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Úvod do problematiky 
 

     Skandinávské země jsou obecně pova�ovány za státy s pevnými, vysoce 
rozvinutými demokratickými nástroji vlády, stabilní ekonomikou a 
s propracovaným systémem sociální péče. Známa je rovně� anga�ovanost 
Skandinávie na globálních problémech lidstva.  
 
     Samotný region severní Evropy v�ak z hlediska bezpečnostně-politického 
�ádnou vět�í pozornost příli� nepřitahoval. Hlavním důvodem poklidného a 
vesměs přátelského vývoje vztahů mezi státy Severu byla a je �iroká 
spolupráce, co do svého rozsahu bez nadsázky jedinečná. Její jedinečnost 
spočívá v tom, �e zasahuje do v�ech sfér společnosti od parlamentní či vládní 
kooperace po celou řadu vládních a nevládních organizací reprezentujících 
prakticky ka�dou lidskou činnost. Tuto bohatou spolupráci dokázali Seveřané 
realizovat za současného udr�ení si plné národní suverenity a bez ohledu na 
odli�nou obrannou koncepci či mnohdy rozdílný vývoj ekonomiky jednotlivých 
států.  
 
     Hlavním cílem a smyslem této práce je objektivně popsat fungování 
instituce, která tvoří pomyslný Pamír vý�e zmíněného � Severskou radu 
(Nordiska rådet). V ohnisku pozornosti stanou zvlá�tnosti, které z pohledu 
mezinárodního práva pota�mo práva mezinárodních organizací Rada 
vykazuje. V této souvislosti se zaměříme předev�ím na nalezení právního 
důvodu, na jeho� základě v roce 1952 Rada vznikla, předpisy upravující 
postavení organizace od jejích prvních stanov přes Helsinskou smlouvu a� po 
současnost či specifický právní status, jeho� se v Radě dostává třem 
autonomním samosprávným územím. Daná specifika pak budou 
konfrontována s  teorií práva mezinárodních organizací. Aby byl obraz 
Severské rady co nejuceleněj�í, je ponechán prostor pro seznámení se 
s politickou stránkou činnosti této organizace, jako� i představení různých 
konceptů mo�ného vývoje Rady pro futuro. 
 
     Vedle primárně juristického přístupu k uvedené problematice pova�uje 
autor za nezbytné zamyslet se na pozadí stručné reflexe skandinávských 
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dějin nad těmi ideovými a sociokulturními faktory, které daly vzniknout pocitu 
silné severské sounále�itosti, a je� se nakonec staly my�lenkovým 
substrátem, na něm� byla postavena a odůvodněna existence Severské rady. 
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1. Základní ideové faktory vedoucí k vytvoření Severské rady 
 
 
1. 1.  Vikingská éra � společná historie skandinávských států 
 
     Geograficko-politické výrazy Skandinávie nebo Sever se v�ily pro obecné 
označení pěti států situovaných v severní Evropě. Tři z těchto států � Dánsko, 
Norsko a �védsko � byly od prvopočátku svého vzniku osídleny kmeny 
germánského původu, které se zde usadily v průběhu tzv. �velkého stěhování 
národů� a začaly zde vytvářet první kmenové svazy. Během hlavní epochy 
vikingské expanze (asi kolem roku 900 n. l.) byly osídleny Faerské ostrovy a 
posléze také Island. Zhruba o jedno století později dosahují Islanďané 
jihozápadního pobře�í dne�ního Grónska, kde zakládají několik obchodních a 
rybářských osad. Kolonie na Islandu a Grónsku existovaly v podstatě jako 
nezávislé quazistátní útvary, a to a� do �edesátých let 13. století, kdy se  
v průběhu dvou let (1261-1262) staly součástí Norské koruny. Postupně byly 
obě tyto oblasti prohlá�eny za nedělitelnou součást Norského království, kdy� 
se o několik let předtím stalo toté� Faerským ostrovům.  
 
     Kolem roku 100 n.l. se v oblasti dne�ního Pobaltí a Finského zálivu začíná 
objevovat vcelku početná skupina Finů, etnika s blí�e neurčeným původem a 
se specifickým jazykem, je� postupně v průběhu následujících dvou staletí 
osídluje oblasti současného ji�ního a středního Finska. Finové se brzy dostali 
pod kulturní vliv �védů �ijících na druhé straně Zálivu a ji� usazených na 
Ålandských ostrovech le�ících mezi �védskem a Finskem. Vztahy mezi 
�védy a Finy se začínají významněji rozvíjet v průběhu tzv. "zlatého 
vikingského věku" tj. mezi lety 800 - 1000 n. l., kdy �véd�tí Vikingové začínají 
pronikat přes území ji�ního Finska a Pobaltí na Ukrajinu a k Černému moři. 
Podél těchto tras se usazují �véd�tí vojáci a obchodníci, kteří se stávají 
vysunutým předmostím pro nástup tzv. druhé kolonizace Finska. Usazování 
�védů na území vlastního Finska v�ak probíhá teprve od roku 1100. O 
násilné kolonizaci finského území ov�em není mo�né dost dobře hovořit. 
Nově příchozí �véd�tí osadníci se povět�inou usazovali na velmi řídce, 
mnohdy pak i vůbec neobydlených územích. Proto bývá �védská okupace 
Finska označována za mírovou, neboť nevedla k vyhánění či vyhlazování 
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původní populace, ba dokonce vztahy mezi oběma národy zůstávaly relativně 
přátelské1.  
 
     �védové byli v této době na vy��í kulturní i organizační úrovni ne� méně 
vyspělé finské kmeny. Zatímco struktura a hierarchizace v rámci �védské 
společnosti ji� prakticky odpovídaly středověkému řádu, ve finském etniku 
stále přetrvávaly principy kmenové demokracie. �védská kolonizace na 
východě byla proto velmi brzy následována i expanzí �védské státní moci do 
těchto oblastí, která byla podporována i katolickou církví, proto�e Finové byli 
pohani. Znovu je ov�em třeba v této souvislosti opakovaně zdůraznit, �e 
�védské výboje nemohou být ani v nejmen�ím srovnávány například 
s okupací Pobaltí či některých slovanských enkláv východně od Labe Řádem 
německých rytířů, je� byla spojena s násilnou germanizací2. Finským 
zemědělcům a rolníkům byl ponechán jejich ve�kerý majetek a výsady. 
Jedinými povinnostmi, jim� se Finové museli podrobit, bylo dodr�ování 
�védského práva, placení daní a přijetí učení katolické církve. O tom, �e se 
finské kmeny relativně snadno uzpůsobily vyspělej�í státní moci, svědčí 
naprostá absence povstání či jiného projevu odporu proti novému pořádku. 
Od roku 1300 jsou ji� obecně pova�ovány �védsko a Finsko jako jedno 
království. V roce 1362 pak dochází k finsko-�védskému �vyrovnání�, neboť 
východní region království byl uznán za rovnocenný vůči star�í, západní 
části3. Základními pilíři finsko-�védského soustátí, které z dne�ního pohledu 
zahrnovalo více ne� 57% Severu, byly osoba panovníka, církev, legislativa a 
právní systém. Jazyk mezi jednotící prvky patřil pouze částečně, neboť ve 
Finsku byla znalost �véd�tiny omezena pouze na vládnoucí vrstvu a městský 
patricifát. Vět�ina obyvatelstva v�ak hovořila finsky.  
 
     Není ov�em sporu o tom, �e navzdory jazykovým diferencím patří Finové 
do sociokulturní oblasti Severu. Jejich filosofie a nábo�enství, právní systém a 
tradice, politické a společenské hodnoty byly a  jsou pova�ovány za severské. 
Odhlédneme-li ov�em od fin�tiny a jejího odli�ného lingvistického základu, 
mů�eme ve vztahu k celé Skandinávii jazyk za jednotící pouto pova�ovat.  
 
     Dal�ím celoskandinávským pojítkem bylo nábo�enství. Původně pohanské 
germánské kmeny Vikingů se v 10. a 11. století odklání od tradičního 
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polyteistického vyznání a  pozvolna přijímají křesťanství (sv. Olaf). Ve druhé 
polovině 16. století se v�ak skandinávské státy, do té doby katolické, přiklonily 
k evangelickému nábo�enství, přesněji pak k  jeho luteránské větvi. 
Jednomyslný souhlas s reformací projevený oficiálním prohlá�ením Dánského 
a �védského království, je� v té době ovládaly celou severní Evropu, za 
protestantské státy velmi výrazně přispěl k jednotě Severu i na poli 
religionálním4.    
 
     Jiným významným tmelem severské jednoty bylo právo, v něm� se 
zrcadlila ochrana hodnot sdílených skandinávskou pospolitostí. Ji� právní 
řády vikingských států vykazovaly vysokou míru shody a li�ily se pouze 
v detailech. Starovikingský právní systém a legislativa jím vytvořená se ukázal 
být i dostatečně silný na to, aby �odolal� náporu římskoprávní tradice. 
Aplikace předpisů římského práva tak pomyslně končila na hranicích 
skandinávských států5.  
 
     Na základě vý�e uvedeného lze konstatovat, �e od nejraněj�ích 
historických epoch byla severská identita provázána předev�ím jazykem, 
právem, nábo�enstvím a společným historickým původem. Navzdory v�em 
těmto významným prvkům severské jednoty se u� v průběhu pouhého 
jednoho století po vikingské éře začínají vytvářet tři nové státní útvary, je� 
spolu velmi brzy začnou soupeřit o nadvládu nad regionem severní Evropy. 
Obrovské území, na něm� se Skandinávie rozkládá, dává odpověď na otázku, 
proč kulturní příbuznost nebyla následována odpovídající politickou jednotou.  
Oněmi třemi státy, je� se v následujícím období budou více či méně úspě�ně 
sna�it o podmanění Severu a jeho sjednocení pod svou nadvládou, byly 
Dánsko, k němu� nále�ely i oblasti nacházející se dnes v ji�ním �védsku 
(Skåne), dále Norsko s územími na �védském jihozápadě (Bohuslän), 
Grónskem, Islandem a Faerskými ostrovy, a �védsko zahrnující i současné 
Finsko.       
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1. 2. Epizoda Kalmarské unie 
 
     Po relativně dlouhé období nebyly mezi třemi hlavními skandinávskými 
státy navzdory četným men�ím střetům vá�něj�í spory a jejich hranice tak 
mohly zůstat neměnné. K poměrné stabilitě vztahů přispívaly i �lechtické 
rodiny, je� měly často nemovitý majetek ve dvou nebo v�ech třech těchto 
zemích. Majetkové vztahy doprovázené sňatkovou politikou pak vedly k tomu, 
�e se dvě či v jednom případě dokonce v�echny tři monarchie ocitly ve 14. 
století pod vládou jednoho panovníka, ani� by to představovalo výrazněj�í 
komplikaci ve vztazích mezi nimi.  
 
     Prvním klíčovým momentem, který vedl k dočasnému sjednocení 
severských zemí, byla personální unie mezi Dánskou a Norskou ří�í. Tato 
unie byla zalo�ena v roce 1380 nástupem dánského krále Olufa III. 
Håkonsena na uvolněný norský trůn a trvala bezmála pět století, ne� se roku 
1814 rozpadla. Během této periody se mezi Norskem a Dánskem utvořily 
velmi těsné vztahy.  
 
     V roce 1389 do�lo k události, která byla základem k přechodnému 
sjednocení Severu. Na �ádost �védské �lechty přebírá dánská královna 
Margarethe I. vládu nad �védskem, kdy� předtím její armáda porazila vojska 
Albrechta Mecklenburského. Poprvé v historii severských zemí tak jeden 
panovník kumuloval ve svých rukou tři koruny � dánskou, norskou a 
�védskou. Formální potvrzení personální unie �védska, Norska a Dánska 
v�ak bylo uskutečněno a� o osm let později v roce 1397, kdy� Margarethe I. 
odevzdala vládu nad celou Skandinávií svému synovci Eriku VII. 
Pomořanskému, který byl 17. června za přítomnosti skandinávské �lechty 
slavnostně korunován na krále v�ech tři zemí v jiho�védském městě Kalmaru, 
je� v této době patřilo Dánsku. Fakticky v�ak byla hlavou této rozsáhlé 
personální unie i nadále Margarethe. Ta po�adovala, aby Kalmarská unie, jak 
se nyní soustátí oficiálně nazývalo, měla společného krále, zahraniční politiku 
a obranu. Spravování domácích zále�itostí pak mělo zůstat plně v rukou 
národních států, částečnou autonomii měla mít i správa soudních úřadů6.    
 



 12

     Královnina politika byla motivována snahou mobilizovat �lechtu 
skandinávských zemí ke společné obraně proti rozpínavosti 
severoněmeckého hanzovního svazu a jeho představitelů, kteří se rovně� 
sna�ili o politickou a ekonomickou dominanci nad Baltem. Tato politika byla 
úspě�ná po dobu trvání nebezpečí, je� ze strany hanzovního svazu hrozilo. 
Kalmarská unie úspě�ně odvrátila velmi reálnou hrozbu germanizace 
Skandinávie, co� mělo dalekosáhlé důsledky jak pro dal�í vývoj na Severu tak 
v Evropě.  
 
     Ve své původní podobě v�ak Kalmarská unie vydr�ela pouze padesát let. 
Dokud vládla Margarethe I., respektovala postavení ka�dého z jednotlivých 
členských států personální unie, třeba�e Dánsko se svou prosperující 
ekonomikou, hustou populací a výbornou armádou bylo jednoznačně vedoucí 
a nejvlivněj�í mocností. V roce 1412 Margarethe umírá a na její místo 
nastupuje Erik VII. Pomořanský. Nový král neprojevil takový politický rozhled 
a prozíravost jako jeho předchůdkyně. Neustále se sna�il preferovat dánské 
zájmy bez ohledu na stanoviska dvou zbývajících států, co� se mu stalo 
osudným. �lechtické rody z Norska a �védska včetně části dánské �lechty, 
které si přály restauraci ideji Kalmarské unie, zbavily Erika trůnu a za jeho 
nástupce prohlásily Kry�tofa III. Bavorského.  Kry�tofovi se úspě�ně podařilo 
navázat na politiku Margarethe I. a obnovit původního ducha Kalmaru. Po 
Kry�tofově smrti v�ak v letech 1448-1452 Unii přechodně opustilo �védsko a 
korunovalo vlastního krále. Tím byla její akceschopnost naru�ena a dá se říci, 
�e prakticky přestala existovat. Ačkoliv se �védsko později do Kalmarské unie 
vrátilo, bylo její trvání ji� v podstatě formální. Norsko a Dánsko v�ak velmi 
usilovaly o to, aby se Stockholm opětovně stal její plnohodnotnou součástí se 
v�emi aspekty z toho plynoucími. Svou představu se dánsko-norská 
personální unie sna�ila �védsku vnutit střídavě vojensky či diplomaticky za 
pomoci domácí prounionisticky orientované �lechty. Tyto iniciativy v�ak měly 
spí�e kontraproduktivní účinek. Naopak značně posilovala pozice zastánců 
plné �védské  nezávislosti a suverenity, která s ka�dým dánským a norským 
vpádem narůstala. 
 
     Kalmarská unie měla dramatický konec. V roce 1520 se dánsko-norskému 
králi Kristiánovi II. podařilo po náročném obléhání obsadit Stockholm. Několik 
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dní po jeho dobytí dal Kristián na hlavním náměstí surově zmasakrovat hlavní 
vůdce protiunionistické strany. �Stockholmská krvavá lázeň� vyvolala zdě�ení 
ve v�ech sférách �védské společnosti, co� mělo za následek úspě�né 
povstání proti Dánům, které se v roce 1523 podařilo ze středního �védska 
vyhnat. Prounionistická strana se rozpadla a �védská �lechta si zvolila 
nového krále z domácího rodu � Gustava I. Vasu.  
 
    Unie tedy skončila tragickou roztr�kou, která po sobě zanechala (zejména 
ve �védsku) značnou animozitu vůči jakýmkoliv dal�ím spolkům podobného 
druhu. Na druhou stranu je třeba objektivně konstatovat, �e Kalmarskou unií 
byl realizován ideál politické jednoty Severu, který i po skončení jejího trvání 
úspě�ně pře�íval i následující staletí, i kdy� jeho intenzita byla v jednotlivých 
zemích různá. Nejsilněj�í byl pochopitelně v Dánsku, je� nebylo zatí�eno 
�ádným břemenem vzpomínek na udr�ení národní identity7.      
 
 
 
1. 3. Skandinavistické hnutí a jeho dopad 
 
     Po neslavném konci Kalmarské unie byla Skandinávie od roku 1523 
v podstatě rozdělena na dva státní útvary. V její západní části to bylo mocné 
dánsko-norské království spravované z Kodaně a zahrnující kromě Dánska a 
Norska také ostrovní oblasti Islandu, Grónska a Faerských ostrovů. Východní 
části pak dominovalo Království �védské, které, jak ji� bylo uvedeno, 
zahrnovalo od 14. století také Finsko.  
 
     Proto�e obě zmíněná království začala mezi sebou soupeřit o nadvládu 
nad prostorem Baltu a Severního moře, byly jakékoliv my�lenky na jednotu 
Skandinávie na dlouhých 300 let zcela vyloučeny. V průběhu této doby do�lo 
rovně� ke změně politické mapy regionu. Zejména se tak dělo po konci tzv. 
Velké severské války, v ní� �védsko ztratilo značnou část svých dr�av ve 
prospěch Polska a Ruska, a dále za válek napoleonských, kdy se Stockholm 
musel zříci Finska i Ålandských ostrovů, které se staly vazaly Ruska, av�ak 
jako člen velké koalice proti Napoleonovi v �bitvě národů� u Lipska, získal na 
svém odvěkém dánském rivalovi podporujícího francouzského císaře celé 
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pevninské Norsko. Součástmi Dánské koruny tak zůstaly ji� pouze Island, 
Faerské ostrovy a Grónsko. 
 
     Po tomto bouřlivém vývoji, kdy u� se zdálo, �e se politicky zpřetrhané 
svazky mezi severskými státy nikdy plně neobnoví, při�la nová naděje pro 
stoupence skandinávské jednoty v podobě tzv. skandinavistického hnutí. Ke 
vzniku tohoto hnutí významně přispěl nástup romantismu v umění a literatuře. 
Skandinávský romantismus se projevoval ve dvou liniích, které navzájem 
představovaly určitý paradox. Některým severským národům (Finové, Norové) 
slou�il jako podpora snah o jejich samostatnost a právo jít svou vlastní 
cestou, na druhé straně, čím více se v�ak literáti sna�ili o obhajobu národní 
samostatnosti pomocí historie, tím více objevovali silné přirozené vztahy, jimi� 
byly odpradávna národy na Severu k sobě připoutány.  
 
     Zájem o téměř zapomenuté společné kulturní dědictví Severu vyvolal 
v této době nový vědní obor � archeologie. Nálezy historických artefaktů, 
jako� i postupné porozumění písmu starých Vikingů runám, to v�e 
zdůrazňovalo přirozenou pospolitost mezi prvními obyvateli Skandinávie 
daleko předtím, ne� existovaly národní státy8. 
 
     Idea jednotného Severu se začala prosazovat nejprve na akademické 
půdě mezi studenty a učenci z celé Skandinávie. Sen o jednotě byl podobně 
jako v Německu či Itálii i ve Skandinávii politicky podporován kromě studentů 
také vy��í střední třídou. Rozvoj nových dopravních prostředků jakými byly 
parník či �eleznice, usnadnil osobní kontakt mezi přívr�enci sjednocené 
Skandinávie.  
 
     Vůbec první akcí celoseverského charakteru bylo setkání mladých 
přírodovědců v roce 1839 uskutečněné podle německého vzoru. Prusko se 
stalo vůbec velkou inspirací pro nordisty, neboť jejich velkému zájmu se tě�il 
mezi německými státy nově zavedený Celní spolek (Zollverein). 
 
     Nejradikálněj�í skandinavisté snili o společném parlamentu a ústavě. Tato 
my�lenka na�la podporu u �védských králů první poloviny 19. století (Oskar I., 
Karel XV.), kteří si pohrávali s ideou vytvoření Severské unie pod �védskou 
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královskou dynastií. �véd�tí extremisté věřili, �e jim Severská unie dopomů�e 
k vymanění Finska z ruského jařma.  
 
     Zcela jiné byly příčiny �iroké podpory skandinavismu v Dánsku. Vedle 
tradičních historických důvodů se jednalo předev�ím o stále reálněj�í hrozbu 
ozbrojeného útoku ze strany Pruska. Proto vidina jednotného Severu měla u 
Dánů daleko vět�í pochopení ne� u jiných severských národů. 
 
     Zajímavým se v této souvislosti mů�e zdát srovnání Skandinávie s Itálií a 
Německem, kde rovně� v průběhu 19. století probíhaly pokusy o sjednocení. 
Úsilí o jednotu Německa a Itálie byla úspě�ná proto, �e se na počátku tohoto 
procesu na�el v obou zemích samostatný stát (Prusko, Sardinské království), 
který disponoval natolik silnou armádou, aby si dokázal podmanit i ostatní 
státy. Toto v�ak nebyl případ Skandinávie. Jednak ani momentálně nejsilněj�í 
stát Severu �védsko nedisponovalo takovou armádou, aby mohlo dobýt 
v�echny okolní státy, a rovně� zde chyběla touha po unifikaci �krví a 
�elezem�. Historie četných vzájemných konfliktu zůstávala je�tě stále v paměti 
mnoha Seveřanů.  
 
     Jednota by tak na Severu mohla vzniknout pouze přes vyjednávání a 
úzkou kooperaci. Ve druhé polovině 19. století v�ak byly dány předpoklady 
pouze pro vytvoření obranné unie z důvodů vý�e rozebraných. Plány na 
obrannou severskou alianci v�ak skončily krachem. �védsko se bez pomoci 
dal�í západní mocnosti neodvá�ilo jít na pomoc slab�ímu Dánsku proti 
výborně vyzbrojené pruské armádě, a tak v roce 1864 vyhlásilo neutralitu. 
Tento akt vyvolal v Dánsku velkou nevoli a u �védských a norských 
přívr�enců skandinavismu rozčarování nad postupem vlády. Mnoho 
�védských a norských dobrovolníků proto ode�lo pomáhat Dánsku v jeho 
nerovném boji se svým německým sousedem9.  
 
     I přes obrovské zklamání ze �védského postoje k válce o �lesvicko-
Hol�týnsko nebyla víra v mo�nou u��í kooperaci Severu zničena. Na druhou 
stranu vyplynulo z této události pro představitele skandinavismu určité 
�krizové poučení�, a to v tom, �e nebylo prozíravé sna�it se o vybudování 
jednoty Skandinávie �shora�, prostřednictvím budování obranné aliance či 
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společné ústavy v rámci jednoho panovnického domu. Skandinavisté 
pochopili, �e musí svůj záměr prosadit �zdola� přes �irokou veřejnost. Tento 
přístup znamenal zároveň odklon od původních velkolepých projektů a byl 
orientován zejména na eventuální výhody, které by �ir�í kooperace přinesla 
pro ka�dodenní �ivot. Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Brzy byly 
vypracovány plány na vytvoření severské celní unie, uva�ovalo se rovně� o 
společné měně, sjednocení měr a vah či vzájemném uznávání univerzitních 
diplomů10. Prvních úspěchů bylo dosa�eno zalo�ením Severské po�tovní 
unie, některé předpisy dánského občanského soudního řádu byly zavedeny 
ve �védsku a naopak, čile se rozvíjí činnost mezi národními organizacemi a 
zájmovými svazy, v roce 1862 se koná první V�eseverský ekonomický 
kongres.  
 
     Po roce 1864 nastává v Dánsku a �védsku výrazná obměna politické 
garnitury. Do čela obou států se dostávají politikové silně ovlivněni duchem 
vzájemné severské spolupráce. Ministři, poslanci, právníci či státní úředníci 
se vesměs rekrutovali z řad bývalého studentského hnutí 40-tých let 19. 
století a nyní měli mo�nost převést část my�lenek skandinavismu do praxe. 
Byli to právě tito mu�i, kteří dali vzniknout koncepci tzv. lidových vysokých 
�kol - folkhögskolorna, které od 60-tých let nejen poskytovaly mo�nost 
roz�íření a doplnění si vzdělání pro dospělé, ale staly se také ba�tami osvěty 
a propagace skandinávské jednoty. Odtud se �ířil mezi základní vrstvy 
společnosti duch severské jednoty a bratrství11. 
 
     V roce 1872 se koná první zasedání severských právníků uskutečněné 
pod patronací některých významných členů skandinavistického hnutí. Toto 
zasedání bylo počátkem právní spolupráce, která od té doby umo�nila 
vybudovat právní společenství úctyhodného rozsahu (viz ní�e).  
 
     Tý� rok je na základě tlaku severských ekonomů a předních dánských a 
�védských obchodníků rozhodnuto o zalo�ení společné měnové unie mezi 
Dánskem a �védskem na bázi tzv. zlatého mincového základu. Dohoda o 
společné měnové unii byla v roce 1873 ratifikována Dánskem a �védskem, 
Norsko, je� v této otázce mohlo jednat s ohledem na svou vnitřní autonomii 
samostatně, přistoupilo do unie za dva roky. O několik let později se zavádí 
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do oběhu společné bankovky, které ji� byly znakem rozsáhlého stupně 
spolupráce12.  
 
     Neúspěchem v�ak skončil ambiciózní projekt na vytvoření Severské celní 
unie, ačkoliv zde u� existovala speciální úprava celních otázek mezi 
�védskem a Norskem, Dánsko se k této úpravě nakonec nepřidalo. 
   
     I přes krach projektu celní unie se dá říci, �e ve druhé polovině 19. století 
zaznamenává spolupráce mezi severskými národy zřetelný úspěch. Klíčovou 
roli sehrál v této souvislosti fakt, �e idea skandinavismu nezůstala pouze na 
akademické půdě, ale podařilo se ji �iroce implementovat do povědomí 
lidových mas.  
 
     V důsledku obchodní unie dochází k daleko vět�í migraci obyvatelstva za 
prací ne� dříve, co� zapříčinilo u��í vztahy mezi jednotlivými odborovými 
organizacemi. V roce 1886 se schází vedoucí představitelé odborů společně 
se zástupci sociálně-demokratických stran a vyhla�ují oficiálně podporu 
severské spolupráci, co� se ukázalo být z hlediska jejího dal�ího vývoje jako 
naprosto stě�ejní. Skandinavismus tak byl obohacen o významné sociální 
faktory, které jsou na Severu dodnes silně přítomny. Vedle odborářů či 
obchodních svazů podporovali těsněj�í severské vztahy i jiné zájmové svazy 
a hnutí, tak�e na konci 90-tých let 19. století u� byla my�lenka severské 
jednoty �iroce akceptována.  
 
     V roce 1907 zakládají poslanci jednotlivých národních parlamentů svůj 
první soukromý orgán pro otázky spolupráce � Severskou meziparlamentní 
unii. Členové tohoto tělesa byli významnými poslanci jednotlivých národních 
parlamentů stavějící se příznivě k hlub�í skandinávské spolupráci. Severská 
meziparlamentní unie slou�ila jako diskusní forum pro výměnu názorů 
ohledně cest mo�né severské kooperace. Její ryze neformální charakter 
podtrhovalo to, �e neměla své sídlo,  zasedání se konala nepravidelně a 
účastníci vystupovali v�dy jako soukromé osoby. Právě ona neformálnost 
přispěla k tomu, �e Severská meziparlamentní unie přečkala v modifikované 
podobě do dne�ních dnů a při úvahách o podobě Severské rady slou�ila jako 
zdroj inspirace.  
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1. 4. Plody meziválečné spolupráce 
 
     Katastrofy I. světové války dokázaly vytvořit předpoklady pro daleko u��í 
vztahy mezi státy Severu ne� doposud. Vedle ekonomické a vládní 
spolupráce dochází i k těsněj�í kulturní kooperaci. V�echny tyto aspekty se 
promítly do vytvoření Severské asociace (Föreningen Norden), která byla 
zalo�ena roku 1919 s odbočkami v Dánsku, �védsku a Norsku, od roku 1922 
na Islandu a v roce 1924 i ve Finsku. Pozděj�í samosprávné regiony zalo�ily 
své vlastní odno�e této organizace � Faerské ostrovy v roce 1952, Ålandské 
ostrovy v roce 1970 a Grónsko v roce 198013.  
 
     Tato nevládní organizace byla zalo�ena dánskými, �védskými a norskými 
úředníky, politiky a předními obchodníky, kteří se během války podíleli na 
dohodách a vzájemné výměně produktů a potravin. Jejich hlavním cílem bylo 
uchovat ducha spolupráce a jednoty i pro mírové časy a jeho propagace ve 
v�ech oblastech ka�dodenního �ivota.    
 
     Nejdůle�itěj�ími událostmi, které I. světová válka do severské historie 
přinesla, v�ak bylo osamostatnění Finska (6. 12. 1917) a zrovnoprávnění 
Islandu s pevninským Dánskem (1. 12. 1918). Zatímco Island obdr�el svou 
značnou autonomii po sérii �domácích� dohod s Kodaní a a� do vyhlá�ení své 
úplné nezávislosti v roce 1944 s ní sdílel u� jen hlavu státu a společnou 
zahraniční politiku, Finsko dosáhlo své nezávislosti v rámci důsledků, je� 
vyvolala revoluce v Rusku. Ålandským ostrovům, o jejich� mezinárodněprávní 
pozici je�tě bude zmínka, byla v rámci Finska dána rozsáhlá samospráva.  
 
