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Editorial  

 
Vážení čtenáři, 

v tomto podzimním čísle Bulletinu Vám nabízíme 

několik článků a informací, které možná na první pohled 

nejsou čistě lidskoprávní, ale ukazují propojování 

různých oblastí. Jinak řečeno, jsou nejlepším dokladem 

toho, že právo lidských práv není pouze jednou úzkou 

speciální oblastí mezinárodního a ústavního práva, ale 

čím dál více prozařuje do dalších právních odvětví.  

A právě výzkum a publikování na taková témata přesně 

zapadá do mezioborové koncepce Výzkumného centra 

pro lidská práva (UNCE). 

 

V prvním příspěvku referuje Natálie Illková z New 

Yorku o zahájení 76. Zasedání VS OSN a tématech, 

která zazněla v projevu generálního tajemníka a dalších 

představitelů, z nichž mnohá souvisejí s lidskými právy  

a humanitární problematikou. V dalším článku informuje 

Ondřej Svoboda z Tokia o prvních krocích japonské 

vlády ke zkoumání dodržování lidských práv  

v dodavatelských řetězcích, což je dnes velmi žhavé 

téma v kontextu business a lidská práva.  

 

Další mimořádně zajímavé téma zpracovala Nikola 

Kurková Klímová v rubrice soudní judikatury. Je jím 

rozsudek haagského obvodního soudu, který na základě 

civilní žaloby nařídil společnosti Shell snížit emise CO2 

do roku 2030 o 45%. 

 

Kromě toho v čísle najdete i informace o nedávných 

akcích, jako byl odborný seminář Veřejného ochránce 

práv nebo velká konference Evropské společnosti pro 

mezinárodní právo ve Stockholmu, jakož i recenzi knihy 

věnované praxi Ústavního soudu.   

 

Pokud jde o činnost Centra, po říjnovém semináři 

spojeném s prezentací knihy „Lidská práva za mřížemi“ 

plánujeme další seminář UNCE na Den lidských práv 

(10.12.2021) na téma Lidská práva v době Covidu. Také 

zde se dá očekávat již na začátku zmíněný mezioborový 

přístup.  

 

Těšíme se na hojnou účast na semináři UNCE, který 

proběhne v hybridní formě, a na další aktuální příspěvky 

do Bulletinu.     

 

 

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 

koordinátor Centra 
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I přes komplexnost a množství 

problémů, kterým svět  

v současné době čelí, se  

v závěru projevu generálního 

tajemníka a většiny řečníků 

objevovala naděje. 
 

Téma  

Zahájení 76. zasedání 

Valného shromáždění OSN 
 

V září bylo zahájeno 76. zasedání 

Valného shromáždění OSN, které 

tradičně provázel i tzv. high-level 

week neboli týden na vysoké 

úrovni. Během něj ve Valném 

shromáždění probíhá všeobecná 

rozprava, které se účastní hlavy 

států, předsedové vlád nebo 

ministři zahraničních věcí, aby zde 

za své země přednesli projev  

a vyjádřili se ke světovým  

i domácím tématům. 

 

Všeobecná rozprava minulý rok z důvodu 

pandemie Covid-19 probíhala virtuálně, 

letos se konala již opět prezenčně. 

Dodržena však musela být přísná 

hygienická opatření a platí také opatření 

omezující cestování do USA, řada států 

proto zvolila možnost projev předtočit. 

Všeobecnou rozpravu zahájil Generální 

tajemník OSN António Guterres a ve svém 

projevu varoval, že je na čase se probudit, 

neboť se lidstvo nachází na okraji propasti. 

Představil svoji zprávu o činnosti OSN  

a hovořil pak o šesti oblastech plných 

propastí, které lidstvo musí překlenout. 

Jedná se o oblast míru, klimatu, chudoby, 

genderu, digitalizace a generací. Vyjádřil 

však naději, že lidstvo společně překážky 

překoná a vyzdvihl roli multilateralismu. 

Ústředními tématy všeobecné rozpravy pak 

byly dle očekávání dopady pandemie 

koronaviru, nutnost řešit klimatickou krizi 

a zhoršující se bezpečnostní situace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud jde o Covid-19, tíživé dopady 

pandemie pocítili všichni členové 

mezinárodního společenství. Shodli se na 

zásadním významu očkování pro 

překonání této krize, na fóru však často 

zaznívala kritika nerovnoměrné distribuce 

vakcín a omezeného šíření know how na 

jejich výrobu. Postiženy byly zejména 

rozvojové země v Africe, kde se průměrná 

proočkovanost populace stále pohybuje 

pod 5 %.  
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Méně rozvinuté země proto zdůrazňovaly 

potřebu solidarity mezi státy, a to nejen 

pokud jde o očkování, ale také 

o vypořádání se s ekonomickými dopady 

pandemie.  

