the International Commission on Intervention and State 

Sovereignty. Ottawa : The International Development and Research Center. 2001. 
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2.1.2 Vznikající norma 

 

Komise ve své zprávě nepopisuje koncept R2P jako něco zcela nového, ale odvolává 

se na řídicí princip (guiding principle) již obsažený v dosavadním chování států. Toto chování 

nemá sice dosud charakter mezinárodního obyčeje, protože mu chybí jeho potřebné znaky, 

především opinio iuris, přesto však z textu zprávy vyplývá, že lze mluvit o tzv. řídicím 

principu, který se objevuje v praxi států, tedy tvořícím se usu longaevu. Oním řídicím 

principem je přesvědčení o přípustnosti vojenské intervence v extrémních případech, kdy 

dochází k závažné újmě, nebo bezprostředně závažná újma hrozí obyvatelům státu, který jí 

není schopen zabránit, nebo ji sám působí. Komise přitom cituje praxi Rady bezpečnosti 

především v případě Somálska, akce regionální organizace ECOWAS
7
 v Libérii či Sierra 

Leone nebo zásah NATO v Kosovu.
8
    

 

 

2.1.3 Nová terminologie 

 

 Komise vstupuje do dosavadní debaty, spočívající především ve sporu o existenci 

práva/povinnosti zásahu ve výše zmíněných případech, s novým přístupem i terminologií. 

Podobně jako řada nevládních organizací odmítá doposud užívaný pojem humanitární 

intervence už jen proto, že zkresluje význam slova „humanitární“, když tento pojem spojuje 

s vojenskou akcí a použitím síly. Debatu o existenci práva intervenovat pak nahrazuje právě 

konceptem Odpovědnosti za ochranu. 

 

 Mění tak rovinu dosavadní debaty od aktérů, kteří rozhodují o případném zásahu, více 

směrem k beneficientům – jednotlivcům. Koncept Odpovědnosti za ochranu pak překračuje 

dimenzi samotného státu tím, že tuto odpovědnost sekundárně přiznává i mezinárodnímu 

společenství. A dále umožňuje i rozšířit uvažování o samotném zásahu v čase. K doposud 

převažující diskuzi o včasné reakci – chápané zde jako odpovědnost reagovat (responsibility 

to react) - přistupuje i odpovědnost situaci předcházet (responsibility to prevent) a 

odpovědnost za obnovení žádoucího stavu (responsibility to rebuilt). 

  

                                                 
7
 Hospodářské společenství západoafrických států. 

8
 ICISS. The Responsibility to Protect. Report of the International Commission on Intervention and State 

Sovereignty. Ottawa : The International Development and Research Center. 2001. 
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2.1.4 Odpovědnost situaci předcházet (responsibility to prevent) 

 

 Cílem odpovědnosti předcházet nebezpečné situaci je zamezit potřebě samotné 

intervence. Podobně jako celý koncept R2P spočívá i tato odpovědnost primárně na 

samotném státu. Mezinárodní společenství zde má především podpůrnou roli, ať už v podobě 

rozvojové spolupráce, podpory dobrého vládnutí (good governance), mediaci či rekonciliaci. 

V některých případech však může mezinárodní společenství přistoupit i k opatřením majícím 

sankční povahu.  

 

 Podle zprávy komise spočívá koncept odpovědnosti předcházet nebezpečné situaci ve 

třech hlavních oblastech: 

 

 Včasném varování (early warning), jehož cílem je včas předvídat nebezpečnou 

situaci. V praxi se jedná o aktivity řady aktérů probíhající na území státu. Počítá se 

zde především s koordinační rolí OSN, nezastupitelná je tu pak úloha nevládních a 

mezinárodních organizací, zastupitelských úřadů i dalších aktérů. 

 Souboru nástrojů umožňujících dosáhnout změny (preventive toolbox). Zde 

komise vychází z čl. 55 Charty OSN a pracuje s předpokladem, že příčiny 

konfliktu jsou zakotveny v sociálním, ekonomickém, právním či vojenském 

prostředí ve státě a společnosti. Efektivním způsobem předcházení konfliktům je 

tak dlouhodobá práce na zlepšení prostředí v těchto oblastech. Mezinárodní 

společenství pak má k dispozici pozitivní i negativní právní, diplomatické, 

politické, ekonomické i vojenské nástroje, kterými může zasáhnout v případě, že 

stát není schopný, nebo odmítá na zlepšení těchto podmínek pracovat. Jedná se o 

širokou škálu opatření od prostředků mediace, zprostředkování politického 

dialogu, humanitární pomoci či rozvojové spolupráce, ekonomických sankcí až po 

hrozbu použití opatření dle kap. VII Charty OSN. 

 Politické vůli tyto nástroje použít (political will). 
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2.1.5 Odpovědnost reagovat (responsibility to react) 

 

 Odpovědnost reagovat nastupuje ve chvíli, kdy selhává odpovědnost nebezpečné 

situaci předcházet. Ze strany mezinárodního společenství v sobě zahrnuje opatření s použitím 

síly a jiná opatření bez jejího použití.  

 

Mezi jiná opatření řadí komise politické, ekonomické, vojenské nebo i judiciální 

nástroje, jejichž smyslem je donutit orgány dotčeného státu ke konání, či nekonání. Tato 

opatření je nutné zvažovat vždy před případným použitím tvrdších opatření s použitím síly. 

 

Vojenská opatření pak přistupují v extrémní situaci. Jde typicky o takové případy, kdy 

celkový kolaps státu vede k vážnému ohrožení obyvatel masovými vraždami, genocidou nebo 

etnickými čistkami. Tato opatření zasahují do vnitřních záležitostí dotčeného státu, mohou 

sama způsobit řadu strádání na straně beneficientů – jednotlivců. Proto je nutné stanovit jasný 

a tvrdý práh jejich použití. Komise tak přichází s pěti kritérii, které rozděluje do dvou 

kategorií - na spravedlivý důvod (just cause) a ostatní tzv. principy opatrnosti (precautionary 

principles): 

 

 Spravedlivý důvod (just cause) pro ozbrojenou intervenci poskytuje buď hrozba, 

nebo realizace „rozsáhlých ztrát na životech, uskutečněných či předvídaných, ať už 

zahrnují genocidní úmysl či nikoli, které jsou výsledkem úmyslného jednání státu, 

nebo jeho nekonání či neschopnosti konat, nebo jeho selhání“, nebo „rozsáhlých 

etnických čistek, uskutečněných či předvídaných, ať již jsou realizovány vraždami, 

násilným vyháněním, akty teroru nebo znásilňováním.“
9
 Komise dále dodává, že 

typicky tedy půjde nejen o případy genocidy či etnických čistek, ale i o rozsáhlé 

porušování humanitárního práva zahrnující masové zabíjení, dále o situace státního 

kolapsu, občanských válek i přírodních katastrof hrozících vysokými ztrátami na 

životech. 

 Principy opatrnosti (precautionary principles) 

o Správný úmysl (right intention), kterým je primárně zastavení nebo odvrácení 

lidského utrpení. Naopak jím není okupace území jiného státu, nebo změna 

režimu v tomto státě. Byť komise připouští, že někdy může být omezení 

                                                 
9
 ICISS. The Responsibility to Protect. Report of the International Commission on Intervention and State 

Sovereignty. Ottawa : The International Development and Research Center. 2001. 
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možností režimu působit újmu svým obyvatelům jedinou možností, jak je 

ochránit. Taková akce však nesmí být primárním cílem zásahu. 

o Vyčerpání jiných prostředků (last resort). Neznamená, že všechny tyto 

prostředky musí být v praxi použity, ale musí být dány důvody se oprávněně 

domnívat, že by jejich použití nebylo úspěšné. 

o Přiměřenost prostředků (proportional means) znamená, že rozsah, intenzita a 

trvání zásahu musí být pouze v nezbytné míře k dosažení cílů zásahu. 

o Rozumné vyhlídky na úspěch (reasonable prospects). Vyjadřují nejen 

myšlenku, že aktéři samotného zásahu musí mít schopnost akci úspěšně 

provést, ale zároveň nesmí situaci ještě zhoršit – například pokud by intervence 

hrozila spustit další větší konflikt. 

 

V odpovědi na otázku, kdo by měl být příslušnou autoritou s pravomocí o zásahu 

rozhodnout, se komise přiklání k OSN. Ovšem příslušným orgánem nemusí být nutně jen 

Rada bezpečnosti, která má podle čl. 24 odst. 1 Charty OSN primární odpovědnost za 

udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ale i Valné shromáždění, kterému takovou 

odpovědnost svěřují obecně čl. 10 a 11, nebo dokonce i regionální organizace vzniklé dle 

kapitoly VIII. Komise se tak snaží reagovat na řadu problémů
10

 spojených s praktickým 

fungováním Rady bezpečnosti, a tedy i na hrozbu zablokování jakékoli akce vetem stálého 

člena, s nedostatky v oblasti její reprezentativnosti nebo demokratické legitimity. Proto 

zmiňuje i možnost užití procedury „Společně pro mír“
11

 Valným shromážděním, nebo zásah 

regionální organizace odsouhlasený Radou bezpečnosti až ex post. 

 

  

                                                 
10

 Více viz. kapitola 4. 
11

 Procedura „Společně pro mír“ vznikla na základě rezoluce Valného shromáždění 370 z roku 1950 a umožňuje, 

aby v případě, kdy Rada bezpečnosti není z důvodu nejednotnosti svých členů schopna dostát své primární 

odpovědnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti a zároveň dochází k hrozbě míru, porušení míru, 

nebo aktu agrese, posoudilo danou věc Valné shromáždění OSN. (blíže viz kapitola 4). 
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2.1.6 Odpovědnost za obnovení žádoucího stavu (responsibility to rebuild) 

 

 Responsibility to rebuild obsahuje závazek států nastolit mír, podporovat principy 

dobrého vládnutí a udržitelný rozvoj poté, co dojde k vojenskému zásahu na základě 

odpovědnosti reagovat. Aktéři zásahu by měli na dosažení těchto cílů spolupracovat 

s místními autoritami a měli by usilovat o postupné předání této odpovědnosti do jejich rukou. 

Jedná se o peacebuilding, zaručení bezpečnosti spočívající především v odzbrojení stran 

konfliktu, jejich demobilizaci, opětovnou integraci do společnosti a posílení místních 

bezpečnostních složek, dále obnovení právního a soudního systému a také nastavení 

ekonomiky směrem k růstu a udržitelnému rozvoji. 

 

 

2.2 Zpráva Panelu na vysoké úrovni pro hrozby, výzvy a změnu 
„Bezpečnější svět a naše sdílená odpovědnost“ (2004) a Zpráva 
generálního tajemníka OSN Kofiho Annana „Ve větší svobodě – 
směrem k rozvoji, bezpečnosti a lidským právům pro všechny“ 
(2005) 
 

 Kofi Annan byl jakožto generální tajemník OSN velmi aktivní v průběhu vzniku 

konceptu R2P. Angažoval se také při přenesení debaty o R2P na půdu OSN. Nejprve 

ustanovil Panel na vysoké úrovni pro hrozby, výzvy a změnu, který se mimo jiné zabýval i 

konceptem R2P
12

. Poté se ke konceptu sám přihlásil ve své zprávě v roce 2005
13

. Obě dvě 

zprávy měly sloužit jako východisko pro nadcházející jednání Světového summitu.  

 

 Panel se ve své zprávě soustředí především na samotné použití síly v rámci R2P. Na 

rozdíl od ICISS v rámci konceptu R2P nepřipouští možnost jejího použití bez předchozího 

mandátu Rady bezpečnosti. Snaží se ale o vytvoření pravidel, která by stanovila, kdy by Rada 

bezpečnosti k jejímu použití měla přistoupit. Tato pravidla reflektují kritéria stanovená komisí 

ICISS. Jsou pak součástí širší navrhované reformy Rady bezpečnosti. 

                                                 
12

 The High Level Panel on Threats, Challenges and Change. A More secure world: Our shared responsibility. 

United Nations Department of Public Information. 2004. 
13

 UN Doc. A/59/2005. In Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All. Report 

of the Secretary-General. 2005. 
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 Sám Kofi Annan ve své zprávě z roku 2005 vyzývá především k implementaci R2P. 

Podobně jako Panel i on vidí jedinou možnou autoritu, která by mohla rozhodnout o zásahu, 

v Radě bezpečnosti.  

 

 Obě zprávy pak oproti ICISS také zužují okruh situací, na něž by se  R2P aplikovala. 

Kofi Annan mluví o „genocidě, zločinech proti lidskosti a velkém lidském utrpení“
14

, Panel 

pak o „genocidě a jiném rozsáhlém zabíjení, etnických čistkách a závažném porušení 

mezinárodního humanitárního práva“
15

. Obě zprávy také přiznávají R2P status rodící se 

normy (emerging norm). 

 

 

2.3 Závěrečný dokument Světového summitu 2005 
 

 Postoje států k R2P se před zasedáním Světového summitu značně rozcházely. Přesto 

se nakonec díky aktivní lobby ze strany skupiny států okolo Kanady, generálního tajemníka 

OSN nebo i aktivních bývalých členů ICISS - jako Garetha Evanse nebo Rameshe Thakura - 

podařilo R2P prosadit do Závěrečného dokumentu, přijatého ve formě rezoluce Valného 

shromáždění. Toto zakotvení znamenalo formální potvrzení R2P, což mělo pro další vývoj 

R2P zásadní význam přesto, že rezoluce Valného shromáždění nejsou právně závazné. V této 

podobě ho totiž oficiálně podpořily všechny členské státy OSN. Došlo však také k jeho 

významné redukci. Úprava zahrnuje odst. 138 a 139 Závěrečného dokumentu:  

 

„138. Každý stát má odpovědnost za ochranu svých obyvatel před genocidou, 

válečnými zločiny, etnickými čistkami a zločiny proti lidskosti. Tato odpovědnost 

zahrnuje prevenci takových zločinů, včetně jejich podněcování, odpovídajícími a 

nezbytnými prostředky. Přijímáme tuto odpovědnost a budeme jednat v souladu s ní. 

Mezinárodní společenství má, podle potřeby, podporovat a pomáhat státům ve výkonu 

této odpovědnosti a podpořit OSN v budování mechanismu včasného varování. 

 

139. Mezinárodní společenství, prostřednictvím OSN, má také odpovědnost použít 

vhodné diplomatické, humanitární a další mírové prostředky, v souladu s kap. VI. a 

                                                 
14

 Ibid.  
15

 The High Level Panel on Threats, Challenges and Change. A More secure world: Our shared responsibility. 

United Nations Department of Public Information. 2004.  
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VIII. Charty, k ochraně obyvatel před genocidou, válečnými zločiny, etnickými 

čistkami a zločiny proti lidskosti. V této souvislosti jsme připraveni přijmout kolektivní 

akci, včas a rozhodným způsobem, prostřednictvím Rady bezpečnosti, v souladu 

s Chartou, včetně kapitoly VII., v závislosti na případu a podle potřeby ve spolupráci 

s příslušnými regionálními organizacemi, pokud mírové prostředky budou 

nedostačující a stát zjevně selže v ochraně svých obyvatel před genocidou, válečnými 

zločiny, etnickými čistkami a zločiny proti lidskosti…“
16

 

 

Závěrečný dokument tedy celý koncept R2P podstatně zeštíhlil. Především omezil 

jeho použití pouze na případy páchání čtyř zločinů – genocidy, válečných zločinů, zločinů 

proti lidskosti a etnických čistek – vyjmenovaných v úvodu odstavce 138. Rovněž rozdílně od 

předchozích dokumentů formuluje chvíli faktického přechodu Odpovědnosti za ochranu na 

mezinárodní společenství. Hovoří totiž o zjevném selhání státu (manifest failure) na rozdíl od 

předchozích formulací, kdy se mluvilo o státu, který není ochoten nebo schopen (unwilling or 

unable) chránit své obyvatele. Závěrečný dokument také zdůrazňuje roli OSN, a to jak při 

prevenci, tak při samotném zásahu. Ke kolektivní akci a použití síly dle odst. 139 tak musí 

dojít striktně prostřednictvím Rady bezpečnosti (through the Security Council). V souvislosti 

se zásahem se pak Závěrečný dokument prakticky vůbec nezabývá kritérii pro použití síly, 

kterým se podrobně věnuje jak zpráva komise ICISS, tak zpráva Panelu na vysoké úrovni. 

Rovněž mluví pouze obecně o oblasti prevence a prakticky vůbec se nevěnuje následné 

obnově a tzv. responsibility to rebuild.  

 

Přesto, že se z těchto důvodů stala konečná podoba Závěrečného dokumentu terčem 

kritiky, stal se Závěrečný dokument klíčovým milníkem ve vývoji R2P. 

                                                 
16

 138. Each individual State has the responsibility to protect its populations from genocide, war crimes, ethnic 

cleansing and crimes against humanity. This responsibility entails the prevention of such crimes, including their 

incitement, through appropriate and necessary means. We accept that responsibility and will act in accordance 

with it. The international community should, as appropriate, encourage and help States to exercise this 

responsibility and support the United Nations in establishing an early warning capability. 

 

139. The international community, through the United Nations, also has the responsibility to use appropriate 

diplomatic, humanitarian and other peaceful means, in accordance with Chapters VI and VIII of the Charter, to 

help protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. In this 

context, we are prepared to take collective action, in a timely and decisive manner, through the Security Council, 

in accordance with the Charter, including Chapter VII, on a case-by-case basis and in cooperation with relevant 

regional organizations as appropriate, should peaceful means be inadequate and national authorities manifestly 

fail to protect their populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity… 

UN Doc. A/60/L.I, 2005 World Summit Outcome, 20. September 2005. 
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2.4 Období let 2005-2016 
 

Vývoj konceptu R2P po jeho zakotvení v Závěrečném dokumentu Světového summitu 

ústil především ve snahy o jeho operacionalizaci a implementaci v praxi. Debata se tak plně 

přesunula na půdu OSN. Ve velké aktivitě svého předchůdce pokračoval nový generální 

tajemník Pan Ki-mun, odkazy R2P se začaly objevovat v rezolucích Rady bezpečnosti, od 

roku 2009 se R2P stala pravidelně tématem diskuzí na půdě Valného shromáždění a od téhož 

roku začal debatu stimulovat i generální tajemník vydáváním pravidelných každoročních 

zpráv o R2P. Iniciativy v oblasti advocacy nového konceptu se chopil i nevládní sektor. 

 

Vzhledem k tomu, že jsou vývoji R2P od roku 2011 věnovány další kapitoly nejprve 

na pozadí dění v Libyi a Sýrii a poté podrobněji kapitola 5, soustředím se nyní v tomto období 

především na zprávy vydávané generálním tajemníkem, které blíže vysvětlují prvky R2P a 

svým zaměřením do značné míry vývoj konceptu ilustrují. 

 

 

2.4.1 Rada bezpečnosti a rezoluce 1674 (ochrana osob za ozbrojených 

konfliktů) a 1706 (Súdán) (2006) 

 

 Rada bezpečnosti se R2P zabývala již od konce roku 2005. Od této doby se objevily 

snahy přihlásit se ke konceptu a do textu rezoluce začlenit odkazy na R2P. Zpočátku však 

narážely na odpor dvou stálých členů – Ruské federace a Číny.
17

 Historicky první rezolucí, 

kde RB OSN odkazuje na koncept R2P, je tak rezoluce 1674 z 26. dubna 2006
18

 týkající se 

ochrany osob za ozbrojených konfliktů, ve které Rada bezpečnosti potvrzuje ustanovení odst. 

138 a 139 Závěrečného dokumentu Světového summitu. 

 

 První zmínku o R2P v rezoluci Rady bezpečnosti zabývající se situací v konkrétním 

státě pak najdeme v rezoluci 1706 týkající se konfliktu v súdánském Dárfúru z 31. srpna 

2006
19

, na niž pak navázaly a odkazovaly další rezoluce.  

                                                 
17

 BÍLKOVÁ, Veronika. Odpovědnost za ochranu (R2P): Nová naděje, nebo staré pokrytectví? Praha : 

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2010. ISBN 978-80-87146-27-9. Str. 45. 
18

 UN Doc. S/RES/1674 Protection of Civilians in Armed Conflicts. 28. April 2006. 
19

 UN Doc. S/RES/1706 (2006) Sudan. 31. August 2006. 
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2.4.2 Tzv. Berlínský projev generálního tajemníka Pan Ki-muna (2008) 

 

 Podobně jako u jeho předchůdce, Kofiho Annana, těšil se koncept velké podpoře 

nového generálního tajemníka Pan Ki-muna. Ten na přelomu let 2007 a 2008 nejprve prosadil 

zřízení postu zvláštního poradce pro Odpovědnost za ochranu, jímž se stal Edward Luck a 

reformoval existující post zvláštního poradce pro prevenci genocidy, kterým byl jmenován 

Francis Deng. Začal se také konceptu věnovat ve svých veřejných vystoupeních a 

v pravidelných zprávách předkládaných Valnému shromáždění. 

 

 V projevu nazvaném Odpovědný suverén: Mezinárodní spolupráce v zájmu změny 

světa
20

 proneseném 15. července 2008 v Berlíně se Pan Ki-mun pokouší objasnit podstatu 

konceptu, vyrovnat se s některými kritickými argumenty a proklamuje svůj osobní závazek 

zasadit se o prosazení R2P do praxe. Poprvé zde pro nejdůležitější část odst. 138 a 139 

Závěrečného dokumentu používá pojem „trojpilířová struktura“, který je nadále hojně užíván 

pro vyjádření jádra konceptu R2P: 

 

 1. pilíř: Odpovědnost států za ochranu svého obyvatelstva před genocidou, 

válečnými zločiny, etnickými čistkami a zločiny proti lidskosti. 

 2. pilíř: Připravenost mezinárodního společenství poskytnout státům při realizaci 

této odpovědnosti pomoc a asistenci. 

 3. pilíř: Odpovědnost mezinárodního společenství, jednajícího prostřednictvím 

OSN za využití nástrojů poskytovaných kapitolami VI-VIII Charty OSN, za 

ochranu obyvatelstva před stanovenými zločiny pro případy, kdy původní stát ve 

své odpovědnosti zjevně selže.
21

 

Rozdělení konceptu na tyto tři pilíře do značné míry vytlačilo dělení na responsibility 

to prevent, reasponsibility to react a responsibility to rebuild použité v původní zprávě ICISS 

a nastíněné výše.  

 

                                                 
20

 KI-MOON, Ban. Responsible Sovereignty: International Cooperation for a Changed World. Berlin. 15. July 

2008. 
21

 BÍLKOVÁ, Veronika. Odpovědnost za ochranu (R2P): Nová naděje, nebo staré pokrytectví? Praha : 

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta. 2010. ISBN 978-80-87146-27-9. 
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2.4.3 Zpráva generálního tajemníka „Implementace Odpovědnosti za ochranu“ 

(2009) 

 

Generální tajemník ve své zprávě Implementace Odpovědnosti za ochranu
22

 mluví o 

úkolu mezinárodního společenství (po přijetí Závěrečného dokumentu Valným shromážděním 

a po potvrzení principů R2P Radou bezpečnosti) uvést R2P do praxe.  

 

Koncept R2P je nadále vnímán v kontextu odst. 138 a 139 Závěrečného dokumentu. 

Zpráva vychází z „trojpilířové struktury“, přičemž všechny tři pilíře považuje za stejně 

důležité. Pilíře musí být „stejně dlouhé“, aby na nich R2P mohla bez problémů stát. Zpráva 

pak podporuje úzké a hluboké (deep and narrow) vnímání R2P. To spočívá v úzkém 

vymezení možnosti aplikace konceptu, tedy v omezení na čtyři zločiny dle mezinárodního 

práva (genocidu, válečné zločiny, etnické čistky a zločiny proti lidskosti). Hlubokost pak 

vyjadřuje širokou škálu možných opatření, ke kterým by mezinárodní společenství mělo 

v rámci R2P dokázat přistoupit.
23

 

 

Generální tajemník dále doporučuje státům přijímat v rámci jednotlivých „pilířů“ 

konkrétní opatření. Poměrně značný důraz je kladen na široce pojatou prevenci spadající do 

prvního pilíře. Generální tajemník se zde zaměřuje na hlubší příčiny (root causes) daných 

zločinů a vyzývá tak například k dodržování lidských práv a podpoře mezinárodních 

instrumentů v této oblasti, k rozvoji občanské společnosti, k rozvoji mechanismů efektivního 

řešení sporů a zmírňování napětí ve společnosti. 