     Meziválečné období se vyznačovalo velkou anga�ovaností 
skandinávských států v globální politice. Ji� v posledních fázích války se tyto 
státy zapojily do úvah o vytvoření světového bezpečnostního systému a 
v rámci diskuse přednesly řadu návrhů na jeho budoucí podobu.  
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     Kdy� ve 20-tých letech dochází k zalo�ení Společnosti národů, přesouvá 
se centrum severské spolupráce na její půdu. Mimoto se skandinávské státy 
plně zapojily i do fungování Mezinárodní organizace práce (ILO), jako� i jiných 
mezinárodních organizací, ať u� v rámci systému Společnosti národů či mimo 
něj. S ohledem na vý�e řečené nevyzní proto překvapivě, �e 
nejvýznamněj�ím výsledkem na ekonomickém poli spolupráce bylo 
přistoupení ke v�em důle�itým obchodním smlouvám sjednaných pod 
patronací Společnosti národů14. 
 
     V podstatě uniformní přístup k projednávaným otázkám vedl k tomu, �e na 
oblast Severu začalo být nazíráno jako na jediný celek, co� představovalo 
vítané uznání pokroku v severské spolupráci. Důkazem významného 
postavení severských států ve Společnosti národů bylo místo v Radě 
Společnosti, na kterém se skandinávské státy permanentně střídaly, tak�e lze  
konstatovat, �e Skandinávie měla v Radě stálé křeslo15.  
 
     Přesun tě�i�tě severské spolupráce do Společnosti národů v�ak 
v podstatě znamenal její regionální utlumení. Přestaly se konat pravidelné 
schůzky ministrů zahraničních věcí, národní vlády spí�e ne� dal�í pokrok ve 
vzájemné spolupráci zajímalo ře�ení problémů, které se nakupily během 
války. Do jisté míry pochopitelnou stagnaci na poli politickém v�ak 
kompenzoval rozvoj kooperace na poli kulturním. Jedním z jeho důsledků bylo 
ji� zmíněné zalo�ení Severské asociace, která se stala neformálním místem 
pro diskusi o dal�ích podobách severské spolupráce. 
 
      Třicátá léta uplynulého století představují nový vítr, který opět o něco 
silněji zadul do plachet kooperace. Hlavními příčinami byly negativní důsledky 
světové krize, nástup nacistického hnutí v blízkém Německu otevřeně 
propagujícího rasovou nesná�enlivost a celá řada dal�ích aspektů, je� 
naznačovaly vysoký stupeň pravděpodobnosti vypuknutí válečného konfliktu.  
 
     Tváří v tvář problémům a stoupajícímu riziku opětovného vypuknutí války 
pochopily vlády severských států důle�itost a výhodu osobních kontaktů, 
jako� i důvěrnou znalost skandinávského prostředí, co� hrálo roli při obnovení 
pravidelných schůzek vysokých státních úředníků ve skandinávských 
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metropolích, neboť v průběhu uplynulých 20 let se kontakty na nejvy��í úrovni 
realizovaly v podstatě pouze v �enevě.  
 
     První setkání ministrů zahraničních věcí Dánska, �védska, Norska a 
Islandu proběhlo v lednu roku 1932. O dva roky později se ji� schůzka koná i 
za přítomnosti �éfa finské diplomacie. Schůzky severských ministrů 
zahraničních věcí se poté opakovaly ka�doročně a� do února 1940. 
Bezprostředně po skončení II. světové války pak byly obnoveny. Politickým 
výsledkem těchto jednání bylo vyhlá�ení politiky neutrality pro případ 
válečného konfliktu.  
 
     V zahraničně politické praxi byl kurz nastolené linie neutrality velmi striktně 
dodr�ován. Kdy� se např. v roce 1936 rozmělnily  sankce Společnosti národů 
proti Itálii, která byla agresorem vůči Etiopii, v�echny skandinávské státy 
přednesly výhradu k uplatňování dal�ích případných sankcí ulo�ených touto 
organizací v budoucnu a zároveň opětovně deklarovaly úmysl vyhlásit 
neutralitu v případě jakéhokoliv světového válečného konfliktu. V roce 1938 
pak tyto státy společně přijaly nová pravidla pro její vyhlá�ení16. 
 
     V meziválečné éře v�ak dochází v rámci kontaktu mezi skandinávskými 
státy i ke dvěma vá�ným roztr�kám, které významně zasáhly i do teorie 
mezinárodního práva.  
 
     První z obou případů ve�el do dějin mezinárodní kazuistiky jako spor o 
Ålandské ostrovy. Podstatou tohoto případu byla touha �védsky hovořícího 
obyvatelstva o připojení se ke �védskému království. Jak bylo zmíněno vý�e, 
toto strategické území v prostoru Baltského moře bylo �védy osídleno ji� asi 
1000 let, nicméně po prohrané Velké severské válce jej �védsko společně 
s Finskem ztratilo. Ålandské ostrovy pak byly administrativně přiřazeny 
k Finsku, je� se stalo velkovévodstvím s ruským protektorátem. 
 
     Po skončení I. světové války pocítila �védská enkláva �anci k opětovnému 
připojení ke své �staré vlasti�. Její úsilí o nárok na sebeurčení bylo nemalou 
měrou podporováno i �védskými politickými kruhy. Situace se nakonec 
vyhrotila natolik, �e musela být v roce 1921 ře�ena před Společností národů, 
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její� arbitři rozhodli ve prospěch Finska. Toto rozhodnutí se opíralo předev�ím 
o fakt, ze Finsko nad Ålandem uplatňovalo svou suverenitu v průběhu 
déledobého období (200 let) a svou roli zde sehrál také aspekt teorie o 
nedělitelnosti státního území, byť obydleného jinou jazykovou a kulturní 
men�inou17.  
 
     Rozhodnutí Společnosti národů tak upřednostnilo princip teritoriality a 
územní svrchovanosti před principem personality. Obě země se tomuto 
stanovisku podřídily, nicméně Finsko jako určitou kompenzaci udělilo 
Ålandským ostrovům značnou míru autonomie, právo u�ívat svou vlajku (viz 
příloha) a celé území bylo později i demilitarizováno18.  
 
     O více ne� 10 let později vyvstal konflikt mezi Dánskem a Norskem, je� se 
týkal uplatňování suverenity nad částí východního Grónska, nad ním� si 
Kodaň nárokovala svrchovanost. Norsko ov�em v roce 1931 dánskou 
svrchovanost nad celým ostrovem odmítlo uznat. Deklarací z července 1931 
potvrdilo oficiálně převzetí svrchovanosti nad nekolonizovanou částí tzv. 
Východního Grónska, přičem� argumentovalo tím, �e dané území má 
charakter terra nullius. Ohledně zbytku ostrova nebyla dánská suverenita 
Norskem nijak zpochybňována. Dánské království ov�em takovou interpretaci 
odmítlo a spor byl předlo�en Stálému dvoru mezinárodní spravedlnosti19. 
V roce 1933 uznal Dvůr suverenitu Dánska nad tímto územím20 a napětí, 
které mezi oběma státy vypuklo, rychle ustalo. Bylo to způsobeno i tím, �e se 
jak Dánsko tak Norsko soustředily více na politický vývoj v Evropě, ne� na de 
facto liduprázdné území v Severním ledovém oceánu.  
 
     V roce 1935 toti� dokončilo Německo své vyzbrojování a stalo se 
dominantní námořní silou v baltském prostoru, co� znamenalo pro v�echny 
státy v této oblasti vá�nou hrozbu pro jejich obchodní a politické zájmy. Při 
analýze eventuelních válečných rizik se dříve počítalo pouze s mo�ným 
napadením Finska ze strany Sovětského svazu, nicméně teď musely 
s komplikacemi počítat i Dánsko a �védsko, v relativně men�í míře i Norsko.  
 
     Reálné hrozby útoku daly opět podnět k diskusím o nikdy zcela 
zapomenuté my�lence severské obranné unie. Podpora této my�lenky byla 
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nejsilněj�í � jako ji� tradičně � u dánských konzervativních sil. Bohu�el ov�em 
stejně jako v předchozích případech byly konkrétní resultáty této diskuse 
velmi hubené. Jedním z významněj�ích počinů byl tzv. �Stockholmský plán� 
z ledna roku 1939, který počítal se společnou �védsko-finskou obranou 
Ålandských ostrovů. Kvůli sovětské okupaci Finska v�ak nebyl nikdy 
realizován21.  
 
 
 
1. 5. Poválečná snaha o uchování severské kooperace 
       
     Dojmy z II. světové války podtr�ené předev�ím válečnou okupací tří z pěti 
skandinávských států, představovaly úrodnou půdu pro záměry maximálně 
prohloubit severskou kooperaci ve v�ech oblastech lidského �ivota. Je 
přirozené, �e náhled na míru takové spolupráce byl v jednotlivých státech 
rozdílný, co� bylo determinováno nejen odli�ným historickým vývojem, nýbr� 
také rozdílnými válečnými zku�enostmi. Velmi brzy se v�ak názory na 
hloubku spolupráce sjednotily, tak�e tato mohla vkročit do své nové epochy. 
Po následující desetiletí měla být je�tě více prohloubena vzájemná 
spolupráce, přičem� specifický důraz byl kladen na kooperaci v oblasti 
politické, ekonomické a obranné.  
 
     Přímým impulsem pro obnovený zájem na třetím z vý�e zmiňovaných 
preferovaných cílů byly události v únoru roku 1948 v Československé 
republice. Strach, který komunistický puč v dosavadní demokratické zemi 
vyvolal, se rychle roz�ířil nejen do západní Evropy, ale také do Skandinávie22.  
 
     Severské státy začaly neprodleně jednat. V říjnu roku 1948 je ustaven 
Skandinávský obranný výbor slo�ený z reprezentantů Dánska, Norska a 
�védska. Finsko se s ohledem na svou tehdej�í politickou závislost na SSSR 
nesmělo těchto jednání účastnit. V lednu 1949 vydal Výbor komuniké o 
připravenosti jeho členů společně realizovat program obranné politiky a to jak 
v čase míru tak v době války. Výbor zároveň ve zprávě poukázal na nutnost 
opětovné zaji�tění obranyschopnosti Dánska s Norskem, neboť tato byla 
v důsledku německé okupace v troskách. Dále se zmiňovalo, �e k co 
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nejrychlej�ímu obnovení schopnosti se bránit bude nutné vyu�ít i zahraničních 
zdrojů, v čem� pozorovatelé spatřovali počátek orientace na vojenskou 
spolupráci s USA a Velkou Británií, co� byla klíčová otázka hlavně pro 
Norsko23. 
 
     Ačkoliv bylo �védsko na rozdíl od Dánska a Norska poměrně kvalitně 
vyzbrojeno, sna�ilo se o vytvoření obranné aliance s těmito státy, které�to 
spojení nemělo být závislé ani na jednom z nově se tvořících antagonistických 
bloků. V podstatě to v�ak znamenalo nechuť politiky Stockholmu vstoupit do 
těsněj�ího vojenského partnerství s USA, neboť s ohledem na �patné 
zku�enosti se SSSR �védsko nikdy o vojenské spolupráci s ním neuva�ovalo. 
 
     Norsko v�ak účast v alianci s takovýmto statusem zpochybnilo, proto�e 
dodávky strategických průmyslových surovin a vojenského materiálu pro něj 
byly �ivotně důle�ité. Dánská vláda se proto pokusila vzít na sebe roli 
mediátora a nalézt kompromis mezi oběma zeměmi, čím� by se zachovala 
mo�nost vybudování po staletí vytou�ené společné severské obrany. 
Konečné slovo v�ak měly Spojené státy, kdy� pokračování armádních 
dodávek pro posti�ené státy determinovaly členstvím těchto států v budoucím 
NATO. Tato podmínka v podstatě definitivně pohřbila snahy o společný 
vojenský pakt, co� se jasně ukázalo po dvou zasedáních zástupců �védské, 
finské a dánské vlády v Kodani (22. � 24. ledna 1949) a Oslu (29. � 30. ledna 
1949). Dánsko s Norskem, k nim� se později přidal i Island, tak na podzim 
roku 1949 podepsaly Severoatlantickou smlouvu.  
 
     Pokud jde o poválečný vývoj ve Finsku, byl tento v podstatě ovlivňován 
Sovětským svazem. V dubnu roku 1948 bylo Finsko na nátlak Kremlu nuceno 
přistoupit na podmínky ve Smlouvě o přátelství. Ta mezi jiným Finsko 
zavazovala k obraně svého území, pokud by jej Německo či jiný jeho 
spojenec atakoval nebo by bylo vyu�ito jako území pro útok na Sovětský 
svaz. Hrozil-li by takovýto útok, mělo Finsko zvá�it pomoc Sovětského svazu 
při ře�ení vojenské strategie. Vojenská pomoc SSSR v�ak přicházela v úvahu 
pouze tehdy, pokud by o ni Helsinky výslovně po�ádaly. Smlouva také 
akceptovala finské úsilí zůstat stranou konfliktu mezi mocnostmi, co� v tomto 
ohledu představovalo uznání finské neutrality24.  
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     Neúspěch při budování těsněj�ích vojenských kontaktů by mohl vést 
k závěru, �e se celková spolupráce zastavila. Opak byl pravdou. Ne�lo-li 
realizovat jeden z vytyčených cílů, o to více bylo teď zaměřeno úsilí na 
prohloubení spolupráce v oblasti ekonomické a politické. V důsledku toho byla 
v roce 1952 zalo�ena organizace, je� se stala institucí zastře�ující severskou 
spolupráci a zohledňující v�echny vý�e uvedené faktory � Severská rada.      
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2. Severská rada vstupuje na mezinárodní scénu 

 
 
2. 1. Munchův plán institucionalizace skandinávské spolupráce 
 
     My�lenka na zalo�ení v�eseverského orgánu parlamentního typu se datuje 
do období těsně před vypuknutím II. světové války. U jejího zrodu stál dánský 
ministr zahraničních věcí P. Munch, jen� podpořen vládou, navrhl 13. října 
1938 svým kolegům v ostatních severských zemích vytvoření stabilněj�ího 
orgánu pro vzájemnou severskou spolupráci, ne� byly ty instituce, které na 
Severu fungovaly doposud.  
 
     Mělo se jednat o organizaci poradního typu, která měla být z hlediska své 
struktury tvořena předsedy vlád, ministry zahraničních věcí (Island by byl 
zastoupen pouze předsedou vlády, neboť v předválečném období sdílel post 
ministra zahraničí s Dánskem) a dohodnutým počtem vybraných poslanců 
jednotlivých národních parlamentů, kteří by do této organizace byli voleni. 
Ka�dá národní delegace měla mít svůj vlastní sekretariát, jen� by zaji�ťoval 
přípravu zasedání majících se konat podle předem dohodnutého 
harmonogramu postupně ve v�ech členských státech, a to minimálně 
jedenkrát za rok. Schůze měla trvat asi 10-14 dní, přičem� diskutovány by na 
ní byly problémy celoseverského významu25.  
 
     Munchův návrh byl projednáván na zasedání ministrů zahraničních věcí 
v Helsinkách v únoru 1939. Jeho principy se setkaly se souhlasnými 
stanovisky Finska, Islandu a �védska, narazily v�ak na odmítavý postoj 
norské diplomacie. Ta vyjádřila stanovisko své vlády v tom smyslu, �e Norsko 
není nakloněno podpořit fungování organizace, v ní� by byli přítomni jak 
členové vlády tak členové parlamentu. V této �směsici� viděli nor�tí 
představitelé nebezpečí mo�nosti prosazování národních zájmů na úkor 
efektivní severské spolupráce. Kvůli odmítavému stanovisku Norska tak návrh 
nakonec padl. 
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     Během války pokračovala diskuse o mo�nosti parlamentní spolupráce 
předev�ím v Dánsku a �védsku. Po ukončení válečného konfliktu se o 
eventuelním vybudování parlamentního orgánu pro celý Sever rozvinula 
v Dánsku veřejná diskuse a tato otázka se dostala i na půdu tamního 
parlamentu. Za parlamentní podpory pověřila tzv. První Hedtoftova vláda 
ministra zahraničních věcí �zjistit mo�nosti k dal�ímu prohloubení severské 
spolupráce�, co� převedeno z diplomatického jazyka v podstatě znamenalo 
pokusit se vyvolat dal�í kolo rozhovorů o vybudování organizace, je� měla mít 
vý�e popisované rysy26. Ve snaze získat podporu vlivných odborových 
organizací měly být hlavní cíle organizace v dánském návrhu zaměřeny na 
společné projednávání otázek týkajících se: 
 
 

I. sociálního zákonodárství a sociálních slu�eb, 
II. společného skandinávského pracovního trhu, 
III. mo�ností ekonomické spolupráce se zřetelem na účelné vyu�ití 

surovinových zdrojů a posílení konkurenceschopnosti jak na 
domácích tak na zahraničních trzích a  

IV. zvý�ení spolupráce v ostatních významných oblastech např. ve 
�kolství, zdravotnictví atd.   

 
 
     Nicméně jak se následně ukázalo ze �védského a norského postoje, čas 
k vyjednávání o takové organizaci bezprostředně po skončení válečných 
útrap je�tě nenastal. Stockholm i Oslo zatím preferovaly dosavadní typ 
parlamentní spolupráce na bázi vcelku bezproblémově fungující 
Meziparlamentní unie. Opětovně je ov�em ve vztahu k této organizaci 
zdůraznit, �e měla pouze soukromý charakter a její aktivity nebyly 
podchyceny ani mezinárodním právem, ba dokonce ani legislativami 
národních států. Je zřejmé, �e právě tento soukromoprávní aspekt spolupráce 
na Severu vadil dánským představitelům, kteří viděli budoucnost ve 
formalizovaněj�í, ale předev�ím ve více právně podchycené podobě 
spolupráce.  
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     Na sklonku 40-tých let měla být tímto tělesem organizace obranného 
charakteru, av�ak plány na její realizaci z vý�e uvedených důvodů padly. 
Kvůli neúspěchu při vybudování obranné organizace se pozornost opět 
obrátila k 15 let starému dánskému projektu. V�echny severské státy se 
(vyjma Finska) v padesátých letech sice staly členy Rady Evropy, nicméně 
záhy byly velmi zklamány potlačením kompetencí Parlamentního 
shromá�dění ve prospěch Výboru ministrů27. �ance na realizaci projektu 
vlastního severského orgánu pro spolupráci tak je�tě vzrostly.  
 
     Předtím v�ak, ne� začal být celý projekt naplňován, do�lo k významné 
události, o ní� je třeba se v krátkosti zmínit, neboť tato se stala základním 
pilířem pro vybudování maximálně těsných severských kontaktů, které se 
následně realizovaly na půdě Severské rady. V květnu roku 1950 se se�li 
členové právních výborů parlamentů �védska, Norska a Dánska, aby 
prodiskutovali mo�nost společné severské legislativy. Hlavním výsledkem 
tohoto kongresu byly dohody o přijetí nových zákonů o státním občanství, 
které by ru�ily vzájemné pasové kontroly občanů těchto 3 zemí a přiznaly by 
jim stejné postavení a výhody, jich� po�ívali občané příslu�ného státu28. 
Pozděj�í přijetí těchto právních aktů pak odstartovalo lavinu navazujících 
zákonů, které vytvořily právní rámec pro intenzívní kooperaci.  
 
 
 
2. 2. Přípravné práce na vzniku nového orgánu 
 
     Bezprostředně po krachu jednání o společné Skandinávské obranné 
alianci ovládl politickou scénu Severu pocit zmaru. Tento pocit ov�em 
mobilizoval k je�tě vět�ímu úsilí ty, kterým na my�lence jednotného Severu 
nejvíce zále�elo.  
 
     V lednu roku 1951 obdr�el dánský premiér Hans Hedtoft otevřený dopis od 
�védského sociálně demokratického poslance R. Edberga, kterým byl vyzván 
k nalezení nového impulsu v severských vztazích. Edberg mu navrhoval, aby 
se pozornost v rámci vzájemné spolupráce upínala na ře�ení překá�ek a 
problémů praktického �ivota ve Skandinávii. Edberg volal po zru�ení pasové 
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povinnosti, přeshraničních kontrol a �ádal volný pohyb osob, zbo�í a kapitálu, 
co� by podle něj pomohlo strhnout �severskou �eleznou oponu�29. Jeho 
iniciativa nazvaná �Öppna grindarna!� (Otevřete brány!) se stala velmi 
důle�itým faktorem při vzniku nové organizace.  
 
     Na 28. zasedání Severské meziparlamentní unie 13. září 1951 navrhl H. 
Hedtoft za dánskou delegaci vytvoření orgánu z volených reprezentantů za 
účelem pravidelných konzultací o severských zále�itostech, který�to by také 
úzce spolupracoval s vládami jednotlivých států. Hedtoftův návrh se setkal 
s úspěchem, kdy� mu tentokrát vedoucí političtí činitelé zemí zde 
zastoupených slíbili podporu pro jeho realizaci.  
 
     Důvodem hladkého konsenzu bylo mezi jiným i vystoupení tehdej�ího 
ministra zahraničních věcí �védského království Ö. Undéna, který připomenul 
zklamání z vývoje Rady Evropy způsobené ostrým oddělením parlamentních 
zástupců a členů vlád. �védský ministr varoval před situací, ve které by se 
důle�itost poslanců odstavila na druhou kolej ve prospěch exekutivního 
orgánu. Naopak vyzdvihl Munchův plán, který počítal s rovnoprávným 
postavením členů vlád a parlamentů v novém orgánu30.  
 
     Výsledkem schůzky bylo ustanovení výboru, jeho� úkolem bylo vypracovat 
stanovy nové organizace, jako� i konkretizovat oblasti, v nich� měla 
vykonávat svou činnost. Členy výboru se stali předseda finského riksdagu 
Karl-August Fagerholm, dánský expremiér Hans Hedtoft, předseda stortingu 
Oscar Torp za Norsko, předseda altingu Sigurðúr Bjarnason za Island a 
profesor mezinárodního práva Nils Herlitz za �védsko. Z hlediska politické 
příslu�nosti byli první tři jmenovaní členové sociálně-demokratických stran, 
zbývající dva nále�eli ke konzervativnímu proudu.   
 
     Velkou aktivitu v tomto výboru vyvíjeli předev�ím Herlitz a Hedtoft. Zatímco 
Hedtoft směřoval úsilí předev�ím do zaji�tění podpory v politické sféře, Herlitz 
měl na starosti jako zku�ený jurista věci právní. Při tvorbě stanov vycházel ze 
tří základních předpokladů � předev�ím měly být přijatelné pro v�echny 
zúčastněné státy, na druhou stranu měly umo�nit vytvoření efektivní 
organizace, která nebude �nechtěným dítětem�, ale naopak rozhodující 
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institucí v otázkách spolupráce. Třetím bodem, na který kladl Herlitz důraz, 
byla spolupráce se v�emi delegacemi na tvorbě stanov během jejich přípravy, 
je� měla být otevřená, aby se daly odstranit eventuelní nedostatky, a nebylo 
riskováno jejich odmítnutí v závěrečné fázi.  
 
     Tvorba stanov Rady se ov�em neobe�la bez komplikací. Ačkoliv se nor�tí 
delegáti na zasedání Meziparlamentní unie vyslovili pro podporu vzniku 
organizace, oficiální kladné stanovisko Norska nebylo zdaleka tak 
jednoznačné. Byla to zejména norská pravice v čele s C. Hambrem, která se 
stavěla k my�lence �zdvojení� Meziparlamentní unie odmítavě31.  
 
     Značně nejasná byla také finská účast. Ačkoliv ve �Výboru pěti� byl 
přítomen i finský delegát, nebylo zcela jasné, zda Moskva snahám Helsinek 
vyhoví. Z diplomatických kruhů v�ak bylo zřejmé, �e se tomu tak nestane, 
proto v závěrečné fázi příprav stanov nebylo s Finskem jako ustavujícím 
členem počítáno.  
 
     Herlitz před vlastním napsáním stanov připravil osnovy pro jejich 
realizaci32. Tyto osnovy čítají 5 bodů, které představují základní kameny při 
tvorbě ka�dé mezinárodní organizace. �lo o: 
 

I. účel, 
II. slo�ení,  
III. formy činnosti, 
IV. pravomoci, 
V. druhy jednání. 
  

 
 
2. 2. 1. Účel  
 
     Při formulaci účelu, pro který měla být nová organizace zřízena, vycházel 
Nils Herlitz z následujících postulátů. 
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      Rada měla být institucí pro spolupráci mezi reprezentanty parlamentů a 
vlád v těch otázkách, ve kterých by připadala v úvahu celoseverská 
spolupráce. Hlavním smyslem jejího vzniku bylo umo�nit výměnu názorů mezi 
příslu�nými reprezentanty různých názorových skupin a nikoliv pouze těch, 
kteří byli zastoupeni ve vládách. Tak se mělo napomoci k ře�ení problémů 
společného významu.  
 
     Rada neměla být nadána pravomocí přijímat rozhodnutí závazná pro její 
členy. Na druhou stranu se vy�adovalo, aby byla sestavena tak, �e stanovisko 
jejích členů bude dostatečně politicky �čitelné� pro domovské parlamenty a 
vlády, které je zvolily resp. nominovaly, jak mají tyto postupovat, a� bude 
zále�itost projednávaná v Radě posuzována na národní úrovni. Tímto 
způsobem by se vyjádřil společný severský názor se značnou dávkou 
autority. 
 
     Rada se měla zabývat konkrétními, aktuálními otázkami, ve kterých mohou 
severské země učinit vhodná opatření. Rada měla být také článkem v řetězu 
praktického zákonodárství a správní činnosti a ne fórem pro platonické ideály 
svých členů. Otázky by se přijímaly v takovém stádiu, aby opatření k nim 
učiněná připadala vá�ně v úvahu, a v takových formách, které umo�ní členům 
Rady jejich řádné prostudování a odpovědné přijetí uvá�eného stanoviska.   
 
     Za zřízením Rady stála úvaha, �e tehdej�í dosavadní spolupráce nebyla 
v mnoha oblastech realizována s patřičnou efektivitou, a to nikoliv z toho 
důvodu, �e to bylo nemo�né, nýbr� proto, �e její formy vykazovaly prvky 
nedokonalosti, v důsledku čeho� se nemohla plnohodnotně rozvíjet.  
 
     I kdy� by projednávání konkrétních otázek Radou vedlo k negativnímu 
výsledku, počítalo se s tím, �e samotná diskuse o daném problému upoutá 
pozornost parlamentů a veřejnosti na severské problémy a dříve či později 
přispěje k vyjasnění daného problému tak, aby se k němu mohlo přijmout 
závazné stanovisko.    
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2. 2. 2. Slo�ení Severské rady 
 
    Herlitz se původně zaobíral my�lenkou, �e by se delegáti do Rady vybírali 
ze členů Meziparlamentní unie33. Tato idea v�ak byla zavr�ena ze tří důvodů. 
Předně bylo přihlédnuto ke skutečnosti, �e ne v�ichni členové 
Meziparlamentní unie jsou poslanci parlamentů. Druhá úvaha vycházela 
z první, tj. �e měla být oficiálně zaji�těna trvalá spolupráce mezi Radou a 
národními parlamenty, třetím důvodem pak bylo to, �e zástupci zvolení 
zákonodárným sborem jsou nadáni příslu�nou autoritou a odpovědností.  
 
     Reprezentanti nadaní hlasovacím právem se do Rady měli volit 
jednotlivými parlamenty. Nejpřirozeněj�í bylo samozřejmě zvolit za delegáty 
jednotlivé poslance, nicméně tím nebylo řečeno, �e by pouze tito mohli být 
volitelní. Odstupující člen parlamentu s úzkými kontakty ke své straně, mohl 
být také velmi vhodným kandidátem ke zvolení.   
 
     Funkční období nemělo být příli� krátké a to z několika důvodů. Členům 
mělo být umo�něno dostatečně se seznámit s problémy a poskytnout jim 
přiměřený čas pro jejich ře�ení, neboť tyto se vět�inou nevyjasní na jedné 
schůzi, ale je třeba je ře�it i mezi zasedáními. Del�í funkční období zračí také 
to, �e volba kandidáta není pouze formální zále�itostí, nýbr� reflektuje  
předpoklady kandidátů svěřenou funkci zastávat. Za optimální se Herlitzovi 
zdála být doba jednoho roku. Jednalo by se o dostatečně dlouhý časový úsek, 
který by umo�nil rotaci členů Rady, kdy� se nepředpokládalo stanovení limitu 
pro jejich maximální funkční období. Aby mohla Rada plnit své povinnosti, 
jevilo se důle�itým, aby kandidáti, kteří do ní budou voleni, měli přehled o 
zvlá�tních aspektech severské oblasti zejména v politické spolupráci.   
 