 

Státy také hromadně volaly po akutním 

řešení klimatické krize, jejíž dalekosáhlé 

důsledky (nejen v podobě přírodních 

katastrof) se začínají projevovat po celém 

světě. Nejvíce však bily na poplach země 

ohrožené suchem a vlnami veder a ostrovní 

státy ohrožené zvyšováním hladiny 

oceánu. Státy proto požadují konkrétní 

akce a mají velká očekávání od výstupů 

blížící se konference OSN o změně 

klimatu, která proběhne na podzim tohoto 

roku v Glasgow.  

 

Dále v projevech často zaznívalo varování 

před narůstajícími bezpečnostními 

hrozbami, v první řadě před terorismem, 

násilným extremismem a organizovaným 

zločinem. Státy varovaly, že svět čelí 

největším bezpečnostním výzvám od 

konce druhé světové války. V této 

souvislosti také státy vyjadřovaly solidaritu 

lidem ve válečných konfliktech, zejména 

v Afghánistánu, Sýrii, Myanmaru a dalších 

zemích. Zdůrazňovaly přitom nutnost 

umožnění přístupu humanitární pomoci, 

dodržování lidských práv a řešení sporů 

mírovými prostředky. Státy také často 

komentovaly izraelsko-palestinský konflikt 

s tím, že většina podporuje dvoustátní 

řešení této otázky. Dotčené země dále 

řešily své dvoustranné konflikty, např. 

Arménie a Ázerbájdžán, Indie a Pákistán 

atd., a okupační spory, což se týkalo 

zejména Ukrajiny a Kypru. Opětovně také 

zazníval apel na USA, aby zrušily 

ekonomickou blokádu Kuby. 

 

Obecně pak státy často zmiňovaly potřebu 

revitalizace OSN a jejich orgánů, aby se 

zvýšila jejich efektivita a akceschopnost. 

Africké státy a malé ostrovní státy 

opakovaně požadují reformu Rady 

bezpečnosti OSN za účelem 

rovnoměrnějšího zastoupení regionů.  

 

Za Českou republiku vystoupil ministr 

zahraničních věcí Jakub Kulhánek.  

Ve svém projevu obsáhl výše uvedená 

témata a zvláštní pozornost věnoval oblasti 

lidských práv a jejich významu a hovořil 

také o znepokojující situaci v Bělorusku. 

Dále nepřímo kritizoval Rusko, když 

vyjádřil podporu Ukrajině a Gruzii  

v oblasti jejich suverenity a územní 

celistvosti a když odsoudil veškeré státem 

podporované útoky, k nimž v posledních 

letech v Evropě došlo a které Česká 

republika zažila na vlastní kůži. Na rozdíl 

od ostatních zemí výslovně podpořil Izrael 

a jeho právo na sebeobranu. I přes 

komplexnost a množství problémů, kterým 

svět v současné době čelí, se v závěru 
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projevu generálního tajemníka a většiny 

řečníků objevovala naděje. Naděje na to, 

že společným úsilím a spoluprací států  

v rámci multilaterálních vztahů se 

mezinárodnímu společenství podaří 

globální výzvy překonat. 

 

Natálie Illková 

 

 

 

Japonská vláda prozkoumá 

dodržování lidských práv 

v dodavatelských řetězcích 

 

S rostoucí pozorností japonské 

veřejnosti věnovanou nucené práci 

v rámci dodavatelských řetězců 

a zpřísňujícímu se postoji 

obchodních partnerů japonských 

společností se Ministerstvo 

hospodářství, obchodu a průmyslu 

(METI) rozhodlo provést první 

průzkum dodržování lidských 

práv ze strany těchto společností. 

Ten se může stát prvním krokem 

k zavedení povinné náležité péče 

a dalších principů odpovědného 

obchodního chování (responsible 

business conduct) pro nadnárodní 

společnosti po vzoru jiných 

rozvinutých ekonomik. 

 

 

V červnovém dotazování Nikkei Asia 

pouze 12 % japonských společností 

uvedlo, že provádí kontrolu dodržování 

lidských práv ve svých dodavatelských 

řetězcích. Výsledky dotazníku jen 

potvrdily dlouhodobé zanedbávání tohoto 

tématu místní byznysovou komunitou, 

ačkoliv současně 79,8 % dotazovaných 

považovalo porušování lidských práv za 

rostoucí riziko pro jejich budoucí obchodní 

operace, a to zvláště co se týče negativní 

dopadů na pověst společnosti, vypovídání 

kontraktů klienty a narušování dodávek. 

 

Japonské společnosti se současně stávají se 

svými dodavatelskými řetězci v Číně, Indii 

a jihovýchodní Asii terčem zvýšené 

kritické pozornosti. Kritika především  

v poslední době směřovala k využívání 

nucené práce Ujgurů v čínské provincii 

Sin-ťiang. Některé firmy se snažily 

distancovat od situace v Sin-ťiangu, další 

byly obviňovány z ignorování tohoto 

problému.  