 

V rámci druhého pilíře spočívajícího v pomoci a asistenci státu ze strany 

mezinárodního společenství klade zpráva důraz na spolupráci států a vybudování mechanismu 

včasného varování, který by se měl stát součástí práce struktur OSN. Pan Ki-mun připomíná, 

že problém zde jen vzácně spočívá v nedostatku informací - ostatně v případě genocidy ve 

Rwandě i Srebrenici informace a náznaky existovaly - problémem však bylo vyhodnocení 

situace. Vyzývá proto k větší spolupráci již stávajících aktérů, ať už jsou jimi jednotlivé 

orgány OSN, regionální či nevládní organizace nebo samotné státy, namísto budování nových 

                                                 
22

 UN Doc. A/63/677 Implementing the responsibility to protect. Report of the Secretary-General. 12. January 

2009. 
23

 Ibid. 
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paralelních struktur. Součástí mechanismu je pak i nový post zvláštního poradce pro 

Odpovědnost za ochranu. 

 

V části zprávy týkající se třetího pilíře Pan Ki-mun podotýká, že odst. 139 

Závěrečného dokumentu stanovuje dvě podmínky zásahu - „pokud budou mírové prostředky 

nedostačující“ a „stát zjevně selže v ochraně obyvatel“. Podle generálního tajemníka je snaha 

o přesnější vymezení a definování kritérií pro použití síly spíše na škodu. Lidé rozhodující o 

případné aplikaci R2P by se měli především zaměřit na „záchranu životů“ prostřednictvím 

včasného a rozhodného zásahu, než se skrze definice a kritéria snažit nadřazovat proceduru 

nad obsah. Z logiky věci však vyplývá, že práh použití třetího pilíře je daleko přísnější než 

práh použití druhého pilíře. Samotná akce v rámci třetího pilíře pak může spočívat v širokém 

okruhu opatření dle kap. VI nebo VII Charty. Zde platí podobně, že práh použití opatření dle 

kap. VII bude vůbec nejpřísnější, přičemž generální tajemník dále uvádí, že čím mohutnější je 

akce, tím mohutnější musí být i standard její autorizace.
24

 Zpráva připouští autorizaci Radou 

bezpečnosti, Valným shromážděním (v rámci procedury Společně pro mír), nebo regionálních 

organizací s předchozím souhlasem Rady bezpečnosti. 

 

 

2.4.4 Zpráva generálního tajemníka „Včasné varování, vyhodnocení a 

Odpovědnost za ochranu“ (2010) 

 

 Zpráva generálního tajemníka z roku 2010
25

 se věnuje především prevenci zahrnuté 

v 1. a 2. pilíři R2P. Věnuje se mezerám a nedostatkům v práci OSN. Konkrétně spolupráci 

jednotlivých agentur, toku informací v rámci organizace a jejich správnému vyhodnocování. 

Vychází přitom z faktu, že při krizích, které bezprostředně stály před vznikem R2P, nebyl 

hlavním problémem nedostatek informací, ale jejich správné sdílení a vyhodnocení. Generální 

tajemník tak volá po průběžném vyhodnocování rizik při práci agentur OSN a po větším 

zahrnutí regionálních organizací a mechanismů a dalších nevládních aktérů. Důležitá je zde 

role zvláštního poradce pro prevenci genocidy, který by měl v mechanismu včasného 

varování shromažďovat dostupné informace z výše popsaných zdrojů a fungovat jako klíčová 

                                                 
24

 The more robust the response, the higher the standard for authorization. Ibid. 
25

 UN Doc. A/64/864 Early warning, assessment and responsibility to protect. Report of the Secretary-General. 

14. July 2010. 
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spojka ke generálnímu tajemníkovi, který by následně důležité informace předložil Radě 

bezpečnosti a dalším relevantním mezivládním orgánům OSN. 

 

 

2.4.5 Zpráva generálního tajemníka „Role regionálních a subregionálních 

organizací při implementaci Odpovědnosti za ochranu“ (2011) 

 

 V pořadí třetí zpráva generálního tajemníka
26

 vychází z myšlenky, že k efektivní 

implementaci R2P je nutná spolupráce široké škály aktérů na globální, regionální, sub-

regionální, národní i lokální úrovni, a to jak v případě vládních struktur tak nevládních 

organizací. 

 

 Klíčovým východiskem myšlenek generálního tajemníka je zde kapitola VIII Charty, 

konkrétně články 52 odst. 2 mluvící o přednostním řešení sporů prostřednictvím oblastních 

dohod a čl. 53 odst. 1 vyžadující k jakékoli donucovací akci autorizaci RB OSN. Pan Ki-mun 

zdůrazňuje, že konkrétní implementace univerzálního principu R2P musí záležet na 

specifických kulturních a jiných regionálních odlišnostech. Regiony by si tak měly rozvíjet 

vlastní aplikační praxi a získat důležitý ownership ke konceptu. Oblastní dohody by pak měly 

hrát důležitou roli v každém ze tří pilířů. 

 

 V části týkající se třetího pilíře Pan Ki-mun zmiňuje, že koncept R2P byl jím, jeho 

dvěma zvláštními poradci, nebo Radou bezpečnosti citován v řadě případů (Dárfúru, Keni, 

Kyrgyzstánu, Pobřeží slonoviny, Jemenu i Sýrii), avšak pouze jednou ho RB OSN použila při 

zásahu dle kapitoly VII Charty – v roce 2011 v případě rezolucí 1970 a 1973 týkajících se 

Libye.
27

  

 

  

                                                 
26

 UN Doc. A/65/877 The role of regional and sub-rebional arrangements in implementing the responsibility to 

protect. Report of the Secretary-General. 27. June 2011. 
27

 Více k oběma resolucím v následující kapitole. 
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2.4.6 Zpráva generálního tajemníka „Odpovědnost za ochranu: Včasná a 

rozhodná reakce?“ (2012) 

 

 Pan Ki-mun se ve své zprávě z roku 2012
28

 věnuje 3. pilíři R2P a jeho propojení 

s ostatními pilíři. V reakci na brazilský návrh responsibility while protecting (RwP)
29

 přitom 

tvrdí, že jednotlivé pilíře R2P nejsou „odstupňované“ (sequenced) a není tak přesné ptát se: 

„Kdy se aplikuje koncept R2P?“, protože to by nesprávně implikovalo, že státy nemají 

odpovědnost za ochranu svých obyvatel kontinuálně.
30

 Pan Ki-mun naopak vychází 

z předpokladu, že na R2P je se třeba dívat jako na jednotný celek.  

 

Navazuje také na své předešlé zprávy, když mluví nejen o včasné a rozhodné reakci, 

ale také o reakci postavené na správně vyhodnocených informacích získaných ve spolupráci 

s regionálními a dalšími partnery. Dodává, že každý ze členských států OSN může předložit 

své podezření z páchání zločinů zahrnutých v R2P buď nejprve regionální dohodě, jíž je 

členem, nebo přímo Radě bezpečnosti, přičemž naráží na případ Libye, kdy díky aktivitě 

některých členských států dostala situaci na stůl Rady bezpečnosti s žádostí o ochranu 

libyjských obyvatel Liga arabských států.  

 

Ve zprávě zmiňuje generální tajemník také tehdy aktuální dění v Sýrii 
31

 i nutnost 

aktivní advocacy a šíření povědomí o R2P.  

 

 

2.4.7 Zpráva generálního tajemníka „Odpovědnost  za ochranu: Odpovědnost 

státu a prevence“ (2013) 

 

 Odpovědnost státu za ochranu svých obyvatel se nevztahuje pouze na vlastní občany, 

ale na veškerou populaci na území daného státu. V páté zprávě v pořadí
32

 se Pan Ki-mun 

věnuje prevenci, konkrétně budování resilience, tedy připravenosti obyvatel a komunit 

reagovat na nebezpečí páchání zločinů dle R2P. Věnuje se tak i rizikovým faktorům, které lze 

                                                 
28

 UN Doc. A/66/874 Responsibility to protect: timely and decisive response. Report of the Secretary-General. 

25. July 2012. 
29

 Blíže ke konceptu viz kapitola 4. 
30

 UN doc. A/66/874 Responsibility to protect: timely and decisive response. Report of the Secretary-General. 

25 July 2012.  
31

 Více k dění v Sýrii v kapitole 3. 
32

 UN Doc. A/67/929 Responsibility to protect: State responsibility and prevention. Report of the Secretary 

General. 9. July 2013. 
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typicky vysledovat za pácháním čtyř zločinů dle R2P a proti kterým je třeba preventivně 

působit. Popisuje tak postupný sled událostí. Ten začíná u nejrůznějších forem diskriminace 

etnika, komunity či sociální skupiny a pokračuje propagandou zaměřenou na zdůraznění 

rozdílů mezi touto skupinou a zbytkem populace. Postupně vznikají milice a ozbrojené 

skupiny, dochází také k většímu zapojení státu, který začíná přijímat diskriminační 

legislativu, přistupuje k čistkám v ozbrojených složkách, vyhlašuje stanné právo či výjimečný 

stav. Slábnoucí vláda práva poté vede ke ztrátě schopnosti, kapacit i potřebné vůle státu 

chránit vlastní obyvatele. Dalším krokem bývají již činy popsané v jednotlivých skutkových 

podstatách zločinů dle mezinárodního práva, které jsou důvěrně známy například ze Rwandy. 

Vše mohou ještě urychlit některé faktory, jako je například politické soupeření nebo občanská 

válka.
33

 

 

 Prvky státní resilience předpokládají vybudování společnosti založené na rovnosti a 

nediskriminaci zahrnující např. ochranu základních lidských práv a svobod na ústavní úrovni, 

demokratický charakter státu, dělbu moci, zajištění dostatečné regionální politické participace 

a další prvky good governance, přijímání závazků dle mezinárodního práva v relevantních 

oblastech, budování občanské společnosti, svobodná a pluralitní média, ekonomická opatření 

bojující proti nerovnostem ve společnosti, budování inkluzivní společnosti, transparentnost 

nebo boj proti korupci. 
34

 Generální tajemník pak vyzývá členské státy k přijetí konkrétních 

kroků, jakými jsou kromě vybudování mechanismů resilience a vyhodnocování rizik i 

podepsání a ratifikování relevantních mezinárodních instrumentů, sdílení zkušeností a 

zapojení do regionálních a jiných uskupení zabývajících se prevencí genocidy, dalších zločinů 

dle mezinárodního práva či R2P a zapojení do peer review ze strany Rady pro lidská práva 

OSN nebo do diskuze o R2P.
35

 

  

  

                                                 
33
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2.4.8 Zpráva generálního tajemníka „Plnění naší společné odpovědnosti: 

mezinárodní spolupráce a Odpovědnost za ochranu“ (2014) 

 

 Pan Ki-mun se ve zprávě Plnění naší společné odpovědnosti: mezinárodní spolupráce 

a Odpovědnost za ochranu
36

 věnuje II. pilíři R2P. Zdůrazňuje přitom, že tento pilíř by se měl 

vnímat v duchu svrchované rovnosti vyjádřené čl. 2 odst. 1 Charty. Svrchované státy zde tak 

mají vzájemná práva i odpovědnost. Kolektivní odpovědnost v rámci II. pilíře R2P v sobě pak 

zahrnuje roli celé řady aktérů na široké škále úrovní a asistenci státu v jeho závazku chránit 

své obyvatele. 

 

 Zpráva pak vysvětluje, v čem by konkrétně měla asistence spočívat. Nejprve však 

stanovuje její základní principy: zajištění ownershipu státu ve vztahu k R2P, přispívání k 

závazku klíčových státních aktérů dostát své odpovědnosti, nepůsobit škodlivé účinky, 

stanovit priority v rámci prevence
37

 a být flexibilní.
38

 Asistence se pak týká celé řady aktérů 

počínaje nevládními organizacemi, občanskou společností či soukromým sektorem
39

, státy, 

oblastními dohodami a regionálními organizacemi, OSN, Světovou bankou, Mezinárodním 

měnovým fondem nebo Mezinárodním trestním soudem. Třemi hlavními oblastmi asistence 

v rámci druhého pilíře by měly být podpora států vedoucí skrze rozšiřování relevantních 

normativních závazků v rámci R2P a zároveň povzbuzování státu k zmírňování napětí formou 

dialogu a k využívání nástrojů preventivní diplomacie, dále podpora státu při budování 

potřebných kapacit a také poskytnutí vlastních kapacit v případech nadcházející krize
40

. 

Asistence na sebe tak může nabírat například podobu rozvojové spolupráce i široké škály 

dalších ekonomických, politických, humanitárních a v některých případech i vojenských 

nástrojů. 

 

 

                                                 
36

 UN Doc. A/68/947 Fulfilling our collective responsibility: international assistance and the responsibility to 

protect. Report of the Secretary-General. 11. July 2014. 
37

 Prioritizace je, podle Pan Ki-muna, nutná kvůli chronickému nedostatku peněz v mezinárodním společenství 

pro prevenci a preventivní nástroje. 
38

 UN Doc. A/68/947 Fulfilling our collective responsibility: international assistance and the responsibility to 

protect. Report of the Secretary-General. 11. July 2014. 
39

 Například dodržováním Principů OSN týkajících se byznysu a lidských práv z roku 2011 (2011 United 

Nations Guiding Principles on Business and Human Rights). 
40

 Generální tajemník tyto kategorie rozebírá už ve své první správě Implementace Odpovědnosti za ochranu. 
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2.4.9 Zpráva generálního tajemníka: „Živoucí a trvalý závazek: implementace 

Odpovědnosti za ochranu“ (2015) 

 

 Generální tajemník se v této zprávě
41

 vydané 10 let od Světového summitu zabývá 

dosavadním vývojem v rámci všech tří pilířů R2P. Věnuje se také novým výzvám – 

vzrůstajícímu počtu nestátních aktérů (má tím na mysli především ISIS, Boko Haram či 

milice Al Shabab), kteří se dopouštějí zločinů aktivujících R2P, a novým informačním 

technologiím (např. v kontextu kampaně ISIS na sociálních sítích).  

 

Generální tajemník vytyčuje rovněž 6 klíčových priorit pro dalších 10 let. Jsou jimi: 

manifestace politického závazku R2P (demonstrating political commitment), a to jak na 

národní úrovni či na úrovni regionálních organizací, tak např. i tím, aby se R2P stala stálou 

formální agendou Valného shromáždění; investice do prevence zločinů (investing in atrocity 

crime prevention) na všech úrovních; zajištění včasnější a rozhodnější reakce (ensuring more 

timely and decisive response) především s ohledem na Radu bezpečnosti, kterou generální 

tajemník vybízí mimo jiné k tomu, aby ten stálý člen, který využije svého práva veta, veřejně 

zdůvodnil, jaké jiné řešení navrhuje k ochraně ohrožených obyvatel; předcházení dalšího 

opakování zločinů (preventing recurrence of atrocity crimes); posilování regionální 

akceschopnosti (enhancing regional action); posilování sítí (strenghtening peer networks) 

například zřizováním kontaktních míst zabývajících se jak vyhodnocováním rizik, 

identifikováním národních priorit týkajících se R2P, tak budováním kapacit nebo mobilizací 

politické podpory pro R2P.
42

 

  

 

2.4.10 Zpráva generálního tajemníka: „Mobilizace kolektivní akce: následující 

dekáda Odpovědnosti za ochranu“ (2016) 

 

 V úvodu své poslední zprávy
43

 jako končící generální tajemník Pan Ki-mun shrnuje, 

co se do této doby podařilo: R2P se promítla do práce Rady bezpečnosti. Odkaz na ni 

zahrnuje více než 40 rezolucí, které se zaobírají ochranou obyvatel, obdobně se R2P promítla 

i do Rady pro lidská práva. Odkaz na ni je ve více než 10 jejích rezolucích.  

                                                 
41

 UN Doc. A/69/981 A vital and enduring commitment: implementing the responsibility to protect. Report of 

the Secretary General. 13. July 2015. 
42

 Ibid. 
43

 UN Doc. A/70/999 Mobilizing collective action: the next decade of the responsibility to protect. Report of the 

Secretary General. 22. July. 2016. 
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Navzdory těmto pozitivům však globální trend nabírá negativní směr. Frekvence a 

rozsah páchání zločinů spouštějících R2P roste, na scéně se objevily skupiny veřejně tyto 

zločiny propagující a šířící teror skrze nové informační technologie. V důsledku násilí je na 

světě nyní nejvíce uprchlíků v historii OSN, vlády však často nejsou schopny dostát svým 

závazkům vyplývajícím z mezinárodního uprchlického práva, nespolupracují dostatečně ani 

s Mezinárodním trestním soudem. V probíhajících konfliktech dochází k flagrantnímu 

porušování humanitárního práva, roste počet útoků na humanitární pracovníky, hladovění a 

obléhání civilisty obydlených oblastí a jejich bombardování se stávají standardní válečnou 

metodou. 

 

Oproti tomu se státy v mezinárodním společenství nyní zaměřují především na domácí 

priority, prostředky směřující na mezinárodní rozvoj či mírové operace se zmenšují. Rostou 

neshody a bariéry mezi členy Rady bezpečnosti. Ti se soustřeďují na podporu svých zájmů a 

opomíjejí účinnou ochranou obyvatel, nebo dokonce strany konfliktu páchající zločiny 

podporují či jim dodávají zbraně. 

 

Pan Ki-mun se dále zabývá hlavními výzvami v rámci třech pilířů R2P. Mimo jiné 

mluví o návrhu, aby se stálí členové Rady bezpečnosti vzdali svého práva veta v případě 

probíhajících zločinů dle mezinárodního práva. Zmiňuje rovněž důležitost propojení mezi 

jednotlivými orgány OSN i roli nevládních organizací.  

 

 

2.5 Shrnutí 

 

 Koncept R2P tedy za posledních více než 15 let prošel vývojem, během kterého do 

značné míry posunul dosavadní chápání problematiky tzv. humanitárních intervencí. Zpráva 

komise ICISS z roku 2001, ve které byly zformulovány základní principy R2P, přišla 

především s novým pojetím státní suverenity, kterou vnímala jako odpovědnost a také 

rozšířila záběr dosavadní debaty, zaměřené převážně na použití síly, o problematiku prevence 

a následné obnovy.  

 

Zásadním milníkem pro R2P se stal Světový summit v roce 2005. R2P v jeho 

Závěrečném dokumentu, který byl přijat formou rezoluce Valného shromáždění OSN, totiž 
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podpořily všechny členské státy OSN. Tento dokument se tak stal východiskem celého 

dalšího vývoje R2P. Podoba konceptu, včleněného do dvou odstavců tohoto dokumentu, však 

doznala poměrně zásadních změn. Především se jeho aplikace zúžila pouze na čtyři zločiny 

dle mezinárodního práva – genocidu, válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a etnické čistky. 

K přechodu odpovědnosti za ochranu obyvatel před těmito zločiny ze strany státu na 

mezinárodní společenství pak dochází v okamžiku, kdy sám stát v této odpovědnosti zjevně 

selže. Ke kolektivní akci a použití síly pak musí dojít striktně prostřednictvím Rady 

bezpečnosti OSN.  

 

 Koncept postupně dostal podobu tzv. tří pilířů, kdy 1. pilíř spočívá v odpovědnosti 

států za ochranu svého obyvatelstva před genocidou, válečnými zločiny, etnickými čistkami a 

zločiny proti lidskosti, 2. pilíř pak představuje závazek mezinárodního společenství 

poskytnout státu při realizaci této odpovědnosti pomoc a asistenci a konečně 3. pilíř spočívá v 

odpovědnosti mezinárodního společenství, jednajícího prostřednictvím OSN, za využití 

nástrojů poskytovaných kapitolami VI-VIII Charty OSN, za ochranu obyvatelstva před 

stanovenými zločiny v případě, kdy stát ve své odpovědnosti zjevně selže. 

 

 Koncept se dále dostal na půdu OSN. Pravidelně se k němu vyjadřoval generální 

tajemník, začalo se o něm debatovat ve Valném shromáždění a postupně se odkazy na něj 

začaly objevovat i v rezolucích Rady bezpečnosti. Další vývoj směřoval především k jeho 

implementaci v praxi.  

 

Na přelomu let 2010 a 2011 se arabským světem začala šířit vlna protestů známá jako 

„arabské jaro“. Zpočátku mírumilovné demonstrace se však v některých státech setkaly 

s tvrdou reakcí vládnoucích režimů. Prvním státem, kam se v souvislosti s násilnostmi 

páchanými na civilním obyvatelstvu obrátila pozornost mezinárodního společenství, byla 

Libye. 
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3 R2P a intervence v Libyi (Rezoluce RB OSN 1970 a 1973) 
 

„Rada bezpečnosti, 

znovu zdůrazňujíc odpovědnost libyjských představitelů za ochranu libyjského obyvatelstva… 

se zřetelem k rozsáhlým a systematickým útokům probíhajícím v současnosti v Libyjské 

arabské džámáhíríji  proti civilnímu obyvatelstvu, které mohou představovat zločiny proti 

lidskosti…pověřuje členské státy, aby přijaly všechna nezbytná opatření…k ochraně civilistů 

a civilisty obydlených oblastí pod hrozbou útoku v Libyjské arabské džámáhíríji, včetně 

Benghází, vylučujíc zároveň jakoukoli formu zahraniční okupace jakékoli části libyjského 

území.“
44

  

 

 Rezoluce 1973 nebyla první rezolucí RB OSN, která pověřila zasahující jednotky 

k použití „všech nezbytných prostředků/opatření“ (all necessary means/measures) k ochraně 

civilistů, RB OSN tak učinila už v několika případech předtím (Súdán, Libérie, Sierra Leone, 

Burundi nebo Pobřeží slonoviny). Nebyla dokonce ani první, kde tak Rada bezpečnosti 

učinila proti vůli dotčeného státu (viz např. rezoluce 678 z roku 1990 autorizující zásah 

v Iráku). Byla však první, kde R2P autorizovala vojenský zásah za použití konceptu R2P. 

Přijetí rezoluce 1973 se tak stalo dalším důležitým milníkem v jeho vývoji. Šlo o první krok, 

který převedl teoretické debaty ohledně konceptu do praxe, jak po tom volal např. generální 

tajemník Pan Ki-mun ve své zprávě z roku 2009? Začala se tak formovat nová praxe států, 

která by mohla vést k etablování norem obsažených v R2P jako nových norem mezinárodního 

práva? Nebo zásah mezinárodních jednotek v Libyi naopak vývoj konceptu zabrzdil, ne-li 

ukončil?  

  

                                                 
44

 „The Security Council, Reiterating the responsibility of the Libyan authorities to protect the Libyan 

population… Considering that the widespread and systematic attacks currently taking place in the Libyan Arab 

Jamahiriya against the civilian population may amount to crimes against humanity… Authorizes Member 

States… to take all necessary measures… to protect civilians and civilian populated areas under threat of attack 

in the Libyan Arab Jamahiriya, including Benghazi, while excluding a foreign occupation force of any form on 

any part of Libyan territory.“ UN Doc. S/RES/1973. 17. March 2011.  
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3.1 Začátek protestů a první reakce mezinárodního společenství 
 

 Upálení mladého Tunisana Muhammada Buazízího v prosinci roku 2010 odstartovalo 

v arabském světě vlnu protestů a nepokojů známou jako „arabské jaro“. Protesty pramenící ze 

zhoršujících se životních podmínek, chudoby, nezaměstnanosti a dalších sociálních, 

ekonomických či politických faktorů se často brzo obrátily proti vládnoucím autoritářským 

režimům. Nejinak tomu bylo v Libyi, kde brzy narazily na tvrdou represi ze strany režimu 

Muammara Kaddáfího. Krize v Libyi byla neočekávaná a eskalovala velmi rychle.
45

   

 

 První protesty v Libyi vypukly již v polovině ledna
46

, situace se však začala vyostřovat 

v průběhu února 2011. Specifikem situace v Libyi bylo, že se k protestům, šířícím se 

z východu země, velmi brzo přidali i dezertující příslušníci libyjských ozbrojených složek. 

Poměrně záhy také vznikla tzv. Přechodná národní rada, která se postavila do opozice vůči 

Kaddáfího režimu.
47

 Reakce režimu byla velmi tvrdá. Kaddáfí v rámci kampaně zaměřené 

proti vlastnímu obyvatelstvu neváhal využít pozemní jednotky vyzbrojené ostrou municí, 

letecké útoky nebo zahraniční žoldáky. Za začátek násilností bývá označován 15. či 17. 

únor
48

. Během následujících tří dnů získali demonstranti kontrolu nad druhým největším 

libyjským městem Bengházím. Jen během těchto dnů bylo dle Al-Džazíry zabito více než 300 

lidí
49

, převážně z řad odpůrců režimu. 

