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1. Úvod:
Mezinárodní právo veřejné je soubor právních norem, jehož podstatou je
regulovat vztahy mezi svrchovanými státy.1 Pro fungování mezinárodního společenství
ve společné sounáležitosti je nezbytné stanovit jistá pravidla, která budou upravovat
vztahy mezi jednotlivými státy. Ve stanovování těchto pravidel mají významné
zastoupení mezinárodní organizace a především úmluvy, k jejichž uzavírání v rámci
mezinárodního práva dochází. Státy tak dávají najevo svou vůli respektovat jednotně
nastavená pravidla pro zajištění fungování mezinárodního společenství. Nalézáme zde
úpravu v oblastech, které poskytují práva státům, avšak i v oblastech, které zajišťují
ochranu práv jednotlivců. Do této oblasti můžeme zařadit rovněž ochranu lidských práv.
Cílem ochrany lidských práv na mezinárodní úrovni je snaha o zajištění jistého
minimálního standartu práv všem jednotlivcům. I přes veškerou snahu regulace, ve světě
stále dochází k porušování elementárních lidských práv. K zabránění těmto praktikám je
nezbytné efektivně nastavit kontrolní mechanismy u jednotlivých smluvních instrumentů
a mezinárodních organizací.
Zákaz otroctví lze subsumovat pod základní lidské právo, právo na život a právo
na zachování lidské důstojnosti. Přestože by se úprava otroctví v dnešní době mohla na
první pohled zdát zbytečná, tato problematika je více než aktuální. Otroctví je dnes
podrobeno více než 45 milionů lidí.2 Právě toto alarmující číslo mě přivedlo k tématu mé
práce. Při pohledu na statistické údaje různých organizací, které se zabývají bojem
s otroctvím, si člověk obvykle položí základní otázku, jak je to v dnešní době možné? Pro
pochopení celé problematiky je však nezbytné jít hlouběji a zaměřit se na instrumenty,
jejichž úkolem je otroctví ve světe potlačit. Tématem otroctví se již ve své práci věnovala
Mgr. Lucie Kokešová. Ta se však více zaměřila na historický vývoj otroctví až do jeho
dnešní podoby a na konkrétní případy otroctví.
V rámci mé práce se tedy budu zaměřovat na úpravu otroctví v mezinárodním
právu. Cílem mé práce bude definovat zákaz otroctví a otázku vázanosti tímto zákazem.
Zaměřím se na jednotlivé instrumenty, které se zákazu otroctví věnují a zhodnotím jejich
ČEPELKA, Čestmír a Pavel ŠTURMA. Mezinárodní právo veřejné. V Praze: C.H. Beck, 2008.
Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7179-728-9. s. 38
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efektivitu. Při vymezování kritérií, dle kterých efektivitu budu hodnotit jsem se
inspirovala diplomovou prací Mgr. Petry Červenkové s názvem Efektivita kontrolních
mechanismů smluv o lidských právech. Jí vymezená kritéria následně rozšířím o několik
dalších.
Při posuzování jednotlivých instrumentů, které se zákazu otroctví věnují se budu
zaměřovat na otázky: Je úprava zákazu otroctví skutečně efektivní? Lze kontrolní
mechanismy zakotvené v jednotlivých úmluvách považovat za dostatečně účinné? Bude
forma výstupu z kontrolního orgánu skutečně vynutitelná? Vztahuje se zákaz otroctví
rovněž na státy, které k úmluvám nepřistoupily?
Otroctví samo o sobě lze definovat jako uplatňování vlastnického práva vůči jiné
osobě. V důsledku historického vývoje se však otroctví v dnešní době již nevyskytuje ve
svých tradičních podobách. Dnes se otroctví označuje za „novodobé“ tedy takové, které
již nevykazuje tradiční znaky jako tomu bylo dříve. Stále však se jedná o přinucení osoby
činit něco proti její vůli, bez možnosti se bránit. Důvodů vzniku upadnutí do otroctví je
mnoho. Mezi nejčastější bývá řazena především chudoba, kdy lidé nemají jinou možnost,
lest, kdy se osoba vydává mimo místo svého bydliště s vidinou lepší práce a následně je
zbavena svobody, dále v důsledku příslušnosti k jisté vrstvě obyvatel, na základě dluhů a
mnoho dalších.
Ve své práci se zaměřím v první části na obecnější úpravu otroctví. Velkou roli
z hlediska závaznosti dle mého názoru zastává otázka, zda lze otroctví považovat za
kogentní normu. V případě zařazení tohoto zákazu mezi pravidla kogentního charakteru
by mělo velký vliv na její vynutitelnost a závaznost vůči všem státům světa.
Následně si vymezím kritéria efektivity a podrobněji popíšu jejich volbu a
nezbytnost pro posouzení účinnosti. V této části budu vycházet z kritérií vymezených ve
výše zmíněné diplomové práci3, avšak rozšířím je o další dvě kritéria, která jsou dle mého
názoru při posuzování efektivity rovněž důležitá.

Efektivita kontrolních mechanismů smluv o lidských právech [online]. Praha, 2015 [cit. 2018-06-17].
Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/101548/?lang=cs. Diplomová práce. Právnická fakulta
Univerzity Karlovy v Praze.
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Zákaz otroctví je normou natolik významnou, že její zakotvení nalezneme
v mnoha úmluvách s univerzálním charakterem. Právě těmto úmluvám bude věnována
další část mé práce. Zakotvenost tohoto zákazu v úmluvách, které se věnují vytyčení
základních práv, jejichž garance je nezbytná pro všechny jednotlivce potvrzuje, o jak
významné právo se jedná.
Otroctví nalezneme upravené rovněž ve specializovaných úmluvách. Tyto
úmluvy byly vytvořené za účelem úpravy otroctví jako takového. Jiným lidským právům
se tedy jejich obsah nevěnuje a obsahují ustanovení zaměřená pouze otroctví.
Jak sem již výše zmínila otroctví se dnes nevyskytuje pouze ve svých tradičních
podobách známých především z historie. Ve světě nalezneme celou řadu praktik, které
svou podstatou budou jednoznačně mezi formy otroctví řazeny. V žádném dokumentu
není přesně definované, jaké formy otroctví známe, nicméně z jednotlivých úmluv příp.
literatury je můžeme dovozovat. Mezi základní výčet jednoznačně patří nucená práce,
dětské otroctví, nucená manželství, dlužní otroctví, sexuální otroctví a další, přičemž pod
tyto jednotlivé formy lze podřadit další podkategorie. Pro analýzu efektivity úpravy
v rámci jednotlivých forem jsem se rozhodla vybrat první tři výše jmenované formy.
Právě tyto formy jsou upraveny v několika specializovaných úmluvách, na něž se v rámci
práce zaměřím.
Cílem mé práce bude vyhledat všechny relevantní dokumenty, které se úpravě
otroctví věnují. Pokusím se naleznout obecně přijímané definice otroctví a jeho
jednotlivých forem a následně provedu analýzu jednotlivých kontrolních mechanismů
v úmluvách zakotvených a zhodnotím efektivitu úpravy jako takové.
Primárním zdrojem mé práce bude znění úmluv v anglickém či českém jazyce,
dále odborné články, které se jednotlivým tématům věnují a odborná literatura, kterou
využiji především v oblasti obecnější úpravy. Cenným zdrojem informací budou rovněž
statistické údaje poskytované neziskovými organizacemi a zprávy tvořené na půdě
mezinárodních organizací. Převážná většina zdrojů je dostupná v elektronické podobě.
V rámci své práce se budu věnovat rozboru jednotlivých institutů. Zaměřovat se
budu především na práci s právními předpisy. V první části se vždy zaměřím na obsah
3

konkrétních předpisů a následně se budu věnovat právní analýze. Primární užité metody
budou deskriptivní a analytická. U některých institutů rovněž komparativní.
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2. Zákaz otroctví jako ius cogens:
Mezinárodní společenství je tvořeno suverénními státy, které jsou si vzájemně rovny.
Přestože jsou státy nezávislé a suverénní, vzniká mezi nimi faktická nerovnost, která je
dána především ekonomickým potenciálem daného státu. Z toho důvodu vznikají mezi
jednotlivými státy různé druhy vztahů, ať již v oblasti pohybu občanů, služeb, zboží či
kapitálu. K fungování trhů je nezbytná regulace v podobě dohod mezi státy, kterými se
dobrovolně vzdávají části své suverenity a stanovují tak pravidla pro vzájemnou
komunikaci. Regulaci mezinárodních vztahů se věnuje mezinárodní právo. Ke stanovení,
zda zákaz otroctví bude řazen mezi ius cogens či nikoliv, je nezbytné si nejdříve vymezit
kogentní pravidla jako taková.
Jednotlivá pravidla k regulaci mezinárodních vztahů nalezneme vyjádřena
v pramenech mezinárodního práva. Jejich výčet bývá obvykle dovozován ze Statutu
Mezinárodního soudního dvora čl. 38.4 Zde nalezneme mezinárodní úmluvy,
mezinárodní obyčeje, obecné zásady právní uznávané civilizovanými národy, soudní
rozhodnutí a učení nejkvalifikovanějších znalců veřejného práva různých národů.5
Mezinárodní obyčeje, přestože jsou uváděné na druhém místě v rámci statutu, nejsou
považovány za prameny nižší právní síly nežli mezinárodní smlouvy, společně pak tvoří
základní pramen mezinárodního práva.6 Pokud dojde ke kodifikaci obyčejového pravidla,
smluvní strany takovéto dohody bude vázat ona dohoda. Ostatní státy společenství, které
nejsou stranou předmětné úmluvy, však budou nadále vázány tímto obyčejovým
pravidlem. Obsažení obyčeje v úmluvách tak nemá vliv na jejich aplikovatelnost
ostatními nesmluvními státy. Vznik obyčeje je obvykle podmiňován dvěma prvky, jež
zmiňuje rovněž rozsudek Mezinárodního soudního dvora z roku 1969 ve věci
Kontinentální šelf:7
1. Materiální prvek – tzv. usus longaevus, tedy kvalifikovaná praxe, která je
dlouhodobá, trvalá, opakovaná a jednotná
2. Subjektivní prvek – tzv. opinio iuris necessitatis, tedy přesvědčení státu, že jedná
v souladu

s právem

a

případné

nedodržení

znamenalo protiprávní jednání.8

ČEPELKA, Čestmír a ŠTURMA, Pavel. op .cit. s. 96
Statut Mezinárodního soudního dvora
6
ČEPELKA, Čestmír a ŠTURMA, Pavel. op. cit. s. 98
7
North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports, 1969, para. 77
8
ČEPELKA, Čestmír a ŠTURMA, Pavel. op. cit. s. 99
4
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tohoto

pravidla

by

Z výše uvedeného vyplývá, že ke vzniku obyčeje není dostačující pouze konstatování
stanoveného pravidla několika státy, ale je nezbytná také nepřetržitá praxe a splnění
podmínky povědomí o existenci dané právní povinnosti.9 Nejedná se o pouhé oficiální
respektování daného pravidla, v potaz se berou rovněž deklaratorní akty států, jako jsou
prohlášení apod. Avšak i od vzniku obyčejového pravidla mají státy možnost se
distancovat, v takovém případě nebudou obyčejem vázáni. Mohou tak činit
prostřednictvím vyjádření svého nesouhlasu prohlášením při každé vhodné příležitosti a
tak, aby ostatní státy tuto informaci mohli vzít na vědomí. Z toho vyplývá, že i obyčeje
jsou výrazem jisté míry dobrovolného souhlasu státu s tím být vázán tímto pravidlem.
Derogace obyčejového pravidla je mezi stranami úmluvy možná pouze u norem
dispozitivních, jejichž nerespektování na základě dohody stran nebude mít za následek
neplatnost smlouvy. Dispozitivní normy dávají smluvním stranám možnost upravit si
poměry mezi sebou odlišně, oproti tomu v případě kogentních norem tuto možnost strany
nemají a případný odklon od jejich dikce by měl za následek neplatnost dané smlouvy.
Stejné postavení mají i kogentní normy mezinárodního práva. Stojí na pomyslném
vrcholu hierarchie pramenů mezinárodního práva.10 Chrání zájmy celého mezinárodního
společenství a jsou součástí obecného právního vědomí.11 V mezinárodním právu se
kogentní normy začínají objevovat až v průběhu 20. st.. Mezinárodní společenství se
v průběhu tohoto století potýká hned se dvěma světovými válkami, v důsledku čehož zde
vzniká snaha zabránit jejich opakování. O vzniku kogentních norem existují dvě teorie:
1. Pozitivistická, která stanovuje, že kogentní normy vycházejí z určité praxe států a
současně ji státy považují za důležitou.
2. Přirozeně právní teorie, která je založena na myšlence, že existují jisté základní
hodnoty, které vycházejí z rozumu člověka. Dle této teorie není důležité, zda je
státy uznávají, jedná se o přirozená práva, jejichž potvrzení státy není nezbytné.
Jak jsem již výše uvedla mezinárodní společenství je tvořeno suverénními státy, které si
z převážné většiny rozhodují o tom, jak budou vztahy na mezinárodní úrovni fungovat.
Přirozeně právní teorie jistě logicky zdůrazňuje nezcizitelnost základních práv, která by
měla být přisouzena každému člověku, ovšem je třeba brát v potaz, že ve vztazích
ČEPELKA, Čestmír a ŠTURMA, Pavel. op. cit. s. 99
Jus Cogens as a Vision of the International Legal Order [online]. 2010, s. 33 [cit. 2018-06-17].
Dostupné z: https://works.bepress.com/markus_petsche/3/
11
SCHEU, Harald Christian. Úvod do mezinárodního práva veřejného. Praha: Auditorium, 2010.
Instituce. ISBN 978-80-87284-05-6. s. 17
9
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mezinárodní společenství hraje důležitou roli dohoda mezi státy a možnost států
rozhodovat o tom, čím budou ve svém jednání vázáni. Pozitivistické teorii rovněž
odpovídá podmínka vzniku obyčeje, kdy je nezbytné, aby o daném obyčeji byla
přesvědčená převažující část mezinárodního společenství. Pokud je norma běžně
aplikována v praxi většiny států, je zde vyšší míra pravděpodobnosti, že v případě jejího
porušení to bude společenství vnímat jako protiprávní jednání. Na pozitivistické teorii je
rovněž založena Vídeňská úmluva o smluvním právu z roku 1969. Jedná se o významnou
kodifikaci obyčejového práva, která ve svém čl. 53 zavádí pojem ius cogens:
„Každá smlouva, která v době svého uzavření je v rozporu s imperativní normou
obecného mezinárodního práva, je nulitní. Pro účely této úmluvy je imperativní normou
obecného mezinárodního práva norma přijatá a uznaná mezinárodním společenstvím
států jako celkem za normu, od níž není dovoleno se odchýlit a která může být změněna
pouze novou normou obecného mezinárodního práva stejné povahy.“12 Z dikce úmluvy
vyplývá, že v případě rozporu smlouvy s kogentní normou, bude takováto smlouva
neplatná. Kogentní norma by měla splňovat čtyři kritéria, aby za imperativní normu byla
považována: 1. musí mít status normy mezinárodního práva veřejného 2. musí být
respektována mezinárodním společenstvím 3. nemožnost její derogace 4. může být
nahrazena pouze normou se stejným statusem13. Statusem normy mezinárodního práva
je myšlený pramen práva, v němž je pravidlo vyjádřeno, tedy v případě kogentních norem
v podobě mezinárodního obyčeje. K derogaci kogentní normy nesmí dojít za žádných
okolností, pokud by tato podmínka nebyla splněna, postrádal by institut kogentních
norem svoji podstatu. Představují elementární pravidla, na nichž stojí základ
mezinárodního společenství, pokud by jejich derogace byla umožněna kupříkladu
v mimořádné události jako je válečný stav nebo živelné pohromy byla by tak popřena
podstata kogentních norem. Mají být jakousi pojistkou zachování základních pravidel za
každých okolností. Podmínka nahrazení kogentní normy jinou kogentní normou
zajišťuje, že nebude docházet k pokusu o jejich nahrazení pravidlem, které by znaky
kogentnosti nenaplňovalo. Splnění výše uvedených podmínek činí z kogentních norem

Vídeňská úmluva o smluvním právu čl. 53
HOSSAIN, Kamrul. The Concept of Jus Cogens and the Obligation Under The U.N. Charter. Santa
Clara Journal of International Law [online]. 2005, , 72-98 [cit. 2018-06-17]. s. 76 Dostupné z:
https://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1011&context=s
cujil
12

13
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normy vyšší právní síly a staví je tak do nadřazeného postavení oproti ostatním
instrumentům mezinárodního práva. Vídeňská úmluva rovněž zakotvuje v čl. 64
neplatnost každé smlouvy, která bude v rozporu s nově vzniklou kogentní normou. Pokud
kdykoliv v budoucnu tedy vznikne nová kogentní norma, všechny mezinárodní smlouvy,
které jí budou odporovat se stanou neplatnými14. I z tohoto ustanovení jasně vyplývá
důležitost a nadřazenost kogentních norem nad zbytkem právního řádu. Nová kogentní
norma bude vůči mezinárodním smlouvám platit retroaktivně.
Nezbytné znaky, které musí kogentní norma splňovat sjednocuje a definitivně
zakotvuje Vídeňská úmluva. Předmětem dovozování však zůstává, o které normy se
jedná. Jejich výčet není nikde stanoven, nezávazný výčet podává pouze nauka,15 judikáty
a nezávazné dokumenty. O složitosti jejich klasifikace svědčí i fakt, že jejich konkrétnímu
vyjmenování se dlouhou dobu vyhýbal i Mezinárodní soudní dvůr, který ve svých
rozsudcích používal parafráze „nepřekročitelná pravidla mezinárodního práva“ apod.
Tato tendence se v posledních letech již změnila a soud se ve svých novějších případech
ke kogentním normám vyjadřuje konkrétněji.16
Jedním z dokumentů, ve kterém nalezneme výčet kogentních norem je Komentář
k Návrhu článků o odpovědnosti států z roku 2001, konkrétně v jeho prvním čtení. V této
podobě Návrh nakonec přijat nebyl a byl upraven, přesto je považován za významný
dokument, ve kterém jsou kogentní pravidla konkrétně vyjmenovány.17 Ius cogens jsou
konkrétně zmiňovány v komentáři k čl. 19, který upravuje mezinárodní zločiny a delikty.
Mezi kogentní normy je zde zařazen zločin agrese, resp. napadení státu jiným státem,
dále zákaz kolonialismu, závažné v širokém měřítku prováděné porušování obecným
mezinárodním právem chráněných lidských práv. Jako příklad porušení lidských práv
Komise zmiňuje apartheid, otroctví, genocidu, ovšem upozorňuje, že tento výčet není
konečný. Poslední zmiňované kogentní pravidlo se týká značného znečišťování životního
prostředí18. Z Komentáře tedy jasně vyplývá, že Komise zákaz otroctví mezi kogentní
normy zařazuje, a tudíž se jedná o pravidla od nichž není možné se platně odchýlit.
Komise rovněž potvrzuje nezbytnou shodu mezinárodního společenství na znění