 

Nicméně po dalším dotazování  

a systematickém tlaku ze strany nevládních 
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lidskoprávních organizací např. velký 

prodejce oblečení Muzino Corp. v květnu 

rozhodl o zastavení používání bavlny  

z Sin-ťiangu pro své zboží a další firmy 

podobné kroky po vzoru těch západních 

zvažují, ačkoliv se obávají reakce Číny. 

 

Problematické jsou ale i jiné sektory 

a regiony. Kosmetická společnost Kao 

přislíbila, že do roku 2025 zavede digitální 

reportovací systém o dodržování lidských 

práv na více než 5000 plantážích, převážně 

v Indonésii, s palmovým olejem, které 

tvoří její dodavatelský řetězec. Podobně  

i další giganti jako Asahi Group Holdings, 

Suntory, Japan Tobacco, Teijin nebo 

Sekisui Chemical se v poslední době 

zavázaly věnovat zvýšenou pozornost 

těmto problémům. V neposlední řadě byly 

po vojenském převratu v Myanmaru 

kritizovány místní společné podniky 

a projekty japonských investorů s tamní 

juntou.  

 

S připravovaným ministerským 

průzkumem je oficiálně potvrzeno, že se 

tomuto tématu začíná intenzivně věnovat 

i japonská vláda. Průzkum by měl zahrnout 

kolem 3000 společností, z nichž přibližně 

2600 jsou obchodovány na japonské burze 

a zbylé jsou převážně z rizikového 

textilního průmyslu. Na základě jeho 

výsledků následně METI rozhodne 

o dalších krocích. Následovat může i nová 

legislativa, kdyby se zákonem uložily 

firmám nové povinnosti při kontrole 

dodavatelů a poboček v zahraničí, tj. aby 

věnovaly zvýšenou náležitou péči 

dodržování základních lidskoprávních 

standardů ve svých dodavatelských 

řetězcích. Japonsko zůstává jednou z mála 

vyspělých ekonomik, které prozatím 

nepřijaly legislativu, která by ukládala 

obchodním společnostem náležitou péči. 

Nyní se ale zdá, že se japonský byznys 

dostal pod tlak především díky vývoji  

v EU a USA a tato situace se může brzy 

změnit. Evropská komise totiž začala  

v tomto roce připravovat návrh nařízení  

k náležité péči a odpovědnosti podniků  

v oblasti životního prostředí a lidských 

práv, přičemž se očekává, že rozsah 

nařízení zahrne mj. i japonské dovozce. 

Obdobně se situace zpřísňuje v USA, které 

přijímají nová omezení na zboží dovážené 

ze Sin-ťiangu, nebo využívající 

subdodávek z této provincie. Změna 

přístupu japonských společností je tak  

v podstatě nezbytná k udržení globální 

konkurenceschopnosti jejich výrobků. 

Pokud budou japonské společnosti 

lidskoprávní témata ignorovat, existují 

obavy, že jejich výrobky ztratí přístup  

na západní trhy, nebo minimálně u tamních 

spotřebitelů na popularitě. 

 

 

Ondřej Svoboda 
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Konference   

Veřejný ochránce práv 

představil návrh indikátorů 

pro sledování implementace 

Úmluvy o právech osob 

s postižením 

 
 

Dne 9. 9. 2021 se uskutečnil 

odborný seminář Veřejného 

ochránce práv a Úřadu vlády 

zaměřený na vytváření ukazatelů 

v naplňování práv lidí 

s postižením. Lidskoprávní 

indikátory jsou nástrojem 

k objektivnímu a komplexnímu 

hodnocení postupu státu při 

naplňování závazků z úmluv 

o lidských právech. Jsou zaměřeny 

nejen na posuzování právní 

úpravy a politik (strukturální 

indikátory) a postupu jednotlivých 

orgánů (procesní indikátory), ale 

také na dopad jednotlivých 

opatření na cílové skupiny 

(výsledkové indikátory). 

 

Ačkoliv Úřad Vysokého komisaře pro 

lidská práva vydal již v roce 2012 příručku 

o tom, jak tyto indikátory vytvářet, je to 

vůbec poprvé, kdy je ve své činnosti využil 

veřejný ochránce práv, a to v souvislosti 

s jeho speciální působností při 

monitorování implementace Úmluvy 

o právech osob se zdravotním postižením.1  

 

Představeny byly indikátory pro vybrané 

články Úmluvy, které se nejvíc prolínají do  

 

života lidí s postižením. Jedná se o článek 

5 zakazující diskriminaci lidí s postižením, 

článek 12, který zaručuje rovnost před 

zákonem a ochranu autonomie 

v rozhodování, článek 19 chránící právo na 

život v komunitě a článek 27, který 

upravuje právo lidí s postižením na práci 

a zaměstnání. Kromě samotné Úmluvy 

vycházejí návrhy indikátorů také 

z obecných komentářů Výboru OSN pro 

 
1 Dle článku 33 odst. 2 Úmluvy o právech osob  

se zdravotním postižením ve spojení s § 1 odst.  