 

 V reakci na situaci v Libyi varovala před zločiny proti lidskosti 22. února nejprve 

vysoká komisařka OSN pro lidská práva Navi Pillay
50

 následována Francisem Dengem a 

Edwardem Luckem
51

, zvláštními poradci pro prevenci genocidy a pro Odpovědnost za 
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High Commissioner for Human Rights. 22. February 2011. 
51
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ochranu. Ve stejný den zareagovala i Liga arabských států (LAS), která, notně ovlivněná 

probíhajícím arabským jarem, pozastavila libyjské členství v organizaci. Následně se 

v tiskové zprávě k situaci vyjádřila i Rada bezpečnosti OSN, která připomněla libyjské vládě 

její odpovědnost za ochranu svých obyvatel.
52

 Dne 23. února vystoupil k situaci v Libyi i 

generální tajemník OSN Pan Ki-mun, který připomněl odpovědnost jak libyjské vládě, tak 

Radě bezpečnosti OSN.
53

 Tentýž den odsoudila situaci v Libyi i Mírová a bezpečnostní rada 

Africké unie.
54

 O dva dny pozdějí, 25. února, zřídila Rada OSN pro lidská práva vyšetřovací 

komisi, která se situací měla zabývat. Za další čtyři dny pozastavilo Valné shromáždění OSN 

členství Libye v Radě pro lidská práva.
55

 

 

Vývoj na mezinárodní půdě tedy stejně jako vývoj na bojišti nabíral rychlý spád. Pro 

další postup se ukázala být důležitá rychlá ztráta mezinárodních pozic Kaddáfího režimu, 

který opouštěli i jeho vlastní diplomatičtí zástupci a od kterého se v souvislosti s jeho 

postupem proti vlastním obyvatelům a jeho veřejným prohlášením odvracelo čím dál více 

států. Důležitým aspektem byl také - překvapivě - poměrně jasný postoj mezinárodních 

regionálních organizací, především Ligy arabských států. Svou roli sehrálo i to, že 

mezinárodní společenství vnímalo Kaddáfího režim jako jasnou hrozbu a bralo vážně jeho 

prohlášení přirovnávající rebely ke „krysám“ a hrozící smrtí každému, kdo nesloží zbraně. 

Panoval také názor, že k řešení situace by případně stačilo pouze krátkodobé efektivní 

angažmá.
56

  

 

 

3.2 Rezoluce RB OSN 1970  
 

 Dne 26. února 2011 schvalila Rada bezpečnosti jednohlasně rezoluci 1970, ve které 

odsoudila násilí a použití síly proti civilistům (condemning the violence and use of force 
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against civilians)
57

 a připomněla Kaddáfího režimu jeho odpovědnost za ochranu libyjských 

obyvatel (recalling the Libyan authorities’ responsibility to protect its population)
58

. 

V rezoluci dále RB OSN přivítala dosavadní stanoviska Ligy arabských států, Africké unie a 

Organizace islámské spolupráce odsuzující porušování lidských práv a mezinárodního 

humanitárního práva a uvedla, že útoky proti civilnímu obyvatelstvu mohou představovat 

zločiny proti lidskosti (widespread and systematic attacks… against civilian population may 

amount to crimes against humanity).
59

  

 

RB OSN dále v rámci opatření přijatých na základě kapitoly VII Charty OSN 

požadovala po Libyi okamžité ukončení násilí a přijetí kroků ke splnění legitimních 

požadavků libyjských obyvatel (call for steps to fulfil the legitimate demands of the 

population)
60

, dodržování lidských práv a humanitárního práva spolu s povolením vstupu pro 

mezinárodní pozorovatele, zajištění bezpečnosti cizinců přítomných na libyjském území, 

zajištění bezpečného vstupu humanitárních pracovníků a uvolnění všech omezení týkajících 

se médií. Dále předala situaci Mezinárodnímu trestnímu soudu, přijala embargo na dovoz 

zbraní do Libye a zákaz vycestování spolu se zmrazením účtů pro vyjmenované libyjské 

představitele spojené s Kaddáfího režimem (především Kaddáfího rodinu).
61

 

 

  Tvrdý postoj proti Kaddáfího režimu v Radě bezpečnosti od počátku prosazovala 

Francie spolu s Velkou Británií. Postoj Spojených států byl o poznání chladnější, především 

co se týče případného použití vojenské síly. Rusko veřejně prohlásilo, že řešení krize v Libyi 

je možné pouze politickými prostředky. Podobný postoj sdílela i Čína a další dva tehdejší 

členové RB OSN ze států BRICS – Indie a Brazílie.
62
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3.3 Před přijetím rezoluce 1973 
 

 Rozdíly v postojích členských států RB OSN pomohlo překonat několik faktorů. 

Především se měnila situace na bojišti. Po prvotních úspěších se rebelové dostali do 

defenzivy, Kaddáfího režim dobýval zpět ztracená území a útočil na centrum revoluce - 

Benghází. Útok provázely všeobecné obavy z toho, že může vyústit v masakr. Ty živil 

Kaddáfí svými prohlášeními i dosavadním jednáním.
63

  

 

Režim dále ve svém dopise adresovaném RB OSN odmítl její požadavky obsažené 

v textu rezoluce 1970 a nevpustil humanitární konvoje do měst Misuráta a Adžabíja. Konečně 

selhávaly i diplomatické prostředky, neúspěšná byla i snaha generálního tajemníka přesvědčit 

Kaddáfího ke změně postoje v telefonickém rozhovoru.
64

 

 

 Důležitým akcelerátorem se ukázal být postoj regionálních organizací. Dne 7. března 

volala po bezletové zóně a přijetí všech nezbytných opatření k ochraně civilistů Rada pro 

spolupráci arabských států v Zálivu (GCC), další den Organizace islámské spolupráce (OIC). 

O čtyři dny později, 12. března, se k nim přidala i Liga arabských států (LAS), která přímo 

vyzvala RB OSN, aby přijala „všechna nezbytná opatření k okamžitému zřízení bezletové 

zóny pro libyjské vojenské letouny a zřídila bezpečné zóny v místech vystavených ostřelování 

jako preventivní opatření, které by umožnilo ochranu libyjského lidu a cizích státních 

příslušníků pobývajících v Libyi…“. 
65

 Rovněž také vyzvala RB OSN, aby komunikovala 

s libyjskou Přechodnou národní radou.  

 

Bellamy a Williams takový postoj Ligy arabských států, která do té doby rozhodně 

nepatřila do tábora zastánců humanitárních intervencí, přičítají tomu, že na jednání bylo 

přítomno pouze 11 členských států, přičemž většinu tvořily státy Rady pro spolupráci 

arabských států v Zálivu (GCC). Právě Saúdská Arábie a další státy Zálivu byly přitom na 

řadě front Kaddáfího regionálmi politickými rivaly. Jednání bylo také vedeno v Káhiře za 
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předsednictví nové vlády záhy po svržení Husního Mubáraka
66

 v atmosféře vrcholícího 

arabského jara, která se nesla celým regionem a ve které rezonovala jak solidarita s libyskými 

civilisty, tak i odpor ke Kaddáfího režimu. Powell proto podotýká, že je dost dobře možné, že 

s tím, jak vzrůstala Kaddáfího mezinárodní izolace, chtěly stát zkrátka arabské státy na 

správné straně dějin.
67

  

 

 V rámci debaty na půdě Rady bezpečnosti našlo volání Ligy arabských států odezvu 

zejména ve změně dosavadního postoje Spojených států, když dalo silné argumenty do ruky 

zastáncům intervence v tehdejší Obamově administrativě. Spojené státy se tak přidaly 

k zastáncům zásahu – Francii a Velké Británii.
68

 Naopak opozici v rámci RB OSN stále 

tvořily především Čína a Rusko jakožto stálí členové spolu s Indií a Brazílií, doplněné 

Německem. 

 

Německo upřednostňovalo ekonomické sankce jako prostředek nátlaku na Kaddáfího 

režim. V použití síly spatřovalo riziko dalších ztrát na životech a také možného prodloužení 

konfliktu. Indie upozorňovala na nedostatek informací, které RB OSN měla z místa, a také na 

nejasnosti týkající se vedení operace, například jak a kým by měla být opatření vynucována. 

Stejné obavy vyjádřila i Čína. Brazílie uvedla, že formulace rezoluce 1973 jde za opatření 

navrhovaná Ligou arabských států a vyjádřila obavy z toho, aby zásah nenapáchal více škody 

než užitku. Podobné obavy vyjádřilo i Rusko, které upozornilo, že konečná formulace 

rezoluce může otevřít dveře i rozsáhlé vojenské operaci. Rusko během jednání předložilo i 

vlastní návrh rezoluce, který ale nezískal dostatečnou podporu.
69

  

 

 Návrh rezoluce 1973 spolu s Francií, Velkou Británií a USA předložil i Libanon, 

jediný z arabských států přítomný v Radě. Na stranu podporující rezoluci se přidaly i všechny 

africké státy (Gabon, Nigérie a Jihoafrická republika) přítomné v RB OSN. Manévrovací 

prostor se tak pro odpůrce zásahu značně zmenšil, a ti se tedy nakonec rozhodli hlasování 
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zdržet.
 70

 Rezoluce 1973 tak v RB OSN prošla 10 hlasy pro, 5 států se zdrželo (Rusko, Čína, 

Brazílie, Indie a Německo). 

 

 

 

3.4 Rezoluce RB OSN 1973 
 

 Rezoluce 1973, přijatá 17. března 2011, do velké míry navazovala na předchozí 

rezoluci 1970. RB OSN nejprve vyjádřila politování nad tím, že Libye nedodržela požadavky 

minulé rezoluce (Deploring the failure of the Libyan authorities to comply with resolution 

1970)
71

, opět zdůraznila, že Libye má primární odpovědnost za ochranu svých obyvatel 

(Reiterating the responsibility of the Libyan authorities to protect the Libyan population…)
72

, 

odsoudila porušování lidských práv a útoky režimu proti novinářům a opět uvedla, že rozsáhlé 

útoky proti civilnímu obyvatelstvu mohou představovat zločiny proti lidskosti. Dále se ve 

shodě s rezolucí 1970 odvolala na stanoviska přijatá regionálními organizacemi. 

 

 V rámci opatření přijatých dle kapitoly VII. Charty RB OSN požadovala po libyjských 

představitelích okamžité příměří (immediate ceasefire) a dodržování lidských práv, 

humanitárního a uprchlického práva a rovněž zajištění bezpečného přístupu k humanitární 

pomoci. 

 

Dále pověřila v rámci opatření na ochranu civilistů členské státy k přijetí všech 

nezbytných opatření k ochraně civilistů a civilisty obydlených oblastí (to take all necessary 

measures… to protect civilians and civilian populated areas) pod hrozbou útoku (under 

threat of attack), přímo vylučujíc jakoukoli formu okupace libyjského území (while excluding 

a foreign occupation force of any form on any part of Libyan territory).
73

  

 

Následně potom zřídila bezletovou zónu nad libyjským vzdušným prostorem (Decides 

to establish a ban on all flights in the airspace of the Libyan Arab Jamahiriya in order to help 

protect civilians) a zmocnila členské státy k provedení všech nezbytných opatření k vynucení 

této bezletové zóny (to take all necessary measures to enforce compliance with the ban on 
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flights).
 

Tato bezletová zóna se přitom nevztahovala na lety s humanitárním účelem 

(humanitarian purpose). RB OSN rovněž zpřísnila předchozí zbrojní embargo, zmrazení účtů 

a zákaz vycestování i díky zřízení Panelu expertů, který měl pomáhat při jejich 

implementaci.
74

 

 

 

3.5 Operace Unified Protector a neshody v interpretaci 
 

 Vojenské operace začaly, i z důvodu vývoje na bojišti, takřka okamžitě po přijetí 

rezoluce. První dva týdny probíhalo paralelně několik vojenských operací vedených Francií, 

Velkou Británií nebo Spojenými státy. Postupně se tyto operace dostaly pod vedení NATO, 

které od 31. března zodpovídalo za všechny úkoly spojené s ochranou civilního obyvatelstva, 

vynucování zbrojního embarga a bezletové zóny v Libyi. Operace NATO nesla název 

„Unified Protector“ a mezi 31. březnem až 31. říjnem 2011 v ní síly NATO provedly 26 500 

bojových letů a zničily na 5 900 vojenských cílů (z čehož šlo o 600 tanků a 400 děl), kromě 

toho lodě NATO v rámci námořní operace vynucující zbrojní embargo na území o rozloze  

61 000 námořních mil zkontrolovaly na 3 100 lodí, z nichž jedenácti byl zabráněn přístup do 

Libye kvůli nebezpečnému nákladu. Na operaci se podílelo 20 zemí (14 z nich bylo členskými 

státy NATO).
75

  

 

 Současně s přijetím rezoluce se rovněž naplno rozhořely i spory o její interpretaci. 

Klíčovou se stala formulace „všechna nezbytná opatření k ochraně civilistů a civilisty 

obydlených oblastí pod hrozbou útoku“ (all necessary measures to protect civilians and 

civilian populated areas under threat of attack). Členské státy NATO spolu se spojenci 

v rámci operace Unified Protector interpretovaly rezoluci od začátku tak, že umožňuje širokou 

škálu operací zahrnující i útoky na libyjské vzdušné síly nebo protivzdušnou obranu, stejně 

jako útoky na libyjské pozemní jednotky, jejich zázemí a řídicí centra. To vše na základě 

tvrzení, že představují hrozbu pro libyjské obyvatelstvo.
76
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 Podobný názor obhajuje např. i prof. Akande z univerzity v Oxfordu a zdůrazňuje fakt, 

že rezoluce se netýká pouze ochrany civilistů, ale stejně také „civilisty obydlených oblastí pod 

hrozbou útoku“ (civilian populated areas under threat of attack). Navíc dodává, že formulace 

„všechny nezbytné prostředky“ v daném kontextu byla do té doby nazírána vždy jako de facto 

zkratka pro autorizaci použití síly, příkladem může být rezoluce 678 předcházející operaci 

Pouštní bouře a první válce v Zálivu.
77

 Prof. Sands pak dokonce tvrdí, že formulace umožňuje 

zaútočit na kohokoli, kdo vystavuje civilisty hrozbě útoku (put civilians under threat of 

attack).
78

  

 

Jiného názoru byly především Rusko, Čína a Brazílie, ke kterým se postupně přidala i 

Jihoafrická republika. Podle jejich názoru NATO překročilo v rámci operace Unified 

Protector svůj mandát. „Jakékoli jednání jakýmkoli způsobem v rozporu s mandátem této 

rezoluce, anebo nepřiměřené použití síly je neakceptovatelné“ (Rusko).
79

 „Nepodporujeme 

jakoukoli svévolnou interpretaci rezoluce nebo jakékoli jednání v rozporu s mandátem Rady“ 

(Čína).
80

 Jihoafrická republika dokonce upozornila žalobce Mezinárodního trestního soudu 

Luise Morena-Ocampa v rámci diskuze v Radě bezpečnosti, aby v případě Libye zkoumal 

rovněž případná porušení mandátu při implementaci rezoluce 1973.
81

 

 

NATO samo ve svých vyjádřeních tvrdilo, že „všechny cíle jsou ze své podstaty 

vojenské a jsou jasně spojeny se systematickými útoky na libyjské obyvatelstvo a na obydlené 

oblasti vedené Kaddáfího režimem“.
82

 Přesto řada konkrétních útoků, například ten vedený na 

Kaddáfího palác 1. května 2011,
83

 otevíraly debatu, zda takové nároky splňují a zda spadají 

do rozsahu mandátu uděleného Radou bepečnosti. Znamenají ona „nezbytná opatření“ v textu 
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rezoluce, že každý jeden útok vedený ze strany zasahujících států má být naprosto nezbytný 

k dosažení účelu ochrany obyvatel? Nebo stačí, že takové útoky k dosažení cíle ochrany 

civilistů směřují v kontextu celého vojenského zásahu? Jinými slovy, má být veden pouze ten 

útok, který bezprostředně chrání civilisty například tím, že zlikviduje tanky připravující se 

k ofenzívě na oblasti obydlené civilisty, či je přijatelný i útok na sídlo vrchního velitele 

ozbrojených sil? Prof. Akande se přiklání k druhé variantě a argumentuje přitom dosavadní 

praxí. Formulace „nezbytné prostředky/opatření“ v rezolucích RB OSN v minulosti takto 

restriktivně (jak nabízí první varianta) interpretovány nebyly. „Nezbytné prostředky/opatření“ 

se podle něj vztahovaly vždy k celkovému pojetí, rozsahu a charakteristice celé vojenské 

akce. Jednotlivé útoky pak byly posuzovány v souvislosti se zaměřením tohoto celého zásahu 

bez nutnosti zkoumat naprostou nezbytnost každého z nich.
84

 Navíc, jak je zmíněno výše, 

rezoluci je možné interpretovat i z toho pohledu, že použití síly může směřovat vůči 

komukoli, kdo vystavuje civilisty hrozbě útoku. Do takového výkladu by jistě spadal i vrchní 

velitel ozbrojených sil, které na civilisty útočí.
85

 

 

Spory ovšem vyvolalo rovněž to, že se ochrana obyvatelstva v rétorice NATO a 

některých státníků ztotožnila s bojem proti Kaddáfího režimu, což vyvolalo otázky, zda není 

ochrana obyvatel pouze zástěrkou pro změnu režimu. „Nesmí dojít k pokusu o změnu režimu, 

nebo účasti v občanské válce pod zástěrkou ochrany obyvatel“ (Čína).
86

 Příkladem útoků 

NATO, kdy se postavilo na stranu protirežimních sil, mohou být boje v okolí Misuráty: 

„Zatlačili jsme Kaddáfího jednotky zpět a opoziční jednotky obsadily většinu města“.
87

 Že 

mezi politickým cílem, kterým pro řadu zemí byl konec Kaddáfího režimu
88

 a mandátem 

k ochraně civilistů byl velmi úzký vztah, naznačuje nejen to, že to tak vnímali sami libyjští 

rebelové, ale konečně i to, že operace Unified Protector skončila nedlouho po Kaddáfího 
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smrti. Na obhajobu takového jednání bylo prezentováno, že není možné chránit civilisty, aniž 

by došlo k poražení Kaddáfího režimu, který je ohrožuje.
89

 

 

Zpětně vyplulo také na povrch, například z přiznání Kataru (který se na operaci 

Unified Protector podílel), že na území Libye byly přítomny i stovky příslušníků jeho 

pozemních sil, které fungovaly jako spojka mezi vojáky NATO a libyjskými opozičními 

jednotkami.
90

 Na libyjském území byly však přítomny i jednotky dalších států.
91

 To vyvolalo 

oprávněné otázky, zda se nejedná o porušení rezoluce, která přítomnost jakýchkoli 

„okupačních sil jakéhokoli charakteru“ na území Libye zakazovala. V tomto případě lze, byť 

ne zcela přesvědčivě, ještě argumentovat, že se ani v jednom případě nejednalo o „okupační 

jednotky“ v pravém slova smyslu, ale o jednotky speciální nebo pomocné, neboť důvodem 

jejich přítomnosti nebyla snaha okupovat libyjské území.  

 

O porušení zbrojního embarga zřízeného rezolucemi 1970 a 1973 však nejspíše šlo 

v případě dodávek zbraní pro libyjské opoziční jednotky, které zmiňuje ve svých zprávách i 

Panel expertů ustanovený rezolucí 1973. Zde se mluví o podezřelých dodávkách zbraní 

především ze strany Kataru a Saúdské Arábie (podílelo se na nich i několik dalších zemí), 

které zároveň zbrojní embargo vynucovaly v rámci operace „Unified Protector“. V obou 

případech došel Panel k názoru, že k porušení zbrojního embarga skutečně došlo.
92

 

 

 

3.6 Rezoluce 1970, 1973 a R2P jako součást mezinárodního 
obyčejového práva? 

 

Statut Mezinárodního soudního dvora v čl. 38 hovoří o mezinárodním obyčeji jako o 

„důkazu obecné praxe uznávané za právo“. Uvádí tedy dvě podmínky vzniku mezinárodního 

obyčeje – obecnou praxi států (usus longaevus) a přesvědčení o její právní závaznosti (opinio 

iuris). 

                                                 
89

 ZIFCAK, Spencer. The Responsibility to Protect after Libya and Syria. Melbourne Journal of International 

Law. 2012. Vol. 13. Issue 1. s. 59-93. 
90

 Al Arabiya. Quatar admits it had boots on the ground in Libya; NTC seeks further NATO help. [Online] 26. 

October 2011. [Citace 15. 9. 2015] Dostupné na. http://www.alarabiya.net/articles/2011/10/26/173833.html. 
91

 RUSI. Accidental Heroes: Britain, France and the Libya Operation. RUSI Interim Campaign Report. London : 

Royal United Services Institute for Defence and Security Studies. 2011. 
92

 UN Doc: S/2013/99. 9. March 2013 a rovněž S/2012/163. 20. March 2012. 

http://www.alarabiya.net/articles/2011/10/26/173833.html


39 

 

 

Praxi států lze přitom posuzovat nejen z jejich faktického chování, ale i z jejich 

verbálních aktů – tj. prohlášení, vyjádření apod.
93

 Mimo jiné i z oficiálních vyjádření států při 

řešení právních otázek na půdě mezinárodních organizací.
94

 Praxe států na půdě RB OSN pak 

nabývá na významu díky mocenské váze států v Radě zastoupených. Mezinárodní soudní 

dvůr pak v případě Kontinentálního šelfu Severního moře konstatoval, že nestačí, aby jednání 

(tedy např. vyjádření) ukazovalo na ustálenou praxi, ale musí také vést k přesvědčení, že 

taková praxe je považována za závaznou díky existenci právního pravidla, které ji vyžaduje.
95

 

Je tedy nutné prokázat i jeho opinio iuris. Zdroje, ze kterých lze jeho existenci dokázat, jsou 

podobné jako u usu, krom jednání států, jejich vyjádření či soudních rozhodnutí může jít 

například i o rezoluce přijímané na půdě OSN.
96

 V případech Tadić
97

 a poradního posudku 

Legality hrozby nebo použití jaderných zbraní
98

 Mezinárodní tribunál pro bývalou Jugoslávii 

a Mezinárodní soudní dvůr v Haagu vycházely při posuzování opinio iuris právě například 

z rezolucí Rady bezpečnosti. 

 

Přijetí obou rezolucí týkajících se Libye tedy mohlo mít velký dopad i na vývoj 

konceptu R2P. Pro pochopení tohoto dopadu je však třeba správně chápat i podstatu 

samotného konceptu. Od svého vzniku ve zprávě ICISS byla R2P vnímána jako koncept na 

pomezí morálky, práva a politiky. V právní oblasti se odkazovalo na tzv. řídicí princip 

vznikající v praxi států.
99

 Postupně se vývoj konceptu, který vyústil v jeho zakotvení 

v Závěrečném dokumentu Světového summitu, ustálil v podobě tzv. trojpilířové struktury. 

Tato struktura poněkud svádí k chápání konceptu jako jediné normy. Ovšem při bližším 

pohledu na formulaci jednotlivých pilířů zjistíme, že z právního hlediska v sobě koncept musí 

logicky obsahovat celou řadu vzájemně souvisejících právních norem a pravidel. Například, 

pokud 1. pilíř hovoří o odpovědnosti státu za ochranu svého obyvatelstva před čtyřmi zločiny 

dle R2P, předpokládá taková odpovědnost existenci povinnosti státu nepáchat na svém území 
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zločiny dle R2P, nebo povinnosti páchání těchto zločinů zabránit, 2. pilíř pak povinnost, 

případně právo, jiného státu poskytnout tomuto státu pomoc a asistenci, 3. pilíř právo či 

povinnost státu v případě páchání těchto zločinů zasáhnout prostřednictvím RB OSN 

(případně povinnost samotné RB OSN), pokud stát ve své povinnosti zjevně selže. Pokud 

tedy chceme zkoumat dopad obou rezolucí RB OSN na R2P, je třeba zkoumat jejich dopad na 

jednotlivá pravidla v rámci každého z pilířů R2P a jejich případné etablování jako norem 

mezinárodního práva.  

 

Obě dvě rezoluce odkazují hned ve svém úvodu k odpovědnosti libyjských 

představitelů za ochranu libyjských obyvatel (recalling the Libyan authorities’ responsibility 

to protect its population)
100

, tedy i k 1. pilíři R2P. Odpovědnost státu za ochranu svých 

obyvatel před genocidou, válečnými zločiny, zločiny proti lidskosti a etnickými čistkami 

především v podobě povinnosti zabraňovat těmto zločinům je podle Bellamyho
101

 obecně 

uznávána nejen jako součást obyčejového mezinárodního práva, ale i jako součást ius 

cogens.
102

  

 

Povinnost zabraňovat genocidě vyplývá z čl. 1 Úmluvy o zabranění a trestání zločinu 

genocidia z roku 1948. Dle posudku Mezinárodního soudního dvora z roku 1951 z tohoto 

článku plyne i závazek států nepáchat genocidu.
103

 MSD se dále o principech této Úmluvy 

vyjádřil jako o závazných i pro státy, které nejsou jejímy smluvními stranami (binding on 

States, even without any conventional obligation), v případu Barcelona Traction pak jako o 

závazku erga omnes.
104

 Povinnost zdržet se páchání válečných zločinů vyplývá z ustanovení 

Ženevských úmluv a Dodatkových protokolů. Jak konstatoval MSD ve svém posudku 

týkajícím se Legality hrozby a použití jaderných zbraní z roku 1996, velká část z těchto 

norem představuje nepřekročitelné principy mezinárodního obyčejového práva 

(intrasgressible principles of international customary law).
105

 Poněkud komplikovanější je 
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situace u zločinů proti lidskosti, protože obecný zákaz jejich páchání ze strany státu není 

upraven zvláštní mezinárodní smlouvou
106

 tak jako v předchozích případech. Přesto povinnost 

států zdžet se jejich páchání podle některých autorů
107

 vyplývá z mezinárodního obyčejového 

práva a je rovněž považována za součást ius cogens. Existence takové povinnosti vyplývá 

logicky i z pouhého označení zločinů proti lidskosti jako zločinů dle mezinárodního práva, 

které samo o sobě implikuje povinnost nepáchat takový zločin, což je argument použitý MSD 

v posudku z roku 1951 v případě genocidy.
108

 Etnické čistky potom svou povahou spadají 

buď do kategorie zločinů proti lidskosti, nebo válečných zločinů definovaných v Římském 

statutu Mezinárodního trestního soudu, a platí tedy pro ně výše řečené.  