     Počet delegátů měl být tak vysoký, aby se dostalo zastoupení v�em 
názorovým proudům a zájmům. Vzhledem k vzájemnému poměru efektivnosti 
ve vztahu k počtu zástupců se zdálo být vhodným číslo 16. Islandu by 
s ohledem na jeho nízký počet obyvatelstva připadla 4 místa. Proto�e se 
v budoucnu předpokládal přístup Finska, mohl být počet delegátů později 
zvý�en či jinak modifikován. Vedle řádných členů se měli volit i jejich 
náhradníci.  
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     U těch, je� budou vybráni za členy organizace, se předpokládalo, �e jsou 
připraveni aktivně se podílet na plnění jejich úkolů. Tím ov�em nemělo být 
míněno, �e se zvolí osoby, které jsou sice nad�eny my�lenkou rozvinuté 
spolupráce, av�ak nemají v tomto úsilí podporu politických stran, kterými byly 
nominovány. Rada neměla být shromá�děním skandinávských entusiastů, 
nýbr� orgánem se smyslem pro prosazení reálných my�lenek.  
 
     Vedle poslanců se měly na činnosti Rady podílet i vlády jednotlivých států 
prostřednictvím předsedů vlád, ministrů zahraničních věcí pota�mo jiných 
ministrů, pokud se projednávala taková věc, je� se týká jejich resortu. Na 
rozdíl od parlamentem volených členů, kteří v případě zájmu o post v Radě 
museli projít řádným volebním procesem, účastnili se zástupci exekutivy 
skandinávských států z titulu svého vykonávaného úřadu v příslu�ném 
vládním kabinetu. Těsněj�í součinnosti s vládami jednotlivých států mělo být 
dosa�eno tím, �e se na jejich vý�e zmíněné členy bude pohlí�et jako na členy 
Rady. Členové vlád v�ak nedisponovali hlasovacím právem.  
 
 
 
2. 2. 3. Formy činnosti 
 
     Herlitz navrhoval, aby se schůze Rady nepořádaly ve vět�ím rozsahu, ne� 
jaký vyplývá z předlo�eného pracovního materiálu. Na druhou stranu si byl 
ov�em vědom toho, �e bude v�dy existovat dost zále�itostí na to, aby hlavní 
zasedání trvalo minimálně 10-14 dní. Pro případ vět�ího počtu aktivit Rady se 
mělo pro futuro uva�ovat i o dvou a� třech krat�ích schůzkách ročně. Zvlá�tní 
zasedání by se konala, jestli�e by o to po�ádaly dvě či tři vlády nebo vět�í 
počet členů Rady. Řádná zasedání se měla konat střídavě v jednotlivých 
hlavních městech.  
 
     Z přípravných prací vyplývá, �e pro jednání Rady se měl stát předsedou 
premiér státu, kde se schůzka koná34. Původní idea byla, �e se premiér stane 
předsedou zasedání Rady automaticky, nicméně později zvítězil názor, �e by 
předseda jednání Rady měl být demokraticky volen ze v�ech jejích členů.   
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     Jednání Rady měla být veřejná, pokud se nevyskytnou zvlá�tní události, 
které to znemo�ní. Velký důraz byl kladen na to, aby se výsledky jednání 
dostaly k veřejnosti prostřednictvím rozhlasu, televize či ostatních médií. 
Z ka�dého zasedání se měly pořídit protokoly v jazyce dánském, norském a 
�védském.  
 
     Zále�itosti se měly projednávat dílem v určitém rozsahu dopředu 
v sekretariátech dílem ve výborech, jejich� jednání neměla být veřejná. Byla-li 
by v�ak tato potřeba, mohli být na jejich zasedání pozváni příslu�ní odborníci.  
 
     Členové Rady měli v co největ�í mo�né míře včas obdr�et přehledný 
pracovní materiál, aby se mohli dopředu připravit a zefektivnili tak jednání 
Rady. Při jednání Rady měli jednat jednotliví zástupci nezávisle (jako v Radě 
Evropy) a nikoliv jednomyslně jako představitelé delegace státu (jako je tomu 
v Organizaci spojených národů). Důvodem pro to bylo, �e v příslu�ných 
zemích mohou být různé politické pohledy na projednávanou otázku.     
 
     Předmětem úvah bylo také to, zda-li diskuse Rady o určitém problému má 
vyústit ve skutečné rozhodnutí35. Vypočítat, co je vět�ina a co men�ina, by 
mohlo být v dané situaci neúčelné. Důle�itým se jeví pouze to, �e se ví, ke 
kterému stanovisku se jednotliví poslanci připojili. Výsledek hlasování se dá 
vyjádřit čísly velmi přesně, ale neumo�ní konstatovat, kde jsou hranice mezi 
vět�inou a men�inou. Dá se pouze říci, �e ti a ti poslanci hlasovali pro 
variantu A a ostatní pro variantu B (podobnou formou pracuje �védský 
zahraničně-politický výbor, jako� i jeho obdoby v Dánsku a Norsku). Varianta, 
která získá největ�í podporu je pak dále prezentována jako oficiální. 
 
     V daném případě by tedy byla přirozeně �ádoucí jednota. Kladných 
výsledků nicméně mů�e být dosa�eno i bez ní. Rigorózní po�adavek 
jednotného hlasování by mohl přinést riziko, �e se projednávané otázky 
nechají bez ře�ení. Z tohoto hlediska měl být v budoucnu nalezen vhodný 
kompromis.  
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     Pro upřesnění a specifikaci forem činnosti měl být pro ka�dé zasedání 
v jeho úvodu ustanoven jednací řád. 
         
 
 
2. 2. 4. Pravomoci Rady 
 
     Rada se měla principielně zabývat ka�dou otázkou, u které přichází 
v úvahu přijetí společných opatření v�ech severských států nebo jen 
některých z nich. Jako příklady forem takových opatření byly uváděny 
mezinárodní smlouvy, zákonodárství, hospodářská spolupráce, dohody jako 
výsledek ře�ení sporů, společné iniciativy v různých oblastech, právní úprava 
mo�nosti občanů ze skandinávských zemí usídlit se v jiném z těchto států tak, 
aby měl stejné výhody jako domácí obyvatelstvo. �ádná oblast neměla být a 
priori z jednání rady vyloučena. Ka�dá vláda měla mít právo s ohledem na 
určitou zále�itost prohlásit, �e její země se na ní nebude podílet. V případě, 
�e by odmítnutí účasti jednoho státu na projednávání určité zále�itosti 
nevedlo ke sta�ení otázky z programu, nemuseli se následujících jednání 
reprezentanti tohoto státu účastnit.  
 
     Nemělo se předepisovat či formálně nařizovat, �e určité otázky by měly být 
povinně projednány Radou. N. Herlitz si toti� jako zku�ený právník 
uvědomoval, �e by to pro jednotlivé státy mohlo znamenat významné 
komplikace ústavní povahy. 
 
 
 
2. 2. 5.  Druhy jednání 
 
     Rada měla mít právo pouze vydávat názorová stanoviska ve formě 
doporučení jako např. vyjádření ve vztahu k předlo�enému návrhu, rozličným 
iniciativám apod. Na druhou stranu ov�em disponovala kompetencí zabývat 
se příslu�nou zále�itostí v různých stádiích jejího projednávání. Mohla se tak 
pustit, bylo-li to shledáno vhodným, do diskuse o otázce ji� v jejím raném 
stádiu, aby vyjádřila svůj předbě�ný názor na určitou formu spolupráce apod. 
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Jindy se zase mělo ukázat výhodou, kdy� se otázka dostane do Rady těsně 
před finálním rozhodnutím. Rada také mohla vydat stanovisko ji� k návrhu 
mezinárodní smlouvy nebo ke společné celoseverské zákonodárné iniciativě, 
pokud jsou jí tyto předlo�eny.  
 
     Rada podle návrhu mohla odlo�it projednávanou otázku na následující 
zasedání nebo ji vrátit k dal�ímu projednání do sekretariátu. 
 
     Poté, co by se Rada vyjádřila k určité zále�itosti, pokračovalo by její 
projednávání normálním postupem podle daného státního práva, tj. postoupilo 
by se do parlamentu nebo by se projednalo ve vládě.   
 
 
 
2. 3. Návrh stanov Severské rady 
 
    Po zvá�ení v�ech důle�itých aspektů, které pro něj vyplynuly z jím 
navr�ené osnovy, se Herlitz pustil do návrhu stanov, o něm� byl přesvědčen, 
�e by mohl získat důvěru ve v�ech skandinávských parlamentech (vyjma 
Finska). V listopadu 1951 představil profesor Herlitz na poradním zasedání 
�Výboru pěti� návrh, který krátce předtím vypracoval. Tento návrh byl pak 
v lehce pozměněné podobě přijat jako první stanovy Severské rady36.  
 
     Návrh stanov připravované organizace byl velmi stručný a čítal pouhých 
jedenáct článků (nakonec přijatý návrh obsahoval článků 15, neboť některé 
články z návrhu byly dále rozděleny). Na druhou stranu je třeba velmi ocenit 
Herlitzův smysl pro abstrakci, jako� i právní a politickou realitu, neboť oněch 
11 bodů dokonale právně zachycuje v�e, na čem se strany dohodly, stejně 
tak ov�em nepostrádá nic, co je u podobných návrhů pova�ováno za 
podstatné z hlediska bezproblémového fungování organizace.  
 
     Úvodní článek představoval Severskou radu coby konzultační orgán mezi 
skandinávskými parlamenty tj. dánským folketingem, islandským altingem, 
norským stortingem a �védským riksdagem, jako� i mezi vládami daných 
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států o těch otázkách, ve kterých by přicházela v úvahu společná opatření 
v�ech členských států nebo jen některých z nich.  
 
     Následující článek provádí ve dvou odstavcích výčet členů Rady společně 
se způsobem jejich ustavení do funkce. Dle návrhu mělo být z dánského, 
�védského a norského parlamentu zvoleno po 12 zástupcích reprezentujících 
rozdílné názorové proudy včetně odpovídajícího počtu jejich náhradníků. 
Funkční období bylo stanoveno na 3 roky. Způsob vlastní volby byl ponechán 
na jednotlivých národních delegacích. Pokud �lo o Island, byla v�echna vý�e 
uvedená ustanovení platná i pro něj s výjimkou počtu zástupců, který měl čítat 
4 delegáty. Jak vidno, byl při obsazování křesel pou�it klíč počtu obyvatelstva. 
Situace se v�ak po jednání mezi zástupci jednotlivých zemí vyvinula tak, �e 
ve finálním znění návrhu obdr�eli dánský, �védský a norský parlament 
mo�nost volit do Rady po 16 svých zástupcích, Island pak zástupců 5. Doba, 
po kterou měli tito reprezentanti zůstat v Radě, byla ponechána na rozhodnutí 
těchto zákonodárných sborů učiněných v souladu s jejich vnitřními předpisy. 
 
     Druhý odstavec pak umo�ňoval účast na jednání Rady předsedům vlád, 
ministrům zahraničních věcí, jako� i jednotlivým členům vlád, pokud se 
v Radě projednávala otázka týkající se jejich resortu. Jinými slovy lze tedy 
říci, �e premiéři a ministři zahraničí měli obdr�et právo účasti automaticky, 
ostatní členové vlády pak ad hoc.  
 
     Z teoretického hlediska je zajímavá poslední věta druhého článku návrhu 
stanov, která se týkala Finska. Podobně jako �Základní zákon� poválečné 
Spolkové republiky Německo stanovil, �e členy Spolku se mohou stát 
jednotlivé spolkové země, čím� zůstala otevřena mo�nost opětovného 
sjednocení, počítal i návrh stanov s budoucím plným členstvím Finska. 
Stanovy prozatím nabízely Helsinkám částečné členství, co� umo�ňovalo 
následující ustanovení: �Jestli�e o to finská vláda po�ádá, mohou se 
představitelé této vlády a finského riksdagu účastnit na diskusích v Radě� 37. 
Finální návrh byl k Finsku je�tě vstřícněj�í, neboť stanovil, �e na po�ádání 
finské strany se mohou její představitelé podílet nejen na jednáních, nýbr� i 
na rozhodnutích Rady. 
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     Četnost schůzek včetně pravidel pro jejich svolávání upravoval čl. 3. 
Herlitz zde vy�el z původní Munchovy koncepce, kdy� navrhl, aby se schůze 
konala jedenkrát ročně po dobu dvou týdnů, přičem� stanovení této periody 
bylo plně věcí dohody národních delegací. K této mo�nosti v�ak přibyla dal�í, 
kdy� se zasedání Rady mělo svolat v případě, po�ádá-li o to 15 jejích členů 
nebo minimálně 2 vlády. Zasedání Rady se měla konat střídavě v Kodani, 
Oslo a Stockholmu. Nakonec schválené znění návrhu obsahovalo ve vztahu 
k původnímu znění drobné diference v tom, �e čas i dobu jednání si měla určit 
sama Rada a počet volených členů, nutný pro svolání mimořádného zasedání 
Rady, byl zvý�en na 20. Pro ka�dé zasedání měla Rada zvolit svého 
předsedu a tři místopředsedy, jejich� funkční období trvalo do následujícího 
řádného zasedání Rady.  
 
     Ve snaze o maximální průhlednost jednání a činnosti Rady předpokládal 
návrh stanov, �e její zasedání budou veřejná. Rada ov�em mohla rozhodnout 
o jejich neveřejnosti na základě �důvodů hodných zvlá�tního zřetele� 38.  
 
     Článek 6 si v�ímá vlastní práce Rady. Pro přípravu zále�itostí se měly 
vytvořit v potřebném počtu výbory. Výbor mohl, pokud tak Rada rozhodla, 
zasedat rovně� v období mezi řádnými zasedáními.  
 
     Ka�dá delegace měla pro usnadnění chodu své činnosti ustanovit svého 
tajemníka a ostatní personál pro administraci a k plnění úkolů, o nich� by 
Rada rozhodla. Sekretariáty měly spolupracovat navzájem mezi sebou pod 
dohledem výkonné slo�ky Rady tzv. Prezídia. O přípravu zasedání Rady se 
podle stanov staral tajemník delegace v zemi, kde se mělo toto zasedání 
konat.  
 
     Právo předkládat Radě zále�itosti k projednání příslu�elo podle článku 8 
ka�dé vládě a ka�dému členu Rady. Takový návrh se, pokud Rada 
nestanovila jinak, zaslal Prezídiu skrze příslu�ný sekretariát dané země, a 
vedle výsledné zprávy, kterou Prezídium shledalo důle�itou, se měl rozeslat 
členům v dostatečném čase před zahájením zasedání, 
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     O poradní povaze připravované organizace svědčí článek 9. Podle něj 
Radě nále�elo právo konečného rozhodnutí pouze v oblastech, které se 
dotýkají její organizace nebo práce sekretariátu. Jinak měla Rada pracovat 
tím způsobem, �e po dostatečném projednání věcí v daném výboru měli mít 
v�ichni členové Rady právo vyjádřit se k ní. Poté by se dal výsledek jednání 
na vědomí vládám.  
 
    Dikce čl. 10 předpokládala vypracování vlastního pracovního řádu Rady. 
 
     Poslední jedenáctý článek návrhu se zaobírá ekonomickými aspekty 
fungování Rady v tom smyslu, �e úhradu nákladů za účast ka�dé z národních 
delegací, jejich členů a sekretariátu nese příslu�ný stát. Pokud jde o úhradu 
společných nákladů, platilo v tomto ohledu rozhodnutí Rady.  
 
     Jak bylo shora uvedeno, čítala nakonec schválená finální verze návrhu 15 
článků. Nepočítáme-li rozdělení několika článků z dosavadních jedenácti na 
13, přibyly dva nové články, které se týkaly procesu vstupu stanov v platnost 
a účinnost (detailněji viz ní�e). 
 
 
 
2. 4. Právní rozbor Stanov z roku 1952 
 
     Mírnou modifikací Herlitzova návrhu dostaly Stanovy Rady v průběhu roku 
1952 svou definitivní podobu a je�tě do poloviny tohoto roku byly přijaty ve 
v�ech čtyřech skandinávských státech. V Dánsku a �védsku se tak dělo 
v rámci klasického mechanismu legislativního procesu, na Islandu a v Norsku 
daly k jejich přijetí souhlas taměj�í parlamenty. Stejnou technikou se pak děla 
i novelizace Stanov Rady. Podívejme se nyní na Stanovy z právního úhlu 
pohledu a proveďme jejich rozbor. 
 
     Pokud jde o volbu kompetencí pro činnost Rady, nebyla uplatněna �ádná 
restrikce. Ve Stanovách Severské rady nenalezneme ani omezení pro 
projednávání otázek, je� se týkají obrany či bezpečnosti státu, které ze své 
činnosti vylučuje např. Statut Rady Evropy39.  
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     Mů�eme konstatovat, �e Radě nebylo dáno do vínku realizovat nějaký 
osobitý záměr, k jeho� plnění by tato organizace měla slou�it. Proto 
v souvislosti s popisem Rady nelze hovořit o dosa�ení cílů typu zaji�tění vět�í 
jednoty mezi státy (Liga arabských států), upevnění a roz�iřování míru a 
bezpečnosti (OSN) či napomáhání kulturnímu a sociálnímu pokroku (Rada 
Evropy, UNESCO), jejich� proklamace ve stanovách či preambulích jsou pro 
mezinárodní organizace zpravidla obvyklé.  Za snahou vyhnout se patetickým 
deklaracím mů�eme vidět výraz smyslu pro realitu, který je pro Seveřany 
charakteristický.     
 
     Z vý�e citovaného vyplývá, �e Severská rada postrádající rozhodovací 
autority v jiných ne� interních otázkách má předev�ím poradní povahu. 
V tomto ohledu postrádá rysy nadstátnosti. Doporučení, která Severská rada 
přijme, tak nejsou pro skandinávské státy �ádným způsobem závazné, nýbr� 
slou�í pouze jako výraz kvalifikovaného politického názoru vyjadřujícího, co 
se jeví �ádoucím uskutečnit. Zakladatelé Rady se ov�em zaobírali my�lenkou, 
�e Rada bude vyvíjet svou činnost skrze autoritu svých členů. Obecně se  
počítalo s tím, �e kandidáti do této organizace budou významné osobnosti 
politického �ivota na Severu. Akty Severské rady, byť z hlediska závaznosti 
pouze doporučující, by tak byly vybaveny značnou politickou vahou, k ní� by 
vlády jednotlivých států musely přihlédnout. V praxi se ukázalo, �e tento 
záměr architektům Rady vy�el.  
 
     Kromě uvedené základní poradní funkce plnila Rada v rámci své činnosti 
také jiné úkoly, je� s vý�e uvedenou funkcí souvisely. Mezi její ostatní 
povinnosti patřilo a patří vyvíjet iniciativu ve věcech celoseverského zájmu, 
usilovat o jejich prosazení, aktivně ovlivňovat veřejné mínění či koordinovat 
spolupráci v rozmanitých oblastech ka�dodenního �ivota. Pole, na kterém tato 
organizace působí, je tedy opravdu �iroké.  
 
     Jak je patrné z článku 10 Stanov, fungovala Rada dílem jako diskusní 
forum, dílem skrze svá doporučení, která jsou v�dy směrovány k vládám 
jednotlivých států. Mo�nosti pro dal�í aktivity ji� obvykle mezinárodním 
poradním organizacím typu Severské rady nepříslu�í. Tě�i�tě práce Rady tak 
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spočívalo na jejich doporučeních, je� v této době vytvářela jedinou formu pro 
vyjádření názoru Rady. Návrh, který směřoval k tomu, aby Rada doporučení 
k určité věci vydala, mohl podat podle čl. 9 Stanov její ka�dý člen či kterákoliv 
vláda. Jak ji� bylo řečeno vý�e, scházela se Rada k projednání těchto návrhů 
v�dy v jednom ze skandinávských hlavních měst jednou ročně 
k pravidelnému zasedání podle předem dohodnutého schématu. Vlastní 
doporučení mohla Rada přijmout pouze v plénu.  
 
     Pokud �lo o samotnou organizaci Rady, nebyl je�tě v prvních Stanovách 
uveden název orgánu, v něm� byli zastoupeni v�ichni delegáti členských 
států. Název Plenární shromá�dění byl u�it později. Výkonnou slo�kou Rady 
se stalo předsednictvo nazývané Stanovami Prezídium. Prezídium podle 
článku 22 tehdej�ího jednacího řádu přebíralo vyřizování bě�ných zále�itostí 
mezi schůzemi Rady. V souladu se zavedenou praxí se vytvářelo z předsedů 
národních delegací a z hlediska teorie práva mezinárodních organizací 
odpovídalo té jejich slo�ce nazývané z francouz�tiny �bureau�. Právo volit 
Prezídium příslu�elo podle čl. 16 jednacího řádu členům v�ech národních 
delegací, kteří byli do Severské rady nominování parlamentem. O nemo�nosti 
členů vlád  disponovat tímto právem ji� bylo hovořeno.  
 
     Vedle Prezídia představovaly důle�itou organizační slo�ku Rady její 
výbory. Tyto mohly být stálé nebo jmenovány ad hoc. Stálé výbory pracovaly 
předev�ím v době řádného zasedání Rady, nicméně často se stávalo, �e při 
projednání důle�itých otázek se scházely i mezi těmito zasedáními. Typičtěj�í 
ov�em bylo, �e se v mezidobí scházely ad hoc výbory, které byly ustanoveny 
pouze pro určitý účel. Jde-li o účast členů Rady na práci výboru, byla tato 
obligatorní. Jinými slovy řečeno, ka�dý člen byl povinen zvolit si ten stálý 
výbor, na jeho� činnosti se chtěl podílet. Členové Rady byli voleni také do 
výborů ad hoc. Zde ov�em byla podmínka členství v Radě do jisté míry 
prolomena, neboť plnoprávnými členy těchto výborů se mohli stát i 
náhradníci, kteří byli paralelně voleni společně s delegáty do Rady národními 
parlamenty. Smysl dané praxe spočíval v tom, aby se náhradníkům, o nich� 
se předpokládalo, �e se v budoucnu stanou řádnými členy, umo�nilo detailně 
se seznámit s prací Rady a osvojit si její pracovní metody40. Na práci obou 
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výborů se mohli účastnit i experti na příslu�nou problematiku, jestli�e byli na 
jednání pozváni.   
 
     Dá se říci, �e pokud �lo o její orgány, nevykazovala Rada z mezinárodního 
pohledu nějaké zvlá�tnosti či odchylky. Jiné to bylo ov�em s administrativním 
aparátem této organizace. Zde mů�eme nalézt viditelné diference od stavu 
bě�ného u mezinárodních organizací.  
 
     Hlavní příčinou daného stavu byl ji� zmíněný fakt, �e Rada nedisponovala 
vlastním sekretariátem. Namísto toho existovaly v ka�dé zemi národní 
sekretariáty Severské rady. V realitě to znamenalo, �e vedoucí příslu�ného 
národního sekretariátu země, která zasedání hostila, fungoval po tuto dobu 
také jako hlavní tajemník Rady. Jediným stabilním zaměstnancem Severské 
rady (v�ichni ostatní byli vět�inou zaměstnáni u národních delegací) byl 
v padesátých letech úředník, který připravoval redakci těch zále�itostí, kterými 
se Rada hodlala zabývat41. 
 
     Zmíněná situace byla ostatně právně zachycena i Stanovami Rady, které 
prostřednictvím čl. 8 stanovily, �e ka�dá národní delegace zaměstnává 
tajemníka společně s potřebným počtem ostatního personálu. Praxe byla 
taková, �e �ádný z národních sekretariátů Rady nezaměstnával více ne� 12 
osob včetně tajemníka. Byť sekretariáty působily coby národní odbočky 
Severské rady, znovu je třeba zdůraznit, �e jejich úředníci nebyli zaměstnanci 
této organizace. Z pohledu mezinárodního práva se tedy jednalo o úředníky, 
jejich� status byl normálně posuzován podle příslu�ného právního řádu toho 
či onoho státu. 
 
     Zvlá�tnímu postavení se pracovníci národního sekretariátu Rady tě�ili 
v Dánsku. Jeho tajemník v�dy patřil mezi vysoké představitele folketingu, co� 
ostatně vyplývalo i z jednacího řádu dánského parlamentu42. Ve �védsku 
zaujímal tajemník národní delegace Rady postavení �éfa jednoho ze státních 
úřadů, který fungoval pod patronací riksdagu, a to na základě kompetenčního 
nařízení, které rozli�ovalo mezi úřady Koruny (vlády) na jedné a úřady 
parlamentu na druhé straně43. Rovně� ve Finsku a Norsku zaujímal tajemník 
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pozici v rámci parlamentního sboru, ov�em nikoliv tak vysokou jako jeho 
dánský a �védský kolega.  
 
     Bylo by mylné domnívat se, �e se nejbě�něj�í pracovní úkoly, za které 
jednotlivé národní sekretariáty odpovídaly, vztahovaly pouze nebo v první 
řadě k činnosti národních delegací. Sekretariáty byly a jsou povinny plnit 
primárně úkoly stanovené Radou. Z povahy věci je přirozené, �e úkoly pro 
sekretariáty plynoucí z činnosti Rady a jednotlivých národních delegací se 
budou prolínat, a tudí� hranice mezi nimi není ostrá, av�ak lze ji vystopovat. 
 
     Zvlá�tním rysem Severské rady z pohledu mezinárodního práva je fakt, �e 
tato postrádá vlastní ekonomické příjmy. Rada nesestavuje �ádný rozpočet a 
skandinávské státy nepřispívají �ádnými prostředky na organizaci jako 
takovou. Ekonomickou stránku fungování ře�il čl. 13 Stanov, který 
předepisoval, �e jednotlivé země nesou výdaje své delegace. To 
předpokládalo, �e ka�dá z delegací je odpovědna za svou finanční situaci 
pouze sama sobě. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla byly společné náklady, 
o jejich� rozdělení rozhodovala sama Rada.  
 
     Vedle činnosti své delegace státy hradily a hradí i náklady spojené s prací  
národních sekretariátů. Hostitelská země platí úplně výdaje spojené 
s organizací a přípravou zasedání Rady. Proto�e vý�e příspěvku na náhradu 
nákladů není nikde stanovena, dalo by se teoreticky říci, �e ka�dá země se 
finančně podílí na činnosti v tom rozsahu, jaký uzná za vhodný. V praxi se 
ov�em částky hrazené skandinávskými státy, je� jsou spojené s aktivitami 
Rady, velmi podobají.  
 
     �lo-li o společné výdaje Rady, omezovaly se tyto pouze na nejnutněj�í 
věci. Největ�í polo�ku v první dekádě jejího fungování představovaly náklady 
za tisk vlastních publikací a honoráře pro redaktory připravující jejich vydání. 
Částky na společné výdaje se zálohovaly u některé z národních delegací, 
zpravidla na území toho státu, kde se předpokládalo, �e vzniknou či vznikly. 
Podle článku 21 jednacího řádu platilo při rozpočítávání výdajů pravidlo počet 
delegátů z jednotlivé země : celkový počet členů Rady. V praxi to znamenalo, 
�e Dánsko, Finsko, Norsko a �védsko nesly ka�dý 16 : 69 společných 
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nákladů, Island 5 : 69. Přehled předpokládaných společných nákladů 
vyhotovovalo předsednictvo a předkládalo jej Radě ke schválení. Jde-li o 
samotný postoj národních delegací k těmto finančním zprávám, lze 
konstatovat, �e �ádná ze zemí vý�i nákladů nezpochybnila a v�dy uhradila 
po�adovanou sumu, která na ni v rámci kalkulace společných nákladů 
připadla. 
 
 
 
2. 5. Pracovní metody Severské rady  
 
     Návrhy, které Rada přijímala, mohly, zhruba řečeno, vycházet ze dvou 
hlavních typů její činnosti. Často byl návrh v podobě doporučení výsledkem 
iniciativy, kterou Rada v příslu�né zále�itosti projevila. V podstatě se jednalo o 
situaci, kdy se Rada začala zabývat určitým problémem a u� v raném stádiu 
tohoto procesu prostřednictvím návrhu zaslaného vládám zji�ťovala, zda je na 
straně jednotlivých států zájem danou otázkou se zevrubněji zaobírat.  
 
     Druhou situací byl stav, kdy doporučení Rady směřovalo ji� k provedení 
navrhovaných opatření do praxe. Zatímco v prvním případě byl pohyb návrhu 
ve směru Rada � vlády, teď tomu bylo přesně naopak. Detailně propracovaný 
návrh se poslal Radě k posouzení a tato k němu měla zaujmout stanovisko. 
Její pozitivní vyjádření téměř v�dy znamenalo, �e se příslu�ná věc uvedla do 
praxe.  Proto�e s ohledem na její hlavní pracovní náplň � tj. koordinovat 
spolupráci mezi severskými státy � byly Radě předkládány závazné otázky 
s významem pro celý Sever, musela si tato vy�ádat podklady pro svou činnost 
i z ostatních zemí. Určitým způsobem jí v tomto ohledu byly nápomocny 
národní sekretariáty, které mohly v rámci dané země k po�adované otázce 
informace opatřit. Stě�ejní význam se v�ak v tomto procesu přisuzoval ad hoc 
výborům Rady, jejich� úkolem bylo přímo �v terénu� získat důle�ité informace 
a současně provést jejich předbě�nou analýzu a navrhnout Radě, jak s nimi 
má při úvahách o doporučení nalo�it.   
 