7 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci 

práv. 

Na rozdíl od tradičního medicínského 

modelu, který hledí na člověka zejména 

prizmatem jeho diagnózy, sociální 

model zohledňuje individuální 

schopnosti a potřeby konkrétních lidí.  

Kromě toho by se měl sběr dat také 

zaměřovat na zvlášť zranitelné skupiny, 

jakými jsou děti nebo starší lidé 

s postižením či lidé žijící v ústavních 

zařízeních. 
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práva osob s postižením a z modelových 

indikátorů pro Úmluvu vytvořených 

Úřadem Vysokého komisaře OSN pro 

lidská práva. S ohledem na závazek 

z článku 4 odst. 3 Úmluvy byly ukazatele 

také předem konzultovány s poradním 

orgánem veřejného ochránce práv, který je 

tvořen samotnými lidmi s postižením 

a zástupci organizací chránící jejich práva. 

 

Na semináři, kterého se zúčastnili také 

představitelé jednotlivých dotčených 

ministerstev, Českého statistického úřadu 

nebo Ústavu zdravotnických informací 

a statistiky ČR, se diskutovalo zejména 

o potřebě sběru relevantních dat o životě 

lidí s postižením. Ta jsou nezbytná pro 

hodnocení naplňování jednotlivých 

indikátorů, tedy pro vystavení 

„vysvědčení“ pro ČR o tom, jak se ji daří 

závazky implementovat.   

 

 

Odborný seminář Veřejného ochránce práv a Úřadu 

vlády 

Sběr dat by měl být postaven na tzv. 

sociálním modelu postižení. Na rozdíl od 

tradičního medicínského modelu, který 

hledí na člověka zejména prizmatem jeho 

diagnózy, sociální model zohledňuje 

individuální schopnosti a potřeby 

konkrétních lidí.  Kromě toho by se měl 

sběr dat také zaměřovat na zvlášť 

zranitelné skupiny, jakými jsou děti nebo 

starší lidé s postižením či lidé žijící 

v ústavních zařízeních.  

 

Odborníci poukazovali na nedostatek 

dostupných dat, ale také na metodologické 

problémy, jakými je například různé 

vymezení skupiny osob s postižením či 

nedostatečné propojení informačních 

systémů zdravotnictví a sociálních služeb.  

 

Mezinárodní srovnání přinesli zástupci 

Agentury EU pro základní práva (FRA), 

která sama v minulosti vytvořila 

lidskoprávní indikátory pro naplňování 

článku 19 (právo na život v komunitě) 

nebo 29 (účast na politickém a veřejném 

životě) Úmluvy a poskytuje podporu 

členským státům při vytváření jejich 

národních ukazatelů.  

 

Své zkušenosti představila mezinárodní 

expertka sítě European Disability 

Expertise José Smits. Ta na příkladu  

z Nizozemí ukázala, jak můžou indikátory 

odhalit systematická selhání státu při 

ochraně práv lidí s postižením v oblastech 

jakými je inkluzivní vzdělávání či 

zaměstnávání lidí s postižením. 
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Po diskuzi s odborníky připraví kancelář 

veřejného ochránce práv finální verze 

indikátorů. Ty budou zveřejněny 

v přístupných formátech a budou také 

podkladem pro první monitorovací zprávu 

ombudsmana pro Výbor pro práva osob 

s postižením.   

 

Více informací včetně materiálů ze 

semináře lze najít v tiskové zprávě 

veřejného ochránce práv.  

  

 

    Zuzana Durajová 

 

STOCKHOLM NAŽIVO: 

se syndromem nebo bez   

Poprvé v kovidové době se mi 

podařilo zúčastnit se naživo 

každoroční (s výjimkou roku 

2020) konference Evropské 

společnosti mezinárodního práva 

(ESIL), která se letos konala 

ve Stockholmu ve dnech 9.-11. září 

2021. Cestou z Prahy jsem 

v letadle narazila na článek 

s názvem Stockholmský syndrom. 

Článek se nezabýval závislostí 

oběti na pachateli, ale spíše 

pojednával o krásách tohoto 

města, kde se autor snažil 

přesvědčit čtenáře, že ten, kdo 

jednou navštíví Stockholm, se 

okamžitě stane na něm závislý, 

nehledě na kriminální pověst 

města. 