 

Jak je vidět, tzv. 1. pilíř R2P je v normách mezinárodního práva poměrně uspokojivě 

etablován. Složitější je však situace ohledně 2. pilíře spočívajícího v odpovědnosti 

mezinárodního společenství poskytnout státům při realizaci jejich odpovědnosti pomoc a 

asistenci. 

 

Ani tomuto pilíři nechybí jistý právní základ. Ten vyplývá jak z čl. 1 Úmluvy o 

zabránění a trestání zločinu genocidia především v podobě čl. 1 a závazku zabraňovat a trestat 

zločin genocidy, tak i ze společného čl. 1 Ženevských úmluv, ve kterém se „Vysoké smluvní 

strany zavazují, že za všech okolností budou zachovávati tuto úmluvu a zajistí její 

zachovávání“.
109

 Podobná úprava však chybí v případě zločinů proti lidskosti a etnických 

čistek. Zde je sice možné vyjít z obecné zásady spolupráce mezi státy obsažené v čl. 1 odst. 2 

Charty OSN, ovšem odpovědnost poskytnout státu asistenci při realizaci jeho odpovědnosti za 

ochranu svých obyvatel v těchto dvou případech zůstává především na úrovni politického 

závazku obsaženého v Závěrečném dokumentu Světového summitu.  
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Právě na tyto zločiny přitom RB OSN v obou rezolucích odkazovala konstatováním, 

že útoky na civilní obyvatelstvo mohou představovat zločiny proti lidskosti (may amount to 

crimes against humanity). Jak podotýká Loiselle, explicitní odkaz na II. pilíř však v obou 

„libyjských“ rezolucích chybí.
110

 Taková absence se dá vysvětlit neočekávaností a rychlostí, 

s jakou se události v Libyi seběhly. Překotný vývoj událostí nedával prostor pro typicky 

dlouhodobá preventivní opatření, která spadají do druhého pilíře. Proto i přínos obou rezolucí 

pro konstituování norem v rámci 2. pilíře R2P je minimální.  

 

Nejvíce kontroverzí budí 3. pilíř, který spočívá v odpovědnosti mezinárodního 

společenství, jednajícího skrze OSN dle kapitol VI-VIII Charty, za ochranu obyvatelstva před 

zločiny dle R2P v případě, že původní stát ve své odpovědnosti zjevně selže. 

 

I zde se však dá mluvit o vznikajícím právním základu. Ten lze podle Bellamyho 

postavit jednak na zmiňovaném rozsudku Bosna a Hercegovina v. Srbsko a Černá Hora 

z roku 2007, jednak na čl. 41 Návrhu článků o odpovědnosti států za mezinárodní protiprávní 

chování
111

 (Články o odpovědnosti).
112

 MSD ve výše zmíněném rozsudku specifikoval 

povinnost zabraňovat genocidě jako povinnost „využít všech rozumně dostupných 

prostředků“ (to employ all means reasonably available) k jejímu zabránění.
113

 Tato formulace 

nabývá speciálního významu zejména v případě RB OSN, uvážíme-li, že právě členské státy 

mají jednak skrze její rozhodnutí možnost použít sílu či jiná opatření v souladu 

s mezinárodním právem, jednak (alespoň v případě stálých členů) i schopnost taková opatření 

použít. 

 

Čl. 41 Článků o odpovědnosti stanoví, že státy mají dovolenými prostředky 

spolupracovat na ukončení závažného porušení kogentní normy mezinárodního práva.
114

 Za 

takovou normu je považována povinnost zdržet se páchání válečných zločinů a -  jak je 

uvedeno výše  -  někteří autoři sem řadí i povinnost nepáchat zločiny proti lidskosti. Samotný 
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komentář k článku 41 ze strany Komise pro mezinárodní právo pak uvádí, že otázka, zda 

existuje i povinnost k takové spolupráci, je stále otevřená.
115

 

 

Vrátíme-li se zpět k oběma „libyjským“ rezolucím a chtěli-li bychom prokázat jejich 

přispění ke konstituování 3. pilíře R2P, museli bychom prokázat, že členské státy Rady 

bezpečnosti jednaly z přesvědčení o právní závaznosti normy, která by jim takové jednání 

přikazovala. Z textů samotných rezolucí takové přesvědčení nevyplývá. Situace ale není o 

mnoho lepší, ani podíváme-li se na záznam jednání RB OSN, která přijetí obou rezolucí 

provázela. V obou případech najdeme zmínek o R2P skutečně poskrovnu. V případě rezoluce 

1970 je to jediný Gérald Arauld, francouzský zástupce, který ze všech 15 členů R2P ve své 

řeči zmiňuje: „Text, který jsme nyní jednohlasně přijali, se odvolává na odpovědnost každého 

státu za ochranu svých obyvatel a rovněž mezinárodního společenství zasáhnout, pokud státy 

v této odpovědnosti selžou.“
116

 Rovněž v případě rezoluce 1973 je to pouze francouzský 

představitel, ministr zahraničí Alain Juppé, kdo se odvolává na R2P, ovšem pouze potud, 

pokud cituje obsah rezoluce 1970 a její odstavec odkazující k I. pilíři R2P. Vyvozovat 

z prohlášení Géralda Arauda přesvědčení o právní závaznosti III. pilíře R2P a existence práva 

či povinnosti zasáhnout by bylo v kontextu dalších představitelů, kteří k R2P mlčí, příliš 

odvážné. Přesto si nelze nevšimnout opatrnosti, s jakou se státy R2P vyhýbají. Samotné 

chování států velmi dobře známému konceptu odpovídá tak, že ho někteří považují za 

„učebnicový příklad“ použití R2P,
117

 přesto podle znění rezoluce a zejména debaty jako by 

R2P neexistovala. Taková ambivalence se dá vysvětlit nejlépe snahou vyhnout se zmínkám o 

politicky citlivém konceptu v zájmu přijatelnosti a průchodnosti rezoluce. Větší důraz na R2P 

by totiž mohl znamenat veto ze strany Ruska nebo Číny.
118

 

     

Na otázku, zda obě „libyjské“ rezoluce nějakým způsobem přispěly ke konstituování 

norem v rámci R2P jako součásti mezinárodního obyčejového práva, je tak třeba odpovědět 

spíše záporně. Nejzřetelněji odkazují k odpovědnosti státu za ochranu svých obyvatel před 
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zločiny proti lidskosti a povinnosti zdržet se jejich páchání, tedy k normě, která podle řady 

autorů, jak je uvedeno výše, je již součástí mezinárodního obyčejového práva. K oblasti 

druhého pilíře obě rezoluce prakticky neodkazují a z jednání členských států RB OSN v rámci 

3. pilíře nelze dovodit, že jednaly v přesvědčení o existenci povinnosti, která by je 

k takovému jednání zavazovala, anebo že k takovému zásahu byly oprávněny na základě III. 

pilíře R2P. 

 

 

3.7 Shrnutí 
 

Zásah koalice vedené NATO v Libyi nepochyně znamenal další milník ve vývoji R2P. 

Reakce mezinárodního společenství byla rychlá. Regionální organizace i OSN promptně 

odsoudily Kaddáfího jednání a po slovech brzy následovaly činy. Začátek celé akce lze 

skutečně hodnotit jako učebnicový příklad použití R2P.  

 

Význam obou rezolucí 1970 a 1973 z hlediska mezinárodního práva však nelze 

přeceňovat, neboť jejich přispění ke konstituování norem tvořící jednotlivé pilíře R2P jako 

norem obyčejového práva byl, podle mého názoru, minimální. Přesto byl zásah v Libyi 

umožněn právě tím, že více než desetiletí předtím započala debata, která přinesla na 

mezinárodní pole koncept R2P.
119

 Spory, které následný zásah vyvolal, také nepochybně 

přispěly k tomu, že se debata na mezinárodní půdě od otázek kdy a zda vůbec zasáhnout 

přesunula k otázce, jak by měl takový zásah vypadat.
 120

 

 

Zásah koalice vedené NATO totiž přinesl mnohé kontroverze. I když rezoluci 1973 lze 

interpretovat způsobem, který umožňuje jednotkám NATO široké pole působnosti. K jejímu 

porušení došlo minimálně v případě dodávek zbraní rebelům ze strany Kataru a Saudské 

Arábie. Některé analýzy docházejí k závěru, že jejím cílem byla skutečně daleko spíše změna 

režimu než ochrana civilistů.
121

 Důležité však je, že takový obrázek si o celé situaci udělalo 
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Rusko a Čína, což se jim stalo důležitým argumentem v následující krizi, která čekala 

mezinárodní společenství – v Sýrii. 

 

 Zásahu v Libyi lze také vyčítat, že přestože RB OSN po rezolucích 1970 a 1973 přijala 

ještě řadu rezolucí týkajících se Libye a zabývajících se postkonfliktní rekonstrukcí (která 

patří do „reponsibility to rebuild“), samotná situace v Libyi nejeví ani několik let po ukončení 

operací příliš známek zlepšení. Lze tak, poněkud štiplavě, poznamenat, že pokud cílem celé 

akce byla ochrana obyvatel – selhala. Na druhou stranu lze jen těžko předjímat, co by se stalo, 

kdyby k ní nedošlo. 
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4 R2P a válka v Sýrii  

 

 Arabské jaro v Sýrii vypuklo naplno v březnu roku 2011. První větší protesty vyvolalo 

zadržení a následné mučení teenagerů, kteří pomalovali školní zeď revolučními slogany ve 

městě Dará. Bezpečnostní složky reagovaly otevřenou palbou do demonstrantů. Tento zásah 

si vyžádal několik obětí. Brutální odpověď Asadova režimu spustila vlnu celonárodních 

protestů požadujících jeho rezignaci. V červnu byly již v ulicích po celé zemi stovky tisíc lidí. 

Režim reagoval svévolným zatýkáním demonstrantů, jejich mučením
122

 či otevřenou 

palbou
123

, přičemž neváhal použít ani těžké zbraně. Bezprostřední tvrdá reakce režimu 

způsobila, že řada demonstrantů se chopila zbraní nejprve na svou obranu a posléze s cílem 

vytlačit z oblasti vládní jednotky. V jednotlivých městech se začaly formovat jednotky rebelů. 

Sýrie se propadala do občanské války. V roce 2012 se boje rozšířily do dvou největších měst 

Damašku a Aleppa. V červenci roku 2013 dosáhl počet obětí podle OSN 90 000, v srpnu 2014 

191 000 a v srpnu 2015 překročil 250 000.
124

 

 

 Válka v Sýrii způsobila obrovskou humanitární katastrofu. Podle dat UN OCHA 

k prosinci 2016 potřebovalo humanitární pomoc ve více než 18milionové Sýrii přes 13,5 

milionů lidí, téměř 5 milionů lidí muselo zemi opustit a v zemi je okolo 6 milionů vnitřních 

uprchlíků.
125

 Režim přitom odmítá povolit vstup a působení humanitárních organizací.
126

 

Vládní jednotky i rebelské skupiny v rámci roztříštěné opozice
127

 jsou obviňovány z páchání 

válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Na straně Bašára Asada i opozičních sil se do 

konfliktu postupně vložila řada dalších aktérů v čele se světovými a regionálními mocnostmi. 

Všechna diplomatická jednání selhala. Na předměstí Damašku ve východní a západní Ghútě 
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došlo 21. srpna 2013 za použití nervového plynu sarin k největšímu chemickému útoku od 

roku 1988, který nevládní organizace Human Rights Watch jednoznačně přisoudila režimu 

Bašára Asada.
128

 Syrská občanská válka spolu s nestabilní situací v sousedním Iráku vytvořila 

podmínky pro působení extremistických skupin jako je Fronta an-Nusrá napojená 

na organizaci Al-Káida nebo organizace Islámského státu, který šokoval svět svou brutalitou 

vůči civilnímu obyvatelstvu, násilím na etnických či náboženských menšinách, devastací 

kulturních památek a brutálními popravami. 

 

Je vůbec možné, pokud to mezinárodní společenství myslí s R2P vážně, v případě  Sýrie 

nezasáhnout? 

 

 

4.1 Vývoj konfliktu 
 

Konflikt v Sýrii můžeme rozdělit do několika fází. První fáze začíná zhruba v první 

polovině roku 2011, kdy se zemí šířily protesty v duchu arabského jara. S druhou polovinou 

roku 2011 však protesty přerostly do druhé fáze a začaly se formovat opoziční ozbrojené 

jednotky. Třetí fázi do značné míry ilustruje obležení města Homsu, které začalo na začátku 

roku 2012 a odráželo novou strategii rozsáhlých vojenských operací vedených syrskou 

armádou proti opozičním centrům. Konflikt se dostal do stádia otevřené občanské války. 

Počátkem roku 2013 však vstoupil do nové - v pořadí již čtvrté - fáze, kdy se válčící strany 

ocitly v patové situaci a ani jedna nedokázala dosáhnout výrazných postupů na úkor druhé. 

Během tohoto období výrazně stoupla angažovanost zahraničních aktérů v konfliktu -  

především Ruska, Íránu nebo libanonského hnutí Hizballáh na straně režimu, monarchií 

z Perského zálivu a některých západních států nebo Turecka na straně opozice. Jejich vliv pak 

spočíval v dodávkách zbraní, peněžních prostředků, vojenského vybavení, nebo dokonce v 

přímé vojenské podpoře. Do páté fáze konflikt vstoupil koncem roku 2013. Tato zatím 

poslední fáze znamenala značnou fragmentaci bojujících stran. Konflikt dostal kromě 

politického i etnický a náboženský podtext. Vstoupili do něj další aktéři, jako je např. 
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organizace Islámského státu. Jednotlivé skupiny pak dále už nebojují pouze se syrským 

režimem, ale i mezi sebou.
129

 

 

 

4.2 Rozdílné postoje - první polovina roku 2011 
 

Na konci března 2011, po incidentu v Dará, vystoupil syrský prezident Bašár Asad 

s projevem, ve kterém označil dění v zemi za „spiknutí“ a demonstranty za „ozbrojené gangy 

a teroristy“.
130

 V podobném duchu se nesl jeho postoj i v dalším průběhu. Asadův režim přijal 

v počátku protestů strategii tvrdé represe vůči demonstrantům v kombinaci s některými 

politickými ústupky. Protesty, směřující v počátku především k demokratickým reformám, se 

však díky násilí ze strany režimu postupně měnily v požadavek na rezignaci syrského 

prezidenta.  

 

Odpověď ze strany mezinárodního společenství na situaci v Sýrii se však od počátku 

velmi lišila od té, které se dostalo situaci v Libyi. K dění v Dará se 18. března 2011 vyjádřil 

generální tajemník Pan Ki-mun, který odsoudil metody používané syrskou vládou proti 

demonstrantům.
131

 O čtyři dny později volala po vyšetření incidentu a zastavení používání 

síly ze strany režimu i Navi Pillay, Vysoká komisařka OSN pro lidská práva.
132

 

 

Rada bezpečnosti se situací poprvé zabývala až při svém zasedání 27. dubna, kde 

vystoupil B. Lynn Pascoe, podsekretář generálního tajemníka pro politické záležitosti, který 

prezentoval závěry z dosavadního vývoje v Sýrii pramenící ze zdrojů OSN, nevládních 

organizací a nezávislých médií. Mluvil o vojenské operaci režimu v Dará, která zahrnovala 

používání těžkých zbraní proti civilnímu obyvatelstvu, útoky na zdravotnický personál 

ošetřující raněné, na nemocnice a odstřižení celé oblasti od dodávek vody a elektřiny. Rovněž 

pak mluvil o dalších aktivitách syrského režimu v jiných oblastech zahrnujících mučení 
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zadržených demonstrantů nevyjímaje děti, věznění lidskoprávních aktivistů, právníků či 

novinářů.
133

  

 

Z reakcí stálých členů RB OSN však bylo od počátku vidět jasné rozpory. Zatímco 

USA, Francie a Velká Británie zastávaly tvrdý postoj vůči Asadovu režimu a volaly po 

„okamžité změně kurzu“
 
(USA), o „nutnosti mluvit jedním hlasem při odsouzení násilí“ 

(Velká Británie) či „silných opatřeních“ (Francie),
134

 Rusko zvolilo jiný jazyk a jeho zástupce 

zmiňoval „oběti na obou stranách“ a to, že současná situace „nepředstavuje hrozbu pro 

mezinárodní mír a bezpečnost“.
135

 Podobnou pozici zastávala Čína, která ocenila některé 

Asadovy ústupky přijaté v reakci na některé z požadavků demonstrantů a mluvila o nutnosti 

„politického dialogu“. Syrský zástupce pak při obhajobě režimních kroků mimo jiné uvedl: 

„Po skončení éry kolonialismu dnes svět zjišťuje, že se některé státy snaží zasahovat do 

záležitostí druhých pod rouškou „odpovědnosti za ochranu“ a humanitární intervence. Oba 

koncepty byly jasně odmítnuty rozvojovými zeměmi.“
136

 Toto vyjádření bylo jistě reakcí na 

paralelně probíhající dění v Libyi.  

 

Rozdílnost postojů v Radě bezpečnosti přetrvává až na světlé výjimky po celou dobu 

konfliktu v Sýrii a blokuje jakoukoli akci na této půdě. RB OSN nedokázala k situaci v Sýrii 

přijmout odsuzující rezoluci po celý rok 2011. 

 

 

4.3 Zločiny proti lidskosti - druhá polovina roku 2011  
 

 V průběhu léta 2011 docházelo k dezerci některých syrských jednotek na stranu 

demonstrantů a ke vzniku ozbrojených rebelských skupin, ze kterých se utvořila Svobodná 

syrská armáda (FSA) bojující proti Asadovi. V zahraničí vznikla Syrská národní rada (SNC) 

snažící se sjednotit politickou opozici. 
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 RB OSN se k situaci poprvé oficiálně vyjádřila až začátkem srpna, a sice formou 

stanoviska svého předsedy, ve kterém odsoudila porušování lidských práv a užívání násilí 

proti civilistům. Zároveň vyzvala k ukončení násilí, dodržování závazků z platného 

mezinárodního práva a umožnění přístupu humanitárních pracovníků do zasažených 

oblastí.
137

 

 

 Rada OSN pro lidská práva zřídila v srpnu nezávislou vyšetřovací komisi pro Sýrii. 

Její první zpráva vyšla v listopadu 2011. Zpráva potvrdila závažné a hrubé porušování 

lidských práv ze strany vládních jednotek, ke kterému docházelo od počátku protestů. Na 

základě očitých svědectví a rozhovorů s obětmi zdokumentovala případy střelby do 

demonstrantů, popravy, neoprávněná zadržení a zmizení obyvatel, mučení, sexuální násilí a 

porušování práv dětí. Tato jednání byla součástí rozsáhlých a systematických útoků ze strany 

syrských bezpečnostních složek nebo prorežimních milic Šabiha proti civilnímu obyvatelstvu. 

Vzhledem k rozsahu těchto útoků k nim muselo docházet za plného vědomí syrské vlády. 

Komise konstatovala, že v Sýrii došlo k naplnění skutkové podstaty zločinů obsažených v čl. 

7 Římského statutu – tedy k páchání zločinů proti lidskosti. Mandát komise byl posléze dále 

prodloužen a komise v následujícím období vydala ještě několik dalších zpráv zabývajících se 

situací v Sýrii. Asadův režim s komisí nespolupracoval. 

 

 RB OSN poprvé hlasovala o rezoluci odsuzující „závažné a systematické porušování 

lidských práv v Sýrii“
138

 až na začátku října. Rezoluce měla dále požadovat okamžité 

ukončení násilí a varovat Asada před možností užití opatření nezahrnující použití síly dle čl. 

41, kap. VII Charty OSN. Narazila však na dvě veta ze strany stálých členů - Číny a Ruska, 

zdržely se pak Indie, Brazílie, Jihoafrická republika a Libanon.  

 

Vitalij Čurkin, ruský zástupce v Radě bezpečnosti, ve svém prohlášení po jednání řekl, 

že „Je zřejmé, že výsledek dnešního večera nebyl otázkou přípustnosti znění rezoluce; byl to 

konflikt politických přístupů,“ dále pak uvedl, že: „Situace nemůže být odtržena od kontextu 

zkušeností z Libye.“ A dodal, že: „Je šokování tím, že postup na základě rezolucí přijatých 

v případě Libye je považován za předlohu dalších akcí NATO.“ Je podle něj důležité vidět, jak 

byl tento model implementován v praxi: „Požadavek na příměří se obrátil v občanskou válku 

s humanitárními, sociálními a vojenskými důsledky, které přesáhly hranice Libye. Zbrojní 
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embargo se změnilo v námořní blokádu západní Libye. Takový model by měl být vyňat ze 

světové praxe.“
139

 

 

Během listopadu zareagovala na situaci v Sýrii i Liga arabských států. Po vleklé a 

neúspěšné snaze s Asadem vyjednávat pozastavila syrské členství v organizaci a přijala 

vlastní sankce. Přidala se tak k Evropské unii a USA, které sankce vůči Asadovu režimu 

přijaly během léta.  

 

Snahy Ligy arabských států vyjednat s Asadem mírový plán, které nakonec vyústily ve 

zřízení monitorovací mise, předznamenaly další - neúspěšné - pokusy o diplomatické řešení 

konfliktu. Ať už na ně navázalo Rusko v roce 2012, francouzské zřízení kontaktní skupiny, 

mírový plán Kofiho Annana, společného vyslance OSN a Ligy arabských států, a později 

snahy jeho nástupce Lakhdara Brahímího, rozhovory v Ženevě v roce 2014 nebo rozhovory 

ve Vídni v roce 2015. 

 

Na konci roku 2011, 19. prosince, se situace v Sýrii dočkala odsouzení na půdě 

Valného shromáždění OSN, které přijalo rezoluci odsuzující porušování lidských práv v Sýrii 

a požadovalo okamžité ukončení násilností. Součástí rezoluce bylo i marné volání po 

spolupráci Asadova režimu s Ligou arabských států a s vyšetřovací komisí Rady OSN pro 

lidská práva.
140

 

 

 

4.4 Obléhání Homsu – rok 2012  
 

V polovině července 2012 oznámil Mezinárodní výbor Červeného kříže, že situaci 

v Sýrii nadále považuje za vnitrostátní ozbrojený konflikt, a na celém jejím území se tak 

                                                 
139
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aplikuje mezinárodní humanitární právo.
141

 Důvodem bylo zintenzivnění střetů mezi rebely a 

syrskou armádou především v oblasti Homsu, Idlibu a Hamy a šíření násilností i do dalších 

částí země.
142

 Obléhání Starého Města v Homsu, jednoho z center revoluce, ke kterému došlo 

poté, co vládní jednotky během února při mohutné ofenzivě vytlačily rebely z většiny dalších 

částí města, se stalo symbolem právě začínající občanské války. Rovněž symbolem 

porušování humanitárního práva.  