Vídeňská úmluva o smluvním právu čl. 64
ČEPELKA, Čestmír a ŠTURMA, Pavel. op. cit. s. 112
16
BARTOŇ, Michal, Jan KRATOCHVÍL, Martin KOPA, Maxim TOMOSZEK, Jiří JIRÁSEK a Ondřej
SVAČEK. Základní práva. Praha: Leges, 2016. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-128-1.
17
ČEPELKA, Čestmír a ŠTURMA, Pavel. op. cit. s. 113
18
Komentář k Návrhu článků o odpovědnosti států první čtení – čl. 19 (70)
14
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imperativních norem. Při posuzování otázky shody, je třeba brát v potaz nejen pohled
z hlediska nauky a názorů odborníků, ale také skutečný projev státu, kterým dává najevo
být normou či pravidlem vázán a zda ji považuje za významnou. Jedním z oficiálních
projevů vůle jednotlivých států jsou mezinárodní smlouvy, které spolu s mezinárodními
obyčeji patří k hlavním pramenům mezinárodního práva. Konkrétněji úmluvy s vysokým
počtem ratifikací, z čehož vyplývá, že o jejich obsahu a důležitosti panuje všeobecná
shoda. Zaměřím se tedy na univerzální lidskoprávní dokumenty, které ve své dikci zákaz
otroctví obsahují, přičemž v této části mé práce se jim budu věnovat pouze z hlediska
kogentního zákazu otroctví, v následující kapitole se jimi budu zabývat podrobněji. Jako
první bych ráda zmínila Všeobecnou deklaraci lidských práv (dále Všeobecná
deklarace). Přestože se jedná o nezávazný dokument, nalezneme zde základní výčet práv,
které se následně objevují v mnohých mezinárodních smlouvách. Tento dokument byl
přijat 10. prosince 1948 na plénu Valného shromáždění.19 Deklarace zákaz otroctví
zakotvuje v ustanovení čl. 4.20 Jedná se o dokument, který se stal předlohou pro mnoho
vnitrostátních dokumentů. Práva v ní uvedená jsou považována za minimální standard
lidských práv hodných ochrany. Zákaz otroctví rovněž nalezneme v čl. 8 Mezinárodního
paktu o občanských a politických právech (dále ICCPR), k jehož vzniku významně
přispěla inspirace a okolnosti přijetí Všeobecné deklarace. Přestože ustanovení ICCPR
umožňuje za mimořádných okolností derogaci některých práv, v případě zákazu otroctví
tomu tak není a tento zákaz je zde vnímán jako absolutní.21 Pakt má 171 smluvních
stran,22 na základě čehož můžeme dovozovat, že se státy dobrovolně zavázaly
k dodržování pravidel v něm uvedených a panuje o nich všeobecná shoda. Třetím
dokumentem, který bych ráda na tomto místě zmínila je Římský statut mezinárodního
trestního soudu. Otroctví je zde řazeno mezi zločiny proti lidskosti a nalezneme zde
nejpodrobnější skutkovou podstatu z těchto dokumentů. S ohledem na výkon jurisdikce
Mezinárodního trestního soudu a princip komplementarity, kterému se budu podrobněji
věnovat v následující kapitole, můžeme říci, že jeho ustanoveními jsou vázány všechny
státy světa.

19
48 států hlasovalo pro přijetí, proti nehlasoval žádný stát pouze 8 států převážně Východního bloku a
Afriky se zdrželo hlasování.
20
Všeobecná deklarace lidských práv
21
Mezinárodní pakt o občanských a politických právech čl. 4 odst. 2
22
United Nations Treaty Collection [online]. [cit. 2018-06-17]. Dostupné z:
https://treaties.un.org/Pages/Home.aspx?clang=_en
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Na uvedených příkladech úmluv jsem se pokusila ilustrovat všeobecnou shodu o
zákazu otroctví v mezinárodním společenství. Státy k těmto úmluvám přistoupily
dobrovolně a jsou si tudíž vědomy, že případné jednání v rozporu, by vedlo
k protiprávnímu jednání.
Kogentní normy vyvolávají účinky vůči všem – erga omnes. Jsou to pravidla, na jejichž
dodržování má zájem celé mezinárodní společenství, a jejichž ochrana je pro něj klíčová.
Toto zdůrazňuje i Mezinárodní soudní dvůr ve svém rozsudku ve věci Barcelona
Traction, zde se objevuje otroctví ve výčtu norem erga omnes. V otázce definice
kogentních norem významnou roli zastává, již zmíněná, Vídeňská úmluva o smluvním
právu. V případě porušování kogentních norem je nezbytné zajistit potrestání porušitele
a zamezit dalšímu porušování. Pokud dojde k takovému jednání je povinností státu, jehož
státní orgány se porušení ius cogens dopustily, aby zajistil jejich potrestání, a tak byla
učiněna náprava. Takové jednání ze strany státu lze podřadit pod povinnost reparace. 23
Ta může být poskytnuta ve formě restituce, kompenzace či satisfakce. Pokud by nedošlo
k účinnému potrestání viníka, tak právě z důvodu, že se jedná o normy erga omnes, může
nastoupit tzv. reparační satisfakce,24 kdy bude k trestnímu postihu dané osoby oprávněný
každý stát mezinárodního společenství, na jehož území se bude daná osoba nacházet.25
Normy erga omnes tudíž vyvolávají účinky vůči celému společenství a zároveň je
kladena povinnost na stát, jehož orgány se tohoto porušení dopustily, aby nastalou situaci
napravil a zamezil tak dalšímu porušování mezinárodního práva. Rovněž se však počítá
se situací, kdy stát nebude schopen nebo ochoten potrestání pachatele zajistit a v takovém
případě nastupují ostatní státy. Toto opatření má snahu zajistit, co možná nejvyšší míru
vynutitelnosti kogentních norem. Pokud jde o otázku zákazu vměšování se do vnitřních
záležitostí jiných států, vynucení dodržování kogentních norem jako norem erga omnes,
za porušení tohoto zákazu nevměšování se, považováno není.26 V rámci odpovědnosti za
porušení kogentní normy však vždy budou odpovídat státní orgány a takového porušení
se může dopustit pouze stát a jemu podřízené orgány. Kogentnost mezinárodní
normativity být soukromými osobami porušena nemůže.27 Státy nemohou uzavřít
smlouvu, jejíž znění by bylo v rozporu s kogentní normou. Pokud by k uzavření takové
Návrh článků o odpovědnosti státu za protiprávní jednání čl. 34
ČEPELKA, Čestmír a ŠTURMA, Pavel. op. cit. s. 669
25
ČEPELKA, Čestmír a ŠTURMA, Pavel. op. cit. s. 686 – 688
E. A. Posner, Erga Omnes Norms, Institutionalization, and Constitutionalism in International Law,
2008, the Law School of the University of Chicago at www.law.uchicago.edu/Lawecon/index.html
26
ČEPELKA, Čestmír a ŠTURMA, Pavel. op. cit. s. 692
27
Ibid. s. 109
23

24
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smlouvy přesto došlo, bude stát odpovídat za její porušení pouze co do obsahu, který
znění a podstatě kogentní normy neodporuje. Přestože tak jeho jednání nebude v souladu
se smlouvou, nýbrž v souladu s kogentní normou, odpovědnost dle smlouvy nebude moci
být realizována, protože by vyvolala účinky erga omnes.28 Odpovědnost v rámci
mezinárodního práva uzavřením smlouvy, jejíž znění je v rozporu s imperativní normou,
nenastane, nastala by až v případě, kdy by stát dostál protiprávním závazkům, ke kterým
se v rámci takové smlouvy zavázal.
Zákaz otroctví je tedy považován za kogentní normu, která musí být za všech
okolností dodržována a nelze zdůvodnit její derogaci. Státy jsou rovněž povinny stíhat
porušení takové normy, popř. zajistit její účinné potrestání.

28

Ibid. s. 586
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3. Kritéria efektivity:
Jak jsem již v úvodu zmínila, cílem mé práce je mimo jiné posouzení efektivity
úpravy otroctví v současném mezinárodním právu. Pro toto hodnocení je nezbytné
stanovit si jasně daná kritéria, dle kterých budu jednotlivé mezinárodní instrumenty
posuzovat. Při vymezení těchto kritérií jsem se inspirovala diplomovou prací Mgr. Petry
Červenkové nazvané Efektivita kontrolních mechanismů smluv o lidských právech. Ve
své práci se zabývala lidskoprávními smlouvami obecně a zaměřila se na vytyčení kritérií,
dle kterých posuzovala efektivitu jednotlivých lidskoprávních instrumentů. Mezi tato
kritéria řadí: počet ratifikujících stran, existenci kontrolního mechanismu, druh
kontrolních mechanismů a jeho pravomoci, povaha výstupů kontrolního mechanismu,
vymahatelnost. Já jsem se rozhodla doplnit tato kritéria o možnost výhrady a výpověď
smlouvy.
Nyní bych se ráda zaměřila na stručnou identifikaci jednotlivých kritérií a
hlediska, dle kterých budu efektivnost úpravy posuzovat.
Počet ratifikujících stran:
Přistoupením k mezinárodní smlouvě dává daný stát najevo svou vůli být dikcí
úmluvy vázán. Tento projev vůle pro stát závazný a v případě jeho porušení je seznámen
s důsledky svého jednání vyplývajících ze smlouvy. Nalezneme zde tedy přímou úměru
mezi počtem stran a významností konkrétní úmluvy. Cílem mezinárodních
mnohostranných úmluv, tvořených především na půdě mezinárodních organizací, je
dosáhnout nejvyššího možného počtu smluvních stran. Vysoký počet smluvních stran
tvoří jakýsi mezinárodní konsensus o dané problematice. Pokud o zapovězení jistého
chování panuje napříč mezinárodním společenstvím shoda, vede to k účinnějšímu
potlačení chování, které je v rozporu s těmito standardy. Především v otázkách lidských
práv, v případě mé práce konkrétně v otázkách otroctví, se počet smluvních stran řadí
mezi základní hlediska hodnocení efektivity. Pokud jisté chování bude za nežádoucí
považováno pouze několika státy, dopad na celkový stav potlačení otroctví bude
v konečném důsledku marginální.

12

Existence kontrolního mechanismu:
Přestože rozhodnutí státu být smlouvou vázán je považováno za závazný projev
vůle, bez existence kontrolního mechanismu bude smlouva pouhou deklarací cílů a zásad,
které státy rozhodly ve své praxi aplikovat, ovšem bez reálné vynutitelnosti.
Druh kontrolního mechanismu a jeho pravomoci:
Ani existence kontrolního mechanismu jako takového ovšem nezajistí reálnou
vynutitelnost norem ve smlouvě zakotvených. V úmluvách nalezneme několik druhů
kontrolních mechanismů:
Podávání zpráv – tento mechanismus spočívá v periodickém podávání zpráv ze strany
jednotlivých smluvních států. V těchto zprávách stát podává informaci o tom do jaké míry
naplňuje jednotlivá ustanovení úmluvy, popř. jakým způsobem napravil nedostatky, které
byly v rozporu s dikcí smlouvy, či jaká opatření přijal v souvislosti s přistoupením
k úmluvě. Tento systém umožňuje komunikaci mezi kontrolním orgánem a jednotlivými
státy, kdy kontrolní orgán na základě vyhodnocování daných zpráv může dát jednotlivým
státům podnět k nápravě. Reálná vynutitelnost pak obvykle spočívá v hrozbě zveřejnění
zprávy, ve které kontrolní orgán konstatuje pochybení ze strany státu. Přestože se tento
mechanismus nemusí jevit jako natolik efektivní, pro většinu států je jejich pověst
v mezinárodním společenství o dodržování závazků vyplývajících z mezinárodních
smluv důležitá. Důležité je jakým způsobem probíhá ověřování podaných zpráv a zda
skutečnosti v nich uvedené se mohou považovat za důvěryhodné.
Mezistátní stížnosti – podstatou tohoto mechanismu je upozornění na porušování
závazků ze strany jiného smluvního státu. Prvním krokem by měl být nejdříve pokus
o smírné řešení a až následně by měl stát přistoupit ke stížnosti podané k příslušnému
kontrolnímu orgánu. K této variantě se však státy příliš často neuchylují, nechtějí se
obvykle příliš pouštět do mezistátních konfliktů.
Individuální stížnosti – umožňují přístup ke kontrolnímu orgánu ze strany jednotlivých
občanů konkrétního státu. Příslušná úmluva však musí být státem ratifikována, musí dojít
k porušení závazku v ní stanoveném, jež zaručuje toto právo jednotlivci a je nezbytné
vyčerpat vnitrostátní opravné prostředky. Na kontrolní orgán se mohou obrátit jednotlivci
pouze v případě, že jurisdikce tohoto orgánu byla jejich domovským státem uznána. Aby
tento systém byl skutečně efektivní, musí zde existovat následná kontrola, zda skutečně
došlo k naplnění podmínek stanovených v rozhodnutí kontrolního orgánu. Díky tomu
budou opatření uložená kontrolním orgánem skutečně státy naplňována. Tento
13

mechanismus zajišťuje nejvyšší ochranu jednotlivci jako takovému, přestože je zde
podmínka přijetí jurisdikce daného orgánu ze strany státu, následně mají jednotlivci
možnost se domáhat svých práv na nadnárodní úrovni a domáhat přímo práv, jež jim
příslušná úmluva garantuje.
Procedura návštěv – tato metoda spočívá v periodických návštěvách členských států,
během nichž kontrolní orgán osobně ověřuje, zda ustanovení úmluvy jsou dodržována a
aplikována v praxi. Po uskutečnění návštěvy je vydána zpráva, v níž jsou všechny
nedostatky konstatovány a státu jsou uloženy povinnosti k jejich nápravě.
Kontrolní orgány jsou nadány nejen pravomocí kontrolní, ale také mediační,
vyšetřovací a rozhodovací. Mohou fungovat také jako prostředník řešení mezistátních
sporů. V každé úmluvě je zvolen jiný mechanismus, přičemž některé další kontrolní
mechanismy mohou být k úmluvám dodávány prostřednictvím opčních protokolů, jako
tomu bylo například u Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, v němž
institut individuálních stížností byl zaveden až Opčním protokolem.
Zakomponování kontrolního mechanismu nikoliv do samotné úmluvy, ale až do
následujících protokolů však vede ke značnému snížení efektivnosti takového
mechanismu. K následným protokolům stávající i nové státy následně přistupují
odděleně, což může značně snížit podíl států, kteří jsou ochotni se danému mechanismu
podrobit.
Povaha výstupů kontrolního mechanismu:
Závěry kontrolního orgánu mohou mít dvojí podobu. Rozlišujeme výstupy bez
právní relevance, jejich závaznost je spíše doporučující povahy a právně závazné závěry
typu soudního autoritativního rozhodnutí. O povaze výstupu rozhodují tvůrci příslušného
dokumentu. Výstupy v podobě autoritativních rozhodnutí budou jednoznačně řazeny
mezi efektivnější formy kontrolních mechanismů. Pokud kontrolní orgán vydá
autoritativní rozhodnutí je jím příslušný stát bez výjimek vázán, pokud se však jedná o
doporučení, je spíše na dobré vůli státu, zda konkrétní pokyny bude respektovat.
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Vymahatelnost:
Jedno z hlavních hledisek efektivity. Pokud je kontrolní orgán mezinárodní
smlouvy skutečně efektivní, musí být jeho rozhodnutí vynutitelné. Každý stát svým
přistoupením k mezinárodní úmluvě projevuje svoji vůli být jí vázán. Z toho důvodu musí
důsledně danou úmluvu implementovat a pravidla v ní obsažená dodržovat. Efektivní
vymahatelnosti lze dosáhnout prostřednictvím specializovaného orgánu, jehož úkolem
bude dohlížet nad dodržováním smlouvy a vykonáním případných sankčních opatření
vůči státu za porušení jejích ustanovení.
Výhrady:
Některé mezinárodní smlouvy umožňují učinit vůči některým ustanovením
výhradu. V takovém případě není stát příslušným ustanovením vázán. Mechanismus
výhrad lze nastavit různým způsobem. Smlouva a její jednotlivá ustanovení jsou
zpracovávána ve vzájemné souvislosti v případě, že je umožněno jednotlivým smluvním
státům činit vůči určitým ustanovením výhrady narušuje celistvost úpravy jako celku a
tím i standart zaručovaných práv, který je jejím cílem. Možnost výhrady může být
smluvním instrumentem vyloučena zcela nebo pouze vůči některým primárním
ustanovením, který tvoří meritum úpravy. Pokud výhrady vyloučeny nejsou nastupuje
režim Vídeňské úmluvy o smluvním právu, který umožňuje výhrady, jež nejsou
smlouvou vyloučené a neodporují jejímu předmětu. Zde tedy na sebe naráží dva
protipóly, na jedné straně nezbytnost komplexnosti úpravy v jednotlivých státech, jež
k úmluvě přistoupí, díky přijetí úmluvy jakožto celku bez možnosti výjimek a na druhé
straně, kategorické odmítnutí některých ustanovení, která jsou pro konkrétní stát
nepřijatelná z různých, obvykle hospodářských či politických důvodů. V důsledku této
nepřípustnosti v případě, že předmětná úmluva neumožňuje derogaci některých
ustanovení, daný stát „nemá jinou možnost“ než k dané úmluvě nepřistoupit vůbec.
V takovém případě je daná problematika ve státě zcela neregulovaná a dohled ze strany
nadstátních orgánů tudíž značně omezený. Zde se tedy přikláním k možnosti, kdy je lepší
alespoň částečná úprava než žádná. Tyto výjimky však musí mít jasně daná pravidla, aby
v jejich důsledku nedošlo k popření samotné podstaty úmluvy. Kompromisním řešením
může být také nastavení delšího přechodného období, během něhož má stát možnost se
na změny připravit.
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Výpověď smlouvy:
V otázce odstoupení od smlouvy může nastat několik situací. Smlouva bude ve
svém znění obsahovat přesný postup pro ukončení participace státu na dané problematice
nebo takové ustanovení neobsahuje. V takovém případě se bude možnost odstoupení od
smlouvy posuzovat dle předmětu a povahy úpravy.29 Rovněž v případě, že bude potvrzen
úmysl stran zahrnout tuto možnost do textu úpravy. Pokud smlouva nestanoví odlišně,
výpovědní doba bude činit 12 měsíců.30 Tato doba je dostatečně dlouhá na to, aby se
mezinárodní společenství a ostatní smluvní státy mohli připravit na vystoupení daného
státu, popř. jednali o vedlejší úpravě dílčích nesporných ustanovení.
Kombinací těchto jednotlivých kritérií lze dosáhnout zhodnocení efektivity
jednotlivých úprav a aplikovatelnosti kontrolních mechanismů, které jsou v jednotlivých
úmluvách zakotveny. Nelze posuzovat pouze existenci jednotlivých kritérií nacházejících
se v úmluvách, nýbrž je nezbytné brát je ve vzájemné souvislosti. Absence některého
z kritérií automaticky nezpůsobuje neefektivitu úmluvy, jednotlivé kritérium může být
vyvážené propracovaností jiného, jež tuto nerovnováhu vyrovná a bude tak dosaženo
efektivní úpravy.