Nevím jak ohledně závislosti, ale to, že 

v zemi nejsou povinné roušky ani 

v budovách, mělo neskutečně pozitivní 

efekt na vnímání města a spolu s ním 

i konference ESIL. S ohledem na omezení 

trvající ve většině evropských zemí 

v souvislosti s Covid-19, zvolili 

organizátoři hybridní formát konference: 

osobně a online. Hlavním tématem 

16. každoročního setkání, na němž se letos 

podílelo kromě ESIL také Stockholmské 

centrum pro mezinárodní právo 

a spravedlnost (SCILJ), byly Změny 

v oblasti tvorby mezinárodního práva.  

 

První panel konference, který moderoval 

Jean d'Aspremont z Manchesterské 

univerzity, zahájila Conception Escobar 

Hernandez, členka Komise OSN pro 

mezinárodní právo. Hovořila pochopitelně 

o práci Komise OSN reagující na změny 

mezinárodního práva, včetně otázek 

jurisdikce a imunit. Na ni navázal Enzo 

Cannizaro z Univerzity Sapienza di Roma, 

který hovořil o změnách v obecném 

mezinárodním právu a jak právo reaguje na 

vyplňování mezer. Anna Leander 
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z Postgraduálního institutu v Ženevě se 

připojila online, což díky velké obrazovce 

v hale a kvalitnímu internetového přenosu 

vytvářelo dojem její osobní přítomnosti. 

Anna se pokusila o vysvětlení pojmu 

„deformalizace mezinárodního práva“ 

a zdůraznila význam soft law v tomto 

procesu. Poté proběhla diskuse, ve které 

byly dotazy pokládány výhradně formou 

internetových zpráv s tím, aby účastníci 

online i ti, kdo byli v Aula Magna ve 

Stockholmu přítomni osobě, měli stejné 

možnosti. 

V dalším bloku si účastníci mohli zvolit 

jednu ze tří agor: Agora 1: Řád oceánů 

a změny v tvorbě práva; Agora  

2: Udržitelný rozvoj a změny v tvorbě 

práva a Agora 3: Mezinárodní bezpečnost 

a změny v tvorbě práva. Zvolila jsem si 

první téma, kde za moderování Vasilky 

Sancin z Lublanské univerzity vystoupili 

Gregor Novak (Yale Law School), Maria 

Esther Salamanca (Univerzita Valladolid) 

a Pierre Thévenin (Univerzita v Tartu). 

V této agoře se pouze estonský vystupující 

připojil online. Autoři probrali zejména 

činnost Mezinárodního úřadu pro mořské 

dno a navázali na ponaučení získané  

z dřívějších jednání o mořském právu 

v letech 1967–1982, které vedly k přijetí 

Úmluvy OSN o mořském právu. 

Následovala diskuse. 

 

Pro 9. září 2021 byl posledním blok 

s názvem Změny v implementaci 

mezinárodního práva na národní úrovni. 

V tomto bloku moderátorka a první mluvčí 

vystupovali online. Ana Salinas, ad hoc 

soudkyně ESLP a profesorka Malagské 

univerzity, hovořila o implementaci 

mezinárodního práva ve Spojeném 

království a o limitech aplikace práva 

národními soudy.  

 

Konference ESIL 2021, Stockholm 

Dále prezentovala svůj pohled na 

implementaci rozsudků lidskoprávních 

mezinárodních soudů vnitrostátními 

orgány Veronika Fikfak z Kodaňské 

univerzity. Shaheed Fatima z Blackstone 

Chambers v Londýně navázala  

na předchozí vystupující a hovořila  

o nezbytnosti konsensu mezi účastníky 

procesu implementace, zejména mezi 

mezinárodními organizacemi 

a vnitrostátními orgány.  

 

V diskusi se hovořilo o problémech 

implementace mezinárodního práva  

a způsobech jejich řešení. Na konci 

prvního dne konference připravili 
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organizátoři pro účastníky návštěvu Muzea 

moderního umění, kde jsme si v přátelské 

atmosféře mohli prohlédnout díla 

Salvadora Dalího, Henriho Matisse, ale 

také mladých umělců z Ukrajiny, 

Běloruska a Ruska.  

 

Dne 10. září 2021 konference pokračovala 

opět možností volby z několika bloků. 

Zvolila jsem Agora 4. s názvem Práva 

jednotlivců a změny v tvorbě práva. Freya 

Baetens z Univerzity Oslo ve svém 

vystoupení položila kontroverzní otázku, 

zda musí skončit věk jednotlivce a hovořila 

o prosazování kolektivních lidských práv 

při tvorbě mezinárodního práva. 