 

Obléhání skončilo až v květnu roku 2014. Jak uvádí ve své zprávě Úřad vysokého 

komisaře pro lidská práva, režim během této doby skrze bombardování zničil veškerou 

infrastrukturu v oblasti (včetně nemocnic), zabraňoval pohybu lidí z obležených oblastí 

(včetně raněných) a naopak bránil dodávkám zásob, humanitární pomoci či vstupu 

humanitárních pracovníků.
143

 Přesto, že Sýrie neratifikovala II. Dodatkový protokol k 

Ženevským úmluvám týkající se vnitrostátních ozbrojených konfliktů, jednalo se o 

porušování norem obyčejového humanitárního práva.
144

 Obdobné jednání bylo součástí 

režimní strategie a docházelo k němu i v Damašku, Aleppu či na řadě dalších míst v Sýrii.
145

 

 

 V únoru 2012 hlasovala RB OSN podruhé o rezoluci týkající se Sýrie. Rezoluci 

předkládalo 19 států. Kromě USA, Francie a Velké Británie byly mezi předkládajícími státy i 

Libye, Tunisko, Saudská Arábie nebo Německo. Podruhé se ovšem rezoluce požadující 

okamžité ukončení násilností, spolupráci s Ligou arabských států na navrženém mírovém 

plánu a umožnění přístupu humanitárních organizací - která dokonce výslovně obsahovala 

ustanovení, že „nic v této rezoluci neautorizuje opatření dle čl. 42 Charty OSN“ - setkala 

s vetem ze strany Ruska a Číny.
 146

 Rezoluce přitom měla podporu všech zbylých 13 členů 

RB OSN. Rusko však rezoluci nazvalo „nevybalancovanou“ a zdůraznilo své vlastní mírové 

snahy. Vitalij Čurkin pak na adresu některých předkládajících států pronesl, že: „Někteří 
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vlivní členové mezinárodního společenství podkopávají možnost mírového řešení obhajobou 

změny režimu.“ 
147

 

 

 Hlasování v RB OSN se opakovalo v dubnu. Tentokrát bylo úspěšnější. 14. dubna 

přijala RB OSN první rezoluci od vypuknutí nepokojů týkající se Sýrie. Rezoluce 2042 ve 

svém textu po více než roce, nutno říci konečně, odsoudila násilí v Sýrii a volala po jeho 

ukončení. Týkala se však především tzv. 6bodového mírového plánu
148

 zvláštního vyslance 

OSN a Ligy arabských států pro Sýrii Kofiho Annana. RB OSN tomuto plánu vyjádřila 

podporu, volala po jeho dodržování a zřídila monitorovací misi 30 pozorovatelů. Rovněž 

urgovala syrskou vládu, humanitárním pracovníkům umožnila práci v ohrožených 

oblastech.
149

 I když by snad přijetí rezoluce na první pohled mohlo znamenat průlom, nestalo 

se tak. Ani bezprostřední reakce nebyly příliš nadšené. „Nemáme žádné iluze,“ okomentovala 

přijetí rezoluce například Susan Riceová, zástupkyně USA v Radě bezpečnosti.
150

  

 

O týden později, 21. dubna, přijala RB OSN v pořadí druhou rezoluci týkající se Sýrie. 

Rezoluce 2043 do značné míry zopakovala požadavky obsažené v předchozí rezoluci, 

především požadavek dodržování odsouhlaseného mírového plánu a k jeho naplnění zřídila 

misi UNSMIS (UN Supervision Mission in Syria) čítající 300 vojenských pozorovatelů a 

zajistila její legální status. Syrská vláda měla zajistit efektivní fungování mise, obě strany 

konfliktu pak garantovat bezpečnost personálu. Zajímavostí je, že rezoluci k hlasování 

předložilo Rusko spolu s Čínou.
151

 

 

Gérard Araud, francouzský vyslanec v RB OSN, po přijetí rezoluce 2043 na adresu 

Annanova mírového plánu prohlásil, že je to „poslední šance“ na mír v Sýrii.
152

 Přes některé 

dílčí úspěchy zprostředkované Kofi Annanem, mezi něž patřilo právě prosazení a zřízení 

pozorovatelské mise OSN, se však situace v Sýrii nadále zhoršovala. Už při přijetí rezoluce 

2043 řekl syrský vyslanec, že za několik týdnů od přistoupení k mírovému plánu došlo k 
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jeho „593 porušením“.
153

  Požadované příměří nebylo dodržováno, pozorovatelské misi byl 

odmítán přístup do některých oblastí a stala se i terčem útoků. Mise UNSMIS tak musela být 

kvůli špatné bezpečnostní situaci v červenci ukončena.  

 

V červenci probíhalo i další hlasování v Radě bezpečnosti. Návrh rezoluce předložený 

USA, Francií, Německem, Velkou Británií a Portugalskem však neprošel přes veto ze strany 

Číny a Ruska. Návrh rezoluce obsahoval ostřejší formulace, především konstatoval, že situace 

v Sýrii představuje hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost. Požadoval po Asadovi stažení 

jednotek z obydlených oblastí a ustoupení od používání těžkých zbraní v těchto oblastech, 

které mělo proběhnout do 10 dnů pod hrozbou přijetí opatření bez použití síly dle čl. 41 

Charty OSN. Dále návrh rezoluce prodlužoval mandát UNSMIS o dalších 45 dní.
154

 

Následovala ostrá debata, kde Vitalij Čurkin nazval předkládající západní státy „farizeji“, 

kteří se snaží prosadit své „geopolitické cíle“, přestože vědí, že rezoluce nemůže projít. Susan 

Riceová pak nazvala 19. červenec „dalším černým dnem v Turtle bay“ a krach rezoluce 

„absolutním selháním v nejdůležitějším úkolu RB OSN v tomto roce“, rusko-čínské obavy 

z intervence „paranoiou“. Oznámila také, že Spojené státy budou hledat další cesty řešení 

s partnery mimo Radu bezpečnosti.
155

 

 

V srpnu rezignoval na svou funkci Kofi Annan se slovy: „V době, kdy je to potřeba – 

kdy to Syřané zoufale potřebují – veškerou akcí zůstává ukazování si na sebe prstem a 

osočování se v Radě bezpečnosti.“
156

 Jeho rezignace znamenala i konec jeho mírového plánu. 
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4.5 Chemické zbraně – rok 2013 
 

 „Dali jsme Asadovu režimu, a rovněž dalším aktérům v oblasti, jasně najevo, že 

červenou linií je pro nás situace, kdy uvidíme velký přesun nebo užívání chemických zbraní. 

To změní mé propočty. To změní systém rovnováhy.“  

Barak Obama, 20. srpna 2012.
 157

 

 

Tato věta prezidenta Obamy pronesená na tiskové konferenci v Bílém domě byla 

součástí odpovědi na otázku novináře, který se prezidenta ptal, zda si dokáže představit 

použití síly ze strany Spojených států v Sýrii v případě hrozícího zneužití chemických zbraní 

vlastněných Asadovým režimem. Prezident dal jasně najevo, kde je hranice jeho do té doby 

zdrženlivé politiky ohledně Sýrie. Již zanedlouho byl však jeho výrok podroben ostrému 

testu. „Obamova červená linie“ se pak stala jedním ze symbolů zoufalé neschopnosti 

mezinárodního společenství aktivně řešit konflikt v Sýrii. 

 

O dva měsíce později, 17. října 2012, totiž došlo k prvnímu údajnému použití 

chemických zbraní v Salquinu v oblasti Idlibu. Do roku 2015 byly hlášeny z různých zdrojů 

desítky útoků v oblastech Damašku, Aleppa, Homsu, Hamá, Dará, Hasaky nebo Rif 

Dimashqu. K prošetření útoků v březnu roku 2013 ustanovil generální tajemník vyšetřovací 

komisi OSN na základě mechanismu ustanoveného v rezolucích Valného shromáždění 

42/37C a Rady bezpečnosti 620 (1988).  

 

Komise započala své šetření v Sýrii 19. srpna. O dva dny později, 21. srpna, došlo na 

předměstí Damašku v oblasti Východní a Západní Ghúty k chemickému útoku, který si 

vyžádal stovky převážně civilních obětí. Opozice mluví až o 1300 mrtvých, nevládní 

organizace Lékaři bez hranic pak uvádí, že ošetřila na 3600 lidí s neurologickými poruchami 

vzniklými v důsledku vystavení toxickým látkám.
158

 Ve své zprávě k útoku vyšetřovací 

komise OSN potvrdila, že se jednalo o použití nervového plynu sarin obsaženého v hlavicích 
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raket odpálených ze země a o porušení obyčejového humanitárního práva,
159

 Mezinárodní 

úmluvy o zákazu použití plynů a bakteriologických zbraní ve válce z roku 1925
160

 a o válečný 

zločin.
161

 Neuvedla však, která strana konfliktu je za útoky v Ghútě odpovědná.  

 

Nevládní organizace Human Rights Watch (HRW) ve své zprávě přisoudila 

odpovědnost za útoky ve Východní a Západní Ghútě vládním vojskům režimu Bašára Asada. 

Dle zprávy je skutečnost, že za odpálením raket stojí prorežimní vojáci, „téměř jistá“.
162

 

Pouze vládní vojáci podle HRW disponovali zbraněmi a zařízením potřebným k odpálení 

raket (sarin byl rozprášen na základě odpálení desítek raket), naopak neexistovala informace, 

která by naznačovala, že rebelové vlastnili takové rakety nebo zařízení (rakety byly 

odpalovány ze speciálních pojízdných odpališť), stejně tak nervový plyn sarin skladovala 

pouze syrská vláda (jednalo se o poměrně velké množství sarinu, každá hlavice obsahovala 

desítky litrů), rakety dopadly na území kontrolované rebely, na straně vládních vojsk bylo 

hned několik příhodných odpališť, útoky byly koordinované a shodovaly se svým provedením 

a použitými zbraněmi s dalšími útoky, které HRW předtím přisoudila režimu Bašára Asada.
163

 

Přestože se jedná především o nepřímé důkazy, svědčí jednoznačně v neprospěch režimu. 

Syrská vláda však odpovědnost za útoky odmítla a obvinila z nich naopak rebely. HRW ve 

své zprávě možnost, že by za útoky stáli rebelové, označila za nepravděpodobnou.
164

  

 

Vyšetřovací komise jmenovaná generálním tajemníkem ve své souhrnné zprávě dále 

potvrdila, že na území Sýrie došlo k řadě dalších chemických útoků. Neuvedla však, kdo je za 

ně odpovědný.
165

 Odpovědnost vládních jednotek za používání zakázaného chlóru jako 
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chemické zbraně však Asadovu režimu přisoudila zpráva nezávislé vyšetřovací komise Rady 

OSN pro lidská práva vydaná 13. srpna 2014.
166

  

 

O rok později, 7. srpna 2015, přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci 2235, jejímž 

cílem bylo ustanovit mechanismus, který měl vyšetřovat další chemické útoky, které v Sýrii 

probíhaly. Společná komise Organizace pro zákaz chemických zbraní a OSN zkoumala 

několik menších chemických útoků, které se udály v letech 2014 a 2015. V prozatím poslední 

zprávě přisoudila odpovědnost za jeden z útoků syrské armádě a za další Islámskému státu.
167

 

 

Chemický útok ve Východní a západní Ghútě však rozhodně nezůstal na 

mezinárodním poli bez odezvy. Západní diplomacie po útoku v srpnu roku 2013 začala 

otevřeně mluvit o možnosti leteckých útoků na Asadův režim.
168

 A věci se daly do pohybu. 

Sýrie se pod mezinárodním tlakem rozhodla přistoupit k Úmluvě o zákazu vývoje, výroby, 

hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení (Úmluva o zničení chemických 

zbraní). Spojené státy a Ruská federace začaly spolupracovat v rámci Platformy pro zničení 

syrských chemických zbraní a vytvořily tlak na Asadův režim, který ho nakonec přinutil vzdát 

se oficiálně přiznaných chemických zbraní.
169

  

 

Měsíc po útocích v Ghútě přijala Rada bezpečnosti Rezoluci 2118, ve které 

konstatovala, že použití chemických zbraní kdekoli ve světě znamená hrozbu mezinárodnímu 

míru a bezpečnosti, rozhodla, v souladu s Úmluvou o zničení chemických zbraní, že žádná 

strana konfliktu nesmí používat, vyvíjet, vyrábět, získávat, skladovat nebo jakkoli 

přemísťovat chemické zbraně, a podpořila rozhodnutí Organizace pro zákaz chemických 

zbraní (OPCW), kterými se zahájil proces jejich zničení v souladu s čl. 4 odst. 8 a čl. 5 odst. 

10 Úmluvy.
170
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Na základě zmíněné rezoluce vznikl společný mechanismus OSN a OPCW. Samotný 

proces zničení všech oficiálně přiznaných syrských chemických zbraní byl pak úspěšně 

ukončen o rok později 20. srpna 2014. Ačkoliv se touto cestou podařilo zničit stovky tun 

(100% přiznaného) chemického materiálu, objevují se zprávy
171

 o používání chemických 

zbraní v Sýrii i nadále.
172

 

 

 

4.6 Islámský stát – rok 2014-2016 
 

 Islámský stát (IS), označovaný také zkratkami ISIS/ISIL, Daiš nebo Daeš,
173

 je 

saláfisticko-džihádistická organizace,
174

 jež do mezinárodního dění výrazně zasáhla v roce 

2014, kdy se jí podařilo vojensky obsadit poměrně rozsáhlé oblasti na území Iráku a právě 

Sýrie. Svět šokovala zejména násilím a brutalitou, které používá k dosahování svých cílů. 

Genocida, brutální popravy, terorizování obyvatelstva, ničení památek, to vše zaštiťované 

fundamentalistickým výkladem Koránu. Po svých vojenských úspěších organizace dokonce 

vyhlásila obnovení chalífátu a její vůdce Abú Bakr al-Bagdádí sám sebe prohlásil za chalífu, 

čímž se pokusil pasovat do čela celé muslimské obce.  

 

Počátky organizace, která si činí výrazné mezinárodní a univerzalistické ambice a ke 

které se postupně přidávají další teroristické organizace, sahají do roku 2004 a války v Iráku. 

Jsou spjaté s organizací Al-Káida, od které se Islámský stát posléze oddělil.  

 

Do syrského konfliktu se IS zapojil ve fázi, kdy zde docházelo ke značné 

fragmentarizaci válčících stran a svou přítomností postupně propojil konflikt v Sýrii 

s konfliktem v sousedním, dlouho nestabilním Iráku. V lednu roku 2014 získal IS kontrolu 

nad významným syrským městem Rakká. Město původně v roce 2013 dobyly jednotky syrské 
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opozice, tvořené především jednotkami Fronty an-Nusrá a Svobodné syrské armády. Šlo o 

první velké město, které bylo „osvobozeno“ od režimních vojsk. Po svém dobytí však město 

postupně přešlo pod kontrolu IS, který z něj udělal jednu ze svých klíčových základen. 

Z města, které se mělo stát příkladem nové Sýrie bez Asada, se stala syrská noční můra.
175

  

 

O půl roku později, v červnu roku 2014, obsadili bojovníci IS druhé největší irácké 

město Mosul, den nato i město Tikrít a postupovali dále na jih směrem na hlavní město 

Bagdád. Irácká armáda před nimi ve zmatku ustupovala. IS postupně během roku získal 

kontrolu nad rozsáhlým územím sahajícím prakticky od Bagdádu na jihovýchodě k městu 

Mosul na severovýchodě Iráku, přes oblasti okolo měst Fallúdža, Ramádí, Hadítha, Qaim, 

Deir – al Zour nebo Sindžár až k oblastem okolo syrského Aleppa na severozápadě, přes 

důležitá syrská města Rakká a Palmyra či oblasti okolo Damašku na jihozápadě.  

 

V těchto oblastech kontrolovaných IS docházelo a stále dochází, podle zprávy Úřadu 

vysokého komisaře OSN pro lidská práva, k útokům na etnické a náboženské skupiny, 

především na irácké jezídy, ale i křesťany či šíity, k sexuálním útokům vůči ženám, 

znásilňování, zotročování, popravám, mučení, nuceným přesunům obyvatelstva a k dalšímu 

závažnému jednání, které podle zprávy „mohlo představovat“ genocidu, zločiny proti 

lidskosti a válečné zločiny.
176

 IS se také přihlásil k množství teroristických útoků na území 

celé řady států, ať už se jednalo o útoky například v Jemenu, Tunisku, Turecku, Egyptě, 

v Paříži nebo v Bruselu
177

, inspiroval potom množství dalších útoků po celém světě 

prostřednictvím své kampaně vedené na sociálních sítích.
178

 

 

Mezinárodní odpověď na aktivity IS přišla v roce 2014. Dne 25. června adresoval 

irácký ministr zahraničí dopis generálnímu tajemníkovi OSN, ve kterém žádal mezinárodní 
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společenství o pomoc v boji proti IS v podobě vojenského výcviku iráckých jednotek, 

dodávek zbraní a zastavení finančních toků z členských států jdoucích ve prospěch IS.
179

 

 

Dne 15. srpna 2014 přijala RB OSN rezoluci 2170, ve které odsoudila teroristické 

praktiky IS a rozsáhlé porušování lidských práv a (s odkazem na předešlé rezoluce týkající se 

boje proti hrozbám mezinárodního terorismu) vyzvala členské státy, aby přijaly všechny 

nezbytné a přiměřené prostředky (all measures as may be necessary and appropriate) k tomu, 

aby zabránily podněcování k páchání teroristických činů (incitement of terrorist acts) 

motivovaných extremismem a netolerancí ze strany IS. Dále vyzvala státy k tomu, aby přijaly 

na národní úrovni opatření zabraňující pohybu mezinárodních teroristů a osob spojených s IS 

a s Frontou an-Nusrá, zabránily financování a obchodu s IS a Frontou an-Nusrá a přijaly 

sankce vůči osobám spojeným s oběma organizacemi.
180

 Následně začala vznikat mezinárodní 

koalice proti IS pod vedením Spojených států, jejímiž členy se postupně staly desítky států. 

 

Symbolicky, dne 11. září, oznámil prezident Barak Obama plánované letecké útoky na 

území Iráku i Sýrie. Ve svém projevu prohlásil, že ISIS představuje hrozbu nejen pro celý 

region, ale i pro Spojené státy, a to mimo jiné i z toho důvodu, že mezi bojovníky IS patří i 

tisíce jedinců ze zahraničí, z Evropy a z USA, kteří jsou zde cvičeni pro teroristické útoky ve 

svých domovských zemích. Přesto uvedl, že bezpečnostní složky neví o žádné přímé hrozbě 

či připravovaném útoku, který by Spojeným státům hrozil. Dále oznámil jednání mezi 

Spojenými státy, iráckou vládou a dalšími spojenci za účelem vytvoření mezinárodní koalice 

proti IS, jejímž cílem je pokořit a zničit IS.
181

 

 

Dne 20. září 2014 pak irácký ministr zahraničí adresoval generálnímu tajemníkovi 

OSN další dopis, ve kterém požádal Spojené státy, aby vedly s iráckým souhlasem 

mezinárodní akce proti IS. Účelem těchto akcí mělo být odstranění hrozby ze strany IS, 

ochrana obyvatel a dále podpora a vyzbrojení irácké armády tak, aby mohla znovu získat 

kontrolu nad iráckým územím.
182
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Tři dny poté byl generálnímu tajemníkovi OSN doručen dopis tentokrát od Samanthy 

Power, zástupkyně Spojených států v RB OSN, ve kterém uvedla:  

 

„ISIL a další teroristické skupiny nejsou hrozbou jenom pro Irák, ale rovněž pro další 

země, mezi něž patří i Spojené státy a jejich partneři v regionu a mimo něj. Státům musí být 

umožněno se bránit, v souladu s právem na individuální a kolektivní sebeobranu, jak je 

obsažena v čl. 51 Charty OSN, když, jako v tomto případě, vláda státu, na jehož území se 

hrozba nachází, nechce nebo nemůže (is unwilling and unable) zabránit užívání svého území 

k takovým (teroristickým pozn. aut.) útokům. Syrský režim prokázal, že se sám nepostaví nebo 

nemůže postavit proti těmto nebezpečným útočištím (myšlenko základy ISIS na území Sýrie 

pozn. aut.). Z toho důvodu Spojené státy iniciovaly nezbytné a přiměřené vojenské operace 

v Sýrii za účelem eliminovat trvající hrozbu vůči Iráku, zahrnující ochranu iráckých obyvatel 

před dalšími útoky a umožnění iráckým silám znovu získat kontrolu iráckých hranic. Kromě 

toho Spojené státy zahájily vojenské akce v Sýrii proti Al-Kaidě a skupinám známým jako 

Khorasanská skupina v odpovědi na teroristické hrozby, jež představují pro Spojené státy a 

naše partnery a spojence…“.
183

  

 

 Prakticky současně mezinárodní koalice pod vedením USA zahájila letecké útoky na 

cíle v Sýrii. A to bez implicitního souhlasu ze strany samotné Sýrie.
 184

 Rovněž nedošlo ani 

k udělení mandátu ze strany RB OSN. K útokům naopak došlo i přes předchozí varování ze 

strany Ruska, které ústy mluvčího ministerstva zahraničí prohlásilo, že útok bez souhlasu 

syrské vlády by byl „aktem agrese“.
185

 K plánovaným útokům se vyjádřil i syrský ministr pro 

národní usmíření, který prohlásil, že „jakýkoli útok bez souhlasu syrské vlády by byl útokem 

na Sýrii samotnou“.
186

  

 

 Vyjádření syrského ministra s ohledem na čl. 7 odst. 2 Vídeňské úmluvy o smluvním 

právu sice nelze považovat za vyjádření zástupce Sýrie, a lze tedy vycházet z toho, že 

k oficiálnímu vyjádření ze strany Sýrie nedošlo, a to ani po stvrzené notifikaci útoků ze strany 
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USA, jejíž existence, forma nebo načasování jsou s ohledem na protichůdná tvrzení Sýrie a 

USA sporná.
187

 Přesto zásah Spojených států a jeho obhajoba na základě tzv. doktríny 

„unwilling and unable“ vzbudil pochybnosti o tom, zda je v souladu s mezinárodním právem. 

A to zejména proto, že jednání IS (vzhledem k tomu, že proti ní syrský režim sám bojuje) 

nelze příčítat samotné Sýrii, což je dle rozhodnutí MSD ve věci Vojenských a polovojenských 

aktivit v Nikaragui a proti ní (Nikaragua v. USA, 1986) podmínkou přípustnosti použití 

ozbrojené síly z titulu individuální, či kolektivní sebeobrany proti nestátním aktérům na 

území jiného státu.
188

  

 

 O rok později, dne 30. září 2015, zahájilo letecké útoky na cíle v Sýrii i Rusko.
189

 

Zásah, jak vyplývá z oficiálních vyjádření ruské strany, probíhal na základě zvacího dopisu ze 

strany režimu Bašára Asada,
190

 což rovněž vzbudilo pochybnosti o jeho legalitě vzhledem ke 

sporné legitimitě syrského režimu. Souhlas se zásahem udělený ze strany legitimních 

představitelů státu je přitom v případě tzv. „intervence na pozvání“ podmínkou vyplývající 

jak z rozhudnutí MSD ve věci (Nikaragua v. USA, 1986),
191

 tak z komentáře k čl. 20 Návrhu 

článků o odpovědnosti, který upravuje souhlas státu jako okolnost vylučující protiprávnost.
192

 

 

Ani krutosti pácháné IS tak k použití R2P v Sýrii nevedly. Islámský stát byl ale 

důvodem vojenského zapojení obou světových velmocí – USA i Ruska - do syrského 

konfliktu. I když každá ze stran k obhajobě svého zásahu použila jiný právní titul a jinou 

právní argumentaci, z dopisu Samanthy Power i veřejných prohlášení ruských představitelů
193

 

vyplývá, že hlavní motivací pro zásah se stala především hrozba terorismu. Samotný dopis 

s odůvodněním zásahu ze strany USA pak nejenže neodkazuje k R2P, ale nezmiňuje 

souvislosti s IS ani žádné z jeho jednání, které předtím např. Úřad vysokého komisaře pro 
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lidská práva označil jako možnou genocidu, zločiny proti lidskosti či válečné zločiny. 

K ruskému angažmá v Sýrii je pak třeba rovněž dodat, že řada z jím vedených útoků je sama o 

sobě některými nevládními organizacemi, jako je např. Amnesty International, označována za 

porušení mezinárodního humanitárního práva.
194

 

 

 

4.7 Shrnutí 
 

 Počátek dění v Sýrii mělo za událostmi v Libyi jen nepatrné zpoždění. Zatímco se na 

půdě OSN schvalovala rezoluce 1973 autorizující zásah v Libyi, potlačoval syrský režim 

první demonstrace na podporu studentů v Dará. Den po přijetí „lybijské rezoluce“ odsoudil 

dění v Sýrii generální tajemník OSN následován Vysokou komisařskou OSN pro lidská 

práva. Poté se ale reakce mezinárodního společenství na dění v Sýrii začala zadrhávat. A to 

přesto, že přístup obou režimů k protestujícím byl podobně brutální. Zatímco však Kaddáfí 

rychle ztrácel mezinárodní pozice, v syrském případě byly rozdíly v postojích stálých členů 

Rady bezpečnosti patrné od počátku. Tedy dříve než se naplno rozhořely spory o porušení 

„lybijské rezoluce“ 1973. Tyto rozdíly pak vedly k téměř roční neschopnosti Rady přijmout 

jakoukoli akci směrem k Sýrii, a to i přes to, že nejméně od listopadu 2011 měla k dispozici 

zprávu vyšetřovací komise Rady OSN pro lidská práva dokumentující páchání zločinů proti 

lidskosti ze strany syrské vlády. Dvě navrhované rezoluce odsuzující násilí v Sýrii se však 

setkaly s vetem ze strany Ruska a Číny. Argumenty oběma státům posléze dodal průběh 

zásahu v Libyi. Jak je však ukázáno v předešlé kapitole, z hlediska rezoluce 1973 je široký 

výklad mandátu obhajitelný, k porušení rezoluce došlo v případě nerespektování zbrojního 

embarga. Ani obavami ze zopakování libyjského případu však nelze, dle mého názoru, obhájit 

naprosté mlčení Rady bezpečnosti a její dlouhou neschopnost se k situaci vyjádřit a dění 

odsoudit. 