29
30

ČEPELKA, Čestmír a ŠTURMA, Pavel. op. cit. s. 115
Vídeňská úmluva o smluvním právu čl. 56
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4. Univerzální mezinárodní úmluvy obsahující prvek otroctví:
Jak sem již zmínila mnoho kogentních norem nalezneme zakotvených rovněž
v mezinárodních úmluvách. To však nemá vliv na postavení kogentní normy jako takové,
právní vztahy mezi státy, které uzavřou takovou smlouvu budou řízeny předmětnou
smlouvou a v případě porušení nastane odpovědnost za porušení smlouvy, vztahy mezi
ostatními státy, které k úmluvě nepřistoupí, budou nadále regulovány kogentní normou.
Mezinárodní smlouvy mohou být dvoustranné nebo mnohostranné. Lidská práva jsou
převážně upravena v mnohostranných smlouvách. Mnohostranné smlouvy mohou zajistit
větší vymahatelnost práv zakotvených v úmluvě a rovněž efektivita takové úmluvy je
vyšší. Čím vyšší je počet smluvních stran, tím univerzálnější úmluva bude a dojde ke
zvýšení efektivity předmětné úmluvy.
Převážná část mezinárodních úmluv, jsou úmluvy vytvořené na úrovni
Organizace spojených národů (dále OSN). Stručně k této organizaci. Vznikla po druhé
světové válce, jako nástupnická organizace Společnosti národů. Hlavním cílem
Společnosti národů bylo udržení světového míru. Toto poslání však splněno nebylo,
z důvodu vypuknutí druhé světové války. OSN vznikla jako výsledek několika
konferencí31 a 24. října 1945 byla založena podpisem Charty OSN, která je jejím
základním dokumentem. Přestože počet zakladatelských států byl 51, dnes jsou v OSN
zastoupeny téměř všechny státy světa. Počet členských států dnes čítá 193 členů.
Pravomoci a možnost působnosti má však OSN vůči celému mezinárodnímu
společenství. Jejím hlavním cílem je, rovněž jako u Společnosti národů, usilovat o
světový mír a bezpečnost. Vystupuje však také v řadě dalších otázek, jež jsou významné
pro mezinárodní společenství, a to v oblasti ekonomických, hospodářských, kulturních a
humanitárních otázek. Významným činitelem je také na poli ochrany lidských práv32.
Většina úmluv zabývající se otázkou ochrany lidských práv pochází z OSN nebo jsou
vytvořeny jí podřízenými organizacemi a agenturami. Hlavními orgány OSN jsou Rada
bezpečnosti, Valné shromáždění, Ekonomická a sociální rada, Sekretariát, Mezinárodní
soudní dvůr a Poručenská rada – jejíž zasedání bylo pozastaveno. Jednotlivými orgány,

31

Moskevská a Teheránská konference v roce 1943, Konference v Dumbarton Oaks a Jaltská konference
v letech 1944–45 a konference v San Franciscu, kde došlo ke vzniku OSN.
32
Informační centrum OSN v Praze. Historie [online]. Praha [cit. 2018-06-17]. Dostupné z:
http://www.osn.cz/
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jež jsou významné pro ochranu lidských práv v oblasti otroctví se podrobněji budu
zabývat v průběhu celé práce.
4.1 Všeobecná deklarace lidských práv:
Všeobecná deklarace lidských práva je výsledkem Helsinské konference z roku
1948.33 Nejedná se o dokument, který by vyjadřoval pouze „západní“ pohled na ochranu
lidských práv. Na její tvorbě se významně podíleli i odborníci z Blízkého východu a z
různých světadílů.34 Lidská práva a hodnoty, které zakotvuje nejsou tedy pouze jakousi
snahou západních zemí o rozšíření způsobu svého smýšlení a náhledu na ochranu jedince
jako takového, ale nalezneme zde společenský konsenzus na tom, jaká práva jsou
všeobecně v mezinárodním společenství považována za důležitá. Podstatné je rovněž to,
že žádný ze států neprojevil svůj nesouhlas, pouze několik států, převážně
komunistického bloku, se rozhodlo zdržet hlasování, což lze také vysvětlit politickou
situací, která v té době ve východní Evropě panovala.35 Všeobecná deklarace se stala
vzorem mnoha vnitrostátních úprav a dodnes z ní státy čerpají jako z významného
lidskoprávního dokumentu.36 Problematická je však otázka závaznosti Všeobecné
deklarace. Byla přijata jako rezoluce Valného shromáždění, a tudíž závazná není.
Otázkou však zůstává její postavení jako součást obyčejového práva. Někteří autoři ji za
součást obyčejového práva nepovažují, upozorňují především na okolnosti jejího přijetí,
kdy státy si byly vědomi, že se jedná o právně nezávaznou rezoluci, na základě čehož
také mohli učinit svá rozhodnutí o její podpoře, zároveň upozorňuje na nesplnění
nezbytných znaků obyčeje, a to opinio iuris a usus longaevus.37 Dle některých teorií je
Všeobecná deklarace závazným výkladem některých ustanovení týkajících se lidských
práv Charty OSN. Převažuje však názor, že se o závazný dokument nejedná a Všeobecná
deklarace není součástí obyčejového práva, přestože její význam v oblasti
internacionalizace lidských práv je jistě nepopiratelný.38 Všeobecné deklaraci tedy
33

10. prosince 1948
LHOTSKÝ, Jan. Ochrana lidských práv v mezinárodním právu: kontrolní mechanismy na regionální a
univerzální úrovni a možnost vzniku Světového soudu pro lidská práva. Brno: Masarykova univerzita,
2012. ISBN 978-80-210-6066-1.s. 88
35
Pro hlasovalo 48 států, proti žádný stát a 8 státu se zdrželo hlasování – Sovětský svaz, Bělorusko,
Ukrajina, Polsko, Československo, Jugoslávie, Saudská Arábie a Jižní Afrika
Ibid. s. 88
36
. Ibid. s. 92
37
Př. ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv. 3., dopl.
vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010. Beckova skripta. ISBN 978-80-7400-318-9. s. 6 ?
38
Ibid. s. 6
34
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můžeme přisuzovat spíše doktrinální význam nežli povahu závazného dokumentu.
Obsahuje výčet významných a základních lidských práv, jejichž dodržování a usilování
o jejich ochranu se zúčastněné státy zavázaly. Všeobecná deklarace ve svém čl. 4 uvádí
zákaz otroctví a nevolnictví, včetně všech forem otroctví a obchodu s otroky. Konkrétní
formy otroctví zde však uvedené nenalezneme, což si můžeme vysvětlit snahou o
univerzálnost možnost reagovat výkladem na proměnu v čase. V čl. 16 druhém odstavci
je kladen důraz na dobrovolný a svobodný souhlas se sňatkem. Třetí odstavec tohoto
článku klade důraz na rodinu, jakožto základní jednotku společnosti. Tvůrci tedy
pravděpodobně necílili na ochranu svobodného souhlasu se vstupem do manželství,
jakožto formu otroctví, nicméně v důsledku proměny v čase, se nucené manželství
rozšířilo a roste snaha této tendenci zamezit, což je s ohledem na kulturní tradice států,
kde k tomu převážně dochází, mnohdy velice komplikované. I tak je tento odstavec
z hlediska úpravy otroctví důležitý.39 Přestože je Všeobecná deklarace považována za
součást obyčejového práva, lidská práva jsou v ní uvedena spíše ve všeobecné rovině, i
tak ji lze považovat za jakýsi standart ochrany lidských práv a pomyslný odrazový můstek
při tvorbě dalších úmluv a úprav práv jednotlivců na národních úrovních. Ovšem
k efektivnosti zajištění zachovávání práv v ní zakotvených, rovněž nepřispívá fakt, že zde
nenalezneme žádné kontrolní mechanismy, které by vynutitelnost práv zajistily.
4.2

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech:
V roce 1966 byly přijaty na půdě OSN dvě významné úmluvy: Mezinárodní pakt

o občanských a politických právech (dále jen ICCPR) a Mezinárodní pakt o
hospodářských, sociálních a kulturních právech (ICESCR). Původní myšlenka byla
navázat na Všeobecnou deklaraci mezinárodní úmluvou, která bude upravovat souhrnně
občanská, politická, hospodářská, sociální i kulturní práva. Tato myšlenka se však
nesetkala s příznivou odezvou s odůvodněním, že politická práva musí být garantována
každému jednotlivci neprodleně, zatímco hospodářská a sociální závisí na ekonomické
situaci daného státu a k jejich dosažení je zapotřebí delší časové období.40 Oba pakty mají
v oblasti ochrany lidských práv nezastupitelnou roli. Přímo otázkou otroctví se zabývá
první z výše jmenovaných, zatímco ICESCR neupravuje otroctví jako takové, nýbrž zde
najdeme ustanovení týkající se svobodného uzavření manželství a dětské práce. Zatímco

39
40

Všeobecná deklarace lidských práv
ŠTURMA, Pavel. op. cit. s. 7
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Všeobecná deklarace směřuje vůči jednotlivci, ICCPR směřuje vůči smluvním státům,
jež mají daný standart ochrany práv jednotlivcům zaručit.
Otázka otroctví je upravena v čl. 8 ICCPR. Tento článek je ve srovnání se
Všeobecnou deklarací mnohem podrobnější. Je zde upraven zákaz otroctví ve všech jeho
formách, včetně obchodu s otroky. Druhý odstavec se zabývá nevolnictvím, dnes se však
spíše setkáváme s nucenou prací, která je upravena v odstavci třetím tohoto článku a mezi
formy „moderního“ otroctví bývá obvykle řazena. ICCPR za nucenou práci nepovažuje
vykonávání těžké práce, přikázané na základě rozsudku v zemích, kde je forma tohoto
trestu umožněna právním řádem daného státu. Zároveň je zde pamatováno na situace, kdy
se o nucenou nebo povinnou práci jednat nebude. Patří mezi ně již zmíněný výkon prací
na základě platného rozhodnutí soudu a dále výkon vojenské služby. Ovšem i v případě
výkonu vojenské služby může nastat situace, jež by se považovala za nucenou práci.
Z tohoto důvodu je zde stanovena podmínka, která musí být osobám vykonávajícím
vojenskou službu umožněna, a to možnost odmítnutí vojenské služby na základě
přesvědčení. V takovém případě nebude vojenské službě podrobena osoba nedobrovolně
v rozporu např. se svým vyznáním. Pokud je toto ustanovení zakotveno v příslušném
právním řádu daného státu, výkon vojenské služby není nucenou prací ve smyslu čl. 8
ICCPR. Za nucenou práci není považována rovněž služba v mimořádných situacích,
přírodních katastrofách nebo případech ohrožujících život a služba či práce, jejíž
podstatou je výkon běžných občanských povinností.41
Rovněž významným článkem, jež zakotvuje zákaz otroctví je čl. 23 ods. 3 ICCPR.
Souvisí s nuceným manželstvím, kdy dochází k uzavření manželství bez souhlasu osob,
jež do něj vstupují. Znění tohoto článku je téměř shodné se zněním Všeobecné deklarace.
I z toho jednoznačně vyplývá, že ICCPR byl tvořen po vzoru Všeobecné deklarace,
přičemž jednotlivá práva byla podrobněji upravena, ovšem na rozdíl od Všeobecné
deklarace, v ICCPR nalezneme zakotvený kontrolní mechanismus.
ICCPR pamatuje také na situace, kdy se státy mohou ocitnout v situaci, v níž není
možné zaručit jednotlivcům plný standart všech práv, k jejichž zachovávání se ratifikací
zavázaly. Ustanovení čl. 4 stanovuje možnost odchýlení se od některých ustanovení
v případě mimořádné situace, jako je „ohrožení života národa“.
41
42
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42

I zde jsou však

stanovena omezení jako je zachování nediskriminace na základě rasy, náboženství,
jazyka, pohlaví atd. Od některých ustanovení není možné se odchýlit ani v případě
mimořádné situace. Mezi tato ustanovení se řadí i čl. 8, zakazující otroctví. Do této
kategorie nederogovatelých práv však nebudou spadat ostatní práva, která se řadí mezi
„moderní“ formy otroctví. V rámci čl. 8 bude zákaz derogovat pouze odst.1. a 2, tedy
otroctví a nevolnictví. Nucené práce již v derogační klauzuli zahrnuté nejsou, stejně tak
otázka svobodného uzavření manželství. Zde však bude hrát roli zákaz diskriminace na
základě pohlaví, a to i v případě mimořádného stavu. Pokud by byl někdo tedy donucen
k uzavření manželství v mimořádném stavu, došlo by tak dle mého názoru k rozporu
s čl.4, který derogační klauzuli obsahuje.
Přestože tedy zákaz derogace některých práv není v čl. 4 odst. 2 výslovně uveden,
neznamená to, že ostatní práva nemohou být za jistých okolností podřazena pod odst. 1
tohoto článku. Derogace tedy není samozřejmostí a k její aplikaci musí být závažné
důvody a může trvat pouze po nezbytně dlouhou dobu. Dojde tak k zabránění zneužití
mimořádné situace k potlačení lidských práv, resp. zákazu otroctví.
Nenalezneme zde žádné ustanovení o možnosti výhrady při přistupování
k úmluvě. Mezinárodní smlouvy, které umožňují přistupujícím státům vyslovit výhradu
vůči nějakému ustanovení stát osvobozují ze závazku vůči vyhrazené části smlouvy.
Z toho vyplývá, že státy musely k ICCPR přistoupit jako k celku bez možnosti stanovení
výhrad. Rovněž zde nenalezneme ustanovení, které by umožňovalo výpověď nebo
odstoupení od smlouvy. Vídeňská úmluva ve svém čl. 56 uvádí, že je smlouvu, která
takovéto ustanovení neobsahuje možné vypovědět pouze za okolností, že to z jejího znění
jasně vyplývá případně, to je možné z textu vyvodit.43 Vzhledem k tomu, že v ICCPR
není dán prostor ani výhradám a v Opčním protokolu nalezneme ustanovení týkající se
odstoupení, můžeme dovodit, že účelem smlouvy, bylo zamezit možnosti výpovědi,
pokud by tuto možnost tvůrci chtěli státům poskytnout byla v textu zahrnuta. Tudíž
zavázání států vůči ICCPR je trvalé.
ICCPR má 170 smluvních stran. Z tohoto počtu můžeme usuzovat, že smluvní
stranou této úmluvy je převážná většina mezinárodního společenství. Počet smluvních
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stran je jedním ze základních hledisek při posuzování efektivity, aby úmluva měla
dostatečný dosah, je nezbytné, aby co největší počet států tuto úmluvu ratifikoval a
aplikoval ve svém vnitrostátním právním řádu. Otázkou však zůstává, nakolik budou
smluvní strany skutečně úmluvu dodržovat. Z tohoto důvodu, jsou nezbytné efektivní
kontrolní mechanismy.
Významným rozdílem, oproti Všeobecné deklaraci, jsou zakotvené kontrolní
mechanismy. Nalezneme zde hned dva. První z nich je zřízení Výboru pro lidská práva
na základě čl. 28. Tento Výbor je složen z 18 členů, které jmenují členské státy, nicméně
měli by být ve své funkci oproštěni od vztahu k domovskému státu a vykonávat svou
funkci jako soukromé osoby. Je zde tedy snaha o vytvoření nezávislého orgánu, bez
politické angažovanosti jeho členů. Jeden stát může být zastoupen maximálně jedním
státním příslušníkem. Jednotlivý členové jsou voleni na dobu 4 let. Úkolem Výboru je
přijímat a žádat zprávy od států o opatřeních směřujících k dosažení cílů, které ICCPR
stanovuje. Tuto zprávu musejí členské státy podávat jeden rok ode dne vzniku účastenství
na ICCPR a následně kdykoliv o to Výbor požádá. Obvykle je zpráva podávána jednou
za období 4 let.44 Výbor si státy předložené zprávy prostuduje a může předkládat
připomínky, rovněž má také možnost obrátit se na Hospodářskou a sociální radu, jejímž
úkolem je koordinace hospodářské a sociální činnosti v rámci OSN. Výbor se v této fázi
nezabývá konkrétním porušením lidských práv, nicméně dodržováním závazků
plynoucích z ICCPR a situací v dané zemi obecně, včetně praktické realizace těchto
závazků. Na implementaci opatření uložených jednotlivým státům dohlíží Zvláštní
zpravodaj pro sledování implementace.45 Druhý kontrolní mechanismus nalezneme v čl.
41 a 42. Jedná se spíše o fakultativní možnost států. Pokud stát uzná příslušnost Výboru
jako takového, může se na něj obrátit s oznámením o nedodržení závazků plynoucích
z ICCPR ze strany jiného státu. Zároveň však musí příslušnost Výboru přijmout i stát,
jehož se oznámení týká. I v případě splnění těchto podmínek se Výbor oznámením bude
zabývat až v případě, že mezi státy byly vyčerpány dostupné prostředky nápravy
v souladu s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva.46 Celý proces, kdy státy
si poskytují vzájemné vysvětlení a až v případě nespokojenosti s urovnáním, věc postoupí
Výboru, který má ještě 12 měsíců na vyřízení, může v konečném důsledku trvat až necelé
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dva roky. Možnost reagovat tímto způsobem na aktuální porušování lidských práv, zde
dosažena tedy nebude. Což se od Výboru ani očekávat nemůže, vzhledem k četnosti
zasedání. Schází se třikrát ročně vždy na období třech týdnů. Pokud by i přes postoupení
Výboru nedošlo k adekvátnímu vyřešení problému, může být ustanovena ad hoc Smírčí
komise, složená z pěti členů.47 V praxi tento postup ještě využit nebyl, tudíž o jeho
skutečné efektivnosti lze pouze spekulovat.48
Oblast stížností výrazně rozšířil Opční protokol, který zavedl institut
individuálních stížností. V případě, že stát poruší práva zaručovaná ICCPR, může se
jednotlivec po vyčerpání vnitrostátních opravných prostředků obrátit se svou stížností na
Výbor. V případě, že bude hrozit nenapravitelná újma, může být Výbor požádán o
předběžné opatření. Toto právo však není zakotveno v rámci Opčního protokolu, ale
v Jednacím řádu Výboru pro lidská práva.49 Předmětem sporu bývá otázka, zda je toto
ustanovení pro státy závazné, když Opční protokol na ně neodkazuje. Výborem je však
takové nerespektování považováno za porušení závazku. Stranou Opčního protokolu se
může stát kterýkoliv stát, který je stranou ICCPR. Po podání individuální stížnosti je
členskému státu dána možnost se ke stížnosti vyjádřit. Výsledkem řízení před Výborem
je rozhodnutí ve formě Názoru (View). Výbor zde konstatuje, zda došlo k porušení a
stanovuje způsob nápravy, jakou má stát zjednat, zároveň je ustanoven Zvláštní zpravodaj
pro sledování implementace názorů, který na implementaci dohlíží. Problematickou
skutečností však zůstává, otázka právní závaznosti Názoru Výboru. Většina států jej
považuje za právně nezávazný, a to především z důvodu absence takového ustavení
v dikci ICCPR či Opčního protokolu. Někteří autoři právní závaznost odůvodňují
možností Výboru podávat autoritativní výklad ICCPR, případné porušení má být pak
vnímáno jako povinnost nastalou situaci napravit.50 Stížnosti mohou být podávány pouze
na