O univerzálním periodickém přezkumu 

(UPR) a jeho významu pro porozumění 

lidským právům hovořil online Frederick 

Cowell z Londýnské univerzity. Osobně 

vystoupila Nina Reiners z Postupimské 

univerzity s příspěvkem, který se věnoval 

nadnárodní koalici zákonodárství pro 

lidská práva. V diskusi zazněly rozsáhlé 

otázky, které byly zaslány online od 

účastníků konference ve Stockholmu  

i mimo něj.  

 

K tématům dne patřily také Legitimita 

a racionalita v tvorbě mezinárodního 

práva, Kyberprostor a změny v tvorbě 

práva nebo Mezinárodní instituce a změny 

v tvorbě práva. Významným bodem 

programu bylo vystoupení uznávaných 

profesorů a soudců Mezinárodního 

soudního dvora, jehož cílem bylo 

připomenout činnost Jamese Crawforda, 

který nás opustil letos v květnu.  

 

Panel moderovala Photini Pazartzis, 

předsedkyně ESIL. Na Jamese Crawforda 

si zavzpomínali Laurence Boisson de 

Chazournes, Alain Pellet, Peter Tomka 

a Kaj Hobér. Většina z nich nedorazila do 

Stockholmu a vystupovala online. Všechny 

vystupující spojovala společná práce 

s Jamesem a obdiv k jeho profesním 

a osobnostním kvalitám. Následovalo 

Valné shromáždění ESIL, kde Veronika 

Bílková z Prahy prezentovala výsledky 

činnosti ESIL v letech 2020-2021. Během 

pátečního večera měli účastníci možnost 

navštívit Vasa muzeum a také námořní 

muzeum na ostrově Djurgården ve 

Stockholmu. 

 

Sobotní (11. září) dopolední program 

zahrnoval tři agory s tématy: Tvorba 

mezinárodního práva na národní úrovni, 

Tvorba mezinárodního biomedicínského 

práva a Povaha, minulost, současnost 

a budoucnost mořského práva. Poté měli 

účastníci konference možnost popovídat  

si s vítězi cen ESIL za nejlepší knihu  

v letech 2020 a 2021. Finální panel 

konference byl věnován problémům 

globalizace mezinárodního práva. Zde 

vystoupili Andrea Leiter z Amsterdamské 
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univerzity, Anne Orford z Melbournské 

univerzity, Makane Mbengue z Ženevské 

univerzity a Dire Tladi z Pretorijské 

univerzity. Panel moderoval Jonas 

Ebbesson ze Stockholmské univerzity. 

Konferenci ukončila svým proslovem 

Photini Pazartzis, prezidentka Evropské 

společnosti mezinárodního práva, 

představením 17. ročníku konference 

ESIL, který by se měl konat 

v nizozemském Utrechtu.  

 

Díky velmi příjemnému průběhu 

konference, kde bohatý odborný a kulturní 

program překročil veškerá moje očekávání, 

si Stockholm získal moje srdce. Čas ukáže, 

zda jsem odjela z města se 

„stockholmským syndromem“ nebo bez. 

 

 

Alla Tymofeyeva 

 

 

 

 

 

 

Soudní judikatura  
      

Krok vpřed v boji proti 

klimatickým změnám? Shell 

je povinen snížit emise CO2 

o 45 %  

Boj proti klimatickým změnám 

patří nejen mezi pozitivní 

mezinárodně právní závazky 

států, ale čím dál častěji je 

skloňován též jako povinnost 

soukromoprávních obchodních 

korporací. K obdobnému závěru 

dospěl haagský obvodní soud ve 

svém rozsudku z 26. května 2021, 

kterým bylo nizozemské 

společnosti Royal Dutch Shell 

nařízeno snížit do roku 2030 emise 

CO2 pocházející z její činnosti 

o 45 % v porovnání s rokem 20191. 

Jedná se o první soudní 

rozhodnutí, kde byla tato 

povinnost uložena nadnárodní 

korporaci. 

 
1 Rozsudek Obvodního soudu v Haagu ze dne  

26. 5. 2021 ve věci Vereniging Milieudefensie  

a další proti Royal Dutch Shell PLC, 

ECLI:NL:RBDHA:2021:5339. 
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         Argumentace soudu 

 

Krátce po vynesení rozsudku společnost Shell 

uvedla, že plánuje podat odvolání. Lze tak 

očekávat, že výše uvedené otázky budou 

předmětem podrobného přezkumu  

v odvolacím řízení. Přes své nedostatky je však 

rozsudek haagského obvodního soudu 

významným milníkem v boji proti klimatickým 

změnám, který upozorňuje na nutnost 

spolupráce též s nestátními aktéry. Svým 

dopadem výrazně přesahuje starší rozhodnutí 

téhož soudu ve věci Urgenda, kde byla 

povinnost snižování emisí skleníkových plynů 

řešena výlučně ve vztahu k jednotlivým státům. 