 

 Velmoci v Radě bezpečnosti dokázaly ve věci Sýrie spolupracovat až v případě 

chemických útoků v roce 2013, kdy dokázaly přinutit syrský režim ke zničení přiznaných 

zásob chemických zbraní. Přesto nebyla věc předána k vyšetřování Mezinárodnímu trestnímu 

soudu. Zprávy o chemických útocích ze Sýrie rovněž přicházejí i nadále. K použití konceptu 
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R2P nedošlo ani při zásazích obou velmocí proti Islámskému státu. Oba dva zásahy také 

vzbuzují pochybnosti o tom, zda byly v souladu s mezinárodním právem.   

 

 Po nadšení, které u zastánců R2P panovalo v Libyi, byl syrský případ doslova 

studenou sprchou. Od první fáze existují zdokumentované případy páchání zločinů proti 

lidskosti, tedy jedněch ze čtyř typů zločinů spouštějících celý mechanismus R2P, přesto se 

Rada bezpečnosti o R2P na žádném místě v žádné rezoluci nezmínila, a to ani v případě 

Islámského státu. 

 

Válka v Sýrii ukázala smutný konec arabského jara. A zřejmě také nové mocenské 

rozložení panující ve světě, když proti sobě postavila opět západní státy a Rusko. Konflikt 

nyní ovliňuje celý region. Rovněž ale i politické dění v Evropě a ve světě, a to nejen díky 

teroristickým útokům Islámského státu nebo vysokým počtům syrských uprchlíků. Právě tyto 

dva faktory (vzájemně nešťastně spojované) však v západním světě probouzejí dlouho spící 

přízraky nacionalismu, populismu či fašismu. Konflikt má tak řadu dimenzí. Mezi jinými ale 

ukázal i propojenost globalizovaného světa, kde ozvěny probíhajícího konflitku rezonují i 

mimo místa, kde právě probíhají boje. Pokud tak lze to, co znamenal konflikt v Sýrii stručně 

shrnout – ukázal především urgentní potřebu světového společenství nalézt způsob, jak 

podobné situace řešit, nebo jim předcházet. 
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5. Po Libyi a Sýrii – má R2P stále naději? 

 
 Například Gareth Evans tvrdí, že ano. Neshody na půdě Rady bezpečnosti se, podle 

něj, týkají především použití 3. pilíře. Nikdo dnes, dle jeho názoru, nepochybuje o tom, že 

státy mají odpovědnost chránit své obyvatele před genocidou, etnickými čistkami, zločiny 

proti lidskosti a válečnými zločiny (1. pilíř) a že ostatní státy mají odpovědnost jim v tomto 

napomáhat (2. pilíř). Rovněž, jak tvrdí, žádný stát nezpochybňuje princip, že mezinárodní 

společenství má včas a rozhodně zasáhnout ve chvíli, kdy stát v této své odpovědnosti zjevně 

selhává (3. pilíř). Neshody panují především nad tím, jak zasáhnout v daném konkrétním 

případě.
195

  

 

 Případ Sýrie byl v tomto ohledu, podle něj, složitý. Nejen, že především Čína a Rusko 

měly v čerstvé paměti zásah v Libyi a že Asadův režim, na rozdíl od Kaddáfího, nebyl 

v diplomatické izolaci, nýbrž měl (a má) naopak silného spojence v podobě Ruska, stálého 

člena RB OSN. Sýrie dále leží v politicky velmi křehkém regionu, na jejím území žijí 

náboženské a etnické menšiny, jejichž náhled na režim se liší, syrská armáda byla daleko lépe 

vyzbrojena než ta lybijská, opozice se postupem času stávala velmi fragmentovanou – a mohli 

bychom pokračovat. Jazykem zprávy ICISS zde není a nebylo zcela jasné, že případný zásah 

by měl rozumné vyhlídky na úspěch (reasonable prospects), naopak od počátku existovalo 

nebezpečí, že by mohl situaci ještě zhoršit.  

 

 I přese vše zmíněné však nelze pominout fakt, že Rada bezpečnosti se velmi dlouhou 

dobu k dění v Sýrii nedokázala vůbec vyjádřit, natož přijmout jakoukoli akci bez použití síly, 

která by Asadovu režimu dala alespoň nějaké mantinely. Gareth Evans k tomu podotýká, že 

Rada bezpečnosti byla ale schopná zareagovat ve chvíli, kdy došlo k chemickým útokům ve 

východní a západní Ghútě. Rovněž, odhlédneme-li od Sýrie, se RB OSN od rozhodnutí 

týkajících se Libye a Pobřeží slonoviny na R2P odkazovala v řadě dalších případů, ať už jde o 

Jemen, Mali, Súdán, Jižní Súdán nebo Středoafrickou republiku.
196

 

 

 Argumenty, které zazněly proti R2P ze strany států i dalších aktérů na různých fórech 

nejen během konfliktu v Libyi a Sýrii, blíže analyzuje Quinton-Brown. Kritici, podle něj, R2P 
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vyčítají jednak její „politizaci“ a vznikající dvojí standardy. Zatímco v některých situacích – 

jako například v Libyi – dochází k použití konceptu, tak v jiných obdobných případech (např. 

v Sýrii) R2P použita není. Spolu s touto kritikou pak přichází i obava, že koncept může být 

zneužíván pro legitimizaci vměšování do záležitostí jiných států a pro snahy o změnu režimu 

v těchto státech. V případě Libye tento argument, dle Quintona-Browna, zazníval ze strany 

celkem 12 států (Číny, Ruska, Brazílie, Indie, Jihoafrické republiky, Íránu, Kuby, Severní 

Korey, Sýrie, Nikaraguy, Venezuely a Zimbabwe).
197

 

 

 Druhým významným argumentem proti R2P je pak kritika z pozice pojetí suverenity 

jako absolutního výhradního prostoru každého státu a důrazu na princip nevměšování do 

vnitřních záležitostí. Quinton-Brown zde rozděluje kritiky do dvou kategorií. Jednak do 

skupiny, která z tohoto důvodu odmítá koncept R2P plošně (patří sem celkem 7 států – 

Severní Korea, Súdán, Venezuela, Bělorusko, Alžírsko, Nikaragua a Zimbabwe), a jednak do 

skupiny, která akceptuje 1. pilíř R2P, ale má výhrady ke 2. a 3. pilíři (do této skupiny patří 

Rusko, Čína, Indie, Sýrie, Pákistán, Ekvádor, Myanmar, Srí Lanka, Tunisko a Vietnam).
198

 

 

 Třetí argument by se dal popsat jako „averze k použití síly“. Vychází z názoru, že 

jakékoli použití síly ze strany mezinárodní komunity ve snaze zamezit páchání zločinů dle 

R2P přinese obyvatelům ještě více utrpení, než je to, kterému mělo předejít. Tato kritika 

zaznívala často po zásahu koalice v Libyi.  

 

 Čtvrtý argument je pak ideologický, některé státy (celkem 8) považují R2P za nový 

nástroj imperialismu a kolonialismu, který budou silnější státy využívat k tomu, aby si 

podrobily ty slabší.  

 

 Pátý argument, který na základě své analýzy oficiálních jednání týkajících se R2P 

Quinton Brown uvádí, spočívá ve zpochybnění legitimity samotné Rady bezpečnosti. 

Obsazení stálých členů Rady bezpečnosti, které vzniklo po druhé světové válce, podle celkem 

osmi států, které R2P z tohoto důvodu kritizovaly, již nadále neodráží mocenské rozložení 

moderního světa. Speciálně je pak z tohoto důvodu kritizováno i užívání práva veta stálými 

členy.  
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 Konečně poslední, šestý argument, který kritici R2P vznesli, se týká systému včasného 

varování. Ten je podle nich nedostatečný a je potřeba ho vylepšit tak, aby k použití síly došlo 

ve správnou chvíli na základě správných informací.
199

 

 

 Tyto argumenty shrnují nejen kritiku, která se na mezinárodní úrovni objevila 

v souvislosti s krizí v Libyi a Sýrii, ale řada z nich provází R2P od jejích počátků. 

V následující kapitole se pokusím ukázat návrhy a snahy, které se s touto kritikou snažily 

vyrovnat po zkušenostech s oběma konflikty a koncept R2P buď obohatit, nebo mu vytyčit 

novou cestu, kterou by se měl ubírat. Budu přitom vycházet především z analýzy 

Bellamyho
200

, Pattisona
201

 a dalších autorů. 
202

 

 

 První takový návrh předložil jeden z dosavadních kritiků konceptu - Brazílie. 

 

 

5.1 Responsibility while protecting 
 

 Responsibility while protecting (RwP) vznikla v kontextu zásahu koalice NATO 

v Libyi, kdy nejenže byla koalice obviňována ze snahy svrhnout Kaddáfího a z porušování 

zbrojního embarga, ale i z arogantního chování na půdě Rady bezpečnosti. Poprvé zazněla 

v projevu brazilské prezidentky Dilmy Rousseff na Valném shromáždění OSN v listopadu 

roku 2011. Dále ji pak rozvedl dopis stálého zástupce Brazílie při OSN adresovaný 

generálnímu tajemníkovi a následně její obsah upřesňovali a dále vysvětlovali při různých 

příležitostech brazilští představitelé. Je zamýšlena především jako doplněk 3. pilíře R2P 

vztahující se na použití síly.
203

 Obsahuje hned několik návrhů: 
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 RwP nejprve zdůrazňuje důležitost prevence a opatření bez použití síly.  

 Dále přichází s odstupňováním (sequencing) tří pilířů R2P, což znamená, že 

postup v rámci tří pilířů musí na sebe navazovat v daném pořadí.
204

 Tedy, nejprve 

by mělo být jasné, že stát nedokáže dostát své odpovědnosti zabránit páchání 

zločinů dle R2P. Mělo by neúspěšně dojít k pokusu mezinárodního společenství 

tomuto státu pomoci, aby své odpovědnosti dostál v rámci 2. pilíře, a teprve pak 

by mělo dojít k použití 3. pilíře.
205

 Následně by se měl rozlišit postup s použitím 

síly nebo bez použití síly. 

 V rámci postupu s použitím síly mluví RwP o nutnosti splnit nejen podmínky 

správnosti, legality a legitimity, ale musí rovněž dojít k vyčerpání všech jiných 

prostředků. Použití síly by rovněž měla předcházet analýza očekávaných dopadů 

vojenské akce. Dále k samotnému použití síly musí dojít na základě mandátu 

Rady bezpečnosti, nebo ve výjimečných případech na základě procedury 

„Sjednocení pro mír“ Valného shromáždění OSN. Zásah ale rovněž musí 

dodržovat znění a ducha dané rezoluce a být veden v souladu s mezinárodním 

právem. Musí pak působit co nejméně násilí a nestability a za žádných okolností 

by neměl způsobit více škody, než je ta, které měl dle mandátu zabránit. Zásah by 

pak měl být proporcionální a omezený cíli stanovenými Radou bezpečnosti.
206

 

Shrneme-li nejdůležitější z těchto požadavků, půjde o kritéria:  

o legitimní autority, která udělí mandát k zásahu (legitimate authority) 

o požadavek spravedlivého důvodu (just cause) 

o vyčerpání všech jiných prostředků (last resort) 

o omezení zásahu uděleným mandátem (right intention) 

o vedení zásahu prostředky v souladu s uděleným mandátem a 

mezinárodním právem (means) 

o vedení zásahu na základě proporcionality tak, aby způsobil co nejméně 

násilí a nestability a nezpůsobil více škody, než je ta, které zamýšlel 

předejít (proportionality). 
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 Výše zmíněná pravidla pak musí být dodržována po celou dobu zásahu od udělení 

mandátu až do doby, než bude opět rezolucí odebrán. Rada bezpečnosti by pak 

měla monitorovat dodržování mandátu a zajistit rovněž odpovědnost toho, komu 

byl mandát udělen.
207

 

 

 Brazilský návrh rozvířil diskuzi. Během ní Brazílie opustila kontroverzní záměr 

odstupňování použití tří pilířů. To by totiž značně omezilo akceschopnost zasahujícího. Ten 

by byl nucen postupně používat různá opatření, která by se už předem mohla jevit jako jasně 

nefunkční a zbytečná, zatímco by docházelo k páchání zločinů dle R2P, což by smysl celého 

zásahu i konceptu značně nabouralo.
208

 Navíc podobný cíl má hned další podmínka - 

vyčerpání všech ostatních prostředků.  

 

 Debata po brazilském návrhu se tak, budeme-li vycházet z analýz Bellamyho
209

, 

Pattisona
210

 a dalších
211

, soustředila především na otázku stanovení kritérií zásahu (tzv. 

guidelines), na monitoring dodržování mandátu a odpovědnosti toho, komu byl udělen, a na 

oblast prevence, a to i přesto, že o samotný brazilský návrh mezinárodní společenství i 

Brazílie sama postupně ztratila zájem. Jak se přesvědčíme dále, řada těchto otázek se debatuje 

na mezinárodní půdě delší dobu. RwP je do sebe buď integrovala, nebo, jako například tzv. 

responsibility not to veto, se dostaly do popředí i v rámci debaty o R2P proto, že se zdály být 

odpovědí na potřeby, které v souvislosti s R2P vypluly na povrch. Specifickou otázkou je 

potom využití opatření bez použití síly, kterými se zabývám na konci kapitoly. 
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5.2 Kritéria zásahu (tzv. guidelines) 
 

O podobných kritériích v podobě spravedlivého důvodu (just cause) a tzv. principů 

opatrnosti (precautionary principles) tvořených správným úmyslem (right intention), 

vyčerpáním jiných prostředků (last resort), přiměřenosti těchto prostředků (proportionary 

means) a rozumných vyhlídkách na úspěch (reasonable prospects) hovořila již původní 

zpráva ICISS
212

, kritéria totiž vycházejí z tradiční doktríny spravedlivé války. O podobných 

pravidlech, tzv. pěti kritériích legitimity, tak hovoří i zpráva Panelu na vysoké úrovni pro 

hrozby, výzvy a změnu z roku 2004 a zpráva generálního tajemníka OSN Kofiho Annana  

z roku 2005. Oba dva dokumenty obsahují i požadavek přijetí těchto pravidel v podobě 

rezoluce Rady bezpečnosti, případně i Valného shromáždění OSN. 

 

Kritéria tedy nejsou novinkou. Přesto nikdy nebyla přijata formou uceleného 

závazného dokumentu, po kterém se volalo v počátcích R2P. Pattison shrnuje čtyři zásadní 

argumenty, které proti přijetí kritérií nejčastěji zaznívaly: 

 

Prvním z nich je argument „příliš mnoha intervencí“, který vychází z úvahy, že státy 

by při existenci formálních kritérií, které by svazovaly Radu bezpečnosti, mohly na základě 

vlastního vyhodnocení jednoduše tvrdit, že kritéria splnily, a odhodlat se k zásahu bez toho, 

aby dostaly mandát Rady bezpečnosti. To by mohlo vést ke zneužití R2P pro zájmy států 

nesouvisejících se smyslem R2P a k oslabení role Rady bezpečnosti.
213

 

 

Druhým je naopak argument „méně intervencí“, který používá opačnou logiku. Na 

rozdíl od současného stavu by totiž daleko méně států ochotných k intervenci splnilo kritéria 

(tím spíš, pokud by byla příliš přísně formulovaná), což by mohlo v důsledku vést k tomu, že 

by k řadě zásahů nemuselo dojít.
214

 

 

Třetí argument vychází z přesvědčení, že kritéria sama o sobě nemají valný význam, 

pokud zároveň není řešena otázka, kdo tato kritéria vyhodnocuje. Tento argument by se dal 
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nazvat jako „kdo rozhoduje?“. Podle tohoto přístupu je nedostatečné, aby kritéria posuzovala 

sama Rada bezpečnosti a bylo by třeba zřídit nezávislý orgán, který by splnění kritérií 

vyhodnocoval.
215

 

 

Čtvrtý argument by se dal nazvat „pragmatický“. Vychází z názoru, že prosazení 

kritérií je příliš politicky neprůchodné stejně jako případné prosazení přijetí mezinárodní 

smlouvy v této oblasti nebo doplnění Charty OSN. Proto má smysl zaměřit energii jiným 

směrem.
216

 

 

Většina těchto argumentů vychází z předpokladu, že by tato kritéria byla přijata 

nějakou formou nového závazného dokumentu. Nepočítají s tím, že by vznikala postupně 

méně formálním způsobem svou formulací v rámci debat na mezinárodní půdě, zakotvováním 

v rámci tzv. soft law, postupným přechodem do praxe států a následně nabytím podoby 

mezinárodního obyčeje. Pattison zároveň tvrdí, že podíváme-li se blíže na text Závěrečného 

dokumentu Světového summitu a doplníme-li ho o další právní normy a principy, jimiž jsou 

státy ve svém jednání v rámci intervence vázány, zjistíme, že tato kritéria již do velké míry 

v R2P v podobě po Světovém summitu a v mezinárodním právu existují.
217

 

 

Předně kritérium legitimní autority (legitimate authority) vyplývá ze Závěrečného 

dokumentu Světového summitu, podle kterého k zásahu dle R2P musí dojít na základě 

mandátu Rady bezpečnosti „through Security Council“. Další kritérium, spravedlivý důvod 

zásahu (just cause), je dán, opět dle Závěrečného dokumentu, ve chvíli, kdy stát zjevně selže 

v ochraně obyvatel před čtyřmi zločiny dle mezinárodního práva. Třetí kritérium, správný 

úmysl (right intention), je pak dán, podle Pattisona, samotným konkrétním mandátem 

uděleným zasahujícímu státu či skupině států ze strany RB OSN, tedy například přijetím 

všech nezbytných opatření k ochraně civilistů. Kritérium vyčerpání všech jiných prostředků 

(last resort) je v podobě formulace „should peaceful means be inadequate“ opět součástí 

Závěrečného dokumentu. Co se týče vedení zásahu prostředky v souladu s uděleným 

mandátem a mezinárodním právem (means), tak toto kritérium naplňuje mezinárodní 

humanitární právo, kterým jsou zasahující státy vázány. K podmínce proporcionality 

(proportionality) pak Pattison uvádí, že jde o princip imanentní mezinárodnímu právu ad 
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bellum, který se netýká pouze použití síly v případě sebeobrany, ale lze ho v případě rezolucí 

Rady bezpečnosti dovodit i z faktu, že samotná OSN je vázána čl. 1 Charty, který při užití 

kolektivních opatření vyžaduje, aby tyto byly „ve shodě se zásadami spravedlnosti a 

mezinárodního práva“, jejichž součástí je i princip proporcionality.
218

 Rovněž ho pak 

vyvozuje i z čl. 42 Charty, podle kterého „má-li Rada bezpečnosti za to, že by opatření podle 

čl. 41 nedostačovala…může podniknout takové akce…, které považuje za nutné k udržení 

nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti“. Nutnost v tomto případě předpokládá 

proporcionalitu.
219

    

 

Taková argumentace přináší elegantní odpověď na argumenty zmíněné v úvodu této 

podkapitoly. Nejen, že není třeba přijímat žádný nový dokument, ale protože by došlo 

k evoluci a postupnému vývoji v rámci praxe států – spíše než ke skokové změně -  není  třeba 

se obávat ani velkých změn týkajících se buď přílišného počtu, nebo naopak úbytku 

intervencí (argument „kdo rozhoduje“ a monitoring zásahu je rozebírán v samostatné 

subkapitole níže).  

 

Otázkou však je, zda skutečně všechna kritéria v mezinárodním právu a R2P po 

Závěrečném summitu existují. Problematicky vypadá zejména argumentace v případě kritéria 

proporcionality. Proporcionalita chápaná v rámci RwP znamená vedení zásahu tak, aby 

způsobil co nejméně škody a nezpůsobil více škody, než které zamýšlel předejít. Obdobně je 

chápána i ve zprávě ICISS, kde se mluví o intervenci minimálního nezbytného rozsahu, trvání 

a intenzity vzhledem k cíli, jímž je ochrana obyvatel.
220

 Prakticky stejně je vyjádřena i ve 

zprávě Panelu na vysoké úrovni pro hrozby, výzvy a změnu. Důležitým prvkem této, řekněme 

„R2P proporcionality“, je právě to, že jsou prostředky užité k zásahu poměřovány jejich 

nezbytností vůči cíli, kterým je ochrana obyvatel. Oproti tomu proporcionalita vyjádřená v  čl. 

42, kterou zmiňuje Pattison, spočívá v uskutečnění akcí nutných k jinému cíli a tím je udržení 

mezinárodního míru a bezpečnosti. Je to tatáž proporcionalita, liší-li se cíl opatření? Opatření, 

která budou přiměřená udržení mezinárodního míru, mohou být přece jiná, než ta, která budou 

přiměřená ochraně obyvatel. 
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Odpověď vychází z faktu, že proporcionalita dle čl. 42 bude nabírat konkrétní podobu 

zcela logicky podle konkrétní hrozby mezinárodnímu míru, kterou Rada bezpečnosti 

identifikuje v daném případě a na kterou reaguje (páchání zločinů dle R2P RB OSN 

kvalifikuje jako hrozbu mezinárodního míru a bezpečnosti).
221

 Jde tedy o to, aby obecně 

popsaná proporcionalita dle čl. 42 nabrala podobu „R2P proporcionality“ v případech páchání 

zločinů, na které se vztahuje R2P. Jinak řečeno, aby v případě páchání zločinů dle R2P bylo 

cílem zásahu tomuto páchání zabránit (v souladu s kritériem správného úmyslu) a v souladu 

s tímto cílem se poměřovala i přiměřenost celého zásahu. Přesně takovou proporcionalitu RB 

OSN použila při udělení mandátu koalici vedené NATO v Libyi tím, že autorizovala použití 

„všech nezbytných prostředků k ochraně civilistů a civilisty obydlených oblastí“. Nehledě na 

to, že přiměřenost reálného zásahu byla právě v tomto případě kritizována (jak je ukázáno ve 

druhé kapitole) neprávem.  

 

 I toto kritérium tedy lze podle mého názoru považovat za součást současné podoby 

R2P. V souladu s tím, co tvrdí Pattison, tedy není nutné vést debatu o přijetí kritérií formou 

uceleného závazného dokumentu, která dospěla do slepé uličky.
222

 Ale je spíše důležité 

zaměřit se na samotnou praxi států i v dalších případech. 

 

Nazíráno touto optikou tedy RwP v otázce kritérií zásahu nepřinesla mnoho nového. 

Sehrála důležitou roli zejména v tom, že na tato kritéria zaměřila znovu pozornost 

mezinárodní diskuze o R2P. Další otázka, která se dostala do popředí, je problematika 

odpovědnosti zasahujícího a monitoringu zásahu.  

 

 

5.3 Odpovědnost zasahujícího a monitoring 
 

 Původní dopis vysvětlující RwP adresovaný generálnímu tajemníkovi je v této oblasti 

poměrně strohý. Mluví pouze o „zlepšených postupech“ Rady bezpečnosti (enhanced Security 

Council procedures) v oblasti monitoringu dodržování jejích rezolucí a „potřebě zajistit 

odpovědnost“ (ensure the accountability) toho, jemuž je udělen mandát k zásahu. Tak vágní 
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formulace otevírá velký prostor pro výklad toho, jak by takové „zlepšené postupy“ či 

„zajištění odpovědnosti“ mělo vypadat. 

 

 Do této debaty spadá několik témat. Jde jednak o snahu o vylepšení již stávajících 

procesů v Radě bezpečnosti, o debaty o vzniku orgánu nebo instituce určené k monitoringu 

zásahu v rámci R2P, konečně pak také o snahy o omezení práva veta stálých členů RB 

OSN.
223

 

 

 

5.3.1 Zlepšené procesy v Radě bezpečnosti 

 

 Jak by mohly vypadat ony vylepšené procesy v Radě bezpečnosti, nastiňuje Alex 

Bellamy. Mohlo by jít jednak o časové omezení mandátu uděleného zasahujícímu státu, 

podobně jako tomu bývá u mírových operací OSN. Další možností je zlepšení reportování 

zasahujícího.  