     Výjimečně se podklady pro doporučení analyzovaly stálými orgány Rady. 
Dělo se tak pouze v případě, �e tento úkol nemohla splnit příslu�ná národní 
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delegace nebo scházel příslu�ný vládní orgán, u kterého mohly být informace 
obdr�eny. Tato situace ov�em nebyla příli� obvyklá, neboť Rada při zji�ťování 
informací s vládními agenturami často spolupracovala.  
 
     V praxi byl normální postup takový, �e poté, co Prezídium Rady obdr�elo 
�ádost o vyjádření se k určitému problému, zaslalo �ádost o poskytnutí 
informací vybraným úřadům v prvé řadě v�ak příslu�nému národnímu 
sekretariátu. Článek 3 jednacího řádu po�adoval, aby tato �ádost byla 
podepsána prezidentem Rady. V případě, �e sekretariát nemohl informace 
sám obstarat, obracel se jménem Severské rady na dotyčnou vládu o jejich 
poskytnutí.  
 
    V Norsku  se �ádost posílala Ministerstvu zahraničních věcí, které ji 
přeposlalo tomu ministerstvu, je� se mohlo k dané problematice 
nejkvalifikovaněji vyjádřit44. Získané materiály se utřídily, případně 
přepracovaly a byly opět přes Ministerstvo zahraničí zaslány Radě. Jistou 
specifičností se v daném ohledu vyznačovalo Dánsko. Zde se posílaly �ádosti 
přímo do úřadu premiéra, který je podobně jako v Norsku roztřídil a zaslal 
dotyčnému resortu. Anga�ovanost úřadu premiéra ve skandinávských 
otázkách pramenila z přesvědčení neposuzovat celoseverské věci jako 
zahraniční problémy, nýbr� jako zále�itosti domácí45. V ostatních zemích se 
�ádosti posílaly  příslu�ným vládním orgánům. 
 
     Po shromá�dění potřebných údajů v Radě se provedla jejich vyhodnocení, 
která slou�ila jako podklad pro zaujetí stanoviska. Do úvah se mohli také 
zapojit experti, které Rada mohla v případě potřeby přizvat. Jejich vyjádření 
v závěrečných fázích projednávání návrhu ji� dávala tu�it náznaky toho, zda 
je ře�ení politicky přijatelné a doporučí se Radě ke schválení nebo nikoliv. 
Odborníci, je� na své jednání Rada zvala, zpravidla pocházeli z řad úředníků 
vysoce obeznámených s příslu�nou problematikou a působících na různých 
postech státní správy. Mohlo se dokonce jednat i o vládní úředníky, kterým 
bylo umo�něno se z pozice experta jednání Rady účastnit.       
      
     Zvlá�tní problém představoval kontakt výborů ad hoc s národními orgány. 
Aby byla alespoň částečně upravena jejich pozice, přijala Rada v roce 1956 
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doporučení, na základě něho� �ádá vlády o poskytnutí maximální součinnosti 
těmto ad hoc výborům stejně jako výborům řádným46.   
 
     Pokud �lo o pracovní postupy a procedury, které Rada uplatňovala, byly 
tyto v podstatě převzaty ze zavedené praxe v národních parlamentech. Za 
vzor tak neslou�ily pracovní či jednací řády ostatních mezinárodních 
organizací podobného typu. Severská rada sice svůj vlastní pracovní řád 
v padesátých letech měla, ov�em tento odrá�el velkou neformálnost, s jakou 
se příslu�né zále�itosti projednávaly. Z tohoto důvodu si pak delegáti Rady 
vcelku rychle osvojili praxi, kterou znali z �domovského� parlamentu. Daný 
stav věcí se v�ak ukázal být několikrát jako výhodou, neboť v případě 
naléhavé potřeby umo�nil členům výboru Rady, aby se se�li k projednání 
zále�itostí i mimo její zasedání a sami si určili nejefektivněj�í postup práce. 
 
     Pokusme se s ohledem na vý�e uvedené vysvětlit, proč se Severská rada 
v takovém ohledu li�í od podobných regionálních orgánů a organizací. 
Významným důvodem je v této souvislosti fakt, �e Rada byla vybudována bez 
toho, �e by její tvůrci pova�ovali za nutné inspirovat se nějakou podobnou 
mezinárodní organizací. Severská rada měla naopak odrá�et typické 
charakteristiky oblasti Severu. K tomu je třeba dodat, �e zakladatelé 
přistupovali ke konstrukci tohoto tělesa velmi nedogmaticky a racionálně. 
Smyslem jejich úsilí bylo ukázat, �e lze vytvořit mezinárodní organizaci i na 
neformální bázi tak, aby fungovala účelně a s viditelnými výsledky, a nestala 
se pouze úzkým debatním kruhem skandinavistů. U Seveřanů známých svým 
racionálním a věcným přístupem k problémům daný postup ani nepřekvapuje.  
 
     Hlavní důvod pro zmíněné diference je v�ak daleko hlub�í. Ji� zde padla 
zmínka o tom, �e ač je Skandinávie tvořena pěti suverénními státy, byla od 
dávných dob pova�ována za jeden region. Organizace, která měla tvořit 
�zastře�ení� severské spolupráce, musela nutně odrá�et i tento aspekt. 
Celoseverské zále�itosti se měly projednávat nikoliv jako �anonymní� 
problémy cizích států, ale jako vnitřní věci. Z velmi důle�itého 
psychologického hlediska měla Rada symbolizovat severskou jednotu, která 
překračuje hranice suverénních států. Nelze samozřejmě konstatovat, �e by 
se určité bilaterální zále�itosti nevyřizovaly mezi dotyčnými státy na základě 
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úpravy mezinárodních smluv, na druhou stranu ov�em měla existence Rady 
zmen�it oficiální korespondenci na nezbytné minimum. Zakladatelé Rady se 
z vý�e uvedených důvodů sna�ili také vyhnout její příli�né nadstátnosti. Proto 
posílili postavení delegací, které se v padesátých letech (na rozdíl od dne�ní 
doby) organizovaly podle národního principu.   
 
     Celkovým výsledkem prvních deseti let fungování Severské rady byl stav, 
kdy tato byla pova�ována za mezinárodní organizaci kooperačního nebo 
poradního typu slou�ící jako mezistátní fórum pro rozpravy o skandinávských 
otázkách, představující různé národní zájmy a politické názory při ře�ení 
těchto otázek.  
 
 
 
2. 6. První desetiletí fungování Severské rady z pohledu mezinárodního 
práva 
 
     V roce 1952 zahajuje Severská rada své fungování. Řada expertů si v�ak 
nebyla jista jejím mezinárodněprávním statusem a kladla si otázku, zda je tato 
organizace skutečně subjektem mezinárodního práva a pokud ano, jak její 
subjektivitu odůvodnit.  
 
     Někteří právní teoretikové upřeli v této souvislosti pozornost k Chartě 
OSN. Ta ve své VIII. kapitole stanovuje pravidla pro vytváření oblastních 
dohod nebo orgánů pro ře�ení otázek, týkajících se udr�ení mezinárodního 
míru a bezpečnosti, a jejich� činnost lze sloučit s cíli a zásadami OSN47. 
Podle komentáře k Chartě OSN, který vydalo �védské ministerstvo 
zahraničních věcí, vznikla daná pravidla jako důsledek reakce na my�lenku 
�iroké panamerické spolupráce, je� by se realizovala v souladu s posláním 
Spojených národů. Jako jiný příklad se v komentáři zmiňuje Liga arabských 
států48. 
 
     Pokud v�ak jde o relaci Charta OSN � Severská rada, jeví se daný vztah 
jako klíč k odůvodnění její existence přinejmen�ím jako problematický. Kdy� 
se v průběhu let 1951 � 1952 institucionální koncepce Severské rady 
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připravovala, měli její autoři vý�e uvedená ustanovení kapitoly VIII Charty 
OSN sotva na mysli49. Jak vyplývá z detailněj�í analýzy dostupných travaux 
préparatoires, články 52 � 54 Charty OSN při diskusi o podobě Rady vůbec 
zmíněny nebyly, a to i přesto, �e bychom z teoretického pohledu mohli 
Severskou radu jako orgán vytvořený na základě článku 52 akceptovat. Na 
druhou stranu budi� řečeno, �e mezi podobnými regionálními subjekty 
mezinárodního práva zaujímá Severská rada určité výjimečné postavení50.  
 
     V prvé řadě si v�imněme, �e Rada podle svých Stanov nefungovala jako 
rámec pro pevně organizovaný svazek států. Severská rada vypadala 
z pohledu mezinárodního práva v první dekádě své existence v mnohých 
ohledech podobně jako např. Meziparlamentní rada činná pro země 
Beneluxu, její� stanoviska měla rovně� pouze poradní charakter. Rozhodující 
odli�nost mezi Severskou a Meziparlamentní radou v�ak je třeba spatřovat 
v tom, �e Meziparlamentní rada neměla pozici samostatného tělesa, nýbr� 
byla pouze součástí ústrojí, které se vytvořilo v rámci činnosti ekonomické 
unie mezi Belgií, Lucemburskem a Nizozemím. Je�tě zřetelněji se zmíněné 
zvlá�tnosti Rady uká�í při srovnání Severské rady a Evropského 
hospodářského společenství (v době, kdy toto bylo tvořeno zakládajícími 6 
členy) či řadou evropských organizací, ve kterých fungují zástupci 
parlamentních shromá�dění jako pouze poradní sbor těch orgánů, skrze které 
organizace realizují svou činnost.   
 
     Rovně� v porovnání s Radou Evropy, se kterou byla Severská rada 
v raném údobí své existence jinak často systematicky srovnávána, lze vý�e 
uvedené rozdíly vystopovat. Začteme-li se pozorně do Statutu Rady Evropy51, 
zjistíme, �e podle jeho druhé kapitoly (čl. 2) jsou jako členové Rady Evropy 
výslovně uvedeny státy. Dikce článku 10 zase stanovuje, �e Rada má dva 
orgány � Výbor ministrů a poradní Parlamentní shromá�dění. Z pohledu 
mezinárodního práva je Rada Evropy pova�ována za relativně volný svazek 
států, který se principielně neli�í například od konstrukce NATO.  
 
    S ohledem na vý�e citované vykazovala Severská rada i oproti Radě 
Evropy  podstatné diference, které vyplývají z předchozího popisu ustavení 
Severské rady, jejích úkolů a pracovních metod, je� byly při procesu její 
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tvorby zohledněny. Pouhá komparace Severské rady s ostatními 
organizacemi, na jejím� základě dospějeme k závěru, �e Rada �vykazuje 
odli�nosti�, je v�ak velmi chabým argumentem. Je třeba se zaměřit na 
podstatu Rady jako takové, a proto se v následující pasá�i pokusíme popsat a 
vysvětlit právní důvod existence Rady.  
 
     Téměř bezvýjimečně platí, �e mezinárodní organizace s úkoly podobnými 
jako plní Severská rada vznikají na základě dohody, kterou mezi sebou 
uzavřou státy, je� si přejí v rámci dané organizace spolupracovat. Při vzniku 
Rady v�ak tato cesta zvolena nebyla. Namísto toho se uplatnily v rámci 
severské legislativní spolupráce tradiční neformální metody znamenající, �e 
ka�dý stát si pro sebe plně nezávisle na mezinárodněprávních závazcích 
av�ak s vyu�itím příslu�ných norem mezinárodního práva přijme rozhodnutí, 
které je na základě svého obsahu zcela identické nebo velmi podobné s tím, 
je� pro sebe přijaly shodným způsobem i ostatní státy. Velmi pozoruhodný je 
v této souvislosti fakt, �e pou�ití této metody se zdálo �architektům� Severské 
rady natolik přirozené, �e k němu nezaujali v rámci přípravných prací �ádné 
zvlá�tní stanovisko či odůvodnění. Činnost Rady tak v jejím prvním desetiletí 
fungovala na základě přijetí jejích Stanov v podobě národního právního 
předpisu jednotlivými severskými státy. Jedinou komplikací, se kterou byl 
právně technický postup při vzniku Rady spojen, byl vstup Stanov v platnost. 
Pokud jde o přijetí Stanov v Dánsku, Norsku a �védsku platilo, �e Stanovy 
Rady vstoupí v platnost za předpokladu, �e je přijaly i ostatní dva státy, jak to 
stanovoval článek 14 původního znění Stanov. Článek 15 stanovil zvlá�tní 
pravidla pro Island52. Finsko ke Stanovám přistoupilo později. 
 
     Stanovy pro Severskou radu obsahující základní ustanovení o této 
organizaci existovaly v pěti resp. �esti jazycích. V ka�dé zemi bylo jejich znění 
napsáno v místním jazyce, jedinou výjimkou bylo Finsko, kde se oficiálně 
pou�ívala jak finská tak �védská mutace Stanov. Zpočátku neexistovala 
�ádná jistota, zda různá znění Stanov mají přesně stejný obsah. Nevyskytl se 
v�ak případ, �e by eventuelní rozdílné znění představovalo vá�nou hrozbu 
pro chod organizace. Na základě změn ve Stanovách Severské rady, které 
byly přijaty v roce 1957, se rozdíly v jazykovém znění odstranily. Danou 
změnou Stanov se usilovalo také o jazykovou jednotu, pokud jde o výrazy 
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v nich pou�ité. Pro stejné výrazy se začala pou�ívat shodná slova, čím� se 
vytvořilo společné severské parlamentní názvosloví. Výsledkem nového znění 
Stanov byl stav, kdy národní překlady pou�ívají slova a obraty, které jsou sice 
gramaticky i lingvisticky správné, nicméně v bě�né hovorové mluvě se 
obvykle nevyskytují. Odborný jazyk Stanov v�ak pomohl předejít 
potencionálním právním sporům o výklad toho či onoho slova.  
 
     Následkem metody zvolené při vzniku Rady také bylo, �e tato formálně 
sama nemů�e přijmout nějaké závazné rozhodnutí, jak ji� ostatně bylo 
několikrát podotknuto. V tomto ohledu v�ak nové znění Stanov přiřklo Radě 
mo�nost se alespoň k určitým otázkám vyjádřit. Novelizace Stanov Rady 
provedená v roce 1957 se uskutečnila na základě její vlastní iniciativy, je� 
vyústila v doporučení č. 14/195753. Na pozměněné verzi Stanov 
spolupracovali jak členové Rady tak představitelé vlád společně s odbornými 
zástupci veřejnosti. O celkovém výsledku této revize se dá říci, �e se jen 
velmi málo li�í od propozic, které Rada původně navrhovala.  
 
     Jde-li o techniku implementace změn do Stanov Severské rady, bylo 
v jednotlivých skandinávských zemích pou�ito odli�ných metod. V Dánsku se 
novelizované Stanovy přijaly jako čl. 1 zákona č. 292 z 21. prosince 1957 o 
Severské radě54. V následujících paragrafech obsahoval tento zákon mezi 
jiným např. ustanovení týkající se způsobu pro volbu členů do Severské rady. 
Pokud jde o Finskou republiku, byla nová verze Stanov přijata riksdagem a 
jejich vstup v platnost se formálně realizoval na základě nařízení prezidenta 
republiky55. Na Islandu a v Norsku vstoupily upravené Stanovy v platnost na 
základě rozhodnutí parlamentu � Þingsályktun ze 30. května 1958 (čl. 59) 
resp. stortingsvedtak ze 6. června 1957. Hlava státu či vláda, jak je z právě 
popsaného vidět, se na procesu vstupu revidovaných Stanov nepodílela.  
Jedinou výjimku v tomto ohledu představovalo �védsko. Zde byly Stanovy 
Severské rady přijaty jak vládou tak riksdagem ve stejném pořadí, v jakém se 
obvykle přijímají právní akty, av�ak termín zákon nebyl v tomto případě 
pou�it.  
 
     Mů�e se zdát pozoruhodným, �e ačkoliv se Severská rada podle článku 1 
svých Stanov profiluje jako orgán pro spolupráci nikoliv pouze mezi 
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parlamentními orgány pěti severských států, nýbr� také mezi vládami těchto 
států, právní podklady pro její existenci vznikly v podstatě bez účasti 
exekutivy na daném procesu. Situace se zdá být o to podivněj�í, �e Stanovy 
Rady ukládaly vládám dokonce určité povinnosti56. Jednalo se například o 
vhodný výběr vládních reprezentantů do Rady, předlo�ení zprávy o plnění 
opatření, která Rada vládám navrhla na základě svých doporučení apod. 
Vytvořila se tak z hlediska mezinárodního práva méně obvyklá situace, kdy 
orgán parlamentního typu v jistém smyslu udílí vládám �direktivy� o tom, jak 
mají vystupovat v určité oblasti mezinárodní spolupráce. Na druhé straně 
ov�em vlády nikdy nezpochybnily svou povinnost plnit ty úkoly, které jim ze 
Stanov Rady plynuly.  
 
     Jak vyplývá z mezinárodněprávní suverenity skandinávských zemí, nebylo 
�ádné z nich teoreticky bráněno jednostranně platnost Stanov odvolat nebo 
přijmout omezené změny v jejich textu. V prvním návrhu Stanov existovalo 
ustanovení, kdy ka�dá země měla právo vystoupit z Rady, a to �est měsíců 
poté, co své rozhodnutí sdělila ostatním státům. Toto ustanovení se ov�em 
nakonec do Stanov nedostalo57. Jednotlivé státy proto podle mínění právních 
oborníků disponovaly právem  po příslu�ném rozhodnutí parlamentu okam�itě 
z Rady vystoupit. K tomu, aby se daný stát ji� nadále na práci Rady 
neúčastnil, se tak nepo�adovala �ádná výpověď či jiný podobný právní úkon, 
neboť tato problematika postrádala ve Stanovách úpravu. 
 
     Je třeba polo�it si otázku, zda by jednostranné rozhodnutí vypovědět 
Stanovy a nadále se tak nepodílet na práci Rady ovlivnilo její postavení. 
Formálně by takové opatření zřejmě neovlivnilo platnost Stanov pro ostatní 
státy. Z toho vyplývá, �e teoreticky mohla Rada fungovat i nadále. V daném 
ohledu se tak více ne� o právní jedná spí�e o politický problém.  
 
     Obtí�něji by se u� posuzovala situace, kdy by určitá země podstatným 
způsobem změnila text Stanov, ani� by v�ak zamý�lela z Rady vystoupit. 
Pokud by delegáti reprezentující zemi, je� změny provedla, tyto při činnosti 
pou�ili, nemohla by Rada dále prakticky fungovat. Na druhou stranu týkaly-li 
by se změny pouze okrajových zále�itostí a jejich diference by byla pouze 
v detailech, mohly by takto upravené Stanovy koexistovat vedle původní 
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úpravy. Daná situace se ji� ostatně vyskytla v první polovině roku 1958. Nové 
znění Stanov Severské rady mělo vstoupit v účinnost ve v�ech severských 
zemích kromě Islandu k 1. lednu 1958. Islandský alting v�ak schválil platnost 
nového znění a� k 30. květnu. Během prvních pěti měsíců tak pro Islandskou 
republiku platily Stanovy Rady je�tě v jejich původním znění. Odborníci na 
danou problematiku v�ak soudí, �e i kdyby se v této době vyskytly nějaké 
odli�nosti, tě�ko by měly v realitě podstatněj�í vliv58.           
     
    V této souvislosti si dále zaslou�í zdůraznit, �e v novelizovaných Stanovách 
se nejdůle�itěj�ích oblastí pro činnost Rady, jejích úkolů a pracovních metod 
týkalo 13 paragrafů, co� odrá�í značnou neformálnost, v jejím� duchu byly ji� 
přijaty Stanovy původní. § 12 počítal s přijetím vlastního jednacího řádu Rady. 
Podle něj se měla řídit jednání a pracovní procedury v Radě během jejího 
řádného zasedání. Pracovní řád se ov�em nevztahoval na schůze výborů, 
které se uskutečnily mimo její zasedání. Zde sehrála svou roli praxe, z ní� se 
postupně vyvinula pravidla pro takováto jednání.  
 
     Do reality fungování Severské rady se velmi �iroce s ohledem na její 
značně neformální úpravu promítlo národní zákonodárství severských států. 
To například určovalo pravidla pro výběr kandidátů do Rady, jako� i jejich 
náhradníků. Významnou roli sehrálo zákonodárství jednotlivých států v těch 
otázkách, které se týkaly národních sekretariátů Rady. Proto�e společný 
sekretariát Rada postrádala, stanovil § 8 jejích Stanov, �e pravidla pro 
zaměstnávání tajemníka a dal�ího personálu sekretariátu určí příslu�ný stát 
sám.     
 
     Nyní se dostáváme k záva�nému aspektu členství v Severské radě. 
K problematice členství se ve Stanovách Rady vá�í primárně dikce článků 1 a 
2. Článek 2 stanovil, �e Rada je tvořena zástupci jednotlivých skandinávských 
parlamentů, kteří jsou do Rady voleni, a dále zástupci vlád členských států 
Rady. To, �e dané ustanovení rozli�uje mezi �parlamentními� a vládními 
zástupci jednotlivých členských států, ani� by názvy těchto států výslovně 
uvádělo a tyto označilo jako členy, vná�í do problematiky členství prvek 
nejasnosti. Přirozeně by z hlediska teorie mezinárodního práva bylo nejsna��í 
ve Stanovách vymezit, �e členy Severské rady jsou příslu�né skandinávské 
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státy. Takto pregnantní vymezení v�ak ve Stanovách Rady chybělo a zavdalo 
tak některým autorům záminku k odmítnutí mezinárodní subjektivity Severské 
rady padesátých let s poukazem, �e její zřizovací dokument skandinávské 
státy  jako členy Rady neuvádí.  
 
     Podrobme oba úvodní články detailní právní analýze a polo�me si otázku, 
zda je odmítnutí subjektivity Rady z vý�e uvedeného důvodu oprávněné. 
Geografické vymezení teritoria států, na ně� se má činnost Rady vztahovat, je 
provedeno ji� v čl. 1 Stanov z roku 1952 (tehdy je�tě z politických důvodů bez 
Finska). Rada je výslovně představena jako ��orgán pro konzultace mezi 
dánským riksdagem, islandským altingem, norským stortingem a �védským 
riksdagem59, jako� i mezi vládami daných států��. Článek 2 pak provádí 
numerický výčet parlamenty volených zástupců včetně způsobu jejich 
ustavení do Rady. Opětovně v�ak jako členy Rady zmiňuje i zástupce vlád 
účastnických států. Začteme-li se tedy pozorně do článků 1 a 2, mů�eme sice 
konstatovat, �e názvy skandinávských států jako členů Rady z nich 
nevyplývají, av�ak jsou vyjádřeny eufemisticky. Geografické vymezení je 
vzta�eno k parlamentům jednotlivých států a přes spojku �jako� i� rovně� na 
vlády. Velký zřetel je v�ak třeba polo�it na výraz �daných států�, je� v článku 1 
následuje za slovem �vlády�. Tento výraz jako by vyjadřoval, �e daný tj. 
účastnický stát je na práci Rady zainteresován prostřednictvím svých 
parlamenty volených a vládami určených zástupců. Tuto domněnku potvrzuje 
i pokračování věty �� ve kterých by přicházela v úvahu společná opatření 
členských států nebo jen některých z nich��. Zde u� je uveden výraz 
�členské státy� samostatně, kdy� tento navazuje na předchozí teritoriální 
vymezení působení Rady. 
 
     Jako důsledek vý�e uvedeného mů�eme konstatovat, �e byť nejsou ve 
Stanovách Rady výslovně jako členové uvedeny přímo geografické názvy 
skandinávských států, lze názor zpochybňující subjektivitu Rady s poukazem 
na neuvedení názvů severských států jako členů Rady jednoznačně 
odmítnout, neboť tuto domnělou překá�ku mů�eme systematickou analýzou 
článků 1 a 2 vcelku lehce odstranit.   
 



 53

     Stejně jako museli být volení zástupci jednotlivých zemí členové 
příslu�ného zákonodárného shromá�dění, po�adovalo se, aby zástupci vlády 
byli skutečně jejími členy. Byť se tato formulace mů�e zdát na první pohled 
redundantní, měla svůj význam. V případě, �e se člen určité vlády nemohl na 
jednání Rady dostavit, nebylo mo�né, aby jej v tomto úkolu zastoupil vysoký 
státní úředník, který ov�em členem vlády nebyl.  
 
     Ka�dá vláda mohla k účasti na jednání Rady určit takový počet členů, jaký 
se jí zdál vhodným. Zpravidla vládu v Radě zastupovali premiéři a ministři 
zahraničí severských států. Bylo obvyklé, �e se jednání Rady účastnili také 
příslu�ní ministři, pakli�e projednávaná otázka spadala do jejich resortu. 
Celkový počet ministrů ze skandinávských zemí nepřesahoval číslo 30, tj. na 
ka�dou zemi připadalo v průměru 6 ministrů, na Island pak 3-4. Představitelé 
vlád se ov�em nezúčastňovali celého jednání Rady, ale byli přítomni pouze 
na tu část, která se jich týkala.     
 
     Obě tyto skupiny členů Rady, o nich� je právě řeč, se vyznačovaly určitými 
diferencemi. Hlavní rozdíl je třeba vidět v tom, �e členové vlád nedisponovali 
hlasovacím právem v Radě a jejích orgánech. Člen vlády také nemohl 
participovat na práci některého ze stálých výborů Rady, na jejich� činnosti se 
podle čl. 7 Stanov měli obligatorně podílet její volení členové. Ministři mohli 
být přítomni na práci výboru pouze, pokud obdr�eli pozvání. Vládní činitelé 
nemohli z titulu své zastávané pozice kandidovat na post v předsednictvu 
Rady, neboť jim v tom bránila funkční inkompatibilita60.  
 
     Na rozdíl od současnosti byli členové Rady organizováni podle své 
národní příslu�nosti. Delegace, o nich� lze najít pouze krátkou zmínku v čl. 8, 
neměly z hlediska mezinárodního práva �ádné zvlá�tní postavení a bylo na 
ně nahlí�eno pouze prizmatem národního zákonodárství (viz vý�e). Pokud �lo 
o pracovní činnost delegací, bylo stanoveno, �e tyto mohou pracovat nejen na 
řádném zasedání Rady, ale i mimo něj.  
 
     Tě�i�tě práce Rady ov�em spočívalo a spočívá na bedrech členů volených 
parlamenty. To koneckonců vyplývá u� z vý�e zmíněného pravidla o 
nemo�nosti hlasovat v Radě pro členy vlády, jako� i ucházet se o funkci 
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v Prezídiu. Lze tedy konstatovat, �e jak rozhodování o zále�itostech v Radě 
projednávaných tak její vedení jsou v rukou volených členů. Ostatně 
v mezidobí mezi řádnými zasedáními Rady jsou to pouze tito členové, kteří 
pracují v příslu�ných výborech. Odůvodnění pro �výsadní� postavení 
parlamentních zástupců v Radě v�ak lze hledat spí�e ve vý�e jmenovaných 
okolnostech ne� v napjatých vztazích mezi Radou a účastnickými zeměmi 
resp. jejich vládními představiteli.  
 
     V�e co bylo o zvlá�tním charakteru Rady a jejich zasedání doposud 
řečeno, je spojeno s tím, �e není lehké ji zařadit do některé z kategorií 
mezinárodních organizací tak, jak je zná teorie mezinárodního práva 
veřejného. Často se v této souvislosti setkáváme s dělením na mezivládní a 
nevládní organizace. Zařadit Severskou radu padesátých let bezezbytku do 
jedné z těchto kategorií se v�ak ukazuje jako velmi slo�ité. Za čistě 
mezivládní instituci ji s ohledem na vý�e řečené pova�ovat nemů�eme. Toté� 
lze ov�em říci i o jejím potencionálním zařazení do skupiny nevládních 
organizací, neboť ty vět�inou bývají zalo�eny na soukromoprávním základu. 
Za nejblí�e pravdě existující hledisko se tak jeví být vnímání Severské rady 
jako mezinárodní organizace parlamentního typu nadané mezinárodně právní 
subjektivitou.    
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3.  Severská  rada ve světle teorie práva mezinárodních 
mezivládních organizací 

 
 
3. 1. Definice pojmu mezinárodní organizace 
 
     V dosavadním schématu práce jsme se převá�ně koncentrovali na právní 
popřípadě faktický popis Severské rady jako takové. V následujících statích 
v�ak bude Rada podrobena zkoumání z pohledu teorie mezinárodního práva 
respektive teorie práva mezinárodních mezivládních organizací. Proto�e 
náhled na určité teoretické aspekty fungování mezinárodních organizací není 
leckdy díky bohatosti vědeckých názorů na danou problematiku jednotný, 
zaměříme se na zmapování zásadních názorů, je� se budou k diskutovanému 
problému pojit, a na jejich základě provedeme avizované zkoumání postavení 
Severské rady ve vztahu k právu mezinárodních organizací. 
 