Soud se ve svém rozsudku ztotožnil s tvrzením 

žalobců, že podle nizozemského občanského 

zákoníku mají všechny právnické a fyzické 

osoby povinnost chovat se tak, aby svým 

jednáním nezpůsobovaly škodu. Standard řádné 

péče dále vyložil ve světle práva na život  

a ochrany soukromí a rodinného života 

zakotvených v Evropské úmluvě o ochraně 

lidských práv a Mezinárodním paktu 

o občanských a politických právech, přestože 

předmětné mezinárodní smlouvy nemají 

horizontální účinek. Z tohoto obecného principu 

soud následně dovodil odpovědnost společnosti 

Shell za snížení škodlivých emisí CO2 v souladu 

s cíli Pařížské klimatické dohody. 

 

 

Hromadná žaloba k haagskému obvodnímu 

soudu byla podána skupinou sedmi 

nevládních organizací a více než 17 000 

jednotlivců na základě nizozemského 

deliktního práva. Soud však připustil 

k účasti v řízení pouze šest z těchto 

organizací zastupujících výlučně 

nizozemské občany s odůvodněním, že 

zájmy ostatních navržených účastníků byly 

příliš rozdílné, případně neposkytovaly 

dostatečný podklad k závěru, že by tyto 

osoby byly výsledky řízení přímo dotčeny.  

Žalobci ve svém podání poukázali, že Shell 

ročně vyprodukuje tři procenta všech 

celosvětových emisí CO2, čímž významně 

přispívá ke globálnímu oteplování. 

S ohledem na vědecké závěry  

o negativních dopadech klimatických změn 

žalobci argumentovali, že společnosti 

vznikl závazek řádné péče přijmout 

nezbytná opatření pro omezení množství 

vypouštěných emisí skleníkových plynů.  

 

Soud se ve svém rozsudku ztotožnil 

s tvrzením žalobců, že podle nizozemského 

občanského zákoníku21 mají všechny 

právnické a fyzické osoby povinnost 

chovat se tak, aby svým jednáním 

nezpůsobovaly škodu. Standard řádné péče 

dále vyložil ve světle práva na život  

a ochrany soukromí a rodinného života 

zakotvených v Evropské úmluvě o ochraně 

 
2 Občanský zákoník Nizozemského království, 

svazek 6, oddíl 6.3.1, čl. 6:162. 
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lidských práv (1950)3 a Mezinárodním 

paktu o občanských a politických právech 

(1966),41 přestože předmětné mezinárodní 

smlouvy nemají horizontální účinek. 

Z tohoto obecného principu soud následně 

dovodil odpovědnost společnosti Shell za 

snížení škodlivých emisí CO2 v souladu 

s cíli Pařížské klimatické dohody.52  

 

Samotný výpočet požadované míry této 

redukce je však spojen s řadou nejasností. 

Soud předně vyšel ze závazku států 

usilovat o zpomalení nárůstu průměrné 

teploty o 1,5 °C až 2 °C, čehož má být 

dosaženo snížením emisí skleníkových 

plynů o 45 % do roku 2030 oproti jejich 

hodnotám v roce 2010.63 Předmětné řízení 

se nicméně nezabývalo tím, jaké dopady 

mají aktivity Shell a jejích zákazníků 

v celosvětovém měřítku, ale jen na území 

Nizozemska. Soud dále nijak nezohlednil, 

že snižování emisí produkovaných 

jednotlivými ekonomickými sektory 

nepostupuje stejnou rychlostí, ale odvíjí se 

 
 

3 Evropská úmluva o ochraně lidských práv  

a základních svobod, 4. 11. 1950, ETS 5, čl. 2 a 8. 
4 Mezinárodní pakt o občanských a politických 

právech, 16. 12. 1966, 999 UNTS 171, čl. 6 a 17. 
5 Pařížská dohoda k Rámcové úmluvě OSN  

o změnách klimatu, 12. 12. 2015, TIAS 16-1104. 
6 IPCC (2018). Global Warming of 1.5°C: An IPCC 

Special Report on the impacts of global warming of 

1.5°C above pre-industrial levels and related global 

greenhouse gas emission pathways, in the context 

of strengthening the global response to the threat of 

climate change, sustainable development, and 

efforts to eradicate poverty (Ženeva: Světová 

meteorologická organizace). 

od míry způsobeného znečištění.74  

Pro dosažení stanoveného cíle je tedy 

zásadně kladen zvýšený důraz na regulaci 

spotřeby uhlí než na spotřebu ropy či 

zemního plynu. Krátce po vynesení 

rozsudku společnost Shell uvedla, že 

plánuje podat odvolání. Lze tak očekávat, 

že výše uvedené otázky budou předmětem 

podrobného přezkumu v odvolacím řízení.  