 

Rada bezpečnosti podobné mechanismy využívá, například samotná rezoluce 1973 

týkající se Libye nastavuje spolupráci zasahujícího státu s generálním tajemníkem. Státy měly 

neprodleně informovat generálního tajemníka o opatřeních, která se chystají k ochraně 

obyvatel přijmout, a generální tajemník o nich měl následně neprodleně informovat Radu 

bezpečnosti. Tím však veškeré reportování ve věci ochrany obyvatel v zásadě končilo. Na 

rozdíl např. od ustanovení o bezletové zóně, ve kterém Rada bezpečnosti generálnímu 

tajemníkovi ukládala informovat ji o implementaci rezoluce každý měsíc. Nabízí se tak 

kupříkladu možnost zavést pravidelné reportování jako v případě bezletové zóny a rovněž 

vynechat mezikrok v podobě generálního tajemníka a nastavit přímé reportování států Radě 

bezpečnosti.
224

 

 

 Další možností je, aby Rada bezpečnosti v rezoluci výslovně vyloučila některé druhy 

jednání. Příkladem může být opět lybijská rezoluce 1973, která vylučuje jakoukoli okupaci 
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libyjského území a přítomnost pozemních vojenských jednotek.
225

 Byť právě v libyjském 

případě byly zasahující státy nařčeny, zřejmě oprávněně, z porušení tohoto ustanovení. 

Pomoci by ale mohla kombinace se zlepšenými monitorovacími opatřeními nastíněnými výše.  

 

 Na kritiku jednání zasahujících států v Libyi, konkrétně ponejvíce na výtku, že státy 

odmítly nabídku příměří Kaddáfího režimu těsně před zahájením akce, reaguje další 

z Bellamyho návrhů. Ten přichází s myšlenkou, aby Rada bezpečnosti udělila mandát 

současně se zásahem i k diplomatickým aktivitám, případně tyto aktivity od zasahujících států 

vyžadovala. V praxi by takové jednání mohlo zahrnovat vyslání společného mimořádného 

vyslance a případně i povinnost akceptovat vyjednané mírové podmínky.
226

  

 

 Konečně Rada bezpečnosti může rovněž ustanovit svou vlastní monitorovací misi, 

která by dohlížela na dodržování mandátu a doplňovala či nahrazovala reportování samotných 

států.
227

 S podobnými misemi má Rada bezpečnosti rovněž bohaté zkušenosti. Byly konečně 

ustanoveny i v syrském případě. 

 

Tyto návrhy reagují především na kritiku, která se snesla na zásah v Libyi. Takové 

mechanismy by jistě mohly pomoci ke zlepšení monitoringu a větší odpovědnosti 

zasahujícího v podobných případech, jako je Libye, kdy je zásah politicky průchozí a nenaráží 

na zájmy žádného ze států RB OSN natolik, aby se rozhodl zásah blokovat. Pokud se však 

podíváme na případ Sýrie, kdy Rusko s Čínou zaujaly k zásahu od počátku negativní postoj, a 

to především z politických důvodů nehledě na vývoj situace na místě, ani zlepšený monitoring 

a transparentnější procesy v Radě bezpečnosti k dosažení cíle R2P a zabránění páchání jí 

chráněných zločinů nepomohou. 

 

 

5.3.2 Speciální orgán určený k monitoringu zásahu v rámci R2P 

 

 Další možností jak zlepšit monitoring a přispět k větší odpovědnosti zasahujícího je 

ustanovení speciálního orgánu určeného k monitoringu zásahu dle R2P. Podobný orgán by 

nemusel vznikat nově. Jeho vznik předvídala už Charta OSN, která v čl. 47 zřídila Vojenský 
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štábní výbor složený z náčelníků štábů stálých členů RB OSN. Rolí výboru mělo být dle čl. 

45 a 46 radit a pomáhat Radě bezpečnosti v otázkách udržování mezinárodního míru při 

použití ozbrojených sil a odpovídat za strategické řízení poskytnutých sil. Přestože výbor 

vznikl, funguje převážně pro forma a nikdy nezačal plnit zamýšlenou roli.  

 

Odezvu prozatím nenašly ani snahy o její oživení, které se objevily od konce studené 

války. V roce 2000 přijala RB OSN rezoluci 1327, ve které se zavázala zvážit možnost využití 

výboru v mírových operacích. O rok později Rusko sdělilo svůj návrh, který obsahoval, 

v souladu s čl. 47 odst. 2 Charty, rozšíření počtu členů mimo stálé členy RB OSN o státy, 

které poskytují vojenské síly do mírových operací, nebo počítal s rolí výboru jakožto zdroje 

vojenských analýz a doporučení pro Radu bezpečnosti.
228

 Přesto k žádné výrazné změně 

v aktivitách a fungování výboru nedošlo. Například Tourinho tak navrhuje využít tento orgán 

k monitoringu zásahu v rámci R2P.
229

 

 

 Pokud však politická vůle pro oživení Vojenského štábního výboru chyběla i v období 

po konci studené války a chybí stále, je nepravděpodobné, že by se situace v nejbližší době 

změnila. Je také otázkou, zda by oživení ve prospěch R2P obnášelo i změnu Charty či nikoli.  

 

 Existují ale i jiné možnosti. Rada bezpečnosti si zřizuje i další obdobné mechanismy, 

které by mohly stejně dobře jako v jiných případech sloužit i v případě zásahu dle R2P. 

Příkladem mohou být ad hoc sankční komise, zřizované k monitorování opatření bez použití 

síly a odrážející složení členů Rady bezpečnosti.
230

 Takovou komisí byla např. komise vzniklá 

na základě rezoluce 1973, která monitorovala dodržování zbrojního embarga, zákazu 

vycestování a zmrazení účtů libyjských představitelů a která o stavu jejich dodržování Radu 

bezpečnosti pravidelně informovala. 

 

 Problém ustanovení speciálního orgánu k monitoringu zásahu je v zásadně podobný 

jako v předchozím případě. Zatímco by takový orgán mohl pomoci v libyjském případě, 

nepomůže vyřešit „syrské dilema“. Možností, jak takovou situaci vyřešit, je zabývat se 

otázkou, zda ji není možné z rozhodování o autorizaci zásahu „vynechat“. 
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5.3.3 Zapojení Valného shromáždění OSN do rozhodování o R2P 

 

 Původní návrh ICISS počítal s možností využití procedury „Společně pro mír“ 

v případě, že by Rada bezpečnosti selhala a nebyla schopna v odpovídajícím čase dostát svým 

povinnostem. Závěrečný dokument Světového summitu následně omezil možnou akci v rámci 

R2P pouze na takovou, která bude mít mandát Rady bezpečnosti. RwP však vrátila debaty o 

využití procedury „Společně pro mír“ zpět. 

 

 Samotná procedura „Společně pro mír“ vznikla na základě rezoluce Valného 

shromáždění 377 z roku 1950, podle které v situacích, kdy „Rada bezpečnosti, z důvodu 

nejednotnosti stálých členů, nedokáže dostát své primární odpovědnosti za udržení 

mezinárodního míru a bezpečnosti v jakémkoli případě, kdy dochází k hrozbě míru, porušení 

míru, nebo aktu agrese, Valné shromáždění věc neprodleně posoudí se záměrem přijmout 

odpovídající doporučení členským státům ke kolektivním opatřením, zahrnujícím v případě 

porušení míru nebo aktu agrese použití ozbrojené síly nezbytné k udržení či obnovení 

mezinárodního míru a bezpečnosti.“
231

 V takovém případě může samo Valné shromáždění 

OSN svolat své tzv. mimořádné zasedání na základě hlasů většiny svých členů, nebo toto 

zasedání může svolat Rada bezpečnosti, na základě čl. 27 odst. 2 Charty, devíti kladnými 

hlasy svých členů, přičemž stálí členové RB OSN v případě takového postupu při hlasování o 

procedurálních otázkách nemají právo veta. Valné shromáždění může pak na základě tohoto 

postupu doporučit členským státům přijetí řady opatření, zahrnující ta bez použití i s použitím 

síly v případě porušení míru nebo aktu agrese. Hlasování o všech těchto otázkách je přitom 

považováno za hlasování dle čl. 18 odst. 2 Charty a Valné shromáždění v něm rozhoduje 

dvoutřetinovou většinou přítomných členů Valného shromáždění. 

 

 Předpoklady použití celé procedury – hrozba míru, porušení míru nebo akt agrese - 

odpovídají čl. 39 Charty, tedy otázkám, které spadají do kompetence Rady bezpečnosti. 

Doporučení zahrnující použití síly jsou přitom omezena pouze na poslední dva případy. 

Rozsah možných opatření bez použití síly, která Valné shromáždění může přijmout, pak 
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v zásadě odpovídají těm obsaženým v čl. 41.
232

 V 10 historických případech, kdy zatím došlo 

ke spuštění této procedury, Valné shromáždění v rámci těchto opatření například ustanovilo 

vyšetřovací komisi (v případě Maďarska v roce 1956), volalo po stažení vojenských jednotek 

z Jordánska a Libanonu (1958) a z Afghánistánu (v roce 1980), požádalo o posudek 

Mezinárodní soudní dvůr ve věci stavby zdi na okupovaném Palestinském území v roce 1997 

či v dalších případech doporučilo přijetí kolektivních sankcí v případě Konga (1960), Izraele 

(1981) nebo Jižní Afriky (1982).
233

  

 

Největší diskuze v souvislosti s použitím procedury „Společně pro mír“ se však vedou 

v souvislosti s druhou z možností - doporučení opatření s použitím síly - a jejímu použití 

v roce 1951, když Valné shromáždění rezolucí 498(V) vyzvalo státy k „poskytnutí veškeré 

asistence“ OSN v Koreji. Jak však podotýká Johnson, v případě Koreje již došlo k použití síly 

z titulu kolektivní sebeobrany a rezoluce sama o sobě toto použití síly neautorizovala, ale 

pouze doporučila státům jednání v souladu s touto kolektivní sebeobranou.
234

 Právě to má 

zásadní význam i pro zamýšlené využití této procedury v rámci R2P. Rezoluce Valného 

shromáždění totiž nemůže sama o sobě státy zbavit povinnosti zdržet se použití síly a hrozby 

silou dle čl. 2 odst. 4 Charty, k tomu by muselo dojít na základě jiného právního titulu. 

Jediným relevantním právním titulem je právě sebeobrana.
235

 Tu však v rámci R2P použít 

nelze. Proto ani využití procedury „Společně pro mír“ nepřipadá v rámci R2P v úvahu. 

 

Pokud tedy není možné Radu bezpečnosti legálně „obejít“, je možné nějakým 

způsobem omezit užívání práva veta, které vede k jejímu zablokování?  

 

 

5.3.4 Omezení práva veta stálých členů RB OSN (responsibility not to veto) 

 

Debata o omezení práva veta stálých členů Rady bezpečnosti je skoro stejně stará jako 

OSN sama. Tato debata nespočívala vždy pouze v úvahách o změně Charty OSN, ale i v 

omezení užívání tohoto práva stálých členů RB OSN. V roce 2001 inicioval takovou snahu 

francouzský ministr zahraničí Hubert Védrine návrhem „kodexu chování“ (code of conduct) 
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spočívajícím v dohodě, že se stálí členové zdrží užití svého práva veta v případě vážných 

humanitárních krizí, kdy navrhovaná rezoluce RB OSN bude mít jinak dostatečnou podporu 

ze strany dalších členů, nejsou-li zároveň dotčeny stěžejní zájmy stálého člena.
236

 Podobné 

doporučení se následně objevilo i v samotné zprávě ICISS a vžil se pro něj název 

„responsibility not to veto“ (RN2V).
237

  

 

Při jednání na Světovém summitu se pak RN2V dostala do jednoho z návrhů znění 

Závěrečného dokumentu Světového summitu. Do finální podoby dokumentu se však nakonec 

omezení práva veta nedostalo. O omezení práva veta dále hovoří i zpráva generálního 

tajemníka „Implementace Odpovědnosti za ochranu“ z roku 2009, který vyzývá stálé členy 

RB OSN, aby se „zdrželi užití práva veta a hrozby vetování návrhu rezoluce ve chvílích 

zjevného selhání státu dostát své odpovědnosti za ochranu před zločiny genocidy, válečnými 

zločiny, etnickými čistkami a zločiny proti lidskosti.“.
238

     

 

RN2V se nakonec objevila i v návrhu rezoluce Valného shromáždění OSN ze strany 

tzv. „small five states“ (Kostariky, Jordánska, Lichtenštejnska, Singapuru a Švýcarska) v roce 

2012, ve kterém tyto státy mimo jiné navrhovaly, aby stálý člen nemohl vetovat rezoluci 

v Radě bezpečnosti v případě genocidy, zločinů proti lidskosti a závažných porušení 

mezinárodního humanitárního práva. Stálý člen by podle návrhu měl také veřejně vysvětlit 

užití svého práva veta v jakémkoli případě.
239

 Návrh se však setkal s aktivním odporem 
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stálých členů, a to jak ze strany západních států USA, Francie a Velké Británie, tak ze strany 

Ruska a Číny, a byl proto po diplomatickém tlaku těchto států z jednání nakonec stažen.
240

 

 

I když se z vývoje debaty o RN2V ukázalo, že politický tlak stálých členů RB OSN na 

udržení statutu quo je poměrně silný, iniciativa tzv. „small five states“ našla od roku 2013 své 

pokračování v širší skupině více než 20 států sdružených s cílem zlepšit procesy fungování 

Rady bezpečnosti k větší odpovědnosti, koherenci a transparentnosti - tzv. skupina ACT. Tato 

skupina se snaží diplomatickými cestami řadu požadavků na reformu fungování RB OSN 

rovněž spolu s RN2V dále prosazovat.
241

  

 

Vynecháváme zde návrhy na reformu Charty OSN, a to z toho důvodu, že pouze 

z analýzy výše zmíněných návrhů, které spočívaly v méně formální a ne tak náročné variantě 

vyplývá, že hlavním problémem je nedostatek politické vůle členů RB OSN své právo veta 

omezit.  

 

Ani návrh gentlemanské dohody Pierra Védrina by řešení „syrského dilematu“ 

nepřinesl, právě proto, že RB OSN byla zablokována, protože v Sýrii byly dotčeny zájmy 

jejího člena. Situace v Libyi pak ukázala, že Rada bezpečnosti je schopna akce, pokud takové 

zájmy dotčeny nejsou. Taková dohoda by tedy příliš nového nepřinesla.  

 

Případ Sýrie také ukázal slabinu návrhu tzv. „small five states“, a to - pokud některý 

ze států má zájem, aby k zásahu v daném případě nedošlo, nejenže jednoduše nemusí připustit 

označení situace za zločin dle R2P, ale může blokovat vůbec i to, aby se RB OSN k situaci 

vyjádřila. Tak lze i tento návrh jednoduše „obejít“. Podobný problém provází i povinnost 

vysvětlit užití práva veta. Stát jednoduše zpochybní existenci důvodu zásahu tak jako v Sýrii, 

případně prezentuje vlastní verzi situace na místě. Tento návrh počítá s rolí světového 

veřejného mínění, které by mohlo pomoci vytvořit tlak na stát, který odmítá „dát zelenou“ 

zásahu. V Sýrii jsme však fakticky byli svědky situace, kdy západní státy i Rusko a případně 

další vnášely svůj pohled na dění v Sýrii do veřejného mínění velmi vehementně a ani 

publicita dění nikterak nepomohla. Je tedy otázkou, zda i tento předpoklad automaticky platí.  
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Z výše předložených hlavních směrů, kudy se vývoj debat ohledně R2P zejména 

v otázce zásahu v rámci 3. pilíře ubíral, vyplývá, že tyto debaty, i přes některé konstruktivní 

prvky, uvízly na mrtvém bodě. Nepodařilo se především najít konstruktivní odpověď na 

dilema vzniklé v Sýrii a rovněž k řadě návrhů chybí politická vůle. Další oblastí, na kterou se 

tak přesunula pozornost, je prevence v rámci 1. a 2. pilíře R2P. 

 

 

5.4 Prevence 
 

 „Prevence je vždy nejlepší politikou“, píše se v dopise stálého zástupce Brazílie při 

OSN o RwP. Je poměrně snadné se na takovém tvrzení shodnout v rámci diplomatických 

jednání, ovšem nepoměrně složitější je ji pak v praxi realizovat v konkrétním kontextu. Jak 

uvádí Tourinho, zatímco diskuze o otázce státní suverenity při zásahu dle 3. pilíře R2P ve 

chvíli, kdy ke spáchání zločinů dle mezinárodního práva dochází či došlo, je v obecné rovině 

vyjasněná, otázka státní suverenity zůstává velmi relevantní v oblasti prevence ve chvíli, kdy 

ke spáchání zločinů dle mezinárodního práva ještě nedošlo. Státy se v takovém případě 

obávají přílišného zasahování vnějších aktérů do svých vnitřních záležitostí.
242

 Klíčová je 

v takovou chvíli spolupráce všech relevantních aktérů a přijetí správných mechanismů, jak na 

postupný vývoj událostí, které mohou vyústit až v páchání zločinů dle mezinárodního práva, 

reagovat.  

 

 Prevenci se podrobně věnuje i generální tajemník, především ve své zprávě z roku 

2013, kde blíže rozebírá sled událostí vedoucích k páchání zločinů dle mezinárodního práva a 

vybízí k budování odolných demokratických společností založených na rovnosti a 

nediskriminaci.
243

 Dále se pak ve své zprávě z roku 2014 zaměřuje na druhý pilíř R2P a 

mezinárodní pomoc. Do té řadí široké množství aktérů zahrnující kromě států i mezinárodní 

organizace, nevládní organizace i soukromý sektor. Popisuje zde také škálu diplomatických, 

politických, ekonomických či humanitárních nástrojů, které lze k prevenci využít.
244
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 Podle Bellamyho je pak nyní v oblasti prevence zločinů dle R2P nejvíce potřeba 

zaměřit se na budování kapacit a na budování mechanismů včasného varování v rámci 

samotné OSN, a to především posílením role kanceláře zvláštních poradců generálního 

tajemníka pro Odpovědnost za ochranu a prevenci genocidy. Tito by měli mít k dispozici větší 

analytické a finanční možnosti k tomu, aby byli schopni úžeji spolupracovat s dalšími 

součástmi a orgány OSN a sdílet s nimi včas klíčové informace týkající se R2P. Prevence 

páchání zločinů dle R2P by se rovněž měla prolínat prací všech agentur OSN od nejvyšší 

úrovně až po pracovníky působící přímo v terénu, kteří by měli být schopni sdílet nejen 

v rámci organizace informace o klíčových rizikových faktorech vedoucích k páchání těchto 

zločinů.
245

  

 

 Má analýza případů Sýrie i Libye začínala v obou případech chvílí, kdy v zemích 

začalo arabské jaro, vypukly první protesty a docházelo k prvním násilnostem. Nemohou tedy 

říci mnoho o dlouhodobé prevenci. Avšak v obou případech, prakticky vzápětí po prvních 

krveprolitích, přišly i veřejné reakce představitelů OSN. Nedá se tedy říci, že by problémem 

byl nedostatek informací, chybějící systém včasného varování, nebo nedostatečné kapacity 

OSN. Tyto mechanismy fungovaly. Svou roli zvláště v případě Sýrie sehrály i nevládní 

organizace, které násilnosti monitorovaly a dokázaly přinášet přesvědčivé informace přímo 

z místa násilností (příkladem může být Human Rights Watch a její zprávy týkající se použití 

např. chemických zbraní).  

 

 Protože součástí prevence je i použití nástrojů, jako je například humanitární pomoc – 

nelze na tomto místě nezmínit obtíže, které v Sýrii provázelo a provází její doručování. Do 

řady oblastí, zejména do obležených měst, jako byly např. Homs či Aleppo, byl odmítán 

přístup humanitárním pracovníkům, a to i přes opakované urgence Rady bezpečnosti (už od 

rezoluce 2042 v roce 2012), humanitární pracovníci i civilní objekty, jako např. nemocnice, se 

stávaly terčem vojenských útoků v doposud bezprecedentním měřítku. Rada bezpečnosti sice 

na tuto situaci byla schopna reagovat, nebyla však schopna svá rozhodnutí efektivně vynutit, 

aby její urgence vedly i k zlepšení situace na místě. 

 

 Syrský případ tak ukázal, že pokud v RB OSN není politické vůle, nejen že nemusí 

dojít k zásahu dle 3. pilíře, ale problematické může být i použití preventivních opatření, jako 
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je např. doručování humanitární pomoci, nemluvě o použití diplomatických prostředků. 

Pozitivním případem je pouze zničení oficiálně přiznaných chemických zbraní syrským 

režimem v roce 2014. Libyjský případ a nestabilita panující v Libyi i několik let po zásahu 

potom ukazuje i na potřebu preventivních opatření v návaznosti na samotnou vojenskou 

intervenci v rámci R2P, tedy toho, co původní zpráva ICISS nazývala tzv. responsibility to 

rebuild. 

 

 

5.5 Opatření bez použití síly 
 

 Jak je vidět z výše uvedeného, většinu návrhů jak inovovat R2P v rámci její současné 

podoby provázejí více či méně problematické aspekty. Co však vyjít mimo prostor striktně 

zarámovaný Závěrečným dokumentem Světového summitu?  

 

 Dění v Sýrii ukázalo, že problematické je nejen použití síly, ale i varianta přijetí 

„měkčích“ kolektivních opatření dle čl. 41 Charty OSN, pokud tato naráží na odpor některého 

stálého člena. Opustíme-li však uvažování striktně v mezích opatření přijímaných Radou 

bezpečnosti, zůstává zde ještě jedna varianta, které v této kapitole ještě nebyla zmíněna, a sice 

jednostranná donucovací opatření bez použití síly.  

 

 Samotný Závěrečný dokument Světového summitu mluví v tomto případě sice o 

kolektivních opatřeních přijatých „skrze Radu bezpečnosti“, avšak původní zpráva ICISS 

hovoří o daleko širší škále diplomatických, ekonomických, politických či vojenských 

opatření, která se na Radu bezpečnosti neomezují a mohou vycházet z iniciativy jednotlivých 

států, jako jednostranná vojenská embarga, různé druhy ekonomických sankcí, zákazy 

vycestování, omezení nebo přerušení diplomatických styků.
246

 

 

 R2P sama nepředstavuje normu mezinárodního práva, oprávněnost výše zmíněných 

opatření je tak v konkrétních případech třeba posuzovat podle jiných mezinárodněprávních 

norem. Nabízí se možnost opřít se o obyčejová pravidla obsažená v čl. I Úmluvy o zabránění 

a trestání zločinu genocidia, ve kterém „Smluvní strany potvrzují, že genocidium…je zločinem 
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podle mezinárodního práva a zavazují se zabraňovati mu a trestat jej“
247

 nebo o společný čl. I 

Ženevských úmluv, ve kterém se „Vysoké smluvní strany zavazují, že za všech okolností 

budou zachovávati tuto úmluvu a zajistí její zachovávání“.
248

 V případě genocidy, jak ukazuji 

v druhé kapitole, z čl. I Úmluvy o genocidě plyne i povinnost přijmout opatření, které stát 

porušující tyto normy přivede zpět k jejich respektování. Tato povinnost pak zahrnuje přijetí 

všech přiměřeně dostupných prostředků,
249

 nevyjímaje ani jednostranná donucovací opatření 

bez použití síly. V podobném duchu vykládá čl. I Ženevských úmluv i komentář k tomuto 

článku, když uvádí, že z něj státům vyplývá i povinnost přivést stát, který porušuje Úmluvu 

zpět k jejímu dodržování, a to za využití adekvátních opatření, mezi kterými jmenuje i 

jednostranná opatření bez použití síly.
250

 

 

 Problémem tohoto přístupu je však především to, že reaguje pouze na dva ze zločinů 

dle mezinárodního práva, které zmíněné úmluvy upravují, tedy genocidu a válečné zločiny. 

