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Ve ãtvrté kapitole nazvané Dûdické nároky
dítûte (str. 109–139) autorka po v‰eobecném
úvodu do problematiky blíÏe sleduje postavení
dítûte v roli dûdice v rámci intestátní tak i testamentární posloupnosti. ZdÛrazÀuje v˘razn˘
rozdíl v dûdickém právu zemském, které bylo
pÛvodnû spojeno s panovníkov˘m právem
k odúmrti. V˘znamnou úlohu zde hrála i instituce rodinného nedílu, majetkového spoleãenství ãlenÛ rodiny, kdy po smrti otce rodiny
pﬁecházel majetek na nejstar‰ího syna. Tento institut se teprve postupnû promûÀuje aÏ do jeho
zru‰ení Obnoven˘m zﬁízením zemsk˘m z roku
1627 pro âechy, 1628 pro Moravu. Udûlení testovací svobody bylo naopak souãástí mûstského
privilegia, udûlovaného panovníkem a bylo
proto propracovanûj‰í a „modernûj‰í“ oproti
zemskému právu. V této ãásti autorka dokládá
své závûry na pﬁíkladech z mûstsk˘ch archivÛ,
kde se dochovaly mû‰Èanské k‰afty, které sledovanou problematiku zajímavû ilustrují.
Pátá, nejrozsáhlej‰í kapitola Moc poruãenská
(str. 140–197) je vûnována anal˘ze tohoto právního institutu, kter˘ vznikal v pﬁípadû smrti otce stojícího v ãele rodiny a jehoÏ cílem byla
ochrana sirotka. Autorka zdÛrazÀuje, Ïe „Králi
jako nejvy‰‰ímu poruãníkovi byla obvykle pﬁisuzována povinnost dbát obecnû o blaho, dobro
a prospûch sirotkÛ a dohlíÏet na to, aby jim poruãníci nebo jiné osoby nijak ne‰kodili“ (str. 142).
Tato my‰lenka ochranné moci se v Evropû roz‰íﬁila díky kﬁesÈanství. Král pak povûﬁoval v˘konem konkrétních úkonÛ své poddané (napﬁ.
podkomoﬁího) a ti ji potom delegovali dále. Au-
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torka zdÛrazÀuje, Ïe ãeské právní prostﬁedí jak
zemské tak mûstské, neznalo poruãenství nad
Ïenami a bylo tedy vyhrazeno pouze pro nezletilé osoby. Práva a povinnosti poruãníkÛ byla
pomûrnû pﬁesnû vymezena (poruãník skládal
úãty ze své správy). V dal‰í ãásti kapitoly je analyzován tento institut na pﬁíkladu Koldínov˘ch
Práv mûstsk˘ch Království ãeského. V závûru
kapitoly se dozvídáme i o postavení vdovy, které je ilustrováno dobov˘mi pﬁíklady z judikatury mûstsk˘ch soudÛ. Souãástí anal˘zy je také
srovnání úpravy dﬁívûj‰í s úpravou ve V‰eobecném obãanském zákoníku z roku 1811.
V závûru knihy (str. 198–210) pak autorka dokládá své úvodní premisy následovnû „právní
ochrana dûtí má skuteãnû svÛj základ v nejstar‰ích právních pﬁedpisech, zahrnutí sociální roviny a otázek s ní spojen˘ch do právního ﬁádu
je skuteãnû záleÏitostí aÏ doby zcela moderní“
(str. 210).
Kniha je doplnûna obsáhl˘m poznámkov˘m
aparátem (str. 211–296), kde je ãtenáﬁi pﬁedkládána jak citace literatury, doplÀující literatura
a vysvûtlení závûrÛ, tak i obsáhlé pramenné pasáÏe, které dokládají autorãiny závûry. Právû tyto ãásti textu jsou velice pﬁínosn˘m prvkem celé
práce. Jak autorka sama zdÛrazÀuje, jedná se
o práci interdisciplinární, která spojuje jak archivnictví a historii, které promítá do roviny
práva a právních dûjin. Vzhledem k tomu, Ïe
autorka sama není vystudovanou právniãkou,
nejsou sice nûkteré formulace z hlediska právní
terminologie zcela pﬁesné, ale to nemûní nic na
kvalitû a obsahu referované knihy.
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Rozsáhlá monografie autora Andrew Claphama
s názvem Human Rights Obligations of Non-State
Actors je odborná publikace zamûﬁená na mezinárodní právo (veﬁejné) a jeho v˘voj. Na rozdíl
od klasick˘ch monografií autorÛ jako I. Brown44
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lieho ãi M. N. Shawa, pﬁitom A. Clapham nahlíÏí na mezinárodní právo pﬁedev‰ím optikou lidsk˘ch práv.
V úvodu autor definuje ãtyﬁi fenomény – globalizaci, privatizaci, fragmentaci a feminizaci,
které mezinárodní právo v dne‰ní dobû ovlivÀují a které úzce souvisí s otázkou povinností
nestátních aktérÛ v oblasti lidsk˘ch práv, na niÏ
je publikace zamûﬁena.
Vedle úvodu je publikace ãlenûna na dvanáct
kapitol. V první kapitole nazvané Old Objections
and New Approaches autor vymezuje tﬁi pﬁístupy
k mezinárodnímu právu, u nichÏ uvádí, jak je
nazíráno na otázku poru‰ení lidsk˘ch práv jednotlivce jin˘mi nestátními aktéry. Druhá kapitola Thinking Resposibly about the Subjects of
Subjects rozebírá postavení subjektÛ v mezinárodním právu, pﬁiãemÏ A. Clapham poukazuje
na zmatené a neucelé pojetí subjektÛ mezinárodního práva, které neumoÏÀuje jin˘m aktérÛm neÏli státÛm b˘t tímto subjektem. S odkazem na
zpÛsobilost nûkter˘ch aktérÛ mít práva a povinnosti v‰ak dále vysvûtluje, Ïe i tito (nestátní)
aktéﬁi subjekty mezinárodního práva b˘t mohou. Ve tﬁetí kapitole Characteristics of International Human Rights Law A. Clapham odhlíÏí od
klasického dûlení lidsk˘ch práv podle generací
a zamûﬁuje se na anal˘zu rÛzn˘ch typÛ (pramenÛ) práva, ze kter˘ch mohou práva a pﬁedev‰ím
povinnosti nestátních aktérÛ plynout (obyãejové/obecné mezinárodní právo, ius cogens,
smluvní právo, mezinárodní zloãiny, erga omnes a mezivládní standardy). Ve ãtvrté aÏ sedmé
kapitole (The United Nations, The World Trade Organization and the European Union, Corporations
and Human Rights, Non-State Actors in Times of
Armed Conflict) se A. Clapham vûnuje jednotliv˘m konkrétním nestátním aktérÛm a rozsahu
jejich lidskoprávních povinností. Vychází pﬁitom z právnû závazn˘ch i nezávazn˘ch mezinárodnûprávních dokumentÛ a konkrétních
mezinárodnûprávních pﬁípadÛ. V kapitole
osmé aÏ desáté (Selected UN Human Rights Treaties, Regional Human Rights Bodies, National Legal
Orders) je pozornost zamûﬁena na právní úpravu lidsk˘ch práv a ãinnost orgánÛ aplikujících
lidská práva v soukromé sféﬁe na univerzální
úrovni, na regionální úrovni a na vnitrostátní
úrovni. V jedenácté pﬁedzávûreãné kapitole Dignity and Democracy poukazuje A. Clapham na
dÛleÏitost lidské dÛstojnosti tvoﬁící základ lidsk˘ch práv a základní hodnotu v demokracii. A.
Clapham zde dochází k dÛleÏitému závûru, Ïe
tuto hodnotu je tﬁeba chránit nezávisle na tom,
zda útoãníkem je státní ãi nestátní aktér.
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Závûreãná dvanáctá kapitola Complexity,
Complicity, and Complementarity shrnuje zásadní
poznatky publikace, které jsou propojeny tﬁemi
pojmy: sloÏitost (complexity), spoluvina (complicity) a vzájemné doplÀování se (complementarity). A. Clapham konstatuje, Ïe lidskoprávní
povinnosti existují v nûkolika balíãcích (od
smluvní povinnosti státÛ pﬁes jejich povinnosti
vypl˘vajících z obyãejÛ, k povinnostem mezinárodních organizací i jin˘ch nestátních aktérÛ),
coÏ situaci ãiní sloÏitûj‰í pro urãení odpovûdného
subjektu. Proto narÛstá zapojení konceptu spoluviny (spoluodpovûdnosti) státu a jin˘ch nestátních aktérÛ (transnacionálních spoleãností,
jednotlivcÛ). Koncept vzájemného doplÀování se
pak akcentuje, Ïe pﬁi pozorování problému záleÏí
jak na pozorovateli, tak na sledovaném aparátu.
Entita tak mÛÏe b˘t povaÏována za soukromou
i veﬁejnou zároveÀ. Dále nám komplementarita
umoÏÀuje vidût rozmanitost aktérÛ, kteﬁí mohou
poru‰it lidskoprávní povinnosti. Urãité jednání
tedy mÛÏe dát vzniknout odpovûdnosti státu,
jednotlivci i organizaci.
Shrneme-li, v jednotliv˘ch kapitolách se jako
ãervená nit vine my‰lenka o nutnosti zmûny paradigmatu zaloÏeného na chápání dodrÏování
lidsk˘ch práv jako povinnosti pouze státÛ, neboÈ A. Clapham má za to, Ïe tyto povinnosti
mohou mít i nestátní aktéﬁi (mezinárodní organizace, transnacionální korporace, ozbrojené
opoziãní skupiny, jednotlivci). Autor poukazuje
na na‰e tradiãní chápání lidsk˘ch práv, které
nám znemoÏÀuje pochopit mûnící se situaci
v mezinárodním prostoru. A. Clapham si je vûdom, Ïe jeho netradiãní pﬁístup k mezinárodnímu právu by bylo moÏné z pozice tradiãního
mezinárodního právníka odmítnout jako jednodu‰e chybn˘, nicménû on se ve své knize snaÏí
upozornit na v˘voj v mezinárodním právu
a v oblasti ochrany lidsk˘ch práv uvádûním pﬁíkladÛ z praxe, v nichÏ jiÏ není moÏné rozeznávat jednoznaãnû mezi státní a nestátní sférou
a je tak nutno mezinárodní právo tomuto v˘voji pﬁizpÛsobit.
S ohledem na zamûﬁení by tato publikace mohla
mít pﬁínos pro v‰echny, kteﬁí se zab˘vají lidsk˘mi
právy; od pracovníkÛ v neziskov˘ch organizacích, pﬁes advokáty aÏ po akademiky. Vedle uveden˘ch by mohla mít pﬁínos i pro ty, kteﬁí se
zab˘vají mezinárodním právem a jeho v˘vojem
obecnû, neboÈ A. Clapham ve své publikaci vyz˘vá tradiãní postuláty mezinárodního práva pod
vlivem v˘‰e uveden˘ch moderních fenoménÛ.
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