     Je logické, �e zabýváme-li se tématikou Severské rady jako mezinárodní 
organizace, měli bychom na úvod vymezit či charakterizovat právě tento 
pojem. Av�ak bohu�el je třeba uvést, �e �ádná v�eobecně akceptovaná 
definice pojmu mezinárodní organizace neexistuje61. Mo�nost tuto definici 
učinit tak závisí na příslu�ném kontextu. Vět�ina studií o mezinárodních 
organizacích je omezena na mezinárodní mezivládní organizace, nicméně i 
po tomto provedeném zú�ení se definice tohoto právního útvaru rozcházejí. 
Řada z nich popisuje mezinárodní organizaci jako entitu, v ní� jsou sdru�eny 
státy za účelem plnění specifických úkolů62. Jiné charakteristiky pova�ují 
mezinárodní organizaci za těleso, které v �ir�ím smyslu pokrývá ka�dou 
formu mezinárodní vlády či správy bez ohledu na způsob, k němu� byla 
organizace vytvořena63. Tato definice se ov�em jeví velmi vágní, neboť 
nepředstavuje více ne� mapování prvního kroku na cestě k u��í mezistátní 
spolupráci. Pestrá směs názorů na obsah tohoto pro mezinárodní právo tolik 
klíčového pojmu se dá očekávat i v blízké budoucnosti, neboť na základě 
výzvy Valného shromá�dění obsa�ené v rezoluci č. A/56/82 z roku 2001, se 
Komise OSN pro mezinárodní právo začala zabývat tématikou kodifikace 
norem odpovědnosti mezinárodních organizací. V�e nasvědčuje tomu, �e 
v tomto kodifikačním opusu bude obsa�eno i vymezení tohoto pojmu mající 
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�anci stát se v�eobecně akceptovatelným64 (podobně jako například definice 
státu v Montevidejské úmluvě o právech a povinnostech států z roku 1933).  
 
     Podíváme-li se na �vládní� roli mezinárodních organizací, neměli bychom 
je posuzovat jako oddělené entity, ale jako jejich související síť, pomocí ní� 
jsou zaměřeny na jeden společný cíl, a které by z tohoto důvodu měly být 
schopny navzájem spolupracovat a vyu�ívat se navzájem pro splnění tohoto 
cíle, kterým je podle převá�ného názoru právních teoretiků úsilí o 
mezinárodní pokrok. V budoucnu proto mů�e vzrůst potřeba po studiu 
mezinárodních organizací coby navzájem propojené struktury spí�e ne� na 
jejich dosavadní vnímání jako separovaných prvků ve struktuře 
mezinárodního společenství.  
 
     Mezinárodní organizace účastnící se na takovém propojení se ov�em li�í 
v závislosti na stupni jejich autonomie a nezávislosti. Pouze několik 
organizací je v�ak pova�ováno za zcela nezávislé na jiných. Například 
v systému OSN je drtivá vět�ina organizací vzájemně vázána dohodami či 
společnými orgány. Podobně není tě�ké vystopovat vzájemné relace u 
organizací ze stejného regionu. Obrátíme-li v této souvislosti pozornost zpět 
k Severské radě, nemů�e nám uniknout fakt její úzké spoluprace s Evropskou 
unií, EFTA či Baltským společenstvím. Tento stav tedy napomáhá zahlazovat 
ostré rozdíly mezi mezinárodními organizacemi. Na druhé straně ov�em 
mohou být orgány mezinárodních organizací natolik nezávislé, �e ve 
skutečnosti jednají bez vazeb na ostatní jim podobné útvary. To je případ 
nezávislých orgánů Valného shromá�dění OSN, jmenovitě UNCTAD (United 
Nations Conference on Trade and Development).  
 
     Definice mezinárodní organizace se tedy bude li�it v závislosti pohledu na 
formální kvalifikaci nebo na vlastní schopnosti plnit svou nezávislou funkci, 
přičem� ve druhém případě se bude posuzovat i míra této nezávislosti. 
Obvyklé definice mezinárodních organizací jsou dnes zalo�eny na formálních 
kritériích spí�e ne� na míře nezávislosti, se kterou organizace plní svou roli. 
 
     Zajímavou se v této souvislosti jeví otázka, zda mů�e být mezinárodní 
organizace zalo�ena i pro účely contra legem. Někteří přední autoři jako např. 
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G. H. Schermes tvrdí, �e z teoretického hlediska tomuto závěru nic nebrání. 
Organizace mohou být údajně pova�ovány za protiprávní, čeho� konsekvencí 
je mo�nost vznést proti nim obvinění, nicméně tím není dotčen jejich status 
jako mezinárodní organizace65. Daný názor je ov�em v současné teorii 
mezinárodního práva naprosto ojedinělý. Předev�ím je poukazováno na to, �e 
definice mezinárodní organizace by z povahy věci měla zahrnovat slučitelnost 
jejích cílů, jako� i praktického jednání s principy mezinárodního práva. Tento 
názor tedy popírá existenci nelegálních mezinárodních organizací, neboť 
jejich ilegalita je v přímém rozporu se striktními definičními předpoklady a 
zejména s imperativem ius cogens. 
 
     Tápeme-li při nalezení �iroce akceptovatelné definice pojmu mezinárodní 
(mezivládní) organizace, nezbývá nic jiného ne� se pokusit charakterizovat 
daný právní útvar prostřednictvím jejích pojmových znaků. Byť ani v této 
oblasti nepanuje plná jednota vědecké obce, přece jen existuje shoda na 
třech základních znacích, které by měla ka�dá mezinárodní organizace 
splňovat. Mezinárodní organizace: 
 

a) má formu sdru�ení států eventuelně jiných subjektů mezin. práva, 
b) vyznačuje se organizační strukturou, 
c) je zalo�ena na základě mezinárodního práva, jeho� pravidly se řídí. 

 
     K těmto třem základním znakům se někdy přidávají dal�í jako jsou 
například cíle organizace, pro které je zřízena.  
 
Ad a) U� ze samotného jazykového úzu termínu mezinárodní organizace je 
zřejmé, �e ji nemů�e vytvářet pouze jeden subjekt mezinárodního práva. 
Zůstává proto otázkou, jaký počet entit nadaných mezinárodněprávní 
subjektivitou mů�e mezinárodní organizaci zalo�it. A� do nedávné doby 
převládala v souladu se starou římskoprávní premisou �tres faciunt collegium� 
doktrína, �e k zalo�ení mezinárodněprávní organizace je třeba tří subjektů 
mezinárodního práva (zpravidla států). V posledním období se ov�em začíná 
dostávat vět�ího prostoru názoru, �e nic nebrání tomu, aby byla mezinárodní 
organizace zalo�ena pouze dvěma subjekty mezinárodního práva66.  
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     Dal�ím aspektem, který nás v souvislosti s právě rozebíraným znakem 
bude zajímat, je okruh subjektů, jen� mohou mezinárodní organizace zalo�it. 
V prvé řadě jsou to státy. Tyto primární subjekty mezinárodního práva 
nejčastěji pomocí dohod mezi sebou vdechují mezinárodním organizacím 
�ivot. Daná situace proto vede k teoretickému závěru, �e mezinárodní 
organizace jsou právní naukou pova�ovány za derivativní (odvozené) 
subjekty mezinárodního práva, jen� mohou být zalo�eny pouze entitami 
nadanými subjektivitou prvotní - tj. státy. Z pohledu teorie mezinárodního 
práva se v�ak nelze omezit pouze na tuto jednu, byť velmi významnou 
skupinu, z ní� se ponejvíce odvozují zakladatelé mezinárodních organizací. 
Na zalo�ení mezinárodní organizace se mů�e vedle státu podílet i jiná 
mezinárodní organizace. Z čistě juristického hlediska si lze představit i situaci, 
kdy by mezinárodní organizace byla zalo�ena dvěma či více jinými 
mezinárodními organizacemi.  
 
     S okruhem subjektů, které mohou mezinárodní organizace zalo�it se 
neodmyslitelně pojí otázka členství v mezinárodních organizacích. Podle 
rozsahu, na něm� se entita na chodu organizace podílí lze rozli�it dva 
základní typy členství: 
 

1. plné členství 
2. částečné členství 

 
     1) Plné členství (full membership) zračí, �e člen mezinárodní organizace 
po�ívá plný rozsah práv a povinností, které mu z jeho působení vyplývají. 
Plné členství je nejbě�něj�ím typem činností u mezinárodních organizací. 
Plnoprávný člen mezinárodní organizace je tak nadán právem hlasovat o 
věcech, které organizace rozhoduje, má k dispozici přístup do 
vnitroorganizačních informačních zdrojů, jeho delegáti po�ívají výsad a imunit 
vyplývající z působení v organizaci, mů�e vyu�ívat finančních částek 
určených organizací na programy a projekty související zpravidla 
s předmětem její činnosti. 
 
     Rubem práv plynoucích z plného členství jsou povinnosti, jimi� je entita 
s plnoprávným členstvím vůči organizaci vázána. Půjde zpravidla o placení 
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členských příspěvků organizaci, zvý�ený stupeň odpovědnosti ne� mají 
neplnoprávní členové (viz ní�e) či závazek aplikovat akty organizace na svém 
teritoriu (typicky normy organizací technického charakteru). Za neplnění 
povinností mů�e být plnoprávný člen postihnut nejrůzněj�ími druhy sankcí. 
Jmenujme v této souvislosti např. pozastavení práv z plného členství 
plynoucích, úročení dlu�ného členského příspěvku apod. 
 
     2) Členství částečné či přidru�ené (associated, affiliated membership)  
znamená, �e se subjekt nepodílí na ve�keré činnosti organizace, ale zpravidla 
bývá pouze členem jen některého jejího orgánu. Jako typický příklad lze uvést 
�výcarskou federaci v době, kdy nebyla členem OSN, nicméně přesto se 
zapojila do činnosti některých jejích orgánů (např. UNICEF). V rámci 
částečného členství subjekt vyu�ívá pouze vymezený rozsah práv. Tento typ 
členství mů�e být v některých případech předstupněm k členství stálému. 
Půjde zejména o ty situace, kdy si organizace bude chtít �otestovat� zda jsou 
potencionální zájemci o vstup do jejich struktur řádně připraveni. Dal�ím 
případem, kdy se bude jevit vhodným institut přidru�eného členství, mů�e být 
situace, kdy kandidátem je entita nesplňující v�echna kritéria subjektu 
mezinárodního práva. V 70-tých letech se uva�ovalo o tom, �e by právě na 
základě tohoto titulu bylo asociované členství v Severské radě poskytnuto 
Faerským a posléze Ålandským ostrovům, av�ak od této představy bylo 
nakonec upu�těno (viz ní�e).  
 
     Rozli�ování mezi plným a částečným členstvím není v �ádném případě 
prováděno jen z čistě pedagogických účelů. Naopak má velký význam ve 
vztahu k odpovědnosti členských států za eventuální protiprávní chování 
mezinárodní organizace. Tato otázka vyplouvá velmi aktuálně na hladinu 
vědeckého zájmu v souvislosti se současnými aktivitami Komise pro 
mezinárodní právo ve vztahu k jejímu úsilí o kodifikaci pravidel týkajících se 
odpovědnosti mezinárodních mezivládních organizací. Zatímco u plného 
členství státu nevyvstane vět�ích pochybností o jejich odpovědnosti za 
protiprávní chování �mateřské� mezinárodní organizace, u entit s částečným 
členstvím bude posouzení jejich odpovědnosti vy�adovat detailní rozbor 
rozsahu a obsahu práv, která jim z tohoto typu členství vyplývají, resp. zda 
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tato jsou dostatečně �silná� na to, aby díky nim mohli být jejich nositelé 
označeni za odpovědné ve vztahu k protiprávnímu chování organizace. 
 
     S členstvím v mezinárodní organizaci bývá někdy nesprávně zaměňován 
status pozorovatele. Status pozorovatele mají v rámci určité organizace ty 
entity, které se na jejím chodu nemohou podílet, ať u� z hlediska regionálního 
vymezení organizace (USA, Kanada a Japonsko ve vztahu k Radě Evropy), 
nebo proto, �e nesplňují pouze částečně či vůbec podmínky, které na ně 
kladou rigorózní po�adavky mezinárodní suverenity (Organizace pro 
osvobození Palestiny či SWAPO ve vztahu k OSN). 
 
Ad b) Druhým z pojmových znaků mezinárodní organizace je organizační 
struktura. Organizační strukturou rozumíme stav, kdy má mezinárodní 
organizace alespoň jeden stálý orgán nezávislý na vůli členů organizace. To 
v�ak bude situace spí�e ojedinělá, neboť organizace mají zpravidla orgánů 
několik. Klasickou organizační strukturu mezinárodních organizací, která 
nevykazuje odli�ností ani u Severské rady, tvoří: 
 

1. orgány, v  nich� jsou zastoupeni v�ichni členové organizace (kongres, 
zasedání, konvent, konference apod.). V Severské radě plní roli tohoto 
typu orgánu Plenární shromá�dění (Plenarförsamlingen). 
 
2. orgány představující výkonnou slo�ku sestavené buď z omezeného 
počtu volených či předem určených členů v případě univerzálních 
organizací nebo ze v�ech členů v případě organizací regionálních (rada, 
výbor, předsednictvo, bureau), Rada svůj výkonný orgán nazývá 
Prezídium (Presidiet). 
 
3. orgány zabezpečující technicko-administrativní činnost (sekretariáty). V 
čele těchto orgánů, které mohou být v některých případech i monokratické, 
stojí osoba nezývaná zpravidla generálním ředitelem, tajemníkem apod. 
V Radě stojí v čele Sekretariátu generální tajemník (Generalsekreteraren).  
 

     Vedle těchto základních tří typů orgánů si organizace zřizuje té� orgány 
pomocné, jejich� ustavení závisí čistě na daných potřebách (komise, expertní 
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slo�ky, rady). Severská rada má pro zvlá�tní aktivity ustanoveny výbory 
(Utskotten). 
 
Ad c) Nutným předpokladem k tomu, aby mohla mezinárodní organizace 
vykazovat mezinárodněprávní subjektivitu, je její zalo�ení na základě 
mezinárodního práva doprovázené vůlí států tuto entitu zmiňovanou 
subjektivitou obdařit. Nejbě�něj�ím právním aktem, na jeho� podkladě 
mezinárodní organizace vzniká, je (mnohostranná) mezinárodní smlouva. 
Tento právní akt ov�em zdaleka není jediným způsobem vedoucím k zalo�ení 
mezinárodní organizace. Ke vzniku organizace mů�e vést např. i rezoluce 
mezinárodní konference (Asian-African Legal Consultative Committee)67 či 
jiné mezinárodní organizace, na jejím� základě se příslu�ná mezivládní 
organizace konstituuje obyčejotvornou praxí svých členů (např. RVHP)68, 
nebo souběhem jednostranných právních úkonů států, v nich� je projevena 
vůle mezinárodní organizaci zalo�it a podílet se na její činnosti. Takto 20. 
srpna 1952 vznikla Severská rada, kdy� parlamenty jejích členských států 
(vyjma Finska) schválily její stanovy, ov�em ve formě svých národních 
právních předpisů a nikoliv jako mezinárodní smlouvu.    
 
 
 
3. 2. Heterogennost mezinárodních organizací 
 
     Při rozboru vzájemné relace Severská rada a teorie práva mezinárodních 
organizací se nelze vyhnout klasifikaci mezinárodních organizací, na základě 
ní� bude Rada dle svého charakteru přiřazena do příslu�né klasifikační 
skupiny. V dané souvislosti je ov�em třeba zvolit vhodnou metodu klasifikace, 
neboť mezinárodní organizace mohou být �tříděny� různým způsobem. Půjde 
o to, z jakého úhlu se na díváme. Asi první hledisko, které v daném kontextu 
přijde na mysl, je utřídit mezinárodní organizace podle účelu, ke kterému byly 
zalo�eny. Toto kritérium se ov�em z pedagogického hlediska nejeví jako příli� 
�ťastné, neboť jeho uplatněním před námi vyvstane nepřeberná �kála 
mezinárodních organizací rozmanitého druhu od sdru�ení pro atomovou 
energii, přes organizace věnující se ochraně zvířat a� po asociace pěstitelů 
hospodářských plodin. Ve vztahu k Severské radě jej pak mů�eme označit 
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jako vysloveně nevhodné. Na základě tohoto kritéria byla Rada mylně 
�zatříděna� mezi organizace zaměřené na ochranu lidských práv či dokonce 
organizace zabývající se zachováním a rozvojem kulturního dědictví. Jiné, 
lep�í kritérium, je tradičně u�ívané členění mezinárodních organizací na 
dočasné a trvalé. Ačkoliv toto kritérium lze nalézt v ka�dé kvalitní učebnici 
mezinárodního práva, přece jen dnes jeho význam ustupuje do pozadí, neboť 
celá řada organizací, které začínaly jako dočasné, dnes působí jako trvalé a 
naopak69.  
 
     Ve vztahu ke struktuře a fungování mezinárodních organizací se jako 
nejvlivněj�í zdají být následující uvedená kritéria členění: 
 

1. Veřejné mezinárodní organizace obvykle označované jako vládní a 
mezinárodní organizace nevládní. Autorita, která je prvně zmiňovaným 
institucím propůjčena národními vládami, ovlivňuje jejich funkce stejně 
jako dosa�ení těchto funkcí. Zastavme se na okam�ik u tohoto členění ve 
vztahu k Radě v letech 1952-1962. Základním právním dokumentem Rady 
byly tehdy její Stanovy. Právě na základě jejich mnohdy rozdílné 
interpretace docházelo k vnímání Rady tohoto období jako mezinárodní 
mezivládní organizace, ale té� i organizace nevládní. Zejména pro men�í 
skupinu mimoskandinávských autorů bylo silné zdůraznění prvku 
parlamentarismu v práci Severské rady důvodem k odmítnutí statusu Rady 
coby mezinárodní mezivládní organizace.   
 
2. Druhé kritérium rozli�uje organizace na univerzální (otevřené) a 
partikulární resp. regionální (polootevřené, uzavřené). Severská rada je na 
základě tohoto členění jednou z mála organizací, které mů�eme 
pova�ovat za čistě regionální uzavřenou organizaci, proto�e jak Stanovy 
z roku 1952 tak pozděj�í Helsinské smlouva nepočítají s přibíráním nových 
členů (byť zde na počátku 90-tých let byly snahy pobaltských států do 
Rady vstoupit).   

 
3. Specifickým kritériem je členění organizací na supranacionální (typicky 
Evropská společenství), od nich� se li�í organizace zalo�ené pouze na 
vládní kooperaci, je� je v současném mezinárodní společenství vět�ina. 
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4. Při určité modifikaci nejdříve zmíněného kritéria dostaneme členění na 
organizace s funkčním či technickým zaměřením na jedné straně a na 
organizace s obecným zaměřením na straně druhé.  

 
     Ve v�ech shora uvedených případech se ostré hrany mezi oběma protipóly 
do určité míry stírají. Mů�eme najít soukromé mezinárodní organizace plnící 
vládní funkce. Některé univerzální organizaci chybí členové z určitých regionů 
(např. donedávna nebyly východoevropské státy členy některých 
specializovaných agentur OSN). Technické organizace často diskutují otázky 
politického ci obecného významu (dříve World Telegraph Union WTU ve 
vztahu k politice apartheidu v Jihoafrické republice), zatímco obecné 
organizace se mohou zabývat určitými technickými či vysoce odbornými 
věcmi apod. 
 
     Jestli�e jsme dospěli k názoru, �e obě párové kategorie v rámci 
jednotlivých skupin nelze s přesností chirurgického řezu 100% od sebe 
separovat, přiznáváme tím vlastně určitý �průnik mno�in�, jen� mezi danými 
kategoriemi existuje. Mezi čistě univerzálními organizacemi (které v podstatě 
neexistují) a těmi, je� mají jasně regionální charakter, je početná skupina 
organizací majících více ci méně regionální povahu, av�ak zařazení těchto 
organizací pod organizace čistě regionální není dost dobře mo�né. V podstatě 
toté� mů�e být řečeno o prostoru mezi čistě veřejnými a soukromými 
organizacemi, funkčními či obecnými resp. vládními a supranacionálními.     
 
 
 
3. 3. Právní pravidla upravující činnost  mezinárodních organizací 
 
     Obecně lze konstatovat, �e právo upravující činnost jednotlivých 
organizací vyplývá v prvé řadě z oblasti smluvního práva, zejména pak ze 
stanov organizace. Činnost organizací je zpravidla zalo�ena na znění 
zakládajících textů, které�to mohou být vyplňovány či dokonce roz�iřovány 
mezinárodním obyčejovým právem nebo obecnými principy právními. Názory 
odborníků popřípadě rozhodnutí učiněná orgány organizace pak mohou být 
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relevantní k výkladu takových textů. Současně v určitých sférách jako např. 
v pracovněprávních vztazích mohou být prameny práva charakteristické a pro 
danou oblast jednodu�e určitelné ve funkci obecné aplikace napříč spektrem 
mezinárodních organizací. Prameny práva je třeba posuzovat odděleně v�dy 
ve vztahu k příslu�né organizaci, která je analyzována. V daném kontextu 
proto bude nezbytné zkoumat více pramenů práva. Je logické, �e zdroje 
práva nejsou neměnné a stejné pro ka�dou zkoumanou situaci. Zdroje práva 
vztahující se k činnosti mezinárodních organizací mohou být pro teoretické 
účely rozděleny následovně: 
 

1. stanovy organizace a jejich výklad,  
2. právní texty organizace, jakými jsou například stanovy správních 

tribunálů, 
3. právní praxe organizací, 
4. obecné principy právní (aplikovatelné například v mezinárodním 

správním právu), 
5. mezinárodní právo obyčejové (aplikující se na výklad stanov a právních 

textů organizace, jako� i na odpovědnost mezinárodních organizací), 
6. smluvní právo, které se pou�ívá u tzv. otevřených organizací ve vztahu 

k imunitám a výsadám, 
7. soudní rozhodnutí, kterými se aplikují obecné principy právní na 

interpretaci textu.  
 
     Ve vztahu k Severské radě jsou v souladu s uvedeným výčtem relevantní 
její Stanovy z padesátých let, oblast smluvního práva je výrazně zastoupena 
ve formě Helsinské smlouvy, činnosti Rady se okrajově dotýkají i normy 
mezinárodního práva obyčejového týkající se mezinárodních organizací 
včetně obecných principů právních coby zvlá�tního pramene mezinárodního 
práva a nelze opomenout ani význam jejích vlastních právních textů (Pracovní 
řád pro Severskou radu).  
 
     Proto�e jsou právě zmíněná pravidla diskutována ve vztahu k jednotlivým 
projevům činnosti Severské rady individuálně na jiných místech této práce, 
odkazuje se dále na příslu�né pasá�e. 
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3. 4. Problematika subjektivity mezinárodních organizací 
v mezinárodním právu ve vztahu k Radě 
 
     Proč je právní status mezinárodních organizací v mezinárodním právu a 
v národních právních řádech důle�itý? Proč je nutné zkoumat zda, či v jakém 
rozsahu, jsou mezinárodní organizace mezinárodními právnickými osobami  
či subjekty mezinárodního práva nebo entitami schopnými nést práva a 
povinnosti70? Bez takového statusu by mezinárodní organizace nebyly 
schopny fungovat jako nezávislé jednotky. Nebyly by tak pota�mo schopny 
ani uzavírat smlouvy se státy, vlastnit movitý či nemovitý majetek, vystupovat 
jako samostatné účetní jednotky apod. Postrádaly by schopnost významně se 
podílet na mezinárodním a národním právním �ivotě. Jinými slovy řečeno, 
v právní sféře by vůbec neexistovaly.  
     
     V minulých staletích byly za jediné subjekty v rámci mezinárodního práva 
pova�ovány výlučně státy. Jiné entity byly ze získání právního statusu v rámci 
mezinárodního práva vyloučeny, neboť dominujícím bylo učení o absolutní 
suverenitě. Státy byly pova�ovány za svrchovaná střediska moci. Toto pojetí 
bylo převládajícím je�tě po celé 19. století i na počátku století dvacátého. 
V příslu�ném kontextu se nabízí logická otázka, jak v dané době mohly svou 
činnost realizovat ty mezinárodní organizace, které ji� existovaly. Mo�nosti 
byly různé. V ji� zmiňovaném Německém celním spolku (Zollverein) byla 
ve�kerá činnost realizovaná podle mezinárodního práva svěřena jednomu 
členskému státu v tomto případě Pruskému království, které jednalo za 
v�echny členy sdru�ení. Ostatně tento model funguje i dnes v rámci belgicko-
lucemburské unie (BLEU), která je reprezentována v�dy pouze jedním 
členským státem ve vněj�ích vztazích71. Do značné míry unikátní je v této 
souvislosti případ Evropské unie. Samotná Evropská unie byla zpočátku 
pouze politickým pojmem (tudí� postrádající mezinárodní subjektivitu), a proto 
z pohledu mezinárodního práva neexistovala. Ve svých vněj�ích vztazích 
ov�em nejednala podle modelu dřívěj�í Zollverein či dne�ní BLEU 
prostřednictvím jednoho členského státu, nýbr� u�ívala právní subjektivity 
Evropských společenství nebo dohod sjednaných kolektivně členskými 
státy72.  
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     Ve dvacátém století se v�ak učení o absolutní suverenitě postupně stává 
obsolentním. Do jisté míry je úpadek této doktríny odůvodněn rozmachem 
u��í mezinárodní spolupráce, je� se zhusta počíná odrá�et ve vzniku 
mezinárodních organizací. Ty začínají čím dál více působit samostatněji a 
nezávisleji na vůli členských států, které je zřídily. Následkem postupného 
uznání mezinárodních organizací zakládaných státy coby nového subjektu 
v oblasti mezinárodního práva veřejného je i vět�í reflexe jejich postavení 
vnitrostátními právními řády. V teoretických kruzích stoupalo přesvědčení, �e 
mezinárodní organizace potřebují pro svou plynulou činnost nejen uznání 
mezinárodním, ale rovně� vnitrostátním právem. Proto bylo v podstatě bez 
vět�ích problémů akceptováno, �e mezinárodní organizace by se měly stát 
právnickými osobami i podle práva národních států. Z právního pohledu tomu 
nic nebránilo, neboť proces jejich vzniku de facto korespondoval s ustavením 
právnických osob podle národního práva. V praxi v�ak trvalo déle, ne� státy 
akceptovaly mezinárodní organizace jako své partnery, kteří mohou být stejně 
jako oni nadáni způsobilostí nabývat práv a povinností. Prodleva způsobená 
počáteční neochotou států přijmout �mezi sebe� mezinárodní organizace  byla 
do značné míry ovlivněna velmi dlouho roz�ířeným vědeckým názorem, který 
pova�oval mezinárodní organizace za podřízené státům73 a zároveň 
neexistencí centrálního mezinárodního legislativního orgánu schopného 
rychle reagovat na poznanou potřebu propůjčit mezinárodněprávní 
subjektivitu i mezinárodním organizacím.  
 
     Jen u několika málo organizací vyjadřují statuty výslovně, �e tyto disponují 
právní subjektivitou v mezinárodním právu74. Taková ustanovení zavazují 
členy, aby organizaci akceptovali jako subjekt mezinárodního práva, je� mů�e 
činit úkony vyhrazené podle tradičního mezinárodního práva pouze státům. 
Organizace tímto způsobem vyjasňují svůj status i pro nečleny. Nastane-li 
případ, kdy je nečlenský stát organizace na pochybách, zda je tato nadána 
kompetencí činit mezinárodněprávní akty, mů�e mu být takové ustanovení ve 
statutu organizace nápomocno. Jak ji� v�ak bylo shora řečeno, tyto případy 
jsou velmi řídké. 
 
     Vět�ina stanov mezinárodních organizací včetně Stanov Rady z roku 1952 
podobné ustanovení o své mezinárodněprávní subjektivitě postrádá. 
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Výsledkem daného stavu je často nejasnost o jejich postavení v rámci 
mezinárodního práva, co� zapříčinilo vznik významné doktrinální debaty o 
základech mezinárodněprávní subjektivity mezinárodních organizací. 
Tradičně je v této souvislosti zmiňována existence 3 teoretických �kol.  
 
     Podle první z nich existuje subjektivita mezinárodních organizací pouze 
tehdy, pokud je explicitně přisuzována organizaci v jejím statutu. Dnes má 
tento názor poměrně malou podporu, v minulosti byl v�ak preferován zejména 
tzv. socialistickými autory75. 
 
     Druhá �kola, za jejího� čelného představitele je pova�ován norský 
internacionalista F. Seyersted, rozvíjí tzv. objektivní právní subjektivitu 
mezinárodních organizací76. Základní teze, na ní� doktrína stojí, by se dala ve 
stručnosti popsat následovně. Pokud má organizace alespoň jeden orgán 
mající odli�nou vůli od členských států, stává se taková organizace ipso facto 
subjektem mezinárodního práva. Právní subjektivita je v daném ohledu 
�objektivní� v tom smyslu, �e její existence je nezávislá na (subjektivní) vůli 
členských států. Subjektivita je organizaci udělena mezinárodním právem a 
nikoliv na základě úmyslu členských států. 
  
     Třetí my�lenkový proud představuje v současnosti převládající hledisko. 
Podle něj se organizace nestávají subjekty mezinárodního práva ipso facto, 
ale proto, �e se jejich mezinárodněprávní subjektivita dovozuje z jejich 
statutu, ať u� je zde vyjádřena explicitně či implicitně. Jsou-li organizace 
nadány způsobilostí k uzavírání smluv, zřizování diplomatických misí či 
dokonce k mobilizaci mezinárodních sil77, mohou tak činit bez toho, �e by 
neměly status mezinárodní právnické osoby? Zatímco druhá �kola zastává 
názor, �e mezinárodní organizace mají originární právní subjektivitu stejně 
jako státy, �kola tzv. implikovaných pravomocí (the implied powers doctrine 
school) ponechává originární subjektivitu pouze státům, zatímco organizacím 
přiznává pouze odvozenou právní subjektivitu. Daný stav mů�e být přirovnán 
ke vztahu originární a derivativní právní subjektivity v rámci vnitrostátních 
právních řádů. 
 