případy

porušení

práv

jednotlivců

po

datu

přistoupení

státu,

jakožto

porušitele Protokolu. Tato zásada bude prolomena v případě, že se bude jednat o
porušení, které započalo před přistoupením k Opčnímu protokolu, avšak nadále
pokračovalo po vstupu. Jedná se tedy o jakýsi kvazisoudní orgán, jehož rozhodnutí nejsou
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ve státech přímo vykonatelná a jejich vykonatelnost obvykle závisí spíše na dobré vůli
daného státu. Přestože zde chybí účinnější donucovací prostředky, funkce
specializovaných zpravodajů a Výroční zprávy Výboru pro lidská práva mohou působit
vůči státům jako jistá forma nátlaku, přestože Výbor při vynucování svých požadavků
není tak efektivní, jak by se na první pohled zdálo. Nicméně ve srovnání se
specializovanými Výbory založenými jinými smluvními instrumenty patří jednoznačně
mezi nejvýznamnější kontrolní orgán v oblasti lidských práv na univerzální úrovni. 51
Jak sem již zmiňovala, úmluvy vyjadřují dobrovolný závazek států být jimi vázán.
Stát dobrovolně omezuje jistou míru své suverenity, avšak o svou suverenitu nepřichází,
měl by mít tedy možnost od smlouvy libovolně za splnění stanovených podmínek
odstoupit. Ustanovení o možnosti výpovědi však nalezneme pouze u Opčního protokolu.
Zde však v případě individuální stížnosti již podané, nebude takovéto vystoupení
ovlivňovat možnost Výboru o dané záležitosti rozhodnout. Zajistí se tak dostatečná
ochrana jednotlivcům pro případ, že by se jejich domovský stát chtěl vyhnout řízení za
porušení ICCPR a za tím účelem podal výpověď.
4.3 Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech:
V této mezinárodní úmluvě nalezneme pouze zmínku o dvou formách otroctví
v současné době. Z toho důvodu ho zmíním pouze stručně, nicméně se jedná o dokument
na tolik významný, že ho nelze vynechat. Čl.10 zakotvuje dobrovolný vstup do
manželství a rovněž v tomtéž článku nalezneme stanovenou podmínku pro minimální věk
práce dětí.52 Je zde tedy upozorněno na dvě formy otroctví, a to nucená manželství a
dětskou práci. Oběma těmto formám se budu později věnovat pozorněji, nicméně
skutečnost, že je nalezme zakotvené v takto významném mezinárodním dokumentu, který
má 167 smluvních stran, svědčí o tom, že za nepřijatelné je považuje převážná většina
mezinárodního společenství. Rovněž jako v ICCPR zde nenalezneme ustanovení, které
by umožňovalo státům činit při přistoupení k úmluvě výhrady, ani ustanovení umožňující
smlouvu vypovědět. Z tohoto hlediska míru efektivity ICESCR můžeme považovat za
vysokou. Nicméně oblast kontrolních mechanismů je zastávána pouze v podobě podávání
zpráv generálnímu tajemníkovi OSN. Svou roli zde sehrává rovněž Hospodářská a
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sociální rada OSN, která může dané zprávy předkládat Komisi pro lidská práva.
Předkládání zpráv „čas od času“ Valnému shromáždění OSN značně snižuje efektivitu
celého mechanismu, a to především z důvodu absence lhůt. Kontrolní mechanismus je
zde tedy nastaven spíše neefektivně a dodržování práv zakotvených v ICESCR je
založeno převážně na dobrovolném přístupu jednotlivých států. ICESCR je zaměřen
především na ekonomickou oblast lidských práv, z hlediska zákazu otroctví nebude tedy
hrát příliš významnou roli.
4.4

Římský statut Mezinárodního trestního soudu:
Otázku otroctví na mezinárodní úrovni nalezneme upravenou rovněž v Římském

statutu Mezinárodního trestního soudu (dále Římský statut), jímž byl Mezinárodní trestní
soud (dále ICC) v roce 2002 zřízen. Existence dvou ad hoc soudních orgánů vedla
k diskuzi o nezbytnosti zřízení stálého soudního trestního orgánu na mezinárodní úrovni.
Výsledkem těchto diskusí bylo přijetí Římského statutu v rámci mezinárodní konference
17.7. 1998.53 Poté, co Statut získal šedesát ratifikací, byl ustanoven ICC, a to v roce 2002
v nizozemské Haagu.54 Smluvní stranou Statutu je 123 států. Můžeme tedy říci, že dosah
Statutu jako takového je v rámci mezinárodního společenství značný, bez ohledu na
možný rozšířený dosah díky Radě bezpečnosti. Nejedná se o orgán přímo podřízený
OSN, což zajišťuje jeho nezávislost. Soud se sestává z 18 soudců.55 Skládá se
z předsednictva, odvolacího, vyšetřovacího a soudního úseku, Úřadu prokurátora a
soudní kanceláře. Podstatou ustanoveného soudu je zajistit stíhání zločinu genocida,
válečných zločinů, zločinu agrese a zločinů proti lidskosti na mezinárodní úrovní
v případě, že tuto funkci nezastane stát, kde k danému trestnému činu došlo, popř. jehož
občan ho spáchal. Svou jurisdikci může tedy vykonávat na základě osobní nebo územní
příslušnosti jednotlivců, kteří se daného činu dopustí na území smluvního státu nebo jsou
jeho občanem. Princip komplementarity nalezneme zakotvený rovněž v preambuli.56
Funkce soudu je tedy podpůrná a nastupuje až v případě systémové nefunkčnosti na
národní úrovni. Řízení před soudem může být zahájeno třemi způsoby. Podnět daný
k vyšetřování ze strany smluvního státu a řízení zahájené na základě iniciativy žalobce.
Posledním možným způsobem je zahájení vyšetřování na základě rozhodnutí Rady
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bezpečnosti v souladu s kapitolou VII. Charty OSN.57 Zde však z hlediska efektivity
dochází k významnému posunu. Zatímco podnět ze strany smluvního státu a zahájení na
základě iniciativy žalobce je možné pouze vůči smluvním státům, zahájení vyšetřování
na základě podnětu od Rady bezpečnosti bude působit vůči všem státům světa. Zde tedy
nebude platit princip komplementarity, ale působnost Statutu a jurisdikce soudu bude
vůči všem státům.
Římský statut řadí problematiku otroctví mezi zločiny proti lidskosti uvedené
v čl. 7. Tento čin může být spáchán nejen v období války, ale rovněž bez souvislosti
s ozbrojeným konfliktem (tzv. war nexus).58 Nalezneme zde široký výčet činů, jež jsou
považovány za zločiny proti lidskosti za splnění podmínky, že se jedná o „rozsáhlý a
systematizovaný útok, zaměřený proti civilnímu obyvatelstvu“.59 Útok proti civilnímu
obyvatelstvu musí být opakovaný a dosahovat značné intenzity. Na splnění skutkové
podstaty není dostačující pouze jednotlivé porušení lidských práv. Musí se také jednat o
zločiny spáchané státem nebo státním orgánem, popř. orgánem, organizace jednající
jménem státu.60 Pod Římský statut můžeme tedy subsumovat pouze činy, jež dosahují
dostatečné intenzity a představují tak hrozbu pro mezinárodní společenství. Čl. 7 písm. c
tohoto článku stanovuje za činy spadající pod zločiny proti lidskosti „zotročování“, čímž
se dle čl. 7 odst. 2 písm. c myslí: „výkon vlastnického práva vůči osobě“. Je zde zahrnut
také obchod s lidmi, se zvláštním důrazem na ochranu žen a dětí před obchodem.
V čl. 7 odst. 1 písm. g je řazeno sexuální otroctví a nucená prostituce. Obdobné
ustanovení nalezneme i ve výčtu válečných zločinů čl. 8. Římského statutu. Mezi
válečnými zločiny je upravena i problematika dětských vojáků, jež se k formám otroctví
rovněž v dnešní době řadí.61 Je zde stanovena hranice pro nejnižší možný věk pro nábor
do vojska, a to 15 let. Shodnou věkovou hranici stanovuje také Opční protokol Úmluvy
o právech dítěte z roku 2000.62 Je zde stanovena jurisdikce soudu ode dne vstupu
Římského statutu v platnost, nebude zde tedy docházet k retroaktivní působnosti.63
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Výjimka nastane v případě, že stát uzná příslušnost soudu zvláštním prohlášením.64
Dosah Římského statutu je tedy možný i na případy, ke kterým došlo před přístupem
daného státu. Tato skutečnost značně zvyšuje efektivitu a možnou působnost Statutu.
Otázka otroctví bude tedy pod ustanovení Římského statutu spadat až v případě značné
intenzity takového porušení, i tak se ale dle mého názoru jedná o významný dokument
v této oblasti, který díky orgánu, jež zřizuje, zajišťuje trestání masových útoků na lidská
práva včetně zákazu otroctví a všech jeho forem.
Z výše uvedeného výčtu mezinárodních dokumentů, obsahujících prvek otroctví
lze dovodit, že otázku zákazu otroctví nalezneme ve všech důležitých dokumentech,
jejichž smluvní stranou je podstatná část mezinárodního společenství.

64

Římského statutu Mezinárodního trestního soudu čl. 12 ods. 3

27

5. Mezinárodní úmluvy, jejichž předmětem je otroctví:
5.1 Úmluva o otroctví:
Vytvoření specializované úmluvy, jež by se zabývala problematikou otroctví
předcházel poměrně dlouhý vývoj. Ve světě vzkvétal obchod s africkými otroky, kteří
byli dováženi do muslimských zemí a evropských kolonií, pod záminkou práce na
pracovní smlouvu. Ve Velké Británii, Francii a Spojených státech amerických postupně
dochází k zákazu dovážení otroků.65 V letech 1889 až 1890 byly svolány koloniální
mocnosti na konferenci, jejímž předmětem měla být otázka obchodu s otroky na
mezinárodní úrovni, a to na Bruselskou konferenci. Výsledkem této konference je
Bruselský akt z roku 1890.66 Jedná se o obsáhlý dokument, stávající se ze 100 článků,
který se jako jeden z prvních dokumentů na mezinárodní úrovni zabýval otázkou otroctví
a obchodem s otroky. Akt byl zrevidován a doplněn Saint – Germainskou mírovou
smlouvou. V roce 1924 byla již ustanovena Dočasná komise pro otroctví, jejímž úkolem
bylo vytvořit návrh úmluvy. Úmluva o otroctví byla schválena 25. září 1926 a v platnost
vstoupila 8. března 1927.67 Tuto úmluvu podepsalo po jejím vytvoření 36 států.
Rovněž znění preambule odkazuje na Bruselskou konferenci a Saint –
Germainskou úmluvu. Úmluva zakotvuje první definici otroctví a obchodu s otroky.68
Otroctví je definováno v čl. 1., shodně s jinými mezinárodními dokumenty, jako výkon
vlastnického práva jedné osoby vůči osobě druhé.69 Obchod s otrokem bude každé
jednání, jež spočívá v prodeji, nabytí otroka, výměnou, postoupením a každým jednáním,
které vede k uvedení osoby do otroctví.70 Smluvní strany se zde zavazují k zajištění
potlačení otroctví rovněž na územích jím podřízeným. V úmluvě je přímo uvedené
„usilovat o co nejrychlejší potlačení otroctví“.71 Lhůta, během níž by k tomuto kroku
mělo dojít zde stanovena není. Rovněž nezakotvuje povinnost podání zprávy o dosažení
zamýšlených cílů či o způsobu jejich dosažení.
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Je zde vysloven také požadavek na vytvoření specializované úmluvy se
zaměřením na obchod s otroky, přičemž blíže se k tomuto tématu úmluva nevyjadřuje.
Obchod s otroky je zde vnímám jako důležité téma, které se stává průvodním jevem
otroctví samotného.
Úmluva zahrnuje i otázku nucené práce, jež v některých svých podobách může
být za otroctví považována. Nebude se jednat o případy práce pro veřejné účely.
Upravena je zde rovněž otázka odpovědnosti za nucenou či povinnou práci. V případě,
že bude na území některého ze smluvních států docházet k výkonu nucené nebo povinné
práci, odpovědnost za tento stav ponese kompetentní úřad na daném území. Za nucenou
práci na území státu, dle Úmluvy bude tedy odpovídat stát.72 Jednotlivé státy, kde
k nucené práci dochází, pro jiné než veřejné účely, mají tyto praktiky ukončit. Není zde
však nastaven žádný mechanismus, který by na skutečné ukončení dohlížel. Rovněž zde
není dána ani lhůta či povinnost podat zprávu. Bude se jednat spíše o dobrou vůli státu,
který by respektoval ustanovení, k němuž se zavázal.
Dnes počet smluvních stran čítá 99 států.73 Tedy přibližně polovina států OSN.
Při posuzování počtu smluvních stran je nezbytné brát v potaz cíle úmluvy. Mělo se
jednat o univerzální úpravu otroctví na mezinárodní úrovni. Z tohoto pohledu se množství
smluvních států, které se k Úmluvě připojili nejeví jako příliš vysoké. Jednotlivá kritéria
efektivnosti však nemohou být posuzována samostatně, nýbrž ve vzájemné souvislosti.
V Úmluvě nenalezneme zakotvený žádný kontrolní mechanismus, jež by dohlížel na
dodržování jednotlivých ustanovení. Z tohoto důvodu se celá Úmluva stává spíše
deklarací o otroctví.
Rovněž je zde dána možnost Úmluvu vypovědět. Otázka výpovědi je upravena
specificky pro možnou výpověď týkající se pouze části území, podrobené svrchovanosti
jednotlivého státu. Smluvní státy tedy mohou Úmluvu volně vypovědět. 74
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Přesto její důležitost nelze podceňovat. Nalezneme zde zakotvené definice
základních pojmů vztahujících se k otroctví, a to otroctví jako takového a obchodu
s otroky. Přestože se definice vztahují k textu Úmluvy, jejich znění se již výrazně nemění.
Můžeme zde spatřovat první konstatování toho, co otroctví je. Z tohoto hlediska se jedná
o významný smluvní instrument, který položil základ úpravě otroctví. Přestože ji hlediska
efektivity nelze považovat za příliš efektivní, její význam spatřuji ve vůbec prvním
smluvním zakotvení otroctví jako takového a nezbytnosti jeho potlačení.
5.2 Protokol o změně úmluvy o otroctví:
Tento protokol byl přijat v roce 1953 v Ženevě. Podstatou tohoto Protokolu je
reagovat na zánik Společnosti národů v souvislosti s druhou světovou válkou. Postavení
Společnosti národů vůči Úmluvě přebírá v plném rozsahu OSN a její příslušné orgány,
jež se svou funkcí shodují s funkcí Společnosti národů. Ve znění Úmluvy dochází
k záměně názvů jednotlivých orgánů a nahrazení sporných ustanovení. Jedná se tedy o
Protokol týkající se pouze změny procesních otázek, nicméně otázky hmotného práva
zakotveného v Úmluvě zůstávají nedotčeny.75
5.3 Dodatková úmluva o zrušení otroctví, obchodu s otroky a institucí a
praktik podobných otroctví: (dále jen Dodatková úmluva)
Tato Dodatková úmluva byla podepsána v roce 1956 v Ženevě. Vypracoval ji
ekonomický a sociální výbor a vydána byla v podobě rezoluce č. 608 (XXI). V platnost
vstoupila k 30. dubnu 1957, kdy došlo ke splnění podmínky stanovené v čl. 13, a to
přistoupením dvou států. Tato úmluva se podrobněji zabývá jednotlivými formami
otroctví a jejich definicí. Nedrží se pouze obecné definice otroctví, ale rozšiřuje ji o
jednotlivé formy a praktiky otroctví podobné. Nalezneme zde definici dlužního otroctví,
kdy je osoba pro svůj dluh zbavena osobní svobody a možnosti svobodně se rozhodovat.
Služby, které je nucena následně poskytovat nejsou definovány ani limitovány.
Rovněž je zde uvedeno nevolnictví, které Dodatková úmluva řadí jako praktiku
blízkou otroctví. Život a práce osoby jsou podrobeny vlastníkovi půdy, k níž je přivázána.
Vůči majiteli pozemku má následně podřízené postavení a nemá možnost svůj status
nevolníka svobodně změnit.
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Pozornost je také věnována uzavírání nucených sňatků. Situace, kdy je žena
provdána bez svobodného souhlasu za peníze nebo za jisté výhody pro její rodinu. Pod
tento článek se rovněž zahrnuje situace, kdy manželka může být svým mužem, popř. jeho
rodinou převedena za manželku jiné osobě, a to za odměnu. V takovém případě, by žena
neměla právo rozhodovat o svém životě a rodina jejího manžela by ji mohla prodat
někomu jinému. Žena se nebude moci sama svobodně rozhodnout ani v případě, že se
stane dědictvím po svém zesnulém manželovi, v takovém případě připadne dědici i proti
své vůli.
Z těchto důvodů obsahuje Dodatková úmluva ustanovení, které apeluje na
smluvní strany, aby přijali nezbytná opatření k zabránění nuceným manželstvím
stanovením minimálního věku pro uzavření manželství a k zajištění nezbytnosti
svobodného souhlasu vysloveného před státní nebo církevní autoritou.
V Dodatkové úmluvě rovněž nalezneme ustanovení, které zakazuje dětskou práci,
pro děti mladší 18 let.
Druhá část Dodatkové úmluvy se následně zabývá problematikou obchodu
s otroky. Kdy se státy zavázaly k přijetí účinných opatření k zamezení obchodu a
k výměně informací mezi smluvními stranami navzájem.
Přinesla výrazné rozšíření především v oblasti definic, kdy oproti Úmluvě o
otroctví se daleko více zaměřuje na přesné vyjádření dané praktiky a širší popis postupů
jí obdobných. Nalezneme zde zakotvené jednotlivé formy, včetně podrobných definic.
Výklad Úmluvy je tak již činěn ve světle této Dodatkové úmluvy a případné nepřesnosti
v definicích budou díky podrobnějšímu popisu jednotlivých podob otroctví a praktik
jemu podobných, daleko přesněji definovány i na mezinárodním poli. Úmluva o otroctví
tak byla rozšířena o praktiky obdobné otroctví a obchod s otroky. Nejedná se tedy o
úmluvu se shodným předmětem jako je Úmluva o otroctví.
Úmluva o otroctví i Dodatková úmluva se daleko více zaměřují na definice než
na prosté zakázání dané nežádoucí praktiky jako je tomu například u ICCPR.
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Počet smluvních stran čítá 124 států. Toto množství států se dle mého názoru dá
již považovat za efektivní počet smluvních stran, jelikož se nacházíme za polovinou
smluvních států OSN. Kontrolní orgán zde ustanoven nebyl. Zmiňována je Ekonomická
a sociální rada OSN, jejímž úkolem bude vést diskuzi o případných změnách úmluvy.
Absence kontrolního orgánu značně snižuje efektivitu úmluvy. Vymahatelnost ustavení
v textu zakotvených bude spíše na dobré vůli smluvních států. Výhrady však umožněné
nejsou, smluvní strany musejí text úmluvy přijmout vcelku, což zajišťuje komplexní a
shodné řešení ve všech smluvních státech. Spory budou řešeny před Mezinárodním
soudním dvorem. Dodatková úmluva vchází v platnost v tříletém období, počínajícím
přistoupením státu. Úmluvu nelze vypovědět dříve než v období 6 měsíců před
skončením tohoto období. Možnost smlouvu vypovědět tedy není vyloučena, nicméně
omezena.
Mezinárodní úmluvy, jejichž cílem je výhradně úprava otroctví zcela postrádají
kontrolní mechanismy, jež by zajišťovali jejich reálnou vynutitelnost. Otázka skutečné
aplikovatelnosti těchto norem ze strany jednotlivých smluvních států je tedy otázkou
jejich dobré vůle dodržovat zásady, k nimž se zavázaly. Ochrana jednotlivce, jenž je
hlavním subjektem těchto práv, jakožto potencionální oběti otroctví, není nadán žádným
prostředkem, díky němuž by se mohl svých práv účinně domáhat. Počet smluvních stran
jednotlivých smluv zahrnuje vždy polovinu mezinárodního společenství. Tento fakt je
významný z hlediska panující shody o nezbytnosti úpravy zákazu otroctví na mezinárodní
úrovni napříč všemi kontinenty. Přestože efektivnost smluv je značně snížena absencí
kontrolních orgánů, významný prvek spatřuji ve skutečnosti, že se podařilo na
mezinárodní úrovni definovat otroctví a jeho jednotlivé podoby a s tímto zněním
projevila souhlas převážná část mezinárodního společenství.
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6. Formy otroctví:
Z výše zmiňovaných skutečností vyplývá, že otroctví samo o sobě může
zahrnovat celou řadu praktik, které ve svém důsledku vedou ke zbavení svobody a
znemožnění rozhodování jedince o sobě samém. Přestože úmluvy zahrnující obecnou
definici otroctví, tj. výkon vlastnického práva vůči jiné osobě,76 k účinnému boji proti
otroctví je nezbytné jednotlivé praktiky definovat a zaměřit se na jejich potlačení
jednotlivě, nikoliv pouze v souhrnu. Z tohoto důvodu jsou na mezinárodním poli tvořeny
úmluvy specializující se na rozličné oblasti, které ve svém souhrnu tvoří úpravu otroctví
jako takového. V rámci jednotlivých úmluv jsou tvořeny různé kontrolní mechanismy,
které ve svém důsledku zajišťují efektivnější úpravu. Jak jsem již zmiňovala, otroctví se
vyskytuje v mnoha formách a jejich taxativní výčet není nikde stanoven. Mezi podoby
otroctví jsou obvykle řazeny: nucená práce, dětské otroctví, jež zahrnuje rovněž dětskou
práci a děti jakožto vojáky v ozbrojených konfliktech, nucená či brzká manželství,
sexuální otroctví, dlužní otroctví, domácí otroctví, to však v některých případech bývá
podřazeno pod nucené práce.77 Některé zdroje mezi formy otroctví dále řadí obchod
s lidmi, který je však spíše průvodním jevem. Právě v důsledku obchodu s lidmi se
převážná většina osob dostane do otroctví. Vysoké procento lidí cestujících za prací mimo
své bydliště, tak upadá do otroctví vinou organizovaných zločineckých skupin, které se
na obchod s lidmi specializují. Oběti těchto trestných činů jsou následně podrobeni
nucené práci, sexuálnímu otroctví nebo se stávají obětmi obchodu s lidskými orgány.
Úprava v oblasti obchodu s lidmi je tedy neméně důležitá.
Díky úpravě konkrétních forem, mohou státy, které v jistých oblastech odmítají
nadnárodní zásah a úpravu, přistoupit alespoň k některé z dalších úmluv, s jejímž
obsahem nemají problém. Specializace úmluv na jednotlivé formy otroctví vede k jejich
efektivnější úpravě, rovněž dává větší prostor pro podrobnější definování a vytvoření
kontrolních mechanismů.
Tyto smluvní instrumenty vznikají převážně na půdě OSN a jí přidružených
orgánech. Významným aktérem především v oblasti nucených prací, ale také dětských
prací a otroctví je Mezinárodní organizace práce (dále ILO). Jedná se o specializovanou
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organizaci spadající pod OSN. Má širokou členskou základnu, celých 187 členských
států, což zvyšuje dosah jednotlivých úmluv vytvořených na její půdě. MOP byla
vytvořena již po první světové válce na základě Versailleských mírových smluv v roce
1919. Jejím hlavním cílem je udržovat mír prostřednictvím sociální spravedlnosti. V roce
1946 byla zařazena do systému OSN jako specializovaná organizace a její sídlo je
v Ženevě.78 Zabývá se především oblastí pracovních a sociálních podmínek, stanovuje
standarty na minimální mzdu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ochranu žen a dětí.
Převážná většina projektů funguje na základě dialogu mezi zaměstnanci, zaměstnavateli
a členskými státy. Soustředí se také na projekty, jejichž cílem je osvěta předmětných
témat mezi lidmi. Činí výzkumy a statistiky, v nichž je zjišťován počet lidí podrobených
různým formám otroctví. Její postavení v oblasti boje proti „modernímu“ otroctví je
nezastupitelné. Svou činností v boji proti „novodobým“ formám otroctví se zaměřuje na
celou řadu problematik, ať již nucené práce, odměna za práci, ale také ochrana před
dětskou prací a její odstranění.
6.1 Nucená práce:
Za nucenou práci je považována každá práce, která je na osobě vymáhána pod
pohrůžkou jakéhokoliv trestu, a ke které se řečená osoba nenabídla dobrovolně.79 Tato
definice nucené práce je všeobecně přijímána a akceptována a vychází ze základního
dokumentu, zabývajícího se nucenou prací, jímž je Úmluva o nucené nebo povinné práci
(dále jen Úmluva č. 29).
Úmluva č. 29 pamatuje rovněž na situace, kdy se jisté formě „nucené práce“
vyhnout nelze, proto stanovuje pravidla, při jejichž splnění se o nucenou a povinnou práci
nejedná. Do této oblasti spadají vojenské služby, služby na základě zákona, výkon
obvyklých občanských povinností, práce v důsledku výkonu soudního rozhodnutí, a
především práce v případě mimořádných událostí, za něž je považována živelná pohroma,
epidemie, válka apod.80 Nucená práce nesmí být vykonávána ani jako daň. I zde úmluva
klade důraz na úplný zákaz, avšak dává zde prostor pro postupné odstranění a stanovuje
minimální podmínky, které by měly být do úplného odstranění dodrženy. Patří mezi ně
zákaz příliš těžké práce, bezprostřední nutnost, přímý společenský zájem apod.81
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Pro výkon nucených prací z jiného důvodu, než je výběr daně, je stanovena rovněž
ochrana před úrazem, ochrana rodiny, omezení na muže a zákaz výkonu nucených prací
v dolech. Při stanovování definice nucené práce byl kladen velký důraz na jasné a
podrobné vymezení situací, které se za výkon nucené práce považovat nebudou. Tato
ustanovení jsou důležitá především z praktických důvodů. Při běžném fungování každého
státu je v některých případech nezbytné přimět obyvatele, i proti jejich vůli, k výkonu
určitých činností nezbytných k zajištění fungování společnosti. I tato opatření musejí mít
jasně daná pravidla a nesmí se zvrhnout ve svévoli.
Definice nucené práce se skládá ze tří základních prvků:82
výkon práce: spočívající v jakékoliv práci bez ohledu na to, kde je práce vykonávána.
Zahrnuta je práce nejen ve veřejném, ale především v soukromém sektoru, který bývá
obvykle kolébkou „moderního“ otroctví. K nucené práci mohou být lidé podrobeni státní
mocí, soukromými podnikateli, ale i jednotlivými osobami. Jednat se bude rovněž o
případ, kdy dojde k uzavření smlouvy, jež se zpočátku jeví jako běžná pracovní smlouva,
avšak posléze se pracovní podmínky projeví jako podmínky v rozporu se zákazem nucené
práce.
pohrůžka trestu: musí se jednat o skutečnou pohrůžku, závažnou, která je způsobilá
v dotyčné osobě vyvolat oprávněné obavy o sebe nebo o osoby sobě blízké. Ve velkém
množství případů jsou oběti závislé na svém zaměstnavateli nejen pouze jakožto vůči
poskytovateli práce, ale rovněž jako poskytovateli bydlení, jídla apod., čímž na něm
vzniká absolutní závislost, která prakticky znemožňuje práci opustit.83
nedobrovolnost: osoba, která je nucena práci vykonávat k jejímu výkonu neposkytla
svobodný a dobrovolný souhlas, není oprávněna práci svobodně ukončit a opustit.
Nejedná se o případy, kdy osoba vykonává jinou práci, nežli bylo předmětem pracovní
smlouvy. Zpočátku se může jednat o přislíbení lepší práce, lidé pak jdou s vidinou lepšího
života mimo oblast svého bydliště. Posléze se však ukáže, že se jednalo o podvod, jsou
uvrženi do podmínek, z nichž nejsou schopni vlastní silou uniknout. V těchto případech
pracující neposkytli svůj úplný a informovaný souhlas, pokud by znali skutečné
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podmínky, za nichž je práce vykonávána s výkonem by nesouhlasili.84 Rovněž se bude
jednat o případy, kdy jsou lidé podrobeni nucené práci z důvodu jejich chudoby, tíživé
životní situace, ale také dluhů. Zde dochází k prolnutí jednotlivých forem otroctví, které
jsou vzájemně prostupné a neexistuje jejich pevné ohraničení. Jedním z hlavních
indikátorů nedobrovolnosti je situace, kdy lidé nemohou svobodně opustit místo svého
zaměstnání, práci ukončit či změnit. Často je jejich pohyb na pracovišti monitorován
kamerami nebo jsou hlídáni strážemi.85
Tyto tři základní podmínky musejí být splněny kumulativně.86
Pokud bude nucená nebo povinná práce vykonávána ve prospěch soukromé
osoby, je na státní moci, aby v takovém případě zasáhla. Pokud tak neučiní bude za toto
jednání odpovědný stát, ve smyslu odpovědnosti za porušení závazků plynoucích
z pravidel mezinárodního práva. Ve snaze zabránit odhalení těchto praktik a znemožnit
obětem útěk, místa výkonu práce se často nacházejí mimo města. Zaměstnanci nemají
možnost s vnějším světem komunikovat a je jim zamezen styk s veřejností. Jsou nuceni
pracovat sedm dní v týdnu dlouhé hodiny bez možnosti přestávky. Zákaz nucené práce
patří mezi základní lidská práva a jak uvádí ILO její potírání musí být činěno všemi
členskými státy bez ohledu na to, zda ke konkrétním úmluvám přistoupili či nikoliv.87 Na
důležitost tohoto zákazu upozorňuje také Deklarace o základních zásadách a právech při
práci (dále jen Deklarace práce) z roku 1998. Touto Deklarací práce ILO reaguje na
nepřistoupení některých států k elementárním úmluvám, zajišťujícím základní práva, na
nichž je organizace založena. Deklarace práce stanovuje základní limity, jež musí být
dodržovány všemi státy bez ohledu na jejich ekonomickou vyspělost. Zakotvuje práva,
která jsou nezbytná pro skupiny se speciálními potřebami, pro cizince a nezaměstnané.
Zejména je vyzdvižena důležitost čtyř základních práv a svobod, které jsou považovány
za základ fungování organizace. Mezi těmito minimálními požadavky nalezneme rovněž
požadavek k odstranění všech forem nucené práce a účinný zákaz dětské práce. Tyto
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http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--declaration/documents/publication/wcms_203832.pdf
85
ALLAIN, Jean. op. cit. s. 11
86
v roce 2016 bylo dle dat ILO nucené práci podrobeno 16 mil. osob, a to v soukromém sektoru, vyplývá
to ze zprávy vydané v roce 2017 týkající se nucené práce a manželství dostupné na adrese:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_575540.p
df [cit. 2018-06-17]
87
International Labour Organisation. Questions and answers on forced labour [online]. 2012 [cit. 201806-17]. Dostupné z: http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
84

36

základní zásady jsou pro ILO natolik podstatné, že Deklarace práce vyjadřuje požadavek
jejich naplnění bez ohledu na členství či vázanost k jednotlivým smluvním instrumentům.
Z hlediska úpravy nucené práce jsou dle mého názoru nejvýznamnější tyto dvě
mezinárodní úmluvy, jež byly vytvořené na půdě ILO, a to již zmiňovaná Úmluva o
nucené nebo povinné práci z roku 1930 a Úmluva o odstranění nucené práce (dále jen
Úmluva č. 105) z roku 1957. Obě úmluvy mají necelých 180 smluvních stran.88
Vzhledem k počtu států, které se staly jejich smluvní stranou, jejich obsahem je vázána
převážná většina států mezinárodního společenství. K posouzení skutečné efektivnosti je
nezbytné vzít rovněž v potaz, které státy se smluvní stranou těchto úmluv nestaly. Ze
statistických údajů ILO z roku 2016 vyplývá, že nejvyšší podíl osob podrobených nucené
práci se nachází v oblasti Asie a Pacifiku, na druhém místě Afrika, jež se o něj dělí
s Evropou a střední Asií.89 Můžeme zde tedy spatřovat souvislost mezi státy, které
odmítly úmluvu ratifikovat a oblastmi, kde podíl nucené práce dosahuje svého maxima.90
U obou výše zmiňovaných úmluv je výčet států, které se nestaly smluvní stranou téměř
shodný. Pokud budeme tedy pohlížet na počet smluvních stran z hlediska efektivity, je
nezbytné vzít v úvahu jaký podíl na nucené práci mají právě státy, které se smluvní
stranou nestaly, zde bude podíl nucené práce vysoký. Je ovšem nezbytné konstatovat, že
výskyt nucené práce je vysoký i v oblastech, kde úmluvy ratifikované byly. Předmětem
dalšího zkoumání tedy bude, zda jsou úmluvy natolik efektivní, aby mohly reálně výskytu
nucené práce zamezit. K posouzení je tedy nezbytné postupovat dále dle kritérií, jež jsem
si vytyčila. Jedním z nejvýznamnějších kritérií, jež mají na efektivnost zásadní vliv jsou
kontrolní mechanismy, od nichž se vyvíjí následná vynutitelnost.
Přímo v Úmluvě č. 105 žádný kontrolní mechanismus zakotven není. Obsahuje
pouhých deset článků, z nichž se pouze jeden věnuje hmotné části úmluvy. Zbylé články

Úmluva č. 29 – 178 smluvních stran Dostupné z:
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_
ID:312174:NO [cit. 2018-06-17].
Úmluva č. 105 – 175 Dostupné z: http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm [cit. 2018-06-17].
89
Global estimates of Modern Slavery [online]. Ženeva, 2017 [cit. 2018-06-19]. Dostupné z:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_575479.p
df
90
státy, které neratifikovali Úmluvu č. 29 – Afgánistán, Brunei, Čína, Jižní Korea, Marshallovy ostrovy,
Palau, Tonga, Tuvalu, USA
Státy, které neratifikovali Úmluvu č. 105 – Brunei, Čína, Japonsko, Jižní Korea, Laos, Marshallovy
ostrovy, Myanmar, Palau, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu, Vietnam
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se převážně věnují procesním otázkám a podmínkám ratifikace. Vyjadřuje zákaz nucené
práce v jakékoliv podobě, ať již jako prostředek prosazení politické moci, mobilizace,
pracovní kázně nebo trest za účast ve stávkách. Poslední dva zmiňované zákazy, jsou
jediné, které se nesoustřeďují na politické zneužití nucené práce, jakožto formy otroctví,
ale čistě na oblast běžných pracovněprávních vztahů. Poslední zákaz, který čl. 1 této
úmluvy stanovuje zákaz nucené nebo povinné práce: „jako prostředku rasové, sociální,
národností nebo náboženské diskriminace.“91
Přestože přímo ve znění úmluvy kontrolní mechanismus zakotven není, Ústava
ILO stanovuje kontrolní mechanismus obecně pro všechny úmluvy, k nimž se členské
státy zavázaly v rámci organizace. Každý člen je povinen předkládat Mezinárodnímu
úřadu práce výroční zprávu o opatřeních učiněných k provedení ustanovení úmluv.92
V případě Úmluvy č. 29 povinnost podávat zprávy nalezneme zakotvenou přímo v textu
smlouvy. Zde se klade důraz na podrobné zprávy vztahující se především k územím, kde
byla nucená práce vykonávána, přičemž státy jsou povinny podat podrobnou zprávu o
ukončení těchto praktik, nemocnosti, úmrtnosti, pracovní době apod.93 Důvod tohoto
ustanovení přímo v textu je tedy zřejmý. Cílem je dohlédnout na skutečné a účinné
zamezení nucených prací v oblasti, kde k ní dříve docházelo. Díky všem ukazatelům,
které jsou státy povinny uvádět, ILO získá reálný přehled o tom, zda opatření přijatá
k zamezení nucené práce ze strany daného smluvního státu jsou skutečně účinná.
V případě Úmluvy č. 29 by nebylo dostačující pouze obecné ustanovení o podávání zpráv
k rukám Mezinárodního úřadu práce, z důvodu mnohem širší hmotněprávní úpravy. Zde
však pouze podáním zpráv není kontrolní mechanismus vyčerpán. Generální ředitel tyto
zprávy předkládá na následujícím zasedání Konference, kde jsou zprávy dále
projednány.94 Projednání zpráv na Konferenci zajišťuje vyšší míru kontroly ze strany
ostatních států a zároveň je zde vyvíjen tlak na dotčený stát z hlediska jeho dobré pověsti
v mezinárodním společenství.
Odborové organizace mohou podávat námitky vůči smluvním státům, které
nedodržují pravidla, k nimž se zavázaly. Daný stát má následně možnost na námitku

Úmluva o odstranění nucené práce čl. 1
Ústava ILO čl. 22
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reagovat, případně je jeho reakce včetně znění námitky zveřejněna. Díky tomuto procesu
se ochrana stává dostupnou i nestátním subjektům, ať již dělnických nebo
zaměstnaneckých odborových organizací, jejichž cílem je zastupovat práva jednotlivců.
Přestože se nejedná o individuální stížnosti, které považuji za nejefektivnější zajištění
práv jednotlivců, námitky zajišťují odborovým organizacím přístup k nadstátní
organizaci, a to bez nutnosti vyčerpání vnitrostátních opravných prostředků. Z hlediska
časového, tento mechanismus může být rychlejší a tudíž efektivnější.
Ovšem ani námitkami není vyčerpán výčet kontrolních mechanismů, jež ILO
v rámci úmluv zajišťuje. Členské státy mohou podávat stížnost na jiný členský stát, který
dle jejich přesvědčení nedodržuje pravidla, k nimž se přístupem k úmluvě zavázal.
Následný postup závisí na rozhodnutí Správní rady, zda oznámí státu skutečnosti o
stížnosti a dá mu prostor k vyjádření. Do pravomoci Rady rovněž spadá možnost
jmenovat vyšetřovací komisi, jejímž úkolem je zhodnocení situace a podání zprávy o tom,
jakým postupem má být situace napravena, včetně lhůt, během nichž k tomu má dojít.95
Zpráva vyšetřovací komise je tedy závazná, významným prvkem je zde stanovení
závazných lhůt, které efektivitu mechanismu výrazně posilují. Zpráva vyšetřovací komise
není posledním článkem kontroly. Na vrcholu pomyslné pyramidy stojí rozhodnutí
Mezinárodní soudu, jehož rozhodnutí je konečné.96
Tyto kontrolní mechanismy však budou dopadat pouze na státy, které se v rámci
ILO ke smlouvám zavázaly. Pro ostatní členské státy nastupuje režim nastavený
Deklarací práce. V rámci tohoto režimu jsou povinny podávat každý rok zprávu o jejich
postoji a dodržování fundamentálních práv zakotvených Deklarací. Tento mechanismus
se skládá ze tří pilířů kontroly:
Roční zpráva: k jejímuž podání jsou povinny všechny členské státy, které neratifikovaly
jednu nebo více základních úmluv ILO. Ve zprávě musí být vysvětleno jaká opatření stát
přijal k zajištění základních práv stanovených Deklarací. Zpráva je předložena řídícímu
orgánu, který ji projedná.
Celosvětová zpráva: v této zprávě je podán obraz o stavu dodržování fundamentálních
práv ve světě. Jsou zde zahrnuty statistické údaje, minulý vývoj a predikce do