Netýká se zločinů proti lidskosti a etnických čistek, dalších zločinů, které spouštějí 

mechanismus R2P.
251

 V případě, že by přijatá opatření neměla podobu pouze retorzí, ale i 

represálií neboli protiopatření (countermeasures) spočívajících v neplnění či porušení jiných 

norem mezinárodního práva, vyvstává dále rovněž otázka legality takových opatření 

vzhledem ke sporné povaze přípustnosti protiopatření ze strany státu, který není přímo 

zasažen původním porušením normy mezinárodního práva.
252
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 Druhou možností je vyjít z předpokladu, že páchání zločinů dle R2P je rovněž 

porušením kogentních norem mezinárodního práva a opravňuje k použití pravidel 

kodifikovaných v čl. 40, 41 a 48 Návrhu článků o odpovědnosti států za mezinárodní 

protiprávní chování.
253

 Čl. 41 stanoví, že státy mají dovolenými prostředky spolupracovat na 

ukončení závažného porušení kogentní normy mezinárodního práva.
254

 Volba těchto 

prostředků bude závislá na okolnostech daného případu. Komise dále vyjasňuje, že toto 

pravidlo se vztahuje jak na státy zasažené porušením tohoto pravidla, tak i na státy, které 

porušením přímo zasažené nejsou, což v našem případě páchání zločinů dle R2P bude 

převážná většina států. Komise nechává otevřenou otázku, zda současné obecné mezinárodní 

právo stanovuje i povinnost států k takové spolupráci a podotýká, že tato otázka je záležitostí 

jeho progresivního rozvoje.
255

 

 

 Komise se však nezabývá dále tím, jakou formu by případná spolupráce měla mít, 

pouze podotýká, že může jít o spolupráci na půdě mezinárodních organizací, jako např. OSN, 

nebo mimo ně. Rovněž se blíže nezabývá ani rozsahem možných opatření, pouze se omezuje 

na to, že tato mají být dovolena. Samotné ustanovení čl. 41 pak v odstavci 2 rovněž zakazuje 

státům uznat situaci vytvořenou vážným porušením kogentní normy mezinárodního práva za 

legální a zakazuje poskytovat pomoc státu, který takovou situaci udržuje.
256

  

 

 Přestože jednostranná opatření bez použití síly nejsou součástí podoby R2P po 

Světovém summitu, nabízejí příležitost pro celý koncept především díky tomu, že vycházejí 

z existujících norem mezinárodního práva. První z výše uvedených přístupů vycházející 

z obyčejových pravidel obsažených v čl. 1 Ženevských úmluv a čl. 1 Úmluvy o genocidě 

kromě sporných otázek týkajících se možnosti použití protiopatření ze strany nezasaženého 

státu naráží především jednak na problém, že nepokrývá všechny zločiny dle R2P, jednak na 

spornou otázku použití protiopatření (countermeasures) ze strany státu, který není přímo 

zasažen porušením normy mezinárodního práva. Druhý přístup vycházející z předpokladu, že 

zákaz páchání zločinů dle R2P je obecně uznáván za součást ius cogens, jak je ukázáno 

v druhé kapitole (byť poněkud složitější situace je v případě zločinů proti lidskosti), zase 
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naráží na potřebu vyjasnit, zda existuje povinnost států ke spolupráci směřující k tomu, aby 

přivedly stát porušující kogentní normy mezinárodního práva zpět k jejich dodržování – tedy 

aby přestal páchat zločiny dle R2P - a také, jakou formu by taková spolupráce měla nabírat.  

 

 

5.6 Shrnutí 
 

 Vrátíme-li se k argumentům, které státy používaly proti R2P a které uvádím v úvodu 

kapitoly, prezentované návrhy představují konstruktivní odpověď na řadu z nich. Kritéria 

zásahu (guidelines) reagují na obavy z dvojích standardů při aplikaci především 3. pilíře R2P. 

Responsibility while protecting je nepochybně odpovědí na obavy, že zásah napáchá více 

škody než užitku, stejně jako řada konkrétních návrhů týkajících se monitoringu a 

odpovědnosti zasahujícího státu. Na výtky týkající se nedostatku legitimity Rady bezpečnosti 

se snaží reagovat tendence k využití procedury „Sjednocení pro mír“, tu však, jak je ukázáno, 

k autorizaci zásahu 3. pilíře využít nelze, alespoň částečnou odpověď však představuje tzv. 

responsibility not to veto. Konkrétní návrhy týkající prevence dále reagují na argument 

neexistence dostatečného systému včasného varování. Nový náhled pro ty, kteří považovali 

R2P za nástroj západního imperialismu mohl přinést samotný fakt, že to byla Brazílie, která 

projevila velkou snahu R2P dále konstruktivně posunout svým návrhem RwP. 

 

 Zbývá poslední argument, kritika R2P z pozice těch, kteří vnímají státní suverenitu 

jako výhradní neporušitelný prostor každého státu a v R2P vidí nepřípustné vměšování do 

tohoto prostoru. Quinton-Brown toto pojetí nazývá „tradičním“ pojetím suverenity.
257

  Státy, 

které používají tento argument, je možné rozdělit na ty, které vidí problém už v samotném 

prvním pilíři R2P, a státy, pro které je z tohoto hlediska problematický druhý a třetí pilíř. To, 

co však všechny tyto státy problematizují, je samotný základní předpoklad R2P, se kterým 

přišla už mezinárodní komise ICISS, totiž pojetí státní suverenity jako odpovědnosti. 

Problémem u takto principiálního postoje však je, že výše prezentované, z tohoto pohledu 

dílčí návrhy, jen těžko mohou změnit.  
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 Podíváme-li se blíže na státy, které zastávají takový postoj, ať je to Zimbabwe, 

Bělorusko, Severní Korea, Súdán, Venezuela nebo konečně Rusko a Čína
258

, jde o státy 

s různou formou nedemokratického režimu, často autoritářské, nebo dokonce totalitní, které 

jsou považovány za nejméně svobodné a neumožňují svým obyvatelům přístup k řadě práv a 

svobod běžných v demokratické společnosti, nebo tyto svobody potlačují.
259

 Státní suverenitu 

a princip nevměšování, a to zejména ze strany demokratické části světa tyto státy zcela 

logicky považují za klíčový aspekt umožňující tamním režimům jejich existenci.  

 

 Praktický problém řady výše zmíněných návrhů vidíme v tom, že nedokážou vyřešit 

tzv. „syrské dilema“, tedy situaci, kdy Rada bezpečnosti jako jediný aktér, který má právo 

zasáhnout v případě páchání zločinů dle R2P, je zablokována kvůli tomu, že stálý člen hrozí 

využitím, či využije své právo veta. V Sýrii jsme byli svědky toho, kdy k takovému stavu 

došlo převážně z politických důvodů, a to proto, že byly dotčeny zájmy stálého člena – Ruska, 

podporovaného Čínou. 

 

 Hlavním problém R2P vidím ve dvou naposled vzpomenutých aspektech. Zaprvé je 

R2P chtě nechtě spojena s liberálním přemýšlením, ze kterého vychází jak pojetí, význam a 

role státní suverenity tak, jak ji vnímá R2P, zároveň i chápání reality v mezinárodních 

vztazích. A takový přístup z principu není blízký nedemokratickým režimům v některých 

státech. Za druhé R2P naráží na mezinárodní politiku. Jak se ukázalo v Sýrii, nedemokratické 

státy, které nejsou pod tlakem vlastního veřejného mínění, dokážou na mezinárodní půdě 

velmi tvrdě zastávat své zájmy i v případech, kdy dochází k páchání zločinů dle R2P.  

 

 Má tedy R2P ještě naději? V posledních odstavcích jsme se dostali zpět k základnímu 

problému, kvůli kterému R2P vznikla – tedy k otázce zda páchání zločinů proti lidskosti, 

válečných zločinů, genocidy a etnických čistek je pro mezinárodní společenství natolik 

zásadním problémem, že suverenita státu, tak jak je tradičně chápána, musí ustoupit do 

pozadí. Sýrie ukázala, že tomu tak není. Ne vždy.  

 

                                                 
258

 Ibid. 
259

 Freedom House. Freedom in the World 2015. Discarding Democracy: Return to the Iron Fist. [Online] 2015. 

[Citace: 15.2. 2017] Dostupné na: 

 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2015#.WKB63281_IU.  

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2015#.WKB63281_IU


88 

 

 Pokud je pak R2P skutečně spojena s liberalismem a je principiálně problémem 

zejména pro nedemokratické režimy, jak tvrdím výše, nemá příliš dobré vyhlídky. 

Mezinárodní kontext se mění. Mezinárodní systém se posouvá směrem k multipolárnímu 

rozložení, ve kterém západní státy, zvyklé na svou mezinárodní dominanci v posledních dvou 

dekádách, hrají čím dál tím méně významnou roli. Válka v Sýrii a později i válka na Ukrajině 

proti sobě opět postavila Západ a Rusko. Prostor svobody v řadě států se ztenčuje a čím dál 

tím víc států dnes můžeme označit za nesvobodné.
260

 

 

 Na druhou stranu se R2P podařilo za více než 15 let udělat velký pokrok. Podařilo se 

vytvořit shodu na podobě R2P zformulované v Závěrečném dokumentu Světového summitu. 

Podařilo se R2P dostat do rozhodovací praxe Rady bezpečnosti, kdy nejviditelnějším 

příkladem bylo její použití v Libyi. První pilíř R2P se poměrně dobře etabloval i jako součást 

mezinárodního práva. Jistý právní základ má v případě zločinu genocidy a válečných zločinů i 

druhý pilíř. Nejproblematičtější je však situace u třetího pilíře. A dovolíme si tvrdit, že 

v současném kontextu se nedá očekávat, že by se situace měla směrem k jeho etablování jako 

normy mezinárodního práva změnit. 

 

 Naději však mohou představovat jednostranná donucovací opatření bez použití síly. 

Jednak proto, že nejsou vázána na rozhodnutí Rady bezpečnosti, a jednak proto, že zde 

nepřipadá v úvahu kontroverzní otázka použití síly. S touto otázkou je však spojená i jejich 

efektivita. Dokážou páchání zločinů dle R2P zabránit? Zřejmě ne tak efektivně, jako by mohl 

v krizovém okamžiku vojenský zásah za splnění všech kritérií. Přesto i ona mohou sehrát 

důležitou roli. K tomu, aby mohla být skutečně legálně aplikována, je však třeba vyjasnit 

několik otázek – zda je možné je legálně použít i v případě páchání zločinů proti lidskosti a 

etnických čistek a zda jsou přípustná protiopatření (countermeasures) ze strany státu, který 

není přímo zasažen porušením normy mezinárodního práva, při použití druhého uvedeného 

přístupu pak, zda existuje povinnost států ke spolupráci směřující k tomu, aby přivedly stát 

porušující kogentní normy mezinárodního práva zpět k jejich dodržování a také, jakou formu 

by taková spolupráce měla nabírat.  
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6 Závěr 

 

Koncept R2P od svého vzniku v roce 2001 prošel za relativně krátkou dobu poměrně 

velkým vývojem, během kterého zásadně pozměnil dosavadní debatu o tzv. humanitárních 

intervencích. Klíčovým milníkem konceptu se stal především rok 2005, kdy byl koncept 

zakotven v Závěrečném dokumentu Světového summitu. Později se pro tuto podobu konceptu 

vžil pojem tzv. trojpilířové struktury, kdy 1. pilíř představuje odpovědnost státu za ochranu 

svého obyvatelstva před genocidou, válečnými zločiny, etnickými čistkami a zločiny proti 

lidskosti, 2. pilíř spočívá v závazku mezinárodního společenství poskytnout státu při realizaci 

této odpovědnosti pomoc a asistenci a konečně 3. pilíř spočívá v odpovědnosti mezinárodního 

společenství, jednajícího prostřednictvím OSN za využití nástrojů poskytovaných kapitolami 

VI-VIII Charty OSN, za ochranu obyvatelstva před stanovenými zločiny v případě, kdy stát 

ve své odpovědnosti zjevně selže. Po svém zakotvení se koncept začal debatovat na půdě 

OSN, vyjadřoval se k němu v pravidelných zprávách generální tajemník a odkazovat na něj 

začala i Rada bezpečnosti. Vše směřovalo k jeho implementaci v praxi.  

 

K té došlo v roce 2011 v Libyi. Zásah koalice států pod vedením NATO byl pak 

nepochybně dalším velkým milníkem pro R2P. Reakce mezinárodního společenství byla 

v tomto případě rychlá. Kaddáfí rychle ztrácel mezinárodní pozice, k dění v Libyi se obratem 

vyjadřovali jak představitelé OSN, tak i představitelé států a regionálních organizací. A po 

slovech brzy následovaly činy. Rada bezpečnosti OSN dala v rezoluci 1973 státům pod 

vedením NATO mandát umožňující přijetí všech nezbytných opatření k ochraně civilistů a 

civilisty obydlených oblastí před hrozbou útoku (to take all necessary measures to protect 

civilians and civilian populated areas under threat of attack). Taková formulace umožňuje 

velmi extenzivní výklad toho, jaké operace jsou v rámci rezoluce přípustné, a lze tedy tvrdit, 

že operace vedené NATO byly s touto rezolucí v souladu. Porušením rezoluce 1973 a jí 

ustanoveného zbrojního embarga byly ovšem dodávky zbraní libyjským rebelům ze strany 

států (Saudské Arábie a Kataru) podílejících se na spojenecké operaci.   

 

 Dopad „libyjských“ rezolucí RB OSN na konstituování právních pravidel tvořící 

jednotlivé pilíře R2P jako norem obyčejového práva byl však minimální. Normy v rámci 1. 

pilíře R2P (odpovědnost státu za ochranu obyvatelstva před čtyřmi zločiny dle R2P) jsou již 

obecně uznávány jako součást mezinárodního obyčejového práva a jsou dokonce považovány 
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za součást ius cogens. Za součást mezinárodního práva jsou považovány i některé normy 

v rámci 2. pilíře (odpovědnosti ostatních států poskytnout dotčenému státu pomoc a asistenci), 

avšak na ten se obě „libyjské“ rezoluce prakticky neodkazovaly. V případě použití 3. pilíře 

R2P (odpovědnost mezinárodního společenství za ochranu obyvatel ve chvíli, kdy stát sám 

v této ochraně zjevně selže) pak lze jen těžko dovodit přesvědčení států o právní závaznosti 

jejich jednání. Státy si dávaly velký pozor, aby se v debatě na půdě RB OSN o konceptu R2P 

příliš nezmiňovaly, a to zřejmě z důvodu, aby neohrozily schválení rezoluce. Přestože tak celá 

akce v Libyi odpovídá použití konceptu R2P – při schvalování klíčových rezolucí o samotné 

R2P anebo o normách, které tvoří jednotlivé pilíře, nenajdeme téměř ani zmínku. 

 

V případě Sýrie byla reakce mezinárodního společenství odlišná. Zcela jinak pak 

reagovala především Rada bezpečnosti OSN, a to od počátku. Od počátku se totiž lišily 

postoje západních států a stálých členů Číny a Ruska. Slovo od počátku je důležité proto, že 

to bylo dříve, než se rozhořely spory o interpretaci „libyjské“ rezoluce 1973. Argument 

neúspěchu zásahu v Libyi a strachu z opakování podobného scénáře tedy jako důvod postoje 

Ruska a Číny v Radě bezpečnosti neobstojí.  

 

Rada bezpečnosti k dění v Sýrii mlčela téměř rok. Dva návrhy rezoluce se během této 

doby setkaly s vetem ze strany Ruska a Číny, přestože Rada bezpečnosti měla k dispozici od 

listopadu 2011 zprávu Rady pro lidská práva OSN dokumentující páchání zločinů proti 

lidskosti. Důvody tohoto mlčení byly především politické. Režim Bašára Asada díky tomuto 

krytí ze strany stálých členů Rady bezpečnosti páchal nejen zločiny proti lidskosti, ale posléze 

i válečné zločiny, nejviditelněji například při obležení města Homsu a v řadě dalších případů. 

Přesvědčivé důkazy předložené organizací Human Rights Watch přisuzují režimu Bašára 

Asada i odpovědnost za použití chemických zbraní proti civilistům ve Východní a Západní 

Ghútě na předměstí Damašku. S postupujícím vývojem konfliktu začaly být válečné zločiny 

páchány i dalšími stranami konfliktu.  

 

Případ chemických zbraní byl doposud také jediným úspěšným příkladem, kdy státy 

na půdě Rady bezpečnosti dokázaly spolupracovat. I přes počáteční mlčení a pozdější váhavá 

odsouzení se však státy v Radě bezpečnosti do konfliktu v Sýrii nakonec zapojily. Důvodem 

byl vznik a působení Islámského státu. Zásah jak Ruska, tak Spojených států v Sýrii však 

nevedl k použití R2P, místo toho jsou operace obou států prováděny na základě právních 

titulů, jako je intervence na pozvání (v případě Ruska) a použití doktríny „unwiling and 
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unable“, tedy využití práva na sebeobranu proti státu, který na svém území nedokáže, nebo 

nemůže zabránit k teroristickým útokům (v případě Spojených států). Taková odůvodnění 

jsou značně kontroverzní a budí pochybnosti o souladu operací s mezinárodním právem. 

 

Oba konflikty přinesly do debaty o R2P několik konstruktivních návrhů, jak koncept 

inovovat, ať už šlo o brazilský návrh tzv. responsibility while protecting, snahu o prosazení 

jasných kritérií zásahu dle třetího pilíře, snahu zaměřit se na zlepšení a větší transparentnost 

procesů v rámci Rady bezpečnosti, snahu zřídit speciální orgán, který by monitoroval zásah 

v rámci R2P, snahu zapojit do rozhodování o R2P Valné shromáždění OSN, iniciativu tzv. 

„small five states“ omezit používání veta stálými členy RB OSN tzv. responsibility not to 

veto nebo snahu posílit především oblast prevence páchání zločinů dle R2P.  

 

Problémem řady těchto návrhů však je, že z různých důvodů nedokáží vyřešit to, co 

bylo popsáno jako „syrské dilema“, tedy situaci, kdy Rada bezpečnosti, která jediná může 

udělit mandát k použití síly v souladu s mezinárodním právem, je zablokovaná pod hrozbou či 

využitím práva veta ze strany jejího stálého člena.  

 

Má tedy R2P ještě naději? R2P od svého vzniku urazila kus cesty, během které se 

podařilo vytvořit shodu na základních principech zformulovaných v Závěrečném dokumentu 

světového summitu a uvést koncept do praxe, a to nejen v Libyi, ale i v dalších případech. 

První pilíř je poměrně dobře etablovaný v rámci mezinárodního práva. I normy v rámci 2. 

pilíře mají v mezinárodním právu jistou oporu. Problematická je však stále situace v případě 

3. pilíře a použití vojenské síly k ochraně obyvatel.  

 

Mezinárodní kontext se však rychle mění. Situace, ve které jsme nyní, se jeví jako 

značně odlišná od té, která byla před 15 lety, kdy koncept vznikal. Unipolární mezinárodní 

systém panující na konci devadesátých let a na přelomu tisíciletí se nyní mění v multipolární. 

O své slovo se hlásí státy BRICS, což můžeme vidět i z dění týkajícího se R2P, kde kromě 

západních států jsou důležitými aktéry Rusko, Čína nebo Brazílie. Spolu s dominancí 

Spojených států jako západní liberální mocnosti se, dle mého názoru, vytrácí z mezinárodního 

prostoru i samotný liberalismus, který spolu s důrazem na lidská práva je i ideovým 

základem, ze kterého vychází R2P. Otáčí se i doposud panující trend demokratizace. Stále 

více států se stává stále méně svobodnými. Jak je ukázáno v poslední kapitole, jsou to pak 
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právě nesvobodné státy, které jsou největšími oponenty R2P. Odpovědnost za ochranu dle 

mého názoru tak před sebou nemá příliš dobré vyhlídky.  

 

Naději pro celý koncept však mohou představovat jednostranná donucovací opatření 

bez použití síly. Jednak proto, že nejsou vázána na rozhodnutí Rady bezpečnosti, jednak 

proto, že zde nepřipadá v úvahu kontroverzní otázka použití síly. I ona mohou být v řadě 

případů efektivní. K jejich legálnímu použití bude však třeba vyjasnit několik sporných 

otázek, které jsou popsány v závěru čtvrté kapitoly. 

 

Špatné vyhlídky samotného konceptu by však v žádném případě neměly znamenat 

rezignaci na vyřešení základní otázky položené v úvodu této práce. Znamenají, že bychom se 

v hledání řešení a odpovědí na tuto otázku měli snažit hledat ještě jiné cesty. Konečně právě 

konflikt v Sýrii a jeho katastrofální následky, které se doslova týkají celého světa, ukázal, jak 

urgentně toto řešení potřebujeme. 
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Summary  
 

This thesis deals with the future of the Responsibility to Protect (R2P) concept after 

the experience with conflicts in Libya and Syria. The Responsibility to Protect (R2P) is a 

concept connecting areas of international law, ethics and international politics. It is considered 

as an emerging norm of international law. It originated from the report of International 

Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) in 2001 as an answer to the 

question posed by Kofi Annan: “if humanitarian intervention is, indeed, an unacceptable 

assault on sovereignty, how should we respond to a Rwanda, to a Srebrenica - to gross and 

systematic violations of human rights that affect every precept of our common humanity?“.
261

  

 

From 2001 the R2P went through an intensive development. In 2005 the R2P was 

embraced by all members of the United Nations (UN) as a part of the Outcome document of 

the Millennium Summit, afterwards it was debated on the various grounds of the UN, but still 

it was waiting for its implementation in praxis.  

 

The concept was applied for the first time by the UN Security Council in Libya six 

years later and it was followed by the wave of optimism from all the R2P advocates. Have the 

international community found an instrument which will solve the problem articulated by 

Kofi Annan? Will R2P become a norm of international law? Will there be no more shameful 

incidents like those in Rwanda and Srebrenica? However, the optimism calmed down 

drastically with the following civil war in Syria, when two Permanent Members of the 

Security Council blocked every possible action arguing that the states intervening in Syria 

exceeded the mandate given to them by the Council. 

 

In this thesis I am dealing with the question of what the prospects of the Responsibility 

to Protect after these two conflicts are. I examine the intervention of the coalition of states in 

Libya, the conflict in Syria and the debate which followed on the international stage while 

analysing proposals how to continue with the R2P after the experience with these two 

conflicts: the Responsibility while Protecting (RwP), the proposal of guidelines for the 

intervention, the topic of monitoring and accountability of the intervening state, the 
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Responsibility not to veto, the possibility of involvement of UN General Assembly in the 

R2P, the question of prevention and the topic of unilateral non-forcible measures. 

 

I argue that the majority of these proposals, however, does not pose an answer to the 

“Syrian dilemma“ – the situation when the UN Security Council is blocked by the thread of or 

use of veto by the Permanent Member. Only the unilateral non-forcible measures could be an 

exception while they do not deal with the critical question of using force and do not need any 

Security Council approval. However to effectively include the unilateral non-forcible 

measures into R2P, there are several legal questions which need to be answered at first. 

 

I conclude that while the unilateral non-forcible measures could pose a hope for the 

R2P, there are other big factors playing against it – the change of international system from 

the unipolar to multipolar and the demise of the western liberalism, the ideological source of 

R2P. Therefore I consider the future of the R2P as rather uncertain. 
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The Future of the Responsibility to Protect after experience 

in Libya and Syria 

 

 

Abstract 
 
 

This thesis deals with the future of the concept of Responsibility to Protect (R2P) and 

focuses on prospects of the concept after the conflicts in Libya and Syria. Concept of R2P was 

developed in 2001 as a reaction to the genocide in Rwanda and Srebrenica and attempts to 

bring an answer to the question, how to react in the situation when a sovereign state fails to 

protect its population against crimes under international law. In this thesis I examine the 

application of the concept in Libya and reasons why it was not applied to a similar situation in 

Syria. I also deal with the subsequent debate which was held on the international stage after 

experience with these conflicts and I analyse proposals, which were brought into this debate 

focusing on how to move the concept forward or modify it. I therefore examine the Brazilian 

concept of the Responsibility while Protecting (RwP), the question of adoption of guidelines 

for the intervention according to the R2P, the topic of monitoring and accountability of the 

intervening state, the Responsibility not to veto and the issue of limiting the use of veto in UN 

Security Council, the possibility of involvement of UN General Assembly in the R2P, the 

question of prevention and the topic of unilateral non-forcible measures. The unilateral non-

forcible measures, I argue, is a hope for the concept, whose future is rather uncertain 

otherwise. 
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Abstrakt  
 
 

Tato práce se zabývá konceptem Odpovědnosti za ochranu (R2P) a zaměřuje se na 

otázku, jaké jsou vyhlídky konceptu po konfliktech Libyi a Sýrii. Koncept R2P vznikl v roce 

2001 jako reakce na genocidu ve Rwandě a Srebrenici a snaží se přinést odpověď na otázku, 

jak reagovat na situaci, kdy na území suverénního státu dochází k páchání zločinů dle 

mezinárodního práva a stát není těmto zločinům schopen zabránit. Práce zkoumá první použití 

konceptu během zásahu vojsk NATO v Libyi a důvody, proč k jeho použití nedošlo 

v podobné situaci v Sýrii. Zabývá se rovněž debatou, která se o konceptu vedla na 

mezinárodní půdě po zkušenostech z těchto konfliktů a představuje návrhy, které se v této 

debatě objevily a které se snažily koncept dále posunout a upravit. Zabývá se tak brazilským 

návrhem Responsibility while protecting, otázkou přijetí kritérií zásahu dle R2P, tématem 

monitoringu a odpovědnosti zasahujícího, tzv. Responsibility not to veto a problematikou 

omezení užívání práva veta ze strany stálých členů RB OSN, otázkou zapojení Valného 

shromáždění OSN do rozhodování o R2P, problematikou prevence a tématem využití 

jednostranných opatření bez použití síly v rámci konceptu R2P. Právě jednostranná opatření 

bez použití síly přitom považuje autor za naději pro koncept, který podle jeho názoru před 

sebou jinak nemá příliš pozitivní vyhlídky. 

 

 

Klíčová slova: Odpovědnost za ochranu, Libye, Sýrie. 
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