
   
 
 
 

Odpovědnost za ochranu:  
Nová naděje, nebo staré pokrytectví?  
 
Prezentace stejnojmenné publikace spojená s diskusí. 
 
 
čtvrtek, 11. března 2010 od 18.00 hod.  
v kavárně knihkupectví Academia, Vodičkova 34, Praha 1 
 
 
Publikaci představí její autorka JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., 
E.MA, diskusi bude moderovat vedoucí Informačního centra OSN 
v Praze Michal Broža. 
 
 
 
Na doprovodnou akci filmového festivalu Jeden svět srdečně zvou Ústav mezinárodních vztahů a 
Informační centrum OSN v Praze. 
 
 
 

 
 
Odpovědnost za ochranu (R2P): V průběhu devadesátých let minulého století sílily při debatách o mezinárodní 
bezpečnosti rozpory mezi zastánci tzv. práva na humanitární intervenci a těmi, kteří tvrdili, že suverenita států, jak 
ji uznává Charta OSN, vylučuje jakoukoli intervenci do vnitřních záležitostí. Především hořké zkušenosti z Bosny 
a Rwandy nakonec vedly k vypracování konceptu, který má zabránit genocidám a zločinům proti lidskosti. 
Doktrína „Odpovědnost za ochranu“ (Responsibility to Protect – R2P) je namířena především na prevenci, ale má 
i mechanismy, jež umožňují silovou intervenci na ochranu civilního obyvatelstva. 
 
R2P je komplexním institutem na pomezí mezinárodního práva, politiky a morálky. Jeho právní základ není zcela 
ujasněn, převažuje ale názor, že jeho obsah je s normami současného mezinárodního práva slučitelný. 
Nerozšiřuje okruh situací, za kterých lze na mezinárodní scéně použít ozbrojenou sílu. Nekonsensuální zásah na 
ochranu obyvatel cizího státu, tzv. humanitární intervence, je tak nadále dovolen pouze tehdy, pokud k němu 
dochází s mandátem Rady bezpečnosti OSN. 
 
Přetrvávající problémy s aplikací R2P jsou řešitelné, a vzhledem k tomu, že cílem konceptu je zajistit obyvatelům 
všech států světa ochranu před nejzávažnějšími zločiny, je jistě v zájmu celého mezinárodního společenství, aby 
jejich řešení bylo nalezeno do nejdříve. R2P má značný potenciál; nyní je ovšem třeba zajistit, aby jeho aplikace 
nevedla ke starému pokrytectví, ale dala novou naději všem lidem, které jejich vlastní stát dostatečně nechrání 
před zásahy do jejich lidských práv, nebo dokonce tyto zásahy sám páchá. 
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