95
96

Ústava ILO čl. 28
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budoucnosti. Kladen je důraz rovněž na opatření, která budou učiněna pro zlepšení situace
v dané oblasti, stanovení způsobů spolupráce a technická kooperace činností, které
povedou k účinnému zajištění ochrany základních práv. Tato zpráva je následně
schválena řídícím orgánem a projednána Mezinárodní konferencí práce, kde jsou
zastoupeny vlády jednotlivých členských států.
Spolupráce a kooperace projektů: posledním bodem kontroly je zajištění spolupráce a
kooperace států v rámci jednotlivých opatření, činění společných kroků a vytváření
společných projektů, které povedou k efektivnímu provedení standardů stanovených
v Deklaraci práce. 97
Kombinací těchto třech systémů kontroly dochází k zapojení všech členských
států do systému, který si klade za cíl zabránění nuceným pracím. Počet členských států
ILO činí 187 států,98 což je převážná většina mezinárodního společenství. Dosah pravidel,
a především výše uvedených kontrolních mechanismů, je tedy značně vysoký.
Přestože podávání zpráv ze strany státu se může jevit na první pohled jako ne
příliš efektivní, v kombinaci s ostatními způsoby, kdy v rámci globálního zhodnocení
stavu dodržování práv dochází k jakési kontrole pravdivosti informací uvedených ve
zprávách poskytnutých ze strany jednotlivých států. Rovněž je i významné následné
projednání za přítomnosti ostatních států, kdy daný stát má příležitost obhájit své postoje,
avšak zároveň je podroben kontrole zbylé části členských států.
Pro smluvní strany je stanoven požadavek zakotvení jednotlivých porušení do
svých trestněprávních předpisů, díky čemuž je zajištěna vnitrostátní vymahatelnost
daných pravidel. Zakotvení pravidel v rámci trestního práva se dá považovat z hlediska
vynutitelnosti od soukromých osob za nejúčinnější způsob ochrany.
Spolu s trestněprávními předpisy, je nezbytné vzít v potaz i úpravu v oblasti, ze
které pochází nejvyšší počet obětí, a to cizinci. Na nezbytnou ochranu cizinců upozorňuje
Protokol k Úmluvě č. 29 z roku 2014 (dále jen Protokol 2014). Reaguje především na
ILO Declaration on fundamental priciples and rights at work [online]. Ženeva, 2010 [cit. 2018-06-17].
ISBN 978-92-2-124803-3. Dostupné z: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--declaration/documents/publication/wcms_467653.pdf
98
International Labour Organisation. Alphabetical list of ILO member countries [online]. [cit. 2018-0617]. Dostupné z: http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/country.htm
97
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vývoj v oblasti nucené práce a upravuje ustanovení Úmluvy tak, aby vyhovovala
požadavkům dnešní doby. Zaměřuje se ve větší míře na „novodobé“ způsoby porušování
lidských práv. Zdůrazňuje především obchod s lidmi za účelem nucených prací, sexuální
vykořisťování, zneužívání migrantů k nuceným pracím … Je kladen důraz nejen na
zamezení těmto praktikám, ale rovněž povinnost státu poskytnou pomoc obětem těchto
činů, zajistit jim prostředky nápravy a finanční reparace. Zdůrazňuje velký význam
preventivních

činností,

prostřednictvím

vzdělávacích

programů,

poskytování

dostatečných informací, ochranu pracovníků se zaměřením na migrující pracovníky.99
Důležitá je rovněž tvorba právních předpisů zajišťujících ochranu pracovníků s důrazem
na jejich dodržování a také efektivní kontrola v soukromém i veřejném sektoru.100
Protokol klade velký důraz na informovanost veřejnosti a na následnou pomoc obětem,
které byly nuceným pracím podrobeny.
V žádné z těchto úmluv nenalezneme možnost odchýlení se od jednotlivých
ustanovení. Úmluvy musejí být přijaté jako celek bez možnosti derogace konkrétního
ustanovení. Skutečnost, že smluvním státům není umožněno odchýlit se od dikce úmluvy
vypovídá o významnosti pravidel v ní stanovených. K jejichž úspěšnému vymožení je
vhodné, aby byli přijaté vcelku.
Z hlediska vypovězení úmluvy, u obou instrumentů je stanoveno shodné omezení,
a to možnost vypovězení nejdříve 10 let od data, kdy poprvé vstoupila v platnost. Poté co
uběhne deset let od vstupu v platnost, má každý stát lhůtu jeden rok na vypovězení
smlouvy. Pokud tuto možnost nevyužije, bude smlouvou vázán v případě Úmluvy č. 29
na následující pětileté období101 a v případě Úmluvy č. 105 na období deseti let.102 Poté
bude možnost výpovědi zopakována dle postupu výše popsaného. Možnost vypovědět
úmluvu je tedy výrazně omezena. Zde spatřuji velkou výhodu v deseti, popř. pětiletých
obdobích, během nichž úmluvu vypovědět nelze. Státy tak nebudou mít možnost reagovat
na případné spory o porušení smlouvy či na tlak ze strany mezinárodního společenství

Právě migrující pracovníci bývají v převážné většině případů obětmi nucené práce, kdy jsou vylákáni
ze své země za vyhlídkou dobrého zaměstnání a následně jsou proti jejich vůli nuceni k práci
v nedůstojných podmínkách.
100
První zemí, která k Protokolu z roku 2014 přistoupila je Nigérie. Zajímavostí je, že dle průzkumu
mezinárodní organizace práce z roku 2012 je právě v oblasti Afriky k nucené práci zneužíváno asi
3 700 000 lidí.
101
Úmluva o nucené nebo povinné práci čl. 30 ods. 2
102
Úmluva o odstranění nucené práce čl. 5 ods. 2
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výpovědí úmluvy, ale budou nuceny přistoupit k účinnému řešení problému, popř. diskusi
o vyvstalých problémech. Přestože za nejvíce efektivní považuji vyloučení možnosti
smlouvu vypovědět, ve stanovení časově omezených lhůt, které nejsou příliš krátké a díky
tomu umožňují přimět státy k účinným změnám v průběhu daného období, považuji tento
způsob za efektivní.
Úpravu zákazu nucených prací tedy nalezneme hned v několika mezinárodních
úmluvách. Z výše uvedeného vyplývá, že úmluvy mají pevně zakotvené kontrolní
mechanismy, které zajišťují efektivní vynucení předmětného zákazu. Jisté kontrolní
mechanismy však nejsou nastaveny pouze pro smluvní státy, které se rozhodly dané
závazky na sebe dobrovolně převzít, ale rovněž na ostatní státy, které se staly členy ILO.
Díky nastavení tohoto režimu je zajištěna mnohem vyšší vynutitelnost daných pravidel
než v případě běžných smluv. V tomto spatřuji výhodu smluvních instrumentů
vytvořených na půdě specializovaných organizací. Díky tomu dochází k účinnější
kontrole závazků, které na sebe státy převzali než v případě jedné všeobecně zaměřené
organizace, která by se soustředila na úpravu ve všech oblastech.
Z hlediska efektivnosti považuji za nejvýznamnější nastavení kontrolních
mechanismů, které je vícestupňové jako tomu bylo v případě kontroly dle úmluv
vzniklých na půdě ILO. Přestože zde není umožněn přístup jednotlivců k nadnárodnímu
orgánu jako je tomu například v rámci evropské ochrany lidských práv na základě
Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách, která zákaz otroctví a
nucených prací zakotvuje ve svém čl.4103 a zajišťuje přístup jednotlivců k Evropskému
soudu pro lidská práva. Tento systém ochrany je z hlediska možnosti jednotlivců hájit svá
práva považuji za nejefektivnější. Vzhledem celosvětovému dopadu působnosti ILO by
stížnosti jednotlivců byli těžko proveditelné. Přesto však zde nalezneme snahu signatářů,
o co možná nejširší zapojení soukromých osob. Skutečnost, že právě odborové organizace
mohou upozornit na nerespektování smluvních závazků považuji za dostatečnou
vzhledem k tomu, že se jedná o nestátní subjekty.
Za hlediska, která významně zvyšují efektivitu úmluv, považuji nemožnost odchýlení
se od jednotlivých ustanovení, což zajišťuje úpravu, shodou ve všech smluvních státech

103
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a zároveň výrazně omezenou možnost vypovězení úmluv. Úmluvy věnující se zákazu
nucené práce dle mého názoru obsahují efektivní úpravu s ohledem na skutečnosti výše
uvedené.
6.2 Dětské otroctví:
Ochrana dětí je upravena v celé řadě mezinárodních úmluv. Dětem musí být
věnována zvláštní míra ochrany z důvodu jejich snadné zranitelnosti. Proto je na
společnosti, aby stanovila pravidla, která jim budou zajišťovat dostatečnou míru ochrany.
Dětské otroctví je problematikou široce diskutovanou a dětí, které jsou podrobeny
otroctví je velké množství.104 S dětským otroctvím úzce souvisí také oblast vzdělávání,
kdy děti, které jsou v otroctví, např. musejí pracovat, nemohou splnit povinnou školní
docházku a získat tak vzdělání, díky němuž by mohly v dospělosti změnit svůj sociální
status. Otázkou vzdělávání se zabývá celá řada organizací. 105 Odkaz na vzdělání
nalezneme také v mnoha úmluvách, kdy se věk dětí schopných pracovat často odvíjí od
věku, kdy dojde k ukončení povinné školní docházky.
Tuto formu otroctví lze rozčlenit na několik jednotlivých kategorií, jejichž podstatou
je neodpovídající zacházení s dětmi. Z hlediska úmluv, které se ochranou dětí před
otroctvím zabývají jsem rozčlenila tuto formu na 3 kategorie: dětská práce, dětský voják,
dětská manželství, která se však dají podřadit také pod nucená manželství, jakožto další
z forem otroctví. V této kapitole se tedy budu věnovat dětské práci a dětským vojákům.
Přičemž jednotlivé kategorie jsou vzájemně prostupné a v mnohých úmluvách nalezneme
zmínku o více formách. Z hlediska vymezení subjektu ochrany, jsou za dítě souhrnně
považovány osoby mladší 18 let.
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Přičemž zejména Úmluva o právech dítěte dává

prostor ke stanovení nižší hranice zletilosti. Subjekt, který je předmětem ochrany je tedy
poměrně snadno definovatelný.

Dle ILO je nucené práci podrobeno necelých 152mil. dětí, dle UNICEF asi 700 mil. žen, je přinuceno
k manželství, před jejich 18 narozeninami a z toho více než 250 mil. nebylo ještě 15 let při vstupu do
manželství, z odhadů UNICEF rovněž vyplývá, že na světě je více než 300 tis. dětských vojáků
105
EDITOR C.K. SHUKLA a S. ALI. Child labour and the law. New Delhi: Sarup, 2006. ISBN
9788176256780. s. 2
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6.2.1

Dětská práce:

Problematika dětské práce je velice rozšířená i přes snahu společenství o její
korekci. Vzhledem k tomu, že se jedná o pracovní otázky, převážná většina úmluv, která
dětskou práci reguluje vznikla na půdě ILO. Základním dokumentem, jenž se zabývá
právy dětí je Úmluva o právech dítěte z roku 1989. Jedná se o samostatný na ILO
nezávislý instrument se specifickým kontrolním orgánem, jímž se budu blíže zabývat
v kapitole věnované dětským vojákům. Rovněž zde je zakotvené ustanovení, které klade
důraz na ochranu dětí před prací, jež by byla schopna ohrozit jejich fyzický a psychický
vývoj. Státům je kladeno za úkol stanovit nejnižší věk od něhož lze pracovat, zajistit
příznivé pracovní podmínky a účinné trestání porušení pravidel toto upravujících. Dle
mého názoru však dvě nejvýznamnější úmluvy, které se tomuto tématu věnují, jsou
Úmluva č. 138 o minimálním věku pro zaměstnání (dále jen Úmluva č. 138) z roku 1973
a Úmluva č. 182 o zákazu a okamžitých opatření k odstranění nejhorších forem dětské
práce z roku 1999 (dále jen Úmluva č. 182).107
Dětská práce se vyskytuje nejčastěji ve třech oblastech: zemědělství, průmysl a
děti, které pracují v domácnostech. Univerzální definici, která by obsáhla všechny možné
projevy dětské práce nikde nenalezneme. V Úmluvě č. 182 však nalézáme definici pro
„nejhorší formy dětské práce“ jež zahrnují: všechny formy otroctví, prodej, obchodování,
dlužní otroctví či nevolnictví, nucenou práci, najímaní dětí do ozbrojených konfliktů,
získávání nebo nabízení dětí k prostituci, využívání k nezákonným činnostem a k práci,
která je schopna narušit jejich vývoj.108 Z této definice vyplývá, že pod pojem dětské
práce se nebude podřazovat pouze práce jako taková, ale jakékoliv využívání dětí pro
nelegální činnost. Přestože některé z uvedených praktik nejsou prací ve smyslu výkonu
závislé činnosti ve vztahu zaměstnance a zaměstnavatele, tvůrci úmluvy si kladly za cíl
obsáhnout veškeré nelegální praktiky, jejichž obětmi mohou být právě děti.
Úmluva č. 138 se zaměřuje na regulaci věku, od něhož děti mohou vykonávat
práci. Snaží se tak zabránit práci dětí na úkor povinné školní docházky. Tato úmluva by
měla postupně nahradit celou řadu úmluv, jež upravují vstup do zaměstnání v konkrétním
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odvětví. Přijetím obecného instrumentu se státy zavazují k podmínkám, které budou platit
pro všechny oblasti výkonu práce, což se pro některé státy mohlo dříve jevit jako
nepřijatelné. Z toho důvodu byli nejdříve v průběhu 20. st. vytvořeny úmluvy, které mají
za účel korekci v jednotlivých oborech. Řadí se sem Úmluva o nejnižším věku na moři,
Úmluva o nejnižším věku v zemědělství nebo Úmluvy o nejnižším věku v průmyslu, tyto
úmluvy byly následně revidované. Přistoupením k těmto úmluvám se tak smluvní státy
zavázaly k regulaci v konkrétní oblasti, kdy tato regulace pro ně nemusela být natolik
zatěžující. Úmluva č. 138 se však již zaměřuje na obecné podmínky pro výkon
zaměstnání. Smluvní státy se v ní zavazují k úplnému odstranění dětské práce. Stanovení
minimálního věku je klíčové především z hlediska fyzického a duševního vývoje dětí.
Zároveň je zde klíčová otázka povinné školní docházky. Její ukončení je Úmluvou č. 138
považované za minimální věk nástupu do práce. Obecně je tímto věkem 15 let, Úmluva
č.138 však umožňuje výjimku 14 let, a to dočasně pokud se jedná o stát s nízkým
hospodářským rozvojem. Přičemž ani tato výjimka není časově neomezená. Smluvní stát
má povinnost výjimku odůvodnit a stanovit časové období, po které jí bude využívat. Za
dětskou práci není z pochopitelných důvodů považována práce v rámci výzkumného a
vzdělávacího působení. Zároveň je zde ponechán prostor pro vnitrostátní úpravu pro práci
dětí od 13 do 15 let, pokud nebude ohrožen jejich duševní a mravní vývoj.109 Práce dětí
není tedy dikcí úmluvy zcela vyloučena, klade však velký důraz na přijetí opatření, která
zajistí ochranu dětí a jejich nerušený fyzický a mravní vývoj. V rámci Úmluvy č. 138
nalézáme větší snahu o ponechání prostoru pro vnitrostátní úpravu, kdy lze při splnění
výše uvedených podmínek práci dětí umožnit. Úmluva č. 182 výjimky nepřipouští, ovšem
nikoliv z důvodu, že by předchozí úprava byla chybná, nicméně jejím cílem je zaměřit se
na tzv. nejhorší formy dětské práce, zatímco Úmluva č. 138 se spíše soustřeďuje na věk
a zaměstnanecký poměr jako takový. Úmluva č. 182 požaduje okamžité odstranění dětské
práce, bez možného přechodného období, čímž je zdůrazněna závažnost daných praktik.
Počet států, které úmluvy ratifikovaly je u obou úmluv vysoký. Úmluva č. 138 má
171 smluvních stran a Úmluva č. 182 má 181 ratifikací. Z těchto čísel můžeme vyvodit,
že úmluvy jsou závazné pro převážnou část mezinárodní společenství. Pokud se na
ratifikace podíváme z hlediska států, které ji odmítly v mnoha případech nalezneme
shodu spolu s úmluvami, které se věnují úpravě nucených prací. Z tohoto faktu vyplývá,
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že se jedná v převážné většině o státy, které tuto problematiku obecně odmítají regulovat
dle mezinárodních standardů, zároveň zde nalezneme státy, v nichž jsou právě formy
nucené práce a dětské práce poměrně rozšířenou praktikou.110 Ke komplexnímu
posouzení efektivity musíme tedy posoudit i další kritéria.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o úmluvy vytvořené na půdě ILO, bude se
na ně vztahovat kontrolní mechanismy vyplývající z Ústavy ILO, jejichž rozbor jsem
provedla v předešlé kapitole.
Úmluva č. 138 stanovuje povinnost pro státy stanovit orgán, jehož úkolem bude
dohlížet na naplnění ustanovení úmluvy. Mezinárodní orgán, který by zde v tomto ohledu
vykonával dohled stanoven není. Zvýšené evidenci však budou podléhat zaměstnavatelé,
kteří zaměstnávají děti mladší 18 let. Z hlediska ochrany dětí pracujících před dosažením
18 let, je toto ustanovení jistě významné, nicméně je nezbytné brát v potaz, že převážná
většina dětí vykovávající dětskou práci ve smyslu otroctví, tuto práci činí v rámci
nelegální činnosti jejich zaměstnavatelů. Tito zaměstnavatelé tak pravděpodobně
nebudou stáním orgánům poskytovat informace o dětech, které ve svém provozu
zaměstnávají.111 Toto ustanovení je tedy z hlediska zabránění dětské otrocké práce zcela
irelevantní.
Přestože Úmluva č. 182 si klade za cíl okamžité odstranění nejhorších forem
dětské práce žádný specifický kontrolní mechanismu zde zakotven není. Pouze
nalezneme povinnost státu stanovit kompetentní úřad, který bude na implementaci
úmluvy dohlížet.112
Absence specifického kontrolního orgánu u těchto úmluv značně snižuje jejich
efektivitu, je však nezbytné brát v potaz obecné kontrolní mechanismy v rámci ILO.
Pomocí povinnosti podávání zpráv, možných stížností a námitek je tak činěn dohled nad
pravidly, jež jsou smluvním státům v úmluvách stanovována. Přestože zde tedy
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nenalézáme ustanovení specializovaného orgánu, prostřednictví kontroly ze strany ILO
je dohlíženo na dodržování úmluv a činěna opatření nezbytná k jejich provedení.
Nenalezneme zde ustanovení umožňující odchýlení od některého ze stanovených
pravidel. Povinnost států přijmout úmluvy jako celek jim nedává prostor k vyhnutí se
regulaci v některé z oblastní. Tato skutečnost však v některých případech může způsobit,
že stát odmítne ratifikovat úmluvu jako takovou vzhledem k tomu, že se zde nachází
pravidlo, s jehož přijetím má zásadní problém, jak popisuji výše.
Obě úmluvy mají shodně nastavené podmínky možné výpovědi. Úmluvy lze
vypovědět po uplynutí deseti let ode dne, kdy vstoupila v platnost.113 Následně mají
smluvní státy jeden rok na případné podání výpovědi. Pokud tuto možnost nevyužijí
budou úmluvou vázání na období dalších deseti let, shodně u obou úmluv. Desetiletá
období by měla být z hlediska efektivity dostatečně dlouhá doba, aby znemožnila státu
činit případná ukvapená rozhodnutí v reakci na aktuální řešení konfliktu či změnu
politické situace ve státě.
Dětská práce je tedy upravena v několika mezinárodních dokumentech, v nichž je
kladen důraz na ochranu dětí, jejich přirozený fyzický a psychický vývoj. Jsou výsledkem
postupného vývoje v oblasti dětské práce, kdy státy byly ochotny přistoupit k obecnější
úpravě až v důsledku jistého vývoje ochrany lidských práv na mezinárodní úrovni.
Všechny úmluvy, které se této problematice věnují mají širokou smluvní základnu napříč
všemi světadíly.
6.2.2

Dětský voják:

Jedná se o situaci, kdy se děti, tedy osoby mladší 18 let, stávají vojáky v armádě,
příp. pomocným personálem, který v ozbrojeném konfliktu působí. Mezi dětskými
vojáky se vyskytují jak chlapci, tak dívky, náctiletí i mladší deseti let. Do prostředí
armády se obvykle dostanou násilím, v důsledku ztráty rodiny, kdy nemají kam jinam jít,
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pod zárukou ochrany, naverbováním či v důsledku nedostatku vzdělání.114 V převážné
většině případů se jedná o děti z nízkopříjmových rodin. Některé děti hledají
dobrodružství, které znají z filmů a počítačových her.115 Obecně platí, že děti jsou
snadněji manipulovatelné a ovladatelné. Zároveň nemají tak silný pud sebezáchovy, díky
čemuž jsou pro vojenské naverbování vhodnou a snadnou kořistí.
Základ úpravy dětských vojáků nalezneme v Úmluvě o právech dítěte, konkrétně
v čl. 38, který klade důraz na dodržování pravidel humanitárního práva a ochranu dětí
během ozbrojených konfliktů. Tato úprava však vychází z komplexnější úpravy postavení
dětí v ozbrojených konfliktech stanovené v Ženevských úmluvách. Účast v bojových
akcích je zakázána dětem, které jsou mladší 15 let. V případě, že jsou do ozbrojeného
konfliktu povolány osoby ve věku 15–18 let, stanovuje se povinnost povolávat
přednostně osoby starší. Úmluva o právech dítěte svou úpravou ze Ženevských úmluv
vychází. Humanitární právo však pamatuje také na výjimečné případy, kdy právě děti
padnou do rukou nepřátel, v takovém případě budou nadále požívat zvláštní ochrany.116
Dokumentem, který se však celý specializuje na účast dětí v ozbrojených konfliktech je
Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů
z roku 2000 (dále jen Protokol 2000). Obsahuje úpravu doplňující znění úmluvy. Cílem
Protokolu 2000 je dosáhnout účinného zamezení účasti dětí v ozbrojených konfliktech.
Oproti úmluvě samotné se soustředí také na otázku náboru do ozbrojených sil jako
takových, nikoliv pouze za období ozbrojeného konfliktu. Stanovuje zákaz povolání do
armády osob mladších 18 let. V tomto bodě se však nejedná o zákaz kogentní v případě,
že budou splněny taxativně vymezené podmínky: dobrovolnost, souhlas zákonných
zástupců, informovanost dotyčné osoby a s jistotou určený věk osoby, právě z důvodu
zamezení povolání osob mladších.
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konflikt již vypukl a pro nedostatek vojáků, jsou povoláváni i osoby mladší 18 let. I
v takovém případě se bude jednat o jednání v rozporu s Protokolem 2000. Smluvní
strany, které se rozhodnou k protokolu přistoupit mají povinnost přijmout veškerá
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nezbytná opatření, která budou zajišťovat účinnou a efektivní reparaci v případě jeho
porušení a zajištění znovu začlenění těchto obětí zpět do společnosti, zde je kladena snaha
zamezit či zmírnit následky války především na těch, kdo v ní byly přímo účastněni.
Úmluva o právech dítěte byla ratifikována téměř všemi státy světa. Počet
smluvních stran čítá 196 států a Protokol 2000 s počtem 167 států.

118

Množství států,

které přistoupily k hromadné a shodné regulaci dané problematiky zahrnuje, jak z výše
uvedených čísel plyne až na výjimky, všechny státy světa. V tomto případě se jedná
z hlediska dopadu regulace na jednotlivé státy o efektivní úmluvu. Problematika dětských
vojáků se bude nejvíce vyskytovat v období válečných konfliktů, vysoký počet smluvních
států bude tedy snižovat pravděpodobnost, že se na některé straně konfliktu budou dětští
vojáci vyskytovat. Toto bude však splněno pouze v případě mezinárodního konfliktu.
Pokud dojde uvnitř státu ke střetu státní moci spolu s např. povstaleckými skupinami
pravděpodobnost, že dané závazky budou ze strany těchto skupin dodrženy je mizivá.
Zde je však vhodné poznamenat, že mezistátní konflikty dosahují obvykle mnohem vyšší
intenzity v porovnání se vnitrostátními, tudíž úpravu problematiky dětských vojáků na
mezinárodní úrovni považuji za velice důležitou.
V rámci Úmluvy o právech dítěte byl zřízen specializovaný kontrolní orgán,
Výbor pro práva dítěte (dále jen Výbor). Jak jsem již v předchozích kapitolách zmiňovala,
dle mého názoru je dosaženo nejúčinnější kontroly v případě, že se dané problematice
věnuje specializovaný orgán, který má zároveň kontrolní pravomoci. Státy jsou povinny
podat do dvou let od přistoupení k úmluvě zprávu o tom, jaká opatření v souvislosti
s jejím naplněním přijaly. Další zprávy jsou podávány jednou za pět let.119 Klade se však
důraz na obsah těchto zpráv, musí obsahovat všechny informace, jež jsou nezbytné
k relevantnímu posouzení stavu práv dětí v daném státě. Výbor při následném posuzování
může požadovat doplnění informací a zprávy jsou smluvními státy zveřejňovány. Za
důležitou skutečnost považuji rovněž kontrolu Výboru ze strany Valného shromáždění,
jemuž je povinen podávat každé dva roky zprávy o své činnosti. Výbor tedy nefunguje
jakožto zcela samostatný orgán, ale jeho činnost je podrobena následné kontrole ze strany
mezinárodního společenství, které je ve Valném shromáždění OSN zastoupeno.
Z větších států, které k Protokolu nepřistoupili zde zmíním Spojené arabské emiráty, které
nepřistoupili pouze k Protokolu úmluvy, ostatní státy, které odmítli Protokol přijmout se v převážně
většině shodují se státy, které nepřistoupili rovněž k úmluvám upravujícím nucené práce Dostupné na:
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Úkolem Výboru je tedy dohlížet na dodržování úmluvy a jejích protokolů,
vyhodnocování zpráv předkládaných od smluvních států a dávat podněty ke zlepší práv
dětí ve světě. Skládá se z 18 nezávislých odborníků.120 Členové výboru jsou voleni
tajným hlasováním a působí nezávisle na zemi původu. Toto hledisko je pro efektivnost
kontrolního orgánu velice důležité. Právě nezávislost členů kontrolního orgánu může
zajistit účinný dohled na dodržování smlouvy. Pokud by členové orgánu zastupovali
zájmy svého státu, neposuzovalo by se skutečné dodržování mezinárodních závazků,
nýbrž bylo by rozhodováno na základě politických zájmů. Úmluva spolu s protokoly
zakotvuje kontrolní mechanismus v podobě podávání periodických zpráv. Vzhledem
k tomu, že jsou zprávy nadále vyhodnocovány, státy dotazováni na další informace a
souhrn zpráv je dále posuzován Valným shromážděním OSN, považuji tento
mechanismus za efektivní.
Tento kontrolní mechanismus byl však v roce 2014 doplněn o Opční Protokol
zavádějící postup k předkládání oznámení (dále jen Opční Protokol 2014). Zavádí jeden
z nejvýznamnějších kontrolních mechanismů, který lze u mezinárodní úmluvy nastavit,
a to možnost činění oznámení vůči Výboru jednotlivci. Oznámení musí být podáno ve
lhůtě jednoho roku od vyčerpání vnitrostátních opravných prostředků, ledaže došlo
k výraznému překročení přiměřených lhůt pro rozhodnutí a dosažení nápravy je
nepravděpodobné.121 Opční Protokol 2014 nebude působit retroaktivně, obrátit se lze na
Výbor pouze ohledně skutečností, k jejichž vzniku došlo po ratifikaci Opčního Protokolu
2014 příslušným smluvním státem. Oznámení učiněné vůči Výboru bude následně
sděleno příslušnému smluvnímu státu, který je povinen se vyjádřit a následně učinit
všechna nezbytná opatření k nápravě dané situace. Oznámení je Výborem projednáno bez
zbytečného odkladu, čímž je snaha zamezit nepřiměřeným průtahům. Řešení, které
příslušný stát zvolil bude následně podléhat opětovné kontrole ze strany Výboru, kdy stát
je povinen podat zprávu o tom jaká opatření v souvislosti s oznámením přijal a s jakým
výsledkem. Právě díky této následné kontrole je zajištěna skutečná efektivnost daného
systému, kdy není dostačující, aby smluvní stát příslušné pochybění uznal, ale musí učinit
opatření, která následně Výboru prezentuje.
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Oznámení mohou činit nejen jednotlivci, příp. skupiny jednotlivců, ale rovněž
státy. V rámci mezistátních stížností je umožněno smluvním státům obrátit se na Výbor
s oznámením o porušení dikce Úmluvy či Opčních protokolů ze strany jiného smluvního
státu.122 Touto metodou se však snadno může stát Výbor prostředkem pro řešení
politických sporů na mezinárodním poli.
Na rozdíl od jiných kontrolních orgánů, Opční Protokol 2014 umožňuje Výboru
reagovat i na situaci, kdy stát porušuje závazky úmluv či protokolů, avšak nikdo
oznámení nepodal. V rámci vyšetřování lze v odůvodněných případech provést návštěvu
ve státě, který se porušení dopustil, v rámci návštěvy je zkoumán skutečný stav v daném
státě. Výsledkem šetření je soubor doporučení a připomínek. Následuje reakce státu na
připomínky v šestiměsíční lhůtě.123 Po jejím marném uplynutí Výbor může požadovat
oznámení skutečností, které byly v souvislosti s danými připomínkami ve státě
učiněny.124 Vyšetřovací řízení však z mého pohledu obsahuje jednu nedokonalost, a to
v podobně možného vyloučení těchto práv Výboru při ratifikaci. V takovém případě
Výbor k vyšetřovacímu řízení nebude oprávněný. Jiná derogace v Opčním Protokolu
2014 připuštěna není. Tudíž možnost oznámení jednotlivců zůstává nedotčena, což je
z hlediska snahy zajistit ochranu práv, co možná nejblíže jednotlivcům ideálním
řešením.125
Úmluva o právech dítěte ani její Protokol 2000 neobsahují žádné ustanovení, které
by připouštělo derogaci jednotlivých ustanovení. Jednotlivé smluvní strany budou vázány
právní úpravou jakožto celkem.
Výpověď je nastavena ve všech třech dokumentech bez omezení, s výpovědní
lhůtou 1 rok. V případě Protokolu 2000 je však kladen důraz na zamezení vypovězení
smlouvy z důvodu aktuálně řešeného problému.126 Výpověď se tedy nebude vztahovat na
případy či řízení, k nimž došlo nebo započaly před podáním výpovědi. Působnost Výboru
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dle Opčního Protokolu 2014 bude rovněž trvat až do účinnosti výpovědi.127 U tohoto
kritéria efektivnosti vnímám jako velice důležité to, že výpověď se nevztahuje na případy,
které byly zahájeny před jejím podáním.
Problematika dětských vojáků je dle mého názoru upravena dostatečně konkrétně,
zahrnuje nejen děti bojující přímo v armádě, ale rovněž působení v rámci ozbrojených
složek jako takových, díky čemuž je schopna postihnout vyšší množství ohrožených dětí.
Přestože se jedná o praktiku zakázanou, nejedná se o praktiku vymizelou z toho důvodu
hrají velice významnou roli kontrolní mechanismy, které jsou v jednotlivých
dokumentech zakotvené. Na základě výše uvedených skutečností se domnívám, že otázka
dětských vojáků je v mezinárodních dokumentech upravena efektivně. Jsem však
přesvědčena, že k výraznému posílení dojde v případě, že k Opčnímu Protokolu 2014
přistoupí více smluvních států.
Dětské otroctví, jak sem již zmínila se může vyskytovat v mnoha různých
podobách. K účinnému zajištění ochrany dětí je tedy nezbytné postihnout širokou škálu
situací, jimž mohou být děti vystaveny. Vzhledem ke snadné zranitelnosti dětí je nezbytné
klást velký důraz na výstižné definování zakázaných praktik, a především účinné
kontrolní mechanismy, které na jejich dodržování budou dohlížet. Zamezení dětské práce
lze dosáhnout pouze regulací pracovního trhu a podmínek při výkonu práce. Jako velice
pozitivní skutečnost vnímám možnost států snížit si případně minimální hranici věku pro
výkon práce na 14 let, díky čemuž je státu dán prostor přizpůsobit tyto standarty svým
hospodářským podmínkám a zároveň mu umožnit jednat v souladu s mezinárodním
právem. Kontrolní mechanismy nastavené v rámci ILO považuji, jak sem již výše uvedla
za efektivní, schopné dosáhnout skutečné aplikace uvedených ustanovení ve smluvních
státech. V otázce ochrany dětí před otroctvím zastává významnou roli Výbor pro práva
dítěte. Stanovení specializovaného orgánu, který se soustředí na specifickou oblast,
v tomto případě práva dítěte, považuji za nejefektivnější možné řešení. V současné době
však jeho činnost bohužel dopadá především na vyhodnocování periodických zpráv,
podávaných jednotlivými státy. Důležitost těchto zpráv nelze podceňovat a dle mého
názoru jistě patří k efektivním způsobům kontroly dodržování závazků jednotlivými
smluvními stranami. Je však nezbytné poznamenat, že skutečně nejefektivnější
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mechanismus, který lze v rámci úmluv zakotvit je umožnění přístupu jednotlivci
k mezinárodnímu orgánu a činit vyšetřování ze strany mezinárodního orgánu.
Efektivnost vyšetřování však byla v případě Opčního Protokolu 2014 výrazně
snížena možností tuto pravomoc v rámci přistoupení k protokolu vyloučit. V současné
době však počet smluvních stran, které Opční Protokol 2014 má, dosahuje značně
nízkých čísel. Přesto se jedná o dokument, který kontrolní mechanismy výrazně posiluje
a rozšiřuje. Dětské otroctví je tedy dle mého názoru upraveno na mezinárodní úrovni
efektivně, avšak k výraznému posílení dojde s přistoupením dalších státu k předmětnému
protokolu.

6.3 Nucená manželství:
Nucené manželství spočívá ve skutečnosti, kdy je osoba donucena vzít si jinou
osobu proti své vůli.128 K takovému jednání je přiměna prostřednictvím násilí, výhružek
a jiných okolností. Podstatou nuceného manželství je, že se jedná o uzavření manželství
bez souhlasu dotčené osoby. Souhlas může být postrádán na jedné či na obou stranách.
Nucené manželství se může vyskytovat v několika podobách, přičemž jejich taxativní
výčet nikde nenalezneme uvedený, uvedu tady alespoň demonstrativní výčet, dle mého
názoru hlavních forem nucené manželství, které se vyskytují:
Dětská manželství: děti jsou nucené uzavřít manželství v době před dosažením zletilosti.
V tomto raném věku pak mají následně děti. Všechny z následujících forem nucených
manželství se mohou týkat zároveň dětí.129
Na základě rozhodnutí rodičů: V takovém případě je konkrétní osoba donucena vzít si
jinou osobu vlastní rodinou. Nemá možnost sama ovlivnit výběr snoubence či se sňatku
vyhnout. Osoba snoubence je vybrána rodinnými příslušníky, obvykle otcem. Tento
systém obvykle bývá podporován celou komunitou, v případě snahy o vymanění se
dochází k odvržení od komunity, což je pro většinu dotčených osob nepřijatelné.
Na základě rozhodnutí náboženské autority: V rámci některých církví jsou partneři
vybíráni náboženskými vůdci nehledě na souhlas či vůli dotčených osob.
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Během ozbrojených konfliktů: ženy či dívky jsou donucené vzít si muže z protější strany
konfliktu. V mnoha případech se jedná právě o vítěznou stranu konfliktu, která nabyde
dojmu, že jakožto vítěz bere vše.
Únos za účelem nuceného manželství: budoucí manžel unese ženu, kterou si vybere.
Obvykle k tomu dochází za pomoci několika dalších osob, kdy je žena proti své vůli
unesena a rodina následně přinucena jejich sňatek akceptovat.
Adopce: dívky jsou adoptovány proto, aby se staly obvykle jednou z dalších žen
v polygamním manželství.
Nucené manželství ovdovělé: žena je po smrti svého manžela nucena vzít si obvykle jeho
bratra.
Přinucení partnerem: osoba je přinucena pod pohrůžkou násilí vstoupit do manželství se
svým partnerem.
Jednotlivé formy se mohou vzájemně prolínat. Ke vzniku nuceného manželství může
dojít i za jiných okolností než výše jmenovaných. Většina těchto forem je provázena
sexuálním násilím, které je také mnohdy prostředkem k donucení k sňatku či k přinucení
rodiny sňatek akceptovat.
Základním dokumentem, který tuto oblast upravuje je Úmluva souhlasu
k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a registraci manželství z roku 1962
(dále jen Úmluva o manželství). Ustanovení o nuceném manželství však nalezneme i
v jiných dokumentech jako je ICCPR či Všeobecná deklarace. Hlavním znakem, který se
vyskytuje ve všech dokumentech shodně je nedobrovolnost. Podstatnou náležitostí
uzavření sňatku je svobodné a souhlasné prohlášení muže a ženy. Úmluva o manželství
tuto definici ještě rozšiřuje o nezbytné projevení souhlasu před příslušným orgánem.
Pamatováno je však rovněž na situace, kdy nelze zajistit z vážných důvodů přítomnost
obou snoubenců.130 V takovém případě nastupuje forma tzv. sňatku v zastoupení dle
podmínek stanovených v konkrétním státě.
K zabránění sňatku dětí, které ještě nedosáhly zletilosti je nezbytné stanovit
hranici, od níž lze manželství uzavřít.131 Zde je ponechán prostor na každém jednotlivém
smluvním státě, aby tento věk stanovil s ohledem na své historické a kulturní podmínky.
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Při stanovování této hranice je nezbytné brát ohled na psychický a fyzický vývoj dítěte.
Za děti jsou obecně považovány osoby mladší 18 let.132 V jistých případech však může
být nezbytné umožnit sňatek i osobám mladším. Právě při stanovování této hranice je
nezbytné brát v potaz nejlepší zájem dítěte. Podmínka směřující k zabránění vzniku
dětských manželství je zakotvena rovněž v Úmluvě o odstranění všech forem
diskriminace žen z roku 1979. Otázka svobodného vstupu do manželství je upravena
vzhledem k právům žen a jejich rovném postavení vůči mužům. Ovšem vzhledem ke
skutečnosti, že právě ženy jsou ve většině případů obětí nuceného manželství, zastává
tato úmluva významnou roli.
Úmluva o manželství má pouhých 55 smluvních stran. Z toho převážná většina
států učinila vůči úmluvě výhradu. Případné spory k jejichž vzniku by mohlo mezi
jednotlivými státy v rámci úmluvy dojít budou řešené před Mezinárodním soudním
dvorem, ovšem specializovaný kontrolní orgán v této úmluvě zakotven není. Její
ustanovení se dají spíše tedy spíše vnímat jako doporučení, k němuž státy dobrovolně
přistupují a zavazují se ho dodržovat, nicméně bez reálné vynutitelnosti a kontroly
z vnější.
Otázka svobodného uzavření manželství však není zcela bez kontroly. V rámci,
již zmiňované Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen byl ustanoven Výbor
pro odstranění diskriminace žen (dále jen Výbor pro ženy), který dohlíží na dodržování
závazků z ní vyplývajících. Úmluva má 189 smluvních stran. Její dosah je tedy značně
větší nežli u Úmluvy o manželství.
Výbor pro ženy se skládá z 23 nezávislých odborníků, kteří jsou voleni, s důrazem
na původ z různých právních systémů, rozdílných částí světa s cílem zajistit vysokou
diverzitu. Smluvní strany jsou povinny ve lhůtě jednoho roku po ratifikaci úmluvy
předložit Výboru pro ženy zprávu o opatřeních, která přijaly v souvislosti s uvedením
ustanovení Úmluvy v život. Opětovné zprávy jsou podávány každé čtyři roky a kdykoliv
o to Výbor pro ženy požádá. Činnost Výboru je dále prezentována Valnému shromáždění,
kterému je povinen předkládat zprávy o relevantních skutečnostech v souvislosti se svou
činností. Kontrolní činnost tedy spočívá v periodických zprávách, podávaných
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jednotlivými smluvními státy. Pravomoci Výboru však byly výrazně posíleny díky
Protokolu z roku 1999 (dále jen Protokol 1999). Dokument má 109 smluvních stran, díky
čemuž na rozdíl od jiných protokolů, které byly prozatím ratifikovány zanedbatelnou
částí mezinárodního společenství, lze již považovat z hlediska počtu smluvních stran za
efektivní. Na jeho základě bylo umožněno jednotlivcům, aby se na Výbor obraceli se
svými podněty.133 Díky tomuto Protokolu dochází k výraznému posílení pravomoci, a
především efektivity Výboru pro ženy jako takového. Jedinec je oprávněn podat
oznámení pouze v případě vyčerpání vnitrostátních opravných prostředků a bylo-li
porušeno jeho právo garantované Úmluvou. Oznámení je následně posouzeno a
dotčenému státu jsou uložena opatření, která je povinen přijmout. Po uplynutí 6 měsíců
následně musí podat zprávu o tom, jakým způsobem byla situace vyřešena. 134 Výsledky
šetření a opatření přijatých státem jsou tedy podrobeny následné kontrole jejich naplnění.
Výbor však na základě Protokolu 1999 může rovněž zahájit vyšetřovaní vůči státu, který
dle jemu dostupných informací porušuje pravidla úmluvou stanovená a udělit danému
státu doporučení. Následně může být požadováno, aby bylo Výboru sděleno, jaká
opatření stát v souvislosti s udělenými doporučeními přijal. Celý proces vyšetřování je
neveřejný, stát se tudíž nemusí obávat o svou pověst v rámci mezinárodního společenství,
v některých případech však může být tlak veřejnosti posléze mezinárodního společenství
významným faktorem, který přiměje dotčený stát k nápravě. V jiných případech však stát
může být spíše ochoten spolupracovat za situace, že jeho pověst nebude ohrožena.
Z hlediska efektivity je důležitá následná kontrola doporučení uložených danému státu.
Právě na základě této kontroly je možné dosáhnout účinné vymahatelnosti.
Spory vzniklé na základě Úmluvy o odstranění diskriminace žen budou řešeny
arbitráží, v tomto bodě Úmluva připouští derogaci, kdy státy mohou s tímto způsobem
řešení vyjádřit nesouhlas. Toto ustanovení je jediné, které přímo v Úmluvě či Protokolu
derogaci umožňuje. Úmluvu i její Protokol je možné svobodně vypovědět bez
jakýchkoliv omezení.
Efektivita kontrolního mechanismu Úmluvy o odstranění všech forem
diskriminace je tedy silně posílena prostřednictvím jejího Protokolu, který dává Výboru
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pro ženy prostředky k zahájení vyšetřování a rovněž umožňuje jednotlivcům přístup
k mezinárodnímu orgánu. V otázkách nucených manželství zastává tedy tento orgán
nezastupitelnou roli, protože oproti Úmluvě o manželství má reálné kontrolní prostředky,
které jsou zároveň vykonatelné. Úprava nuceného manželství však není dle mého názoru
dostatečně komplexně upravena. V rámci Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace
žen je ochrana přiznána pouze ženám. Muži, kteří se tedy stanou obětí nuceného
manželství budou spadat „pouze“ do režimu Úmluvy o manželství, která reálný kontrolní
mechanismus zakotven nemá. Zde je tedy nezbytné poznamenat, že efektivní úprava,
jejímž cílem je poskytovat ochranu před nuceným manželstvím je poskytována ženám,
nicméně v oblasti ochrany mužů je úprava dle mého názoru nedostatečná. Řešením by
bylo zřízení kontrolního mechanismu v rámci Úmluvy o manželství, která by si kladla za
cíl chránit práva obou pohlaví.

Zbylé formy otroctví nenalezneme upravené ve specializovaných mezinárodních
úmluvách, ale jejich úprava vychází ze základních dokumentů, které se zabývají
otroctvím komplexně. V rámci své práce jsem se snažila obsáhnout hlavní formy otroctví,
které se vyskytují a jsou upravené v samostatných smluvních instrumentech. Dle mého
názoru lze účinnější ochranu zajistit právě díky specializovaným úmluvám, které se
zabývají konkrétní problematikou s důrazem na sporné otázky v dané oblasti.
Nejvýznamnější roli zde zastávají kontrolní mechanismy, jejichž existence je nezbytná
k tomu, abychom konkrétní úmluvu mohli považovat za efektivní. Právě úprava
jednotlivých forem otroctví může vést k přistoupení státu, který s komplexní úmluvou
z jistých důvodů nesouhlasí. Kromě kontrolních mechanismů zde pochopitelně má velký
vliv počet smluvních stran, který je nezbytný k zajištění co nejvyššího dosahu dané
úmluvy.
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7. Závěr:
Úprava otroctví je otázkou nanejvýš aktuální a nezbytnou. V současné době se
však jeví jako složité postihnout všechny formy, v nichž se otroctví vyskytuje.
Významným faktorem jsou bezpochyby také průvodní jevy, které k otroctví vedou.
Jedním z těchto jevů je obchod s lidmi. Právě v důsledku této činnosti dochází ve velké
většině případů k uvržení obětí do otroctví.
Pro účinné zabránění otroctví je tedy nezbytné aktivně bojovat i proti těmto a
dalším jevům, jimiž jsou chudoba, nedostatek vzdělání, kontrola pracovních podmínek
ze strany státních orgánů a jeho dohled nad podnikatelskou činností a další. Právě úloha
státu, jakožto kontrolního orgánu v rámci vnitrostátního práva je nepostradatelnou
součástí boje s otroctvím.
V rámci své práce jsem se zaměřovala na úpravu, jež nalezneme na mezinárodní
úrovni. V této oblasti nalezneme celou řadu úmluv, které se dané problematice věnují.
Významným faktorem, který k zákazu otroctví nepochybně přispívá je skutečnost, že
zákaz otroctví můžeme považovat za kogentní normu. Norma, jež je považována za
kogentní bude tedy působit vůči všem (erga omnes).
Státy jsou rovněž povinny zajistit v případě jejího porušení účinné potrestání.
Zákaz otroctví se vztahuje na všechny státy světa bez ohledu na přistoupení ke konkrétní
úmluvě. V rámci své práce jsem se zabývala zařazením zákazu otroctví mezi pravidla
kogentního charakteru. Dle mého názoru, který je rovněž zakotven v několika klíčových
dokumentech,135 bude zákaz otroctví řazen mezi normy ius cogens. Jedná se tedy o zákaz
zavazující celé mezinárodní společenství.
Jako významnou skutečnost z hlediska efektivnosti úpravy otroctví považuji fakt,
že tento zákaz nalezneme zakotvený rovněž v univerzálních mezinárodních smlouvách.
Přestože úprava v těchto dokumentech není natolik podrobná, mají tyto úmluvy širokou
základnu smluvních států a rovněž efektivní kontrolní mechanismy, které pravidla v nich
zakotvená vynucují.

135

Komentář k Návrhu článků o odpovědnosti státu za protiprávní jednání
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Za nejvíce efektivní kontrolní mechanismus bezpochyby považuji specializovaný
kontrolní orgán, jehož úkolem je dohlížet na dodržování jednotlivých ustanovení. Rovněž
podávání periodických zpráv jednotlivými státy lze považovat za efektivní, pokud zde
existuje následné projednání a kontrola, zda dotčený stát provedl nezbytná opatření.
Kontrolní systém, který jednoznačně zajišťuje nejvyšší ochranu práv jednotlivce je
systém, který umožňuje podání individuálních stížností.
V rámci mé práce jsem dospěla ke zjištění, že právě tyto individuální stížnosti
bývají v převážné většině případů umožněné až následným opčním protokolem, u něhož
je počet smluvních stran obvykle výrazně nižší. Z tohoto důvodu pro docílení skutečné
efektivity kontrolního orgánu by měla být možnost individuálních stížností zakotvena
v základním dokumentu.
Přestože úmluvy specializované na zákaz otroctví neobsahují kontrolní
mechanismy, jejich význam spatřuji v definování praktik, jež za otroctví považujeme.
K zamezení jistých konkrétních praktik je vždy nezbytné, aby dané jednání bylo
jednoznačně definováno. V těchto úmluvách však nalezneme úpravu otroctví převážně
v obecné rovině.
Pokud jsem se zaměřila na jednotlivé, nejčastěji se vyskytující formy otroctví,
nalezla jsem specializované úmluvy, které se jimi zabývají. Přestože jsem přesvědčená,
že každá z těchto jednotlivých forem by zasloužila hlubšího zkoumání, snažila jsem
postihnout základní instituty k vytvoření představy, nakolik je úprava otroctví na
mezinárodní úrovni komplexní a účinná. Překvapivě jsem zjistila, že množství forem
otroctví není upravené žádnou specializovanou úmluvou.
Formy, jež jsem podrobila zkoumání jsou upravené ve specializovaných
úmluvách, v nichž nalezneme rovněž zakotvené kontrolní mechanismy. Oproti úpravě
v univerzálních úmluvách jsou pravidla v nich zakotvená vynutitelná. Významným
faktorem zde bezpochyby je existence ILO, která vytváří celou řadu úmluv, na jejichž
vykonatelnost následně dohlíží. Některé kontrolní mechanismy nejsou zaměřené na
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konkrétní zakázané praktiky, avšak na konkrétní subjekty.136 Existence takových orgánů
může dle mého názoru dohlížet na efektivní ochranu práv daného subjektu a zároveň se
zaměřovat na tvorbu úmluv, jež postihují oblast, v níž není úprava dostatečná.
Úprava jednotlivých forem, jejichž rozboru jsem se věnovala, tedy nucená práce,
dětské otroctví a nucená manželství jsou dle mého názoru upravena v rámci jednotlivých
smluvních instrumentů efektivně. Nalezneme zde kontrolní mechanismy, které zajišťují
jejich vymahatelnost a úmluvy mají širokou základnu smluvních států.
Na tomto místě je nezbytné konstatovat, že tato práce se zaměřuje na úpravu
v úmluvách s celosvětovým dosahem. Efektivita úpravy zákazu otroctví je nepochybně
výrazně posílena rovněž regionálními systémy ochrany. V případě zaměření konkrétního
kontrolního orgánu pouze na určitý region je účinnost a schopnost skutečné kontroly
výrazně posílena. Oblast regionální úpravy by však zasloužila hlubší analýzu, pro níž
v této práce již nezbyl prostor.
Dle poznatků zjištěných při psaní této práce je úprava otroctví v mezinárodním
právu dostatečná a nalezneme zde efektivní kontrolní mechanismy, které dohlíží na
porušování jednotlivých smluvních instrumentů. Kritickou oblastí v otázce zákazu
otroctví je dle mého názoru problematika definice praktik, které lze za otroctví považovat,
a které tudíž spadají do režimu jednotlivých úmluv. Je nezbytné poznamenat, že
v některých případech je dostatečně efektivní ochrana poskytována pouze jistým
subjektům, jejichž práva jsou následně reprezentována specializovaným orgánem.
Pro posílení efektivity zákazu otroctví by dle mého názoru bylo nejvhodnějším
řešením vytvoření specializovaného orgánu, jehož specializací by byl dohled nad
dodržováním zákazu otroctví obecně. Rovněž si myslím, že je nezbytné vytvořit úmluvy,
které se budou věnovat definici jednotlivých forem právě z důvodu mnohých
pochybností, zda konkrétní praktika porušuje zákaz otroctví či nikoliv. Díky úmluvám,
jež se budou zaměřovat na konkrétní formu otroctví, lze dle mého názoru výrazně posílit
efektivitu celého systému.

136

Děti – Výbor pro práva dítěte, ženy – Výbor pro práva žen
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Jak tomu již bývá v převážné většině právních oblastí i zde bezpochyby
nalezneme nedostatky, které celému systému ubírají na efektivitě, ovšem v souhrnném
pohledu lze říci, že úprava otroctví v mezinárodním právu je efektivní.
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Abstrakt:
Tato diplomová práce se věnuje úpravě otroctví na mezinárodní úrovni v současné
době. Přestože se otroctví může jevit jako institut již zcela vymizelý, opak je pravdou.
Otroctví vzkvétá více než kdy dříve. Neobjevuje se však již ve svých tradičních
podobách. Jeho odhalení je tedy mnohem náročnější.
Práce si klade za cíl podat ucelený přehled o úpravě otroctví na mezinárodní
úrovni a zhodnotit efektivitu této úpravy včetně kontrolních mechanismů, které
z jednotlivých úmluv vyplývají.
První část práce je zaměřena na zákaz otroctví jakožto kogentní normu. Zabývám
se jednotlivými znaky, jež kogentní norma musí splňovat a následně dovozuji zařazení
zákazu otroctví mezi normy kogentního charakteru.
Následující část je věnována vymezení kritérií, která budu při posuzování
jednotlivých smluvních instrumentů využívat. Tato kritéria jsou významná k posouzení,
zda konkrétní úmluvy a jejich kontrolní mechanismy dosahují dostatečné míry efektivity.
Těžištěm předkládané práce je část, v níž se zaměřuji na vymezení úmluv, které
otázku zákazu otroctví upravují. V první řadě zde nalezneme normy univerzální, které
prvek otroctví obsahují v svých ustanoveních dále úmluvy, které byly vytvořeny jako
specializované na danou problematiku a v poslední části úmluvy, které upravují
jednotlivé formy otroctví. Tato část je zaměřena na nucené práce, dětské otroctví
a nucená manželství. V rámci každé kapitoly jsou jednotlivé úmluvy hodnoceny dle
předem vymezených kritérií s ohledem na konkrétní oblast. Popsány jsou rovněž
kontrolní mechanismy s ohledem na jejich účinnost a vynutitelnost jejich výstupů.
V závěru práce dochází ke zhodnocení dosažených poznatků a zodpovězení
otázek, zda úprava a kontrolní mechanismy dosahují dostatečné efektivity. Zároveň jsou
zde naznačeny změny, jejichž provedení by dle názoru autorky vedly ke zefektivnění
úpravy zákazu otroctví.
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Práce vychází především z mezinárodních úmluv, využívána je převážně metoda
deskriptivní a analytická s občasnými prvky metody komparativní.
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Regulation of slavery in current international law
Abstract:
This diploma thesis deals with the adjustment of slavery in international law at
present. Although slavery could seem like an extinct institute at present, the opposite is
true. Slavery is developing more than ever before. But it does not appear in its traditional
forms. Detection is much more demanding.

The aim of this thesis is to provide a comprehensive overview of international
regulation of slavery and evaluate efficiency of this regulation including control
mechanisms, which are enshrined in various treaties.

The first part is dedicated to the prohibition of slavery as a peremptory norm. I
deal with individual characters which peremtory norm has to fulfill and then derive
inclusion of slavery as a peremptory norm.

The other part is focused on the definition of criteria which will be used to study
individual conventions. These criteria are relevant to the assessment whether specific
conventions and their control mechanisms are effective.

The main part of the thesis is the part in which I am focusing on the definition of
conventions which regulate the slavery. In the first part, there are universal conventions
which contain the element of slavery, then specialized conventions and in the last part
conventions which regulate forms of slavery. This part is dedicated to forced labour, child
slavery and forced marriage. The conventions are evaluated in every single chapter by
the criteria which have been settled before in view of specific form. Control mechanisms
are also described in view of their effectivity and enforceability of their outputs.

The last part attempts to evaluate the acquired knowledge and to answer the
questions whether the regulation and control mechanisms achieve sufficient efficiency. I
also mention changes that could help to achieve higher efficiency of regulation of slavery.

The thesis is primary based on international conventions and uses mainly
descriptive and analytical method with comparative elements.
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