 

Přes své nedostatky je však rozsudek 

haagského obvodního soudu významným 

milníkem v boji proti klimatickým 

změnám, který upozorňuje na nutnost 

spolupráce též s nestátními aktéry. Svým 

dopadem výrazně přesahuje starší 

rozhodnutí téhož soudu ve věci Urgenda, 

kde byla povinnost snižování emisí 

skleníkových plynů řešena výlučně ve 

vztahu k jednotlivým státům.85 

 

 

 

Nikola Kurková Klímová 

 

 

 

 
7 International Energy Agency (2021). Net Zero by 

2050, IEA, Paris: Net Zero by 2050 Scenario - Data 

product - IEA. Licence: Creative Commons 

Attribution CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 
8 Rozsudek Obvodního soudu v Haagu ze dne 24. 6. 

2015 ve věci Urgenda Foundation proti 

Nizozemskému království (Ministerstvo místního 

rozvoje a životního prostředí), 

ECLI:NL:RBDHA:2015:7196. 
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Nové publikace 

z oblasti lidských práv  
      

ČERVÍNEK, Zdeněk: 

Metoda proporcionality 

v praxi Ústavního soudu. 

Praha: Leges, 2021, ISBN: 

978-80-7502-526-2, 258 str. 
 

 

 

 

Monografie Zdeňka Červínka zaplňuje 

více chybějících míst v české odborné 

literatuře, okruh jejích čtenářů proto může 

být velmi široký.  

 

V prvé řadě již z názvu plyne, že hlavním 

tématem je test proporcionality, který je 

podle autora „lingua franca ústavních 

soudů i akademiků zabývajících se 

základními právy po celém světě“1 

a „hlavní koncept současného ústavně- 

právního paradigmatu.“2 

 

Cílem práce přitom není doktrinární 

analýza principu proporcionality, i když se 

o závěry řady současných autorů opírá, 

nýbrž analýza toho, jak český Ústavní soud 

test proporcionality používá.  

 

Zdeněk Červínek tak opouští, jak sám 

uvádí, „příjemné závětří právní teorie“,3 

kde se pohybovali autoři dosud 

pojednávající o principu proporcionality 

v českém právu, a namísto toho se 

zaměřuje v prvé řadě na praktickou rovinu 

aplikace práva. 

 

Autor v knize velmi dobře ukazuje, jak 

praktická činnost právo proměňuje, ale 

 
1 ČERVÍNEK, Zdeněk: Metoda proporcionality 

v praxi Ústavního soudu. Praha: Leges, 2021, str. 

241. 
2 ČERVÍNEK, Zdeněk: Metoda proporcionality…, 

str. 13. Tento názor není nijak ojedinělý, kanadští 

editoři ve sborníku o proporcionalitě a vládě práva 

poznamenávají, že o lidských právech v současnosti 

nelze hovořit bez poukazu na princip 

proporcionality (HUSCROFT, Grant, MILLER, 

Bradley, WEBBER, Grégoire. Introduction. In: 

HUSCROFT, Grant, MILLER, Bradley, WEBBER, 

Grégoire (eds.). Proportionality and Rule of Law. 

Rights, Justification, Reasoning. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2014, str. 1). Jiný 

kanadský autor David Beatty píše o proporcionalitě 

jako o významné součásti konstitucionalismu  

– BEATTY, David. The Ultimate Rule of Law. 

Oxford: Oxford University Press, 2004, str. 159n. 
3 ČERVÍNEK, Zdeněk: Metoda proporcionality…, 

str. 19. 
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zároveň i fakt, že teoretické zkoumání 

v právu není omezeno jen na analýzu 

právní praxe. 

 

Test proporcionality je metodou 

ústavněprávní argumentace, kterou 

můžeme sledovat v komparativní 

perspektivě, v dílech významných autorů 

z různých částí světa, a tento teoretický 

základ pak můžeme porovnat s tím, jak je 

metoda proporcionality aplikována 

u českých soudů.  

 

Autor v knize prokazuje vynikající 

teoretické znalosti (týkající se nejen 

principu proporcionality) a přistupuje 

k hodnocení rozhodovací činnosti 

s odstupem; není k rozhodovací praxi 

českého Ústavního soudu ani přehnaně 

kritický, ani vychvalující.  

 

Monografii lze také číst jako fundovaný 

komentář k významným rozhodnutím 

Ústavního soudu, které se dotýkají 

poměřování základních práv a veřejných 

zájmů.  

 

Jsou v ní představena všechna klíčová 

rozhodnutí, která formovala současný 

pohled na proporcionalitu, ale také je 

poukázáno na řadu argumentačních 

nedokonalostí, které buď Ústavní soud sám 

v průběhu času napravil, anebo autor 

přináší důvody, proč je potřeba 

v budoucích rozhodnutích argumentovat 

přesvědčivěji.41 

 

 

                             Pavel Ondřejek  
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