 68

     Učení posledně zmiňované �koly je podporováno i Mezinárodním soudním 
dvorem, který se k problematice subjektivity mezinárodních organizací 
vyjadřoval v kauze Náhrady za �kody utrpěné ve slu�bách OSN známé také 
jako případ Folke Bernadotte. Ve svém posudku z roku 1949, uznal Soud 
mezinárodněprávní subjektivitu OSN ve vztahu k jejím členským státům na 
základě čtyř hlavních argumentů78.  
 
     Analogicky mů�e být rozhodnutí Soudu také aplikováno i na ostatní 
mezinárodní organizace. Vět�ina argumentů podporujících závěr Soudu, �e 
OSN má mezinárodněprávní subjektivitu, se dá pou�ít i u ostatních 
organizací. Teoreticky vzato by mohly jiné mezinárodní organizace 
univerzální povahy nárokovat mezinárodně právní subjektivitu i vis-á-vis 
nečlenským členům, uzavřené organizace typu Severské rady v�ak nikoliv. 
Uzavřené organizace mají mezinárodněprávní subjektivitu dle posledně 
zmiňované teorie pouze vůči těm státům, které ji výslovně uznaly nebo se dá 
tato implicitně dovodit ze vzájemných souhlasných dohod, výměnou 
diplomatických misí, mo�ností vstupovat do mezinárodněprávních vztahů či 
jinak. Dané omezení se v�ak nedotýká způsobilosti uzavřených 
mezinárodních organizací jednat podle mezinárodního práva, neboť i tyto jsou 
schopny vstupovat do vztahů se v�emi státy, je� si tak přejí učinit. Fakt, �e se 
určité státy vyhýbají vzájemným vztahům, ovlivňuje pouze bilaterální vztahy 
mezi organizací a dotčenými státy. V tomto ohledu není postavení organizace 
odli�né od států, které nebyly v�eobecně za státní útvar akceptovány. 
 
     Zajímavou vědeckou otázkou vysoce akutální i ve vztahu k Severské radě 
je soubor údajných předpokladů, které musí být splněny proto, abychom o 
subjektivitě mezinárodní organizace mohli vůbec hovořit. Konzervativní 
vědecké pojetí zastává názor, �e ke vzniku subjektivity mezinárodní 
organizace musí být splněny minimálně tři předpoklady79. Organizace by měla 
být zalo�ena na základě mezinárodní smlouvy, měla by mít dohodu o sídle 
s hostitelským státem a konečně třetím klíčovým po�adavkem je dohoda o 
výsadách a imunitách organizace.  
 
     Uplatníme-li tento názor na Severskou radu, a to nikoliv pouze na její první 
dekádu fungování, ale i její dosavadní existenci, pak na jeho základě by Rada 
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nikdy mezinárodněprávní subjektivity nenabyla. Av�ak právě Severská rada je 
dobrým příkladem vybízejícím k polemice s vý�e uvedeným vědeckým 
názorem. To, �e se zalo�ení mezinárodní organizace nevá�e exkluzivně 
k jedinému právnímu instrumentu ve formě mezinárodní smlouvy, bylo ji� 
několikrát ve vědeckých pracích obhajováno a způsob vzniku Rady tj. 
schválením jejích Stanov zákonodárnými shromá�děními jednotlivých 
členských států je toho důkazem. Přesněj�í se proto jeví tvrdit, �e ke vzniku 
mezinárodní mezivládní organizace je zapotřebí nikoliv mezinárodní smlouva, 
ale mezinárodní (právní) akt.  
 
     Jde-li o údajný rigorozní po�adavek dohody o sídle uzavřený 
s hostitelským státem, jeví se tento rovně� na modelu Severské rady jako 
nadbytečný. Nahlédneme-li do původních Stanov Rady, nenalezneme zde 
jediný článek či větu, které by se dotýkaly problematiky sídla Severské rady. 
Přesto se Rada na základě § 4 Stanov80 pravidelně scházela, ani� by to 
představovalo újmu její subjektivitě, která nikdy nebyla členskými státy 
zpochybněna. Stabilní sídlo Rady nebylo potřeba ani proto, �e jejím 
kmenovým zaměstnancem byl a� do roku 1962 pouze jediný úředník.  
 
     Zmínku o sídle Rady v�ak nenajdeme ani v Helsinské smlouvě. 
Pravděpodobným důvodem proč vymezení sídelního města nebylo do 
�ádného z právních dokumentů upravujících činnost Severské rady 
zakomponováno, představovala tendence nevázat celoskandinávské ideje, 
jejich� institucionálním vyjádřením Rada je, na jediné místo. Ústředí Severské 
rady a od 80-tých let i Severské rady ministrů je dnes v Kodani. Přesto zde 
není �ádná úmluva o sídle mezi Radami a Královstvím dánským. Budova, 
v ní� Rady sídlí, je ve vlastnictví dánského státu, který ji oběma Radám 
poskytuje. Rada je v souvislosti s oficiálním doktrínou uplatňovanou Dánskem 
nahlí�ející na věci celoseverské spolupráce jako na zále�itosti vnitřní 
pova�ována za �domácí� instituci. Případná smluvní úprava mezi Radou a 
Dánskem resp. jinými subjekty se týká pouze zále�itostí soukromoprávního 
charakteru, jako jsou dodávky tepelné a elektrické energie, vody apod. 
 
     Co se týče výsad a imunit, mů�eme v tomto směru opětovně konstatovat, 
�e tyto je třeba chápat jako důsledek a nikoliv příčinu vzniku subjektivity 
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mezinárodní organizace. Uznáme-li subjektivitu určité mezinárodní 
organizace v na�em případě Severské rady, musíme připustit, �e jejím 
imanentním projevem je právo výsad a imunit po�ívat. Je v�ak na organizaci 
samotné, zda se rozhodne těchto vyu�ít nebo ne. Proto�e otázka výsad a 
imunit nebyla v případě Severské rady upravena  ve Stanovách a není tomu 
tak ani dnes v Helsinské smlouvě, je třeba obrátit pozornost k travaux 
préparatoires. Z těch poměrně jasně vyplývá, �e kdy� při�la na řadu diskuse o 
případném udělení výsad a imunit Radě, bylo jejich udělení v podstatě 
jednomyslně odmítnuto a to s poukazem na představu konstrukce Rady coby 
organizace severské vzájemnosti a bratrství. Na Radu tak mělo být pohlí�eno 
bez zbytečných formalit, které by ji oddalovaly bě�ným Skandinávcům, ba 
naopak měla být chápána jako organizace s úzkým vztahem k reálnému 
�ivotu81. Jak se tyto v�echny aspekty projevují v právní sféře fungování Rady? 
Předně to znamená, �e Rada není vyňata z daňových povinností na �ádném 
území svého člena, její archivy a dokumentační střediska nepo�ívají 
zvlá�tního re�imu nedotknutelnosti, její úředníci společně s delegáty 
členských států nemají diplomatický status.      
 
     Samostatnou kapitolu ve vztahu k výsadám a imunitám Rady tvoří její 
případná imunita z jurisdikce. Nedostatek právní úpravy této problematiky 
vede k tomu, �e na to, zda Rada této imunity po�ívá či nikoliv, existují 
protichůdné názory. Z přípravných prací je na jedné straně zřejmé, �e tvůrci 
Rady zamý�leli vzdát se výsad a imunit pau�álně, na druhou stranu existuje 
pochybnost, zda lze toto an blok odmítnutí vztáhnout i na tento specifický typ 
imunity. K dané otázce se nabízí dva mo�né přístupy. Budeme-li z důvodu 
neexistence právní úpravy imunity z jurisdikce hledat odpověď v travaux 
préparatoires, odpovíme si na otázku, zda Rada po�ívala a po�ívá imunitu 
z jurisdikce záporně.   
 
     Druhý mo�ný pohled je ten, �e k odmítnutí této specifické imunity nestačí 
vytvořit pau�ální bianco �ek v přípravných pracech, ale je k tomu potřeba 
výslovné úpravy. Chybí-li taková úprava, pou�ije se norem obecného 
mezinárodního práva, podle nich� je takovou imunitou mezinárodní 
organizace ipso facto nadána. Určitým pomocným vodítkem nám v této 
souvislosti mů�e být i pohled do více ne� 50-ti leté praxe Severské rady. Je 
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třeba mít neustále na zřeteli, jaké úkoly byly a jsou Radě svěřeny a jakými 
způsoby tato organizace jedná. Severská rada coby organizace pro 
spolupráci mezi skandinávskými státy je tělesem bytostně politického 
charakteru a její rozhodnutí výsostně rekomendativní povahy směřují téměř 
výhradně vůči národním parlamentům a vládám. V konečném důsledku jsou 
to tedy samy národní státy, které zvá�í, zda k doporučením Rady přihlédnou 
či nikoliv a (ne)zasadí se o jejich provedení. Rada tedy na základě 
předchozího nevykonává svým posláním konfliktní činnost, co� riziko �alob 
vedoucích k soudním sporům minimalizuje (od vzniku Rady není dolo�en 
�ádný soudní spor, v něm� by Rada figurovala či �aloba proti ní).  
 
     Ať u� se tedy přikloníme k názoru, �e Rada imunitu z jurisdikce na základě 
přípravných prací odmítla, či naopak �e ji na základě obecného 
mezinárodního práva nepozbyla, je s ohledem na vý�e řečené mo�no 
konstatovat, �e její uplatnění je téměř vyloučeno.  
                                                                                                                                                       
     Od 70-tých let ubrala diskuse o subjektivitě mezinárodních organizací 
v rámci vědy mezinárodního práva na intenzitě, neboť bylo vědeckou 
veřejností obecně uznáno, �e mezinárodní (mezivládní) organizace takovou 
subjektivitu mají, leda�e by existovaly jasné důkazy hovořící o opaku. Tento 
názor je podporován i na základě praxe, kdy v případech �kod utrpěných 
mezinárodními organizacemi byly těmito vzná�eny nároky vůči členským      
státům, ani� by byla tato jejich schopnost nějakým způsobem zpochybněna. 
 
     Ve vztahu ke kodifikaci odpovědnosti mezinárodních organizací se začíná 
objevovat diskuse, zda-li má mezinárodní organizace v mezinárodně právních 
vztazích stejnou pozici jako stát, co� se týká zejména problematiky hloubky a 
�íře práv a povinností. Být subjektem mezinárodního práva toti� zračí být 
schopen nést práva a povinnosti82. Na druhou stranu ov�em neexistuje 
pregnantní odpověď na otázku, jaká práva a povinnosti jednotlivé 
mezinárodní organizace mají, pota�mo jaký je jejich rozsah. Lze obecně 
konstatovat, �e je-li mo�no na otázku vztahující se k subjektivitě organizací 
odpovědět jasně ano-ne, pak problematika práv a povinností, kterými je 
organizace nadána, se bude li�it od případu k případu83. Kompetence, které 
splňují nebo představují podstatu subjektivity organizace, jsou omezeny a 
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determinovány jejími pozděj�ími účely a funkcemi. V této souvislosti se hovoří 
o funkční povaze subjektivity nebo rovnou o funkční subjektivitě 
mezinárodních organizací84.  
 
     Pouze okrajově se zmíníme o problému, který ve vztahu 
k mezinárodněprávní subjektivitě mezinárodních organizací nebyl je�tě 
doktrinálně vyře�en a v praxi na něj existují různé pohledy. Jde o otázku 
(ne)dělitelnosti mezinárodněprávní subjektivity. Je to pouze organizace, je� 
má mezinárodněprávní subjektivitu nebo jsou jí nadány také její jednotlivé 
orgány? Jako příklad se v této souvislosti uvádí Evropská investiční banka 
coby orgán Evropských společenství. V mezinárodních vztazích sice ES 
jednají svým jménem, nicméně Banka jako jeden z jejich orgánů uzavřela 
coby samostatný subjekt řadu smluv s různými státy a kromě toho figuruje 
jako zakladatel Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) 85. Na druhou 
stranu ov�em celá řada institucí Společenství (Rada, Komise, Evropský 
parlament, Soud či Účetní dvůr) nemají oddělenou mezinárodněprávní 
subjektivitu86. Naopak některé pomocné orgány OSN jako UNICEF, UNRWA 
(United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the Near 
East), WFP (World Food Programme) či UNDP (United Nations Development 
Programme), které jsou nadány �irokým rozsahem přímých funkcí, pravidelně 
vstupují do obchodních vztahů či smluv s ostatními státy pod svým vlastním 
jménem.  
 
     Komise pro mezinárodní právo zastává podle svého zpravodaje P. 
Reutera názor, �e existence zvlá�tního právního statusu orgánů řídících se 
mezinárodním právem není jistá. V roce 1982 Komise pro mezinárodní právo 
shledala, �e �� by bylo vhodné danou problematiku vyjasnit, neboť zde 
neexistuje �ádné hledisko, jeho� by se dalo pevně se přidr�et.� Zavazuje-li 
organizace sama sebe smlouvou, pak rovně� zavazuje i v�echny své orgány 
či entity, které jsou na ni přímo napojeny. Argumentem a contrario pak lze 
logicky usuzovat, �e smlouva uzavřená jménem subsidiárního orgánu by měla 
zavazovat celou organizaci. Na to se ov�em názory různí. Komise konstatuje, 
�e v dané oblasti doposud neexistuje �ádná kvalifikovaná praxe, tak�e je 
vhodné na danou problematiku nazírat jako ke kodifikaci nezralou87.   
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3. 5. Aplikace obecného mezinárodního práva na právní postavení 
Severské rady 
 
     Vět�ina norem mezinárodního práva veřejného není vůči mezinárodním 
organizacím, které nedisponují �ádným územím, neudělují národnost a 
nepo�ívají jurisdikce v té míře jaké státy, aplikovatelná88. V této souvislosti 
vyvstává otázka, v jakém rozsahu jsou pravidla mezinárodního práva 
pou�itelná pro segment mezinárodních organizací. Mohou být mezinárodní 
organizace vázány mezinárodními smlouvami či pravidly obyčejového práva 
bez jejich souhlasu? Promítněme si danou otázku přímo na Severskou radu. 
Je Rada např. vázána právem ozbrojených konfliktů jaké představují 
�enevské úmluvy resp. těmi jejich částmi, které nebyly uznány jako závazné 
normy mezinárodního práva?  
 
     Rada ale stranou vý�e uvedených úmluv není. Je-li ov�em podle doktríny 
voluntaristického pozitivismu základem mezinárodního práva souhlas mezi 
státy, ať u� výslovně či tacitně vyjádřený, pak by mohla aplikace této premisy 
na mezinárodní organizace znamenat, �e pokud tyto nejsou stranami 
mezinárodní smlouvy, nejsou jí ani vázány89. Ostatně státy samy sebe 
nepova�ují za vázané smlouvami, které neratifikovaly a neaplikují ani pravidla 
mezinárodního obyčejového práva, je� alespoň tacitně neakceptovaly.  
 
     Existuje v�ak několik důvodů, proč se pozice mezinárodních organizací li�í 
od států a proč je jejich podřízenost normám mezinárodního práva jasněj�í, 
ne� je tomu u státních útvarů. Tyto důvody mohou představovat teoretický 
základ pro tvrzení, �e mezinárodní organizace jsou vázány pravidly obecného 
mezinárodního práva vyjádřeného nejčastěji ve své obyčejové či smluvní 
podobě dokonce i bez jejich souhlasu.  
 
1. Podle obecně uznávaných principů státní sukcese90, vstupuje nový stát a� 
na několik málo výjimek v podstatě automaticky do závazků svého 
předchůdce. Analogicky lze ve vztahu k mezinárodním organizacím 
konstatovat, �e pokud jsou tyto vytvořeny státy, budou vázány závazky, ke 



 74

kterým se zakládající státy zavázaly v procesu přenesení pravomoci na 
organizaci. 
 
2. Z historického pohledu vyplývá, �e národní právní řády jsou účinněj�í ne� 
právní řád mezinárodní a jsou tradičními centry práva. Mezinárodní právo bylo 
naproti tomu formováno dobrovolnou kooperací mezi státy. Bez jejich vůle a 
podpory by �ádná norma mezinárodního práva nemohla vzniknout. 
Mezinárodní organizace ač byly zalo�eny státy, neměly nikdy svůj vlastní 
účinný právní řád. Proto�e jsou zalo�eny podle mezinárodního práva, jsou 
zde i kořeny jejich zalo�ení. V tomto případě nemů�e být argumentováno 
�ádnou superioritou nad mezinárodním právem v jejich prospěch.  
 
3. Mezinárodní organizace nemohou participovat v takové míře na vytváření 
norem mezinárodního práva jako státy. Doposud byly uznávány jako strany 
multilaterálních pravotvorných smluv pouze výjimečně. Jejich obecná 
�zdr�enlivost� stát se stranou takových smluv nemů�e být proto interpretována 
jako výraz snahy nebýt jimi vázán. Při zva�ování otázky, zda jsou 
mezinárodní organizace subjekty pravidel smluvního práva, nemů�eme 
vycházet z hypotézy, �e to není tento případ, leda�e by se k tomu organizace 
výslovně zavázaly. Často bude nutné vyhledat pravidla mezinárodního práva, 
která mohou zavázat mezinárodní organizace bez ohledu na jejich vůli.  
 
     Není proto překvapením, �e Mezinárodní soudní dvůr pova�uje 
mezinárodní organizace za subjekty mezinárodního práva a jako takové 
vázané pravidly vyplývajícími z obecného mezinárodního práva91. Podřízení 
mezinárodních organizací mezinárodnímu právu (a u Rady je to více ne� 
zřejmé) vyplývá i z toho, �e jejich právní řády jsou částečně vytvořeny 
mezinárodními normami, je� organizace musí aplikovat jak v jejich interních, 
tak externích vztazích.  
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3. 6. Akty orgánů mezinárodních organizací 
 

     Právní povaha aktů orgánů mezinárodních organizací představuje 
v současné teorii mezinárodního práva velmi slo�itou o to v�ak více 
zajímavou oblast. Dříve, ne� přikročíme k detailnímu rozboru aktů 
mezinárodních organizací, podívejme se, jaké místo zaujímá tato 
problematika v rámci mozaiky mezinárodního práva. V učebnicích 
mezinárodního práva veřejného je o ní zpravidla pojednáno v kapitolách 
věnovaných pramenům mezinárodního práva92.  
 
     Klíčovou otázkou, která se v souvislosti s vědeckým hodnocením aktů 
orgánů mezinárodních organizací pojí, je, zda aktům mezinárodních 
organizací vůbec přiznat postavení pramene mezinárodního práva či nikoliv. 
Poměrně dlouhou dobu převládalo odmítavé stanovisko. Mezi důvody, které 
vylučovaly zařazení aktů orgánů mezinárodních organizací k pramenům 
mezinárodního práva se řadil odkaz na čl. 39 Charty OSN, který o aktech 
mezinárodních organizací mlčí. Dále bylo a je nezanedbatelnou částí vědecké 
obce tvrzeno, �e mezinárodní organizace jsou zalo�eny na základě 
partikulárního práva, tudí� se jejich mo�nost vydávat akty či rozhodnutí 
odvozuje od jejich zakládajícího právního instrumentu, akty samotné v�ak 
povahu pramene práva  nemají a je třeba na ně nahlí�et pouze jako na akty 
aplikace práva. 
 
     O něco smířlivěj�í přístup lze nalézt ve vědeckých pojednáních z poslední 
doby93, které připisují aktům orgánů mezinárodních organizací povahu tzv. 
�soft-law�, av�ak jejich výslovné zařazení mezi prameny mezinárodního práva 
se objevují spí�e decentně a pouze v nejasných konturách. Přesto v�ak nelze 
říci, �e by se v teorii mezinárodního práva nevyskytly názory, které povahu 
pramene práva aktům přiznávají. Se zařazením aktů do této kategorie nemá 
problém �kola tzv. objektivní subjektivity mezinárodních organizací (viz vý�e), 
jejím� klíčovým teoretikem je ji� zmiňovaný F. Seyersted. Hlavní argument 
sympatizantů tohoto názoru představuje teze, �e pokud je mezinárodní 
organizaci přiznána subjektivita �automaticky� přímo mezinárodním právem 
(originární mezinárodněprávní subjektivita), pak i jejím aktům je nutno přiznat 
povahu pramene mezinárodního práva94. Ač je v současnosti názor o úplném 
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zařazení aktů orgánů mezinárodních organizací zatím v men�ině, není do 
budoucna vyloučeno jeho posilování.  
 
     Podíváme-li se na činnost mezinárodních organizací detailněji, pak 
z bli��ího pohledu vyplyne dvojakost jimi přijatých rozhodnutí. Na jedné straně 
se dá rozpoznat doporučující povaha některých aktů, na straně druhé ov�em 
existují akty, u nich� lze stě�í popřít jejich závaznost. Teorie mezinárodního 
práva pou�ívá pro označení těchto dvou typů různá označení. Vedle ji� 
zmíněného pojmosloví závazné právní akty x nezávazné právní akty, 
pou�ívají někteří autoři výrazů jako např. institucionální právní akty x 
doporučení (C. F. Amerasinghe) 95 či primární akty x právní akty 
doporučujícího charakteru (I. Detterová) 96.  
 
     Závazné právní akty mezinárodních organizací jsou obvykle spojeny 
s vnitroorganizační normotvorbou. Jako typické příklady se v této souvislosti 
uvádějí rozhodnutí organizace o svých interních zále�itostech, jako jsou 
například věci týkající se jejího personálu, sídla, jednacího řádu či jiných 
významných procedurálních otázkách (program jednání, pořadí 
projednávaných témat apod.) nebo rozpočtu. Rozpočtové zále�itosti ov�em 
do určité míry čistou �internost� překračují, neboť o vý�i rozpočtu se nejdříve 
musí dohodnout členské státy. Proto například �védská profesorka I. 
Detterová pou�ívá namísto obratu vnitroorganizační akty shora uvedený výraz 
akty primární (viz vý�e).  
 
     Odkud plyne závaznost aktů mezinárodních organizací? Jak bylo ji� 
zmíněno, tato závaznost je primárně ře�ena v zakládající smlouvě či 
stanovách organizace. Členové organizace se zde zavazují respektovat určitá 
rozhodnutí či akty, které organizace přijme. V této souvislosti bývá v rámci 
závazných aktů mezinárodních organizací rozli�ováno mezi �vlastními� 
institucionálními akty a akty operativními, které se týkají funkcí a dosa�ení 
cílů, pro které byla organizace zřízena. Rozdíl mezi těmito dvěma typy aktů 
le�í v jejich podstatě a funkcích a nikoliv primárně v jejich adresátech, neboť 
oba tyto typy mohou směřovat vůči personálu, členským státům či dokonce 
k jednotlivcům. Z kvantitativního hlediska v�ak lze konstatovat, �e 
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institucionální vnitroorganizační akty směřují primárně �dovnitř� organizace, 
operativní akty pak vůči členským státům popřípadě jiné organizaci.  
 
     Ačkoliv je závaznost právních aktů mezinárodních organizací spojena 
v prvé řadě s vnitroorganizační normotvorbou, je třeba se ptát, zda mohou být 
rozhodnutí orgánů mezinárodní organizace závazná i vně její struktury 
případně i vůči jejím nečlenům. Jako �klasický� příklad bývá ve vztahu k dané 
problematice uváděna Organizace spojených národů respektive rozhodnutí 
některých jejích orgánů. Za závazné rezoluce Valného shromá�dění, je� míří 
k členským státům (home resolutions), jsou pova�ovány např. rezoluce 
týkající se přijetí nového státu, suspenze členských práv, vyloučení člena 
organizace či rozhodnutí o rozpočtu. Závaznost těchto rezolucí pro členské 
státy OSN byla potvrzena Mezinárodním soudním dvorem v případu Určité 
výdaje OSN97.  Specifickou povahu vykazují rozhodnutí Rady bezpečnosti 
učiněné dle kapitoly VII Charty OSN na ochranu mezinárodního míru a 
bezpečnosti98. 
 
     OSN v�ak není v přijímání právních aktů závazné povahy osamocena. 
Vzpomeňme v této souvislosti také sanitárních pravidel Světové zdravotnické 
organizace, některých aktů Výkonného výboru Mezinárodního měnového 
fondu či rozhodnutí o půjčce určité zemi učiněné zástupci členských státům 
Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj. Vedle mezinárodních organizací 
v klasickém slova smyslu disponují právem přijímat závazné rozhodnutí také 
orgány judiciální či parajudiciální povahy (například rozsudky Mezinárodního 
soudního dvora), jejich� struktura vykazuje oproti rozhodnutím mezinárodních 
organizací jistá specifika. Jejich popis jde ov�em nad rámec této práce.   
 
     Daleko četněj�í ne� závazné právní akty mezinárodních mezivládních 
organizací jsou ov�em jejich rozhodnutí mající pouze doporučující povahu, 
kterou vyjma rozpočtových pravidel mají v současnosti v�echny akty Rady. 
V praxi se mů�eme setkat s celou řadou označení pro tento druh právních 
aktů. Vedle ji� zmiňovaného doporučení se zde vyskytují výrazy jako 
rezoluce, deklarace, vyjádření, stanoviska, charty, posudky apod.  
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     Akty mezinárodních organizací hrají nezastupitelnou úlohu v rámci 
obyčejotvorného procesu, neboť stimulují své adresáty k určitému chování 
v mezinárodně právní praxi, ba dokonce někdy mohou i tuto praxi samy 
zalo�it. Vysoce ceněnou je v realitě schopnost aktů mezinárodních organizací 
sjednotit mnohdy diferentní chování států v mezinárodní praxi či deklarovat 
existenci opinio iuris.      
 
 
 
3. 7. Povaha rozhodnutí Severské rady 
 
     Teoretické poznatky vztahující se obecně k aktům mezinárodních 
organizací představené v předcházejícím výkladu nyní budeme aplikovat na 
rozhodnutí Severské rady respektive na jejich charakter. Zkoumanou 
problematiku je nicméně třeba s ohledem na vývoj Rady rozdělit do dvou 
etap. V rámci první pomyslné etapy se zaměříme na druh, povahu a právní 
úpravu rozhodnutí Severské rady v období let 1952-1962, ve druhé části pak 
budeme vycházet z úpravy rozhodnutí Rady v Helsinské smlouvě, která�to je 
aktuální dosud. 
 
     Vraťme se v�ak na počátek fungování Severské rady. Bývá obvyklé, �e 
ustavující akt organizace upravuje povahu jejích rozhodnutí buď přímo nebo 
stanoví, �e detailněj�í ustanovení si později přijma organizace sama. 
Pravomoc mezinárodní organizace ustanovit pravidla pro tvorbu svého 
vlastního právního řádu je obecně uznána a plyne z vlastní existence 
organizace99. Ka�dá organizace vy�aduje vnitřní pravidla a tato pravidla 
nemohou být odvozena z �ádného jiného právního řádu. Na rozdíl od 
nevládních mezinárodních organizací, nejsou z povahy věci mezinárodní 
mezivládní organizace subjektem �ádného vnitrostátního právního systému. 
Proto musí vytvářet svůj vlastní právní řád. Výsledné právo je výlučnou částí 
svébytného právního řádu, který je závislý na vlastních stanovách organizace, 
ale nezávislý na kterémkoliv jiném právním řádu100. 
 
     Nejinak tomu bylo také u Stanov Severské rady z roku 1952. Úprava aktů 
Rady je obsa�ena v článcích 10 a 11. První odstavec čl. 10 zní: �Rada má za 
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úkol projednávat otázky společného zájmu jednotlivých zemí a rozhodovat o 
doporučeních (návrzích) v těchto otázkách ve vztahu k vládám�. Nazíráme-li 
na tuto dikci z právního úhlu pohledu, mů�eme konstatovat následující. 
V souladu s travaux préparatoires bylo rozhodnuto a posléze promítnuto do 
Stanov, �e akty Severské rady budou mít doporučující charakter. To lze 
vystopovat ji� z vlastního výrazu �doporučení�, který se v článku 10 objevuje. 
K doporučením vydaných Radou se mělo přilo�it, jak ka�dý člen Rady 
hlasoval. Hlasovací sestavy měly spí�e ne� právní politický charakter a 
poskytovaly určitý signál adresátům doporučení, kterými byly v drtivé vět�ině 
vlády, jak s tímto aktem nalo�it. Třetí odstavec článku 10 Stanov také 
pamatoval na situace, kdy se doporučení týkalo jen určitých skandinávských 
států. O těchto doporučeních pak směly hlasovat pouze státy přímo dotčené 
věcí, je� měla v doporučení vyústit. 
 
     �lo-li o hlasovací techniku, tuto Stanovy přímo neupravovaly, nicméně 
ustálená praxe po�adovala absolutní vět�inu hlasů. V realitě v�ak byl značný  
zájem na tom, aby doporučení byla přijímána pokud mo�no jednomyslně či 
velkou vět�inou. 
 
     Za výrazem �doporučení� je v závorkách skryt dal�í pojem pro akty 
rozhodnutí mezinárodních organizací � �návrhy�. Názory na právní 
interpretaci tohoto termínu se různí. S ohledem na umístění tohoto výrazu za 
pojem �doporučení� se dá usuzovat, �e �návrh� se dostal do článku 10 jako 
synonymum resp. ekvivalent �doporučení�, neboť tvůrci Stanov zamý�leli 
ponechat na Radě, aby se sama rozhodla, jak bude své akty nazývat. Druhý, 
co do svého rozsahu okrajově zastoupený názor, v�ak bere �návrh� jako 
samostatný právní akt Severské rady 50-tých a počátku 60-tých let. Zastánci 
tohoto pojetí rozli�ují mezi �doporučením� coby aktem rekomendativní povahy 
a �návrhy� jako akty iniciativními. Umístění �návrhů� do závorek pak 
odůvodňují podobným charakterem tohoto instrumentu jako jsou 
�doporučení�, av�ak do jisté míry s modifikovaným obsahem. Přesto, �e 
současné znění Helsinské smlouvy oba výrazy uvádí samostatně, dá se na 
základě aktů Rady přijatých v prvním desetiletí jejího fungování na základě 
Stanov říci, �e blí�e pravdě je první z názorů, kde oba jsou vnímány jako 
alternativní výrazy pro jeden typ aktu.  
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     Stanovy Rady v�ak vedle aktů doporučujícího charakteru obsahovaly 
ustanovení o tom, �e �Rada sama přijme rozhodnutí o své organizaci a práci 
sekretariátu� 101. Typ takovéhoto aktu se klíčovým způsobem dotýkal vlastní 
podstaty a konstrukce Rady. Proto byla �rozhodnutí� Rady, přesto�e se 
vyskytovala s ohledem na svou povahu velmi ojediněle, pova�ována za akty 
vůči členským státům závazné.  
 
     Pokud jde o právní podchycení �výsledků� činnosti v Helsinské smlouvě, 
jsou tyto upraveny v kapitole věnované Severské radě, konkrétně pak jde o 
články 45, 46 a 56.  
 
     Články 45 a 46 se zevrubně věnují činnosti Rady a jejím výsledkům. Rada 
mů�e přijímat doporučení, činit návrhy nebo poskytnout vyjádření jedné či 
několika vládám severských států nebo Severské radě ministrů. 
Z předchozího mů�eme tedy vystopovat tři druhy �produktů�, které jsou 
výsledkem činnosti Rady. Jedná se o doporučení, návrhy a vyjádření. 
Z etymologického hlediska vyplývá, �e �produkty� Rady mů�eme rozdělit na 
iniciativní (návrhy), konzultativní (sdělení, vyjádření) a rekomendativní 
(doporučení).  
 
     Povahu aktů mezinárodní organizace v klasickém slova smyslu v�ak mají 
pouze vyjádření a doporučení, je� jsou v souladu s teorií mezinárodního 
práva nezávaznými právními akty. Postavení �primus omnium� mají v na�em 
výčtu doporučení, jim� je věnován článek 56 (viz ní�e).  
 
     Mlad�ím z aktů Severské rady je vyjádření. Radě se má, kromě zvlá�tě 
dohodnutého, poskytnout příle�itost vyjádřit se k otázkám severské 
spolupráce vět�ího významu, pokud tomu nebrání časové důvody. O 
zakomponování tohoto ustanovení do Helsinské smlouvy byla v roce 1961 
svedena diplomatická bitva mezi členy Rady na jedné straně a zástupci vlád 
na straně druhé102. Úspěch reprezentace Rady při prosazení tohoto článku do 
smlouvy měl jako jednu ze svých konsekvencí vznik vyjádření coby dal�ího 
aktu Rady, neboť do této doby pou�ívala Rada jako formu výsledku svého 
jednání výhradně doporučení. 
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     Těm je coby nejvýznamněj�ím aktům Severské rady věnován čl. 56. 
Doporučení mů�e být přijato výhradně Plenárním shromá�děním na základě 
předlo�eného návrhu. Mají-li tedy výkonné a poradní orgány Rady včetně 
jejich členů iniciativní pravomoc, pak pravomocí rozhodovat o daných 
iniciativách disponuje pouze Plenární shromá�dění, jako�to reprezentativní 
kolektivní orgán slo�ený z volených členů Rady.  
 
     Vedle doporučení zmiňuje článek 56 také sdělení a vyjádření. Sdělením se 
má na mysli prohlá�ení, které mů�e na základě předlo�eného návrhu učinit 
Prezídium Rady. Svou povahou se jedná o typický vnitroorganizační akt 
informativní povahy. Vydá-li Prezídium sdělení, připojí k němu své vyjádření, 
je� slou�í jako odůvodnění předchozího. Ve vyjádření se uvede na základě 
jakého návrhu bylo sdělení přijato, kdo byl jeho iniciátorem a dále stručné 
odůvodnění. Vyjádření mů�e kromě Prezídia vydat té� Plenární shromá�dění. 
Vyjádření pocházející ze Shromá�dění nejčastěji směřuje k dotazu či �ádosti 
o konzultaci pocházející ze strany vlád nebo Severské rady ministrů. Stejně 
tak jako doporučení není ani vyjádření závazným právním aktem.  
 
     Ve vztahu ke zprávám či sdělením, je� byla zaslána Severské radě 
některou z vlád či Severské radě ministrů, přiznává Helsinská smlouva právo 
interpelace voleným členům Rady. Tito se mohou kdykoliv příslu�né vlády či 
Rady ministrů dotázat na obsah sdělení, �ádat jeho specifikaci či komentář 
k němu a podobně. 
 
 
 
3. 8. Odpovědnost mezinárodních organizací 
 
     V rámci úseku, v něm� se hlouběji věnujeme vztahu Severské rady a 
základních teoretických postulátů mezinárodního práva, nelze opomenout 
problematiku odpovědnosti mezinárodních organizací. Případy, kdy je 
odpovědnost organizace upravena ji� přímo ve stanovách resp. v zakládací 
smlouvě, nejsou příli� časté. Drtivá vět�na norem upravujících odpovědnost 
mezinárodních organizací mají podobu mezinárodního obyčeje a předpokládá 
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se, �e tyto normy si podr�í svůj významný vliv i poté, co Komise pro 
mezinárodní právo ukončí právě probíhající práce na kodifikaci 
nejdůle�itěj�ích obyčejových norem odpovědnost mezinárodních organizací 
upravujících103. Proto�e ani Severská rada nemá výslovně odpovědnost 
upravenu, platí i pro ni obsah obyčejových norem, které se k tomuto institutu 
vztahují. Z tohoto důvodu bude následující výklad odpovědnosti Severské 
rady veden v co nejobecněj�í rovině, neboť Rada �ádná specifika v rámci 
materie odpovědnosti mezinárodních mezivládních organizací nevykazuje. 
 
     Jak tedy z vý�e uvedeného vyplývá, problematika odpovědnosti 
představuje pro právo mezinárodních organizací otázku nikoliv malé 
důle�itosti a to jak vůči státům tak vůči ostatním subjektům mezinárodního 
práva. U těch organizací, je� jsou nadány mezinárodní subjektivitou, je dále 
nutno zkoumat, zda jsou tyto mezinárodně odpovědné za poru�ení práva, na 
základě čeho jsou odpovědné a jak je příslu�ná odpovědnost vynucována.  
 
     Vedle klíčových faktorů, jako například uznání institutu kogentních norem, 
roz�íření termínu újma i o újmu nehmotnou, notně přispěly k definitivnímu 
opu�tění předválečné koncepce mezinárodní odpovědnosti zalo�ené 
v podstatě na civilistickém pojetí104 také mezinárodní organizace. Verva, se 
kterou mezinárodní organizace vtrhly po II. světové válce do mezinárodních 
vztahů, nemohla být mezinárodním právem přehlédnuta. S narůstající 
důle�itostí, kterou tyto subjekty mezinárodního práva počaly hrát, se ukázalo 
být nezbytným diskutovat také jejich případnou mezinárodní odpovědnost. 
Právě vý�e zmíněný judikát vydaný v kauze Bernadotte výrazně napomohl 
stabilizaci právního názoru, �e korelátem způsobilosti mezinárodních 
organizací k právním úkonům je způsobilost k mezinárodně protiprávnímu 
chování respektive k jeho konsekvencím v podobě odpovědnostních vztahů.   
 
     Na počátku diskuse o problematice odpovědnosti mezinárodních 
organizací nebude na �kodu odli�it vlastní odpovědnost mezinárodních 
organizací od odpovědnosti těchto organizací vůči jejich personálu, která je 
zpravidla upravena vnitroorganizačními předpisy. Posledně jmenovaná 
odpovědnost je sice pova�ována některými experty za odpovědnost podle 
mezinárodního práva, ale ji� nezahrnující vztahy organizace vůči státům jako 
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takovým nebo mezi organizacemi navzájem105. Tím ov�em není popřeno, �e 
za určitých předpokladů mů�e odpovědnost mezinárodních organizací vůči 
personálu vyústit v mezinárodní odpovědnost organizace vůči státu, jeho� je 
osoba zaměstnaná u organizace příslu�níkem.  
 
     Vlastní koncepce mezinárodní odpovědnosti mezinárodních organizací se 
stala předmětem velkého mno�ství interpretací106. Pro potřeby této práce 
budeme pova�ovat za klíčové následující principy mezinárodní odpovědnosti: 
 
A. mezinárodní organizace jako právnická osoba je subjektem mezinárodního 
práva, jeho� re�imu podléhá, 
 
B. poru�ení mezinárodního práva entitou nadanou mezinárodně-právní 
subjektivitou lhostejno zda ve formě jednání či opomenutí vyvolává 
mezinárodně právní odpovědnost. 
 
     Na základě těchto dvou principů mů�eme tudí� konstatovat, �e 
mezinárodně-právní odpovědnost organizací závisí na poru�ení 
mezinárodního práva a nedodr�ování mezinárodních závazků. 
 
     Uznáme-li, �e mezinárodní organizace podléhají re�imu mezinárodně 
právní odpovědnosti, je třeba se ptát, odkud jim taková odpovědnost vyplývá, 
jinými slovy, na základě čeho jsou odpovědné. U států coby prvotních 
subjektů mezinárodního práva jsou nejdůle�itěj�í pravidla mezinárodní 
odpovědnosti upravena v Návrhu odpovědnosti států za mezinárodně 
protiprávní chování z roku 2001, na jeho� dikci pracovala Komise pro 
mezinárodní právo více ne� 50 let107. Na znění podobného dokumentu 
upravujícího pravidla odpovědnosti mezinárodních organizací započaly 
nedávno práce také. Důvodem bylo nejen povzbuzení úspěchem, kterého 
Komise docílila při kodifikaci odpovědnostní úpravy pro státy, ale předev�ím 
značná míra shody pravidel platných pro oba zmíněné subjekty 
mezinárodního práva.  
 
     Bylo zmíněno, �e relace mezinárodní organizace k odpovědnostním 
pravidlům bývá pouze občas zakomponována v jejích stanovách či 
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zřizovacích listinách. Z těch nemnoha organizací, které vykazují tuto úpravu, 
mů�eme zejména jmenovat mezinárodní organizace odborného charakteru, 
zvlá�tě pak ty ekonomicky zaměřené (např. Mezinárodní banka pro obnovu a 
rozvoj, Středoamerická banka pro ekonomickou integraci apod.). Nezřídka se 
lze ve stanovách těchto organizací setkat s úpravou �kod organizací 
způsobených předev�ím ve formě dluhů vůči třetím subjektům. V této 
souvislosti je ře�ena klíčová otázka, zda státy coby členové mezinárodní 
organizace za její dluhy ručí či nikoliv. Hojně se lze setkat s formulací, která 
ručení států za dluhy organizace pouze na základě jejich členství, 
nepřipou�tí108. Nicméně řada významných právních teoretiků vykazuje vůči 
takovémuto tvrzení výhrady. Vesměs se vět�ina z nich shoduje v tom, �e státy 
jako členové organizace za její dluhy odpovídají, nikoliv v�ak na základě 
ručitelského vztahu k věřitelům organizace, nýbr� na základě jejich vlastního 
vztahu k příslu�né organizaci. Stát je toti� vázán obecnou povinností podílet 
se a přispívat na její činnost, neboť do organizace vstupoval s vědomím 
vyu�ívat nejen jejich výhod, ale rovně� sdílet i negativní stránky svého 
členství.  
 
     Z hlediska mezinárodněprávní kazuistiky vnesl více světla do diskutované 
problematiky případ Mezinárodní rada pro cín z roku 1985109, který potvrdil 
opinio iuris pravidla zavazující členy mezinárodní organizace k uspokojení 
jejich pohledávek.  
 
     Dal�í shora uvedenou oblastí, která upravuje odpovědnostní pravidla pro 
mezinárodní organizace, je sféra mezinárodních obyčejů. Dlouho se 
debatovalo o tom, zda mezinárodní organizace jsou pravidly obyčejového 
práva vázány. Mezinárodní soudní dvůr se na základě známého judikátu ve 
věci �Výklad dohody mezi Světovou zdravotnickou organizací a Egyptem 
z 25. března 1951� 110 postavil k dané problematice kladně. Roz�íříme-li jeho 
výrok i na re�im odpovědnosti v mezinárodním právu, mů�eme konstatovat, 
�e mezinárodní organizace jsou odpovědné i za nedodr�ování 
mezinárodněprávních norem obyčejového původu (příklady viz vý�e).  
 
     Zbývá vyře�it poslední z trojice otázek nastíněných v úvodu, tj. jak je 
příslu�ná odpovědnost vůči mezinárodním organizacím vynucována. Jsou-li 



 85

odpovědnostní pravidla součástí statutu mezinárodní organizace či 
mezinárodní smlouvy, jí� je tato stranou, bude oním důvodem, na základě 
něho� lze po organizaci vynucovat splnění odpovědnosti, poru�ení zásady 
pacta sunt servanda. V jiných případech mů�e být odpovědnost vynucována 
na základě soudního či arbitrá�ního rozhodnutí konstatujícího, �e chování 
organizace bylo v rozporu s normami mezinárodního práva.  
 
     Vynucení mezinárodní odpovědnosti v�ak musí vykazovat určité znaky, 
které se zformovaly na základě mezinárodní obyčejové praxe, soudních 
rozhodnutí a názorů právních teoretiků. Moderní teorie mezinárodního práva 
uvádí následující čtyři hlavní znaky, kterými se daný institut vyznačuje111: 
 
 
I. reaguje na předchozí mezinárodně protiprávní chování, 
 
II. jeho obecným účelem je přinutit donucovanou entitu k opětovnému 
dodr�ování norem mezinárodního práva; konkrétní účely donucení se budou 
odli�ovat ad hoc, 
 
III. odpovědný subjekt je povinen donucovací opatření strpět za předpokladu, 
�e opatření splňuje po�adavky kladené na něj mezinárodním právem112. 
 
IV. donucení probíhá v různých formách. 
 
     Technik, kterými lze vůči mezinárodní organizaci donucení provádět, je 
celá řada. Na základě povahy mezinárodní organizace ov�em budou 
donucovací metody přece jen o něco rozdílněj�í ne� ty, které se pou�ívají vůči 
jednotlivým státům. Nejčastěj�í formou nátlaku bude nátlak diplomatickými 
prostředky (upozornění, varování) a retorze (vystoupení členského státu 
z organizace či odvolání jeho zástupců). Pou�ití tvrd�ích forem nátlaku, které 
mohou být pou�ity vůči státům s uplatněním ozbrojené síly coby ultima ratio 
v čele, si nelze vůči mezinárodní organizaci dost dobře představit.     
 
     Právo upravující vztahy mezi mezinárodními organizacemi a  státy bez 
ohledu na to zda členskými či nečlenskými, z něho� obyčejně vyvstává 
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odpovědnost, je tedy obecné mezinárodní právo. Zatímco ve vztazích 
organizace ke svým členům budou mít normy mezinárodního práva zpravidla 
formu zakládajícího dokumentu resp. jejích stanov, mohou se mezi 
organizacemi a státy objevit vztahy, je� vy�adují úpravu zvlá�tními dohodami 
učiněnými na základě mezinárodního práva. Jako typické příklady mů�eme 
uvést dohodu o sídle organizace se státem, je� pro tento účel poskytuje 
pozemek, budovy či jiné nemovitosti, nebo smlouvu o ustavení mírových 
sborů a příspěvku jednotlivých států na jejich činnost. Nesmíme ale nicméně 
opomenout, �e zde existují přímé vztahy mezi státy a mezinárodními 
organizacemi upravené národním zákonodárstvím. V  těchto případech půjde 
o dohody o věcech veskrze praktických, jakými jsou například dodávky plynu, 
vody či elektrické energie, co� je bě�ně upravováno příslu�nou místní 
legislativou. Odpovědnost z těchto dohod se tedy bude řídit příslu�nou 
vnitrostátní úpravou. 
 
     Trestní odpovědnost státu vůči mezinárodním organizacím mů�e za 
určitých okolností podléhat mezinárodnímu právu (případy, kdy policie nebo 
ozbrojené síly daného státu po�kodí majetek organizace). Mezinárodní právo 
bude rozhodujícím i pro opačnou relaci trestní odpovědnosti tj. mezinárodní 
organizace - stát. (Úředník organizace při výkonu své funkce po�kodí majetek 
státu, na jeho� území se mezinárodní organizace nachází.). 
 
     Vlastnictví nemovitého majetku, jako� i práva a povinnosti z toho 
vyplývající, se řídí národním právem toho státu, na jeho� území se nachází 
(pravidlo lex rei sitae) 113. 
 
     Mezinárodní organizace mohou mít ov�em rozmanité vztahy i s jinými 
subjekty ne� státy. Jde předev�ím o vztahy k fyzickým osobám a korporacím. 
Tyto vztahy jsou obvykle upraveny národním právem nebo právem 
transnacionálním. Existuje nespočetně mnoho druhů smluv, do kterých 
mezinárodní organizace společně s fyzickými či právnickými osobami 
vstupují. Vzpomeňme v této souvislosti např. smlouvy o nákupu zbo�í, 
poji�tění, opravách a údr�bě majetku apod114. Otázka, který právní řád je pro 
smlouvu (a tím pádem i pro re�im odpovědnosti) právem  rozhodným, se 
objevuje v těch případech, kdy se strany na interpretaci smlouvy z různých 
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důvodů nemohou shodnout. Neobsahuje-li smlouva o sporné zále�itosti jasné 
vyjádření, musí se vynalo�it úsilí k identifikaci zamý�leného záměru stran 
prozkoumáním v�ech okolností případu115. Detailněj�í rozbor této 
problematiky v�ak jde nad rámec disertační práce. 
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4. Helsinská smlouva � internacionalizace severské 
spolupráce 

 
 
4. 1. Důvody vzniku 
 
     Jestli�e se v průběhu prvního desetiletí existence Severské rady 
objevovaly pochybnosti o její mezinárodně právní povaze (neexistence 
mezinárodní smlouvy, jako�to obvyklého instrumentu k zalo�ení mezinárodní 
organizace), pak rok 1962 tyto nejasnosti do jisté míry rozptýlil. Bylo by 
ov�em mylné domnívat se, �e přijetím Helsinské smlouvy chtěly skandinávské 
země vyjít vstříc znalcům mezinárodního práva a s definitivní platností 
vyjasnit právní základ existence Severské rady.  
 
     Naopak členské státy Rady byly hrdé na to, �e spolupráce mezi nimi 
funguje na víceméně neformální úrovni. V průběhu přelomu padesátých a 
�edesátých let v�ak do�lo k událostem, které si přijetí �inovovaného� právního 
rámce doslova vynutily.  
 
     Za klíčové se v tomto ohledu pova�uje rozhodnutí Spojeného království 
z června roku 1961 po�ádat o členství v Evropském hospodářském 
společenství (EHS). Britské rozhodnutí mělo významné důsledky i pro 
severské země, neboť pro vět�inu z nich byla ostrovní monarchie hlavním 
obchodním partnerem. Proto�e by jednotlivé severské státy nemohly podle 
očekávání zaujmout vůči EHS společný postoj, představovala nová situace 
vá�nou hrozbu pro hlavní pilíře skandinávské spolupráce116.  
 
     Ve snaze vyhnout se tomuto riziku, předlo�ili členové Severské rady návrh, 
aby jejich národní vlády uzavřely mezinárodní dohodu, je� by zdůrazňovala 
hlavní cíle severské kooperace a nastínila směry budoucí spolupráce. 
Navrhovatelé této předlohy spatřovali její smysl v tom, �e by mohla posílit 
pozici severských států v průběhu jejich vyjednávání s EHS. 
 
     Proto�e vlády hodlaly setrvat na pokračování těsné spolupráce jak  
s Evropským hospodářským společenstvím tak i se zeměmi mimo něj, 



 89

předpokládalo se, �e představitelé EHS budou chtít vědět do nejmen�ích 
detailů, co přesně severská kooperace obná�í a zahrnuje. To ov�em nebylo 
pro zástupce Severu jednoduché vysvětlit. Jak ji� bylo shora řečeno, 
kooperace ve Skandinávii se v�dy vyznačovala značně neformálním stylem, 
jen� se projevoval např. tím, �e jednotlivé skandinávské státy schvalovaly 
podobné právní předpisy, tak�e jejich právní řády byly a jsou v určitých 
oblastech (sociální zákonodárství, ochrana �ivotního prostředí) takřka 
identické, nebo ka�dý z nich podnikl kroky, na nich� se předtím společně 
dohodly. Výsledky této spolupráce byly jen v malé míře vyjádřeny ve formě 
smluv. Daná situace v�ak mohla být vis-á-vis EHS velmi dobře vyře�ena 
závaznou mezinárodní smlouvou.  
 
     Základním bodem pro přípravu návrhu takové smlouvy bylo společné 
stanovisko dohodnuté v Radě. Na zasedání jejího Prezídia a premiérů 
členských států v Hängö (Finsko) 11.-12. listopadu 1961117 bylo 
odsouhlaseno, �e se vlády k danému návrhu vyjádří, popřípadě jej doplní, a 
jeho finální znění předlo�í na zasedání Rady v Helsinkách v březnu 1962. 
 
     Pozoruhodný pokus posílit severskou jednotu v�ak měl je�tě jedno 
vá�něj�í pozadí. Během zasedání v Hängö byla potvrzena existence 
��achové partie�, která se mezi tehdej�ími velmocemi tj. USA a SSSR o 
skandinávský region v oné době rozehrála a nebezpečně se dotýkala i pilířů 
spolupráce mezi severskými zeměmi118. Vůči stoupající spolupráci Dánska a 
Norska se SRN v rámci NATO začal projevovat silnou nelibost Sovětský svaz, 
který se v důsledku toho opětovně pokusil vyvíjet tlaky na Finskou republiku, 
za co� si vyslou�il ostrou kritiku nejen Dánska a Norska, ale i �védska. 
Ačkoliv na základě mírových smluv se SSSR musely Helsinky brát v�dy velký 
zřetel na to, aby jejich zahraniční politika neodporovala zájmům Moskvy119, 
nebylo mo�no popřít jejich snahy o co nejtěsněj�í přilnutí se k ostatním 
severským zemím a vystupovat na mezinárodní scéně jako součást rodiny 
skandinávských států a nikoliv jako satelit Kremlu.  
 
     Ony dvě zmíněné okolnosti je�tě posílily přesvědčení o nutnosti existence 
mezinárodní smlouvy mezi skandinávskými státy, která by demonstrovala 
jejich jednotu i v rámci mezinárodního společenství.  
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4. 2. Přijetí smlouvy  
 
     V březnu roku 1962 byl v Helsinkách předlo�en vládní návrh mezinárodní 
smlouvy, která upravovala otázky severské spolupráce. Návrh vycházel 
v �iroké míře z původní předlohy navr�ené Radou, nicméně do značné míry 
ubral na ambicióznosti cílů vzájemné kooperace, s nimi� se v travaux 
preaparatoires počítalo. U řady článků, je� předpokládaly aktivní jednání vlády 
nebo dávaly Radě dle názoru vládních zmocněnců příli� velké pravomoci 
(např. články 45 či 46), do�lo k jejich jazykovému �zaml�ení�120. Takové 
rozmělnění významu jednotlivých ustanovení v�ak bylo ze stran vlád 
motivováno obavami, �e pevněj�í závazky mohou vytvořit komplikace během 
jednání jednotlivých skandinávských zemí s Evropským hospodářským 
společenstvím. Ačkoliv členové Rady byli s provedenými změnami 
nespokojeni, akceptovali je jako nevyhnutelné.  
 
     V jiném ohledu ov�em vlády přáním parlamentních zástupců ustoupily. 
Návrh Rady obsahoval článek ustanovující, �e �vlády by se měly s Radou 
poradit o důle�itých zále�itostech týkajících se buď jedné nebo více zemí�. 
Nebylo-li by mo�né čekat na zasedání Rady, měla tato konzultace probíhat 
alespoň s jedním z jejích orgánů. Vlády sice nejprve tuto frázi z návrhu 
odstranily, nicméně Rada jí přikládala takovou váhu, �e ji opětovně předlo�ila 
na zasedání premiérů v roce 1961. Prezídium Rady zde prezentovalo 
pozměněnou variantu, v tom smyslu, �e �Severské radě by měla být dána 
mo�nost vyjádřit svůj názor k otázkám týkajících se spolupráce, pokud to 
ov�em nedostatek času neučiní nemo�ným� 121. Na toto nové znění ji� vlády 
přistoupily, tak�e bylo zahrnuto v konečném návrhu, který se Radě v roce 
1962 předkládal.  
 
     Jubilejní desáté zasedání Severské rady v Helsinkách se neslo nejen ve 
znamení oslav, ale předev�ím diskusí o charakteru Rady do budoucna. Za 
nejdůle�itěj�í bod slavnostního zasedání bylo bezesporu pova�ováno 
schválení Helsinské smlouvy. Tato byla 23. března 1962 schválena Radou a 
je�tě tentý� den podepsána vládními zmocněnci v�ech pěti členských států 
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Severské rady ve finském parlamentu. Podpisem tak byl vztyčen nový milník 
rámující severskou spolupráci mezinárodněprávními mantinely.  
 
     Samotné schválení smlouvy Severskou radou ov�em z Helsinské smlouvy 
mezinárodní pakt neučinilo. Proto�e pro jednotlivé skandinávské země �lo o 
akt prvořadého významu, bylo třeba jej ratifikovat hlavami států. Souhlas 
k ratifikaci dávalo v�dy příslu�né zákonodárné shromá�dění. Nejprve se 
hlasování uskutečnilo v dánském folketingu, který se vyslovil pro souhlas 
s ratifikací dne 15. 5. 1962, přičem� v�ech 111 poslanců hlasovalo pro. O 
týden později udělil souhlas k ratifikaci i riksdag, kdy� Jeho Veličenstvu 
Gustavu VI. Adolfovi doporučil smlouvu rovně� ratifikovat. 8. června schválil 
ratifikaci v poměru 121:44 hlasům finský riksdag. 11. června zaznělo konečné 
ano také v islandském altingu a jako poslední ze skandinávských 
zákonodárných sborů odsouhlasil ratifikaci i norský storting (19. června 1962). 
Prvního července 1962 tak mohla vstoupit Helsinská smlouva v platnost122.  
 
 
 
4. 3. Původní znění Helsinské smlouvy 

  
     Přibli�me si nyní ve stručnosti, jak původní znění Helsinské smlouvy 
vypadalo. Dohoda samotná nesla název �Smlouva o severské spolupráci 
mezi Dánskem, Islandem, Finskem, Norskem a �védskem� 
(Samarbetsöverenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och 
Sverige), ov�em podle místa jejího podpisu je bě�ně označována jako 
Helsinská smlouva.  
 
     Z hlediska své struktury obsahovalo její původní znění 42 článků123, k nim� 
byla připojena slavnostní preambule. Těchto 42 článků bylo rozděleno do 9 
kapitol. Jednalo se o: 
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I. Obecná ustanovení 
II. Právní spolupráce 
III. Kulturní spolupráce 
IV. Hospodářská spolupráce 
V. Sociální spolupráce  
VI. Spolupráce v oblasti dopravy 
VII. Spolupráce v oblasti zahraniční slu�by 
VIII. Formy severské spolupráce 
IX. Závěrečná ustanovení.  

 
 
     V preambulární části ke znění Helsinské smlouvy z roku 1962 najdeme, 
jak je tomu ostatně v obdobných případech obvyklé, vymezení účelu a cílů, 
jich� se má prostřednictvím smlouvy dosáhnout. Důraz byl polo�en předev�ím 
na úzkou spolupráci skandinávských států v sociální, kulturní a právní oblasti, 
která�to měla a má být co nejvíce prohlubována a rozvíjena. Dikce závěrečné 
věty preambule vymezovala, jak se měla institucionálně spolupráce 
realizovat, tj. předev�ím v Severské radě a ostatních společných 
celoseverských orgánech.  
 
     První z těchto článků stanovil, �e vlády mají usilovat o zachování a 
posilování dal�ího rozvoje kooperace v kulturní, sociální a ekonomické 
oblasti, jako� i v otázkách dopravy a komunikace. Vět�ina článků se věnovala 
specifikaci daných oblastí a vyznačuje, jak a kde má být kooperace 
realizována (viz ní�e). 
 
     Vedle těchto článků se ve smlouvě objevila i ustanovení, která se zabývala 
i jinými formami severské spolupráce. Jako příklad mů�eme uvést ustanovení 
o tom, �e smluvní strany se mají vzájemně radit v otázkách společného 
zájmu, které se projednávají v evropských či jiných mezinárodních 
organizacích a konferencích. Dal�ími články tohoto typu jsou statě, podle 
nich� činitelé, kteří pracují v zahraniční slu�bě určitého státu mají poskytnout 
pomoc příslu�níkům ostatních smluvních států, za předpokladu, �e jejich 
země nemá na daném teritoriu diplomatické, konzulární či jiné zastoupení, či 
spolupráce při roz�iřování znalostí o severských státech v zahraničí.  
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     V původním znění smlouvy se objevily články o formě spolupráce, která 
mohla být učiněna bez toho, ani� by to vy�adovalo stanoviska Rady (tyto 
články mů�eme najít s mírnou modifikací v Helsinské smlouvě dosud). Aby 
v�ak nedo�lo k obcházení zbývajícího člena (členů) Rady, měly státy, které se 
dohodly na vět�ím prohloubení spolupráce tzv. informační povinnost. Tato 
povinnost znamenala, �e o výsledcích, na nich� se dohodly, měly státy zpravit 
zbývající smluvní stranu (strany), je� na u��í kooperaci neparticipovala. 
Plnění této povinnosti se nevy�adovalo, byla-li věc malého významu nebo se 
jednalo o neodkladný případ (v praxi se doposud nevyskytlo)124. 
 
     Dané články byly spatřovány jako naléhavé, neboť vět�ina 
skandinávského práva a opatření byla a jsou výsledkem toto�ných   
národních legislativ a  zřídkakdy bývají obsa�eny v závazných mezinárodních 
smlouvách. Mimoto byly zmíněné články zahrnuty do Helsinské smlouvy 
proto, �e umo�ňovaly přímou korespondenci mezi úřady na obou stranách 
hranic mezi skandinávskými státy.      
 
 
 
4. 4. Nové postupy zefektivňující práci Rady  
 
     Navzdory ve�kerému úsilí Prezídia pokračovali členové Rady v kritice 
pracovních postupů. Mnohá z těchto kritik byla neodůvodněná a postrádala 
porozumění pro specifičnost problémů, které se bě�ně vyskytují v rámci 
mezinárodní spolupráce tohoto druhu. Nespokojenost byla zaměřena zvlá�tě 
na příli� velké mno�ství návrhů ze strany členů Rady, které se na řádném 
zasedání nestihly projednat. V daném ohledu bylo pova�ováno za nutné 
připravit takovou dohodu, je� by �zahlcenost� návrhů pomohla kdy� ne 
odstranit, tak alespoň sní�it. Předmětem nespokojenosti se stala potřeba 
přijmout poměrně značné mno�ství dokumentů, na co� ov�em díky vý�e 
zmíněnému nezbýval čas.  
 
     Zasedání Severské rady v roce 1964 se rozhodlo ře�it situaci tím, �e 
představilo některé prozatímní reformy a navrhlo jejich testování po určitý čas 
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v praxi předtím, ne� by bylo rozhodnuto o tom, zda se opatření vlo�í do 
Jednacího řádu Rady či nikoliv125. Hlavním cílem bylo dát Radě dobře 
fungující pracovní rytmus tím, �e by se členské návrhy projednávaly 
v průběhu celého roku a nikoliv jako dosud pouze na výročním zasedání. Toto 
opatření by se do praxe zavedlo následujícím způsobem. Devítičlenné ad hoc 
výbory, které byly podřazeny výborům stálým a připravovaly jim podklady pro 
projednání členských příspěvků na řádném zasedání, měly být odstraněny a 
namísto toho se mělo umo�nit stálým výborům scházet se i mimo výroční 
konference Rady podle toho, jak bude potřeba.  
 
     Jiné zjednodu�ení pracovních metod představovala dohoda o tom, �e 
návrh bude moci být přednesen na zasedání Rady jen tehdy, kdy� jednání o 
dané věci stálý výbor po doplnění v�ech materiálů uzavřel a doporučil 
k projednání v plénu. Jedině tak mohla být zále�itost zralá ke 
v�eobecné diskusi v Severské radě. Výsledkem tohoto opatření bylo nejen 
omezení projednávaných návrhů, co� vedlo v praxi k zefektivnění činnosti 
Rady, nýbr� také ke zlep�ení jejich kvalitativní stránky. Přímo tak na zasedání 
Rady mohly být prezentovány pouze příspěvky vztahující se ke zprávám 
jednotlivých vlád a plnění opatření učiněných Radou. V�echny ostatní návrhy 
a připomínky musely obligatorně projít �sítem� v podobě jejich projednání 
stálými výbory v průběhu období mezi zasedáními Rady.  
 
     Úsilí o racionalizaci a zlep�ení efektivnosti Rady pokračovalo. V roce 1966 
pracovní skupina vytvořená Prezídiem analyzovala kompletní rozsah funkcí, 
je� Rada plní nebo by plnit měla, a rovně� posoudila efektivnost jejich 
pracovních metod. Na základě závěrů, je� z této analýzy vyplynuly, se mj. 
navrhlo, �e čas vyměřený pro otázky a interpelace by měl být limitován, ani� 
by se v�ak musel měnit Jednací řád. S tímto závěrem souhlasili i představitelé 
jednotlivých vlád, tak�e pravidla omezující dobu pro interpelace se mohla 
poprvé uplatnit v průběhu schůze Severské rady v dubnu roku 1967. 
 
     Z výsledků expertízy vy�lo najevo, �e je nutné revidovat jak Stanovy, tak 
Jednací řád Rady126. Ukázalo se, �e zasedání stálých výborů v průběhu roku, 
mo�nost Prezídia jmenovat pomocný personál Rady či oprávnění stálého 
Kulturního výboru volit členy správní rady Severského kulturního fondu nejsou 
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ve Stanovách výslovně upraveny, ač se tyto činnosti v realitě bě�ně děly. 
�ádoucím se také jevilo, aby ustanovení Helsinské smlouvy o vládních 
sly�eních v Radě byla vtělena přímo do Stanov, neboť by se jim tak dodalo 
vět�í váhy. Kromě toho zde byla celá řada dal�ích faktorů, je� ukazovaly, �e 
Jednací řád vytvořený pouze pro řádné zasedání Rady je překonaný a 
částečně zastaralý.  
 
     Promptní ře�ení tohoto stavu se ukázalo být je�tě více akutní, kdy� vláda 
Dánského království navrhla na jubilejním XV. zasedání Rady samostatné 
zastoupení Faerských ostrovů [na �ádost lagtingu (faerský parlament) a 
landsstyret  (zemský výbor)] 127. S odkazem na své předchozí doporučení 
přijalo Prezídium návrh na generální revizi obou hlavních dokumentů. Jak 
revize Stanov a Jednacího řádu tak zále�itost Faerských ostrovů byly 
projednávány na společné schůzi premiérů skandinávských států a Prezídia 
Rady v říjnu 1967 v islandském Reykjavíku. Na základě iniciativy Prezídia 
bylo jednomyslně odsouhlaseno vytvoření zvlá�tního výboru, jeho� členy by 
jmenovalo Prezídium a národní vlády. Cílem tohoto orgánu měla být evaluace 
práce Rady za uplynulé období, jako� i ostatních forem severské spolupráce. 
Výbor se  měl ve své činnosti zaobírat i názory na změnu Stanov a Jednacího 
řádu.  
 
     Pokud se týká situace kolem přístupu Faerských ostrovů do Rady, navrhli 
�éfové skandinávských vlád zalo�ení pracovní skupiny sestávající z členů 
Prezídia a ministrů spravedlnosti, aby posoudili mo�nost plnoprávného 
členství samosprávných regionů v Radě, neboť v mezidobí přibyla �ádost o 
vstup do Rady také ze strany Ålandských ostrovů.  
 
 
 
4. 5. Faery a Åland zastoupeni v Radě 
 
     Území Faerských ostrovů rozprostírajících se v Atlantském oceánu a 
Ålandy le�ící v Baltském moři jsou formálně součástí Dánska resp. Finska, 
av�ak po�ívají rozsáhlý stupeň samosprávy. Demokraticky zvolená 
zákonodárná shromá�dění, jako� i vládní představitelé odpovědní místnímu 
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parlamentu vydávají zákony a provádějí správu daného teritoria a to bez 
vmě�ování finských či dánských úřadů. Stupeň, v jakém Faery a Åland 
samosprávy po�ívají, je vskutku impozantní a to i z mezinárodního hlediska. 
Jestli�e místní úřady přijmou předepsaným procesem v rámci svých �irokých 
kompetencí určité rozhodnutí, nemá �ádná instituce v Dánsku nebo Finsku 
mo�nost jej vetovat či zru�it, co� je garantováno ústavami obou států128. O 
právu u�ívat vlastní vlajky ji� bylo hovořeno. 
 
     Výbor pro samosprávné regiony v�ak vydal v  srpnu 1969 stanovisko, 
v něm� odmítl jak plné členství tak status pozorovatele pro obě zmíněné 
ostrovní oblasti. Odmítnutí plného členství bylo odůvodněno jako nadměrně 
překračující hranice samosprávných kompetencí, druhá zmíněná mo�nost 
byla Výborem posouzena jako ve své podstatě nedostačující129. Navzdory 
tomu ov�em bylo navr�eno, �e lögting mů�e zvolit dva členy do dánské 
delegace zatímco ålandský landsting člena jednoho. Kromě toho Výbor 
doporučil, aby místní vlády Faerských a Ålandských ostrovů tj. landsstýri resp. 
landskapsstyrelse jmenovaly do Rady po jednom zástupci. Volení a 
jmenovaní reprezentanti se měli stát členy příslu�né národní delegace. Daná 
situace znamenala první významněj�í roz�íření počtu členů Severské rady. 
 
     Odhlédneme-li od nepatrného zvý�ení počtu vládami jmenovaných 
zástupců, do�lo k výraznému nárůstu počtu členů volených parlamenty. Aby 
bylo kompenzováno dánské roz�íření o dva resp. finské o jednoho člena, bylo 
stanoveno, �e ka�dá z delegací bude mít napří�tě 18 členů, islandská pak 
namísto dosavadních pěti členů obdr�í o jednoho více. Proto�e Rada v otázce 
roz�íření jednala skrze své Prezídium, nebylo �ádné dal�í schválení daného 
procesu potřebné.  
 
     Během prosince 1969 obdr�ely vlády od jednotlivých skandinávských 
parlamentů souhlas k provedení nutných změn ve Stanovách, tak�e zástupci 
Faerských a Ålandských ostrovů se mohli účastnit na zasedání Rady 
v Reykjavíku v únoru 1970. V souvislosti s jejich přístupem byly také učiněny 
určité změny v Jednacím řádu, je� byly schváleny v úvodu zasedání.  
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4. 6. Severský organizační výbor 
 
     Kritika, je� se objevila v Radě a vyvolala přání po revizi forem severské 
spolupráce, nebyla pouze zaměřena na práci vlastních orgánů Rady. 
Nespokojenost byla projevována rovně� s příspěvky jednotlivých vlád. 
Členové Rady si opakovaně stě�ovali na laxnost, s jakou vládní pověřenci 
k otázkám celoseverské spolupráce přistupovali. Počet vládních návrhů a 
příspěvků k projednávaným zále�itostem zůstával nízký, ač některé z nich 
měly zásadní důle�itost. Pokud �lo o doporučení Rady, nutno poznamenat, �e 
jim vlády vycházely �iroce vstříct, na druhou stranu Rada cítila, �e procedura, 
s jakou se její návrhy vyřizovaly, je velmi zdlouhavá. Její členové doufali, �e 
vlády by mohly ukázat aktivněj�í přístup k daným problémům a projevit vět�í 
�horlivost� ve vztahu k rychlosti, s jakou projednávaly doporučení Rady. Proto 
na pořad dne při�el návrh zalo�it ministerskou obdobu Severské Rady, která 
by podporovala celoseverské zájmy a úzce spolupracovala s Radou130.    
 
     Touha po �aktivaci� úsilí jednotlivých vlád představovala hlavní důvod, na 
základě něho� vyzvalo v roce 1967 Prezídium Rady premiéry členských států 
k zalo�ení společného orgánu, který by posoudil jednak aktivity Rady a stejně 
tak ostatní formy celoseverské kooperace, jak ji� bylo zmíněno vý�e. 
Předsedou orgánu se stal jeden z �otců zakladatelů� Severské rady Karl 
August Fagerholm, jen� byl nejen jejím dlouholetým členem, ale rovně� 
bývalým finským premiérem, tak�e byl dobře obeznámen se situací na obou 
stranách �barikády�. 
 
     V lednu 1968 tento tzv. Organizační výbor inicioval rozsáhlou revizi, je� 
byla v prvé řadě zaměřena na objektivní posouzení organizace Rady a jejího 
pracovního systému, ale věnovala velkou pozornost i funkci vlád v rámci 
procesu severské kooperace. V komuniké ze společného zasedání Prezídia a 
premiérů z října 1968 se uvádí, �e Organizační výbor shledává akutní 
potřebou vytvoření takového vládního orgánu, který by napomohl zvý�it 
anga�ovanost národních exekutiv na otázkách celoseverského významu131. 
Bylo navr�eno zalo�it Severský výbor či radu ministrů mající koordinovat, 
plánovat a plnit celou řadu dal�ích funkcí pro vládní kontakty se Severskou 
radou. Od doby, kdy začal Organizační výbor pracovat, nabral vývoj 



 98

znamenající posílení institucí severské kooperace takový spád, který si před 
zahájením jeho činnosti uměl jen málokdo představit.  
 
     Notně tomu přispěly i události jara roku 1968, kdy se vlády skandinávských 
států rozhodly prozkoumat mo�nosti pro případnou u��í ekonomickou 
spolupráci, která vstoupila do skandinávské historie pod označením plán 
NORDEK132. Tento plán počítal s vytvořením jednotného hospodářského 
prostoru, jen� by zahrnoval území v�ech skandinávských států. Správa 
plánovaného jednotného ekonomického území v�ak vy�adovala zcela odli�ný 
charakter dosavadních organizací pro severskou spolupráci. Jde-li o 
předpokládanou roli Severské rady v tomto ambiciózním projektu, nemohli se 
na této vládní úředníci jednotlivých zemí dohodnout. Prezídium Rady se je 
pokusilo přesvědčit, aby si Severská rada jako doposud udr�ela své původní 
postavení a plnila i nadále funkci celoseverského quaziparlamentního orgánu. 
Organizační výbor následně připravil řadu dodatků do návrhu smlouvy o 
Nordeku, jimi� by Rada byla nadána pravomocemi, které se pro její roli 
v rámci Nordeku vy�adovaly. Celkově �el v�ak Výbor je�tě dál a navrhl 
vybudování rozsáhlej�ího systému severské spolupráce. 
 
 
 
4. 7. Revize Helsinské smlouvy v roce 1971       
 
     V travaux préparatoires smlouvy o Nordeku navrhli vládní experti vytvoření 
mechanismu spolupráce, jen� měl zahrnovat radu ministrů, výbor vysokých 
úředníků a sekretariát pro správu ekonomických otázek133. Organizační výbor 
pak upravil svůj původní návrh, podle kterého se měla rada či výbor ministrů 
(o názvu nebylo je�tě přesně rozhodnuto) zabývat pouze věcmi, které 
projednávala Severská rada. Namísto toho doporučil, aby byl tento orgán 
vybaven �irokou pravomocí, která by jej činila odpovědným za v�echny formy 
severské spolupráce na vládní úrovni. Odpovídající pole působnosti mělo být 
dáno výboru vysokých úředníků společně se sekretariátem. Ka�dá z vlád 
měla jmenovat ministra pro severskou spolupráci.  
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     Organizační výbor také navrhl, aby Stanovy Severské rady byly vtěleny do 
Helsinské smlouvy. Do této doby nebyly Stanovy zalo�eny na nějaké 
mezinárodně závazné smlouvě, nýbr� představovaly vnitrostátní právní normu 
přijatou ve formě předepsané národní legislativou jednotlivých 
skandinávských zemí. Proč se jevilo vhodným mít Stanovy Rady v Helsinské 
smlouvě ukazují následující důvody. Počítalo se s tím, �e Rada bude plnit 
v rámci Nordeku nové a důle�ité úkoly � a Nordek byl zalo�en smlouvou. 
Pozice Severské rady by tak prizmatem obecné teorie právní mohla být 
oslabena, pokud by tato nedisponovala podobným formálním statusem jako 
Nordek. Jiným argumentem bylo, �e pokud by byly včleněny do Helsinské 
smlouvy ustanovení o Severské radě ministrů, bylo by vhodným, ba přímo 
�ádoucím, mít zde i organizační předpisy týkající se Severské rady. Tímto 
způsobem by byla v jednom dokumentu zachycena právní úprava v�ech 
hlavních institucí severské spolupráce, je� by nejen umo�ňovala udr�et 
základní podmínky pro kooperaci, ale slou�ila by i jako �průvodce� ohledně 
forem, jakými je tato realizována. V tomto ohledu se měla Helsinská smlouva 
stát základní skandinávskou mezinárodní dohodou obsahující pravidla 
vzájemné spolupráce. Zvlá�tní úprava pro nepolitické oblasti kooperace měla 
být ustanovena ve specifických smlouvách jako např. smlouvě o dopravní či 
kulturní spolupráci.  
 
     Stanovy Rady, které podle návrhu Organizačního výboru měly být do 
revidované Helsinské smlouvy včleněny, sestávaly částečně jak z ustanovení 
obsa�ených ji� v původních Stanovách tak z nových článku, které do nich byly 
vlo�eny v průběhu fungování Rady. Proto�e bylo pravděpodobné, �e Nordek 
bude vy�adovat po Radě rychlej�í a pru�něj�í rozhodovací proces ne� ten, 
který se realizoval v podstatě jednou ročně na jejím výročním zasedání, bylo 
rozhodnuto dát vět�í kompetence Prezídiu Rady134. To bylo nadáno 
pravomocí svolat mimořádné zasedání Rady a na návrh některého ze stálých 
výborů vydat stanovisko s charakterem doporučení. Právě tento bod 
představoval významné roz�íření praxe působnosti Prezídia, kterou ji� v�ak 
toto částečně vykonávalo � zasílat dokumenty vládám ohledně zále�itostí, ve 
kterých nebylo potřebné, aby se jimi zabývalo Plenární shromá�dění Rady.  
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     V rámci návrhu na změnu smlouvy bylo jasně vyjádřeno, �e Rada ji� nemá 
být pouhým poradním a iniciativním orgánem, ale na základě dohody mezi 
skandinávskými státy by měla její působnost být je�tě roz�ířena. Tato úvaha 
byla vyvolána záměrem legalizovat a právně podchytit ty situace, které Rada 
doposud prováděla nad rámec Stanov.  
 
     Do nových Stanov Rady vtělených do Helsinské smlouvy mělo být 
vneseno také omezení času pro interpelace, je� se od roku 1976, kdy začalo 
být jako provizorní pou�íváno, velmi osvědčilo. Nadto byly roz�ířeny okruhy 
interpelací a otázek pro projednání, neboť do této doby se mohly připomínky 
týkat pouze věcí upravených Helsinskou smlouvou. V jejím revidovaném 
znění se v�ak počítalo, �e otázky se mohou týkat jakékoliv zále�itosti v rámci 
severské kooperace.  
 
     Severská rada ministrů měla podle návrhu povinnost předkládat Severské 
radě roční zprávu o své činnosti a plánech, co� dávalo Severské radě vět�í 
mo�nost uplatňovat vůči své �kolegyni� účinné kontrolní mechanismy. Aby se 
Radě umo�nilo vyjádřit její názory pru�něji ne� dosud, byla představena nová 
forma jejích aktů tzv. stanoviska.  
 
     Nové znění smlouvy změnilo struktury určitých orgánů Rady a upřesnilo 
pravidla pro jejich fungování. Očekávalo se, �e Nordek bude představovat pro 
Prezídium poměrně velkou zátě�, proto začaly být zároveň s členy Prezídia 
voleni i jejich náhradníci. Role Prezídia byla posílena roz�ířením oblastí,  
v nich� měla Rada vykonávat svou činnost. Do�lo také k vytvoření 
sekretariátu Prezídia, jeho� předseda společně s vedoucími tajemníky 
národních delegací vytvářeli Koordinační výbor. 
 
     Vedle Stanov navrhl Organizační výbor také změnu jednacích pravidel 
Rady. Aby se usnadnila případná změna počtu či úkolů jednotlivých výborů a 
vyhnulo se tak komplikované změně Stanov, byla příslu�ná ustanovení 
přesunuta ze Stanov do Jednacího řádu. Novinku představovalo také pravidlo 
pro obsazování jednotlivých výborů. Zatímco a� dosud volilo členy 
jednotlivých stálých výborů Plenární shromá�dění, byli nyní tito předurčeni pro 
svěřenou funkci u� svou národní delegací podle předem daného klíče.  Jiné 
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změny Jednacího řádu byly zaměřeny předev�ím na soulad jeho ustanovení 
s revidovanou Helsinskou smlouvou, či kodifikovaly ji� existující praxi.  
 
     Změny, které Organizační výbor učinil jak v návrhu smlouvy o Nordeku tak 
v Helsinské smlouvě, byly vládami bez výhrad přijaty a tyto dva dokumenty 
byly posléze schváleny na zasedání Rady v únoru 1970. Organizační výbor 
ve své zprávě k provedeným změnám poukázal na to, �e podmínky 
stanovené pro zahrnutí Rady do kooperace v rámci Nordeku byly 
projednávány nezávisle na změnách učiněných v Helsinské smlouvě. 
V důsledku toho byly obě smlouvy předlo�eny ke schválení zvlá�ť135. To se 
ukázalo být z pohledu dal�ího vývoje událostí obrovskou výhodou. Ačkoliv 
nakonec k realizaci Nordeku nedo�lo, Helsinská smlouva byla schválena ve 
své nové formě. Její nové znění bylo kontrahováno 13. února 1971 zástupci 
skandinávských vlád v Kodani a v účinnost vstoupilo 1. července tého� roku 
stejně jako nový Jednací řád.   
 
     Severská rada ministrů počala svou činnost v létě roku 1971. Od 1. 
července 1972 měla prozatímní a od tého� data roku následujícího stálé sídlo 
v Oslo pro v�echny zále�itosti s výjimkou kulturních věcí spravovaných 
z Kodaně. V 80-tých letech se v�ak v důsledku úspory nákladů přemístilo 
ústředí Rady ministrů do dánské metropole úplně.  
 
     Na rozdíl od úsilí, které bylo věnováno vybudování ekonomické kooperace 
Nordek, je� v�ak díky externím mezinárodním vlivům při�la vniveč, Severská 
rada novou úpravou jen získala. Z hlediska zlep�ení severské kooperace 
do�lo k vytvoření nového orgánu Severské rady ministrů, do jisté míry 
odpovědné Severské radě, její� autorita tak byla dále upevněna. Do�lo 
k zefektivnění pracovních metod pomocí změn provedených v Jednacím řádu. 
Právní úprava dvou nejvýznamněj�ích institucí severské kooperace dostala 
Helsinskou smlouvu do pozice jakési severské ústavy. A konečně uva�ovaná, 
byť nerealizovaná mo�nost Rady uchovat si svou roli v rámci plánu Nordek,  
představovala pro její členy významné povědomí o důle�itosti této instituce 
v severské problematice. 
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4. 8. Kulturní smlouva (1971) a Smlouva o dopravě (1972) 
 
     V rámci přípravy smlouvy o Nordeku navrhli vládní představitelé do jejího 
znění zahrnout i určitá ustanovení o kulturních aktivitách. Organizační výbor 
v�ak varoval před nebezpečím roztří�těnosti kulturních aktivit realizovaných 
pod různými orgány. Bylo také poukázáno na tematickou nevhodnost 
propojení ekonomických a kulturních otázek136. Jinou záva�nou okolností 
v této souvislosti bylo, �e Island se nechystal k Nordeku od počátku připojit a 
byl by proto vyloučen z kulturních aktivit realizovaných v jeho rámci. Kulturní 
výbor Severské rady se zase obával případných neblahých konsekvencí, 
které by mohly nastat, pokud by ekonomické instituce měly rozhodovat o 
kulturních otázkách. Ze v�ech zmíněných důvodů nakonec Organizační výbor 
navrhl vyjmout otázky kultury a �kolství ze smlouvy o hospodářské spolupráci 
a vyslovil se pro jejich separátní úpravu.  
 
     V�echny tyto důvody vedly k tomu, �e členové Severské rady vyzvali na 
jejím zasedání v únoru roku 1970 vlády skandinávských států připravit a 
nejpozději do 1. 1. 1972 podepsat Smlouvu o severské kulturní spolupráci137. 
Daný návrh byl učiněn na pozadí �ir�ího rámce diskuse o Nordeku a 
novelizaci Helsinské smlouvy. Pracovní výbor ustanovený k tomuto účelu 
jednotlivými vládami připravil poměrně rychle návrh smlouvy, jen� byl 
představen Radě v roce 1971138. Její reprezentanti v�ak v této době byli 
zaujati snahou zabezpečit zachování vlivu Rady i v rámci smlouvy o Nordeku, 
tak�e k návrhu dohody byli velmi kritičtí, neboť tato nehovořila o účasti 
Severské rady na kulturní spolupráci.  
 
     Návrh sice byl předbě�ně schválen nicméně s tou výhradou, �e Severská 
rada bude moci v rámci Smlouvy participovat na skandinávské kulturní 
spolupráci a dostane mo�nost vyjádřit se k záva�ným otázkám předtím, ne� 
se tyto budou projednávat na vládní úrovni. Vládami byl po�adavek Rady 
akceptován a smlouva o Severské kulturní spolupráci mohla být dne 15. 3. 
1971 podepsána, přičem� v účinnost vstoupila 1. 1. 1972.  
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     Nevydařená smlouva o Nordeku zahrnovala články týkající se dopravní 
politiky a ustanovovala Výbor pro osobní a nákladní dopravu. Kdy� v�ak 
Nordek zkrachoval, schválila Severská rada v únoru 1971 doporučení vytvořit 
Severský výbor pro dopravu samostatně. Výbor měl pomáhat Severské radě 
ministrů vypracovávat návrhy a doporučení na poli dopravy. Svou činnost 
zahájil v červnu 1971. Výsledkem jeho práce se stala Severská smlouva o 
dopravě a komunikacích, je� byla podepsána 6. listopadu 1972 a v účinnost 
vstoupila 1. března 1973139.   
 
     Posledním krokem, který dovr�il nový systém severských kooperačních 
institucí, byla dohoda podepsaná 12. dubna 1973 vymezující právní status 
sekretariátu Severské rady ministrů. Protokolem z 15. května pak bylo 
vyře�eno legální postavení personálu sekretariátu Prezídia Severské rady, 
který je začal pova�ovat za  zaměstnance Rady. 
 
      
 
4. 9. Revize Helsinské smlouvy v roce 1974 
 
     Zhruba rok a půl poté, co rozsáhle revidovaná a roz�ířená Helsinská 
smlouva vstoupila v platnost, dohodli se členové Prezídia Rady s ministry pro 
severskou spolupráci na prozkoumání toho, jak se změny ve smlouvě učiněné 
osvědčily v praxi. To v�ak nebyl jediný důvod. V polovině sedmdesátých let 
do�lo v celé severní Evropě k mohutnému posílení tzv. �zelených� stran, 
jejich� zástupci se dostali do národních parlamentů a odtud pak i jako delegáti 
do Severské rady. Členové Zelených po�adovali, aby se severská spolupráce 
roz�ířila i o otázky �ivotního prostředí s tím, �e by se kooperace na tomto poli 
právně zakotvila i v Helsinské smlouvě. To by ov�em znamenalo její dal�í 
změnu. V otázce �ivotního prostředí nicméně byly zajedno v�echny 
skandinávské státy, tak�e s tímto návrhem souhlasily.  
 
     Nového přezkoumání se mělo vyu�ít i k  inovaci pracovních metod 
Severské rady ministrů. Byla to zejména vláda Islandské republiky, která 
�ádala změnu pravidla, je� stanovovalo, �e na zasedání Severské rady 
ministrů smí být přítomen pouze ministr a není mo�né za něj vyslat zástupce, 
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který by nebyl členem vlády. Představitelé vlád ostatních skandinávských 
států islandský návrh podporovali s poukazem na mo�nost náhlé existence 
vá�ných náhlých překá�ek (nemoc, mimořádné zasedání vlády), které by 
teoreticky mohly i při pouhé neúčasti jednoho ministra zabránit Severské radě 
ministrů v její schůzi. Islanďané podporováni předev�ím �védy a Finy 
navrhovali, aby v daných případech mohli být ministři oficiálně zastoupeni 
vysokými státními úředníky. Severská rada byla velmi na pochybách, zda má 
k danému návrhu vyjádřit souhlas. Změnu pracovních metod akceptovala a� 
poté, co se jí ze strany vlád dostalo uji�tění, �e ministři budou zastoupeni 
pouze ve výjimečných případech. 
 
     Zcela novým a důle�itým článkem se stal z pohledu dne�ního číslování 
článek 43, který stanovil nejvy��í mo�nou úroveň podílu veřejnosti na 
skandinávské kooperaci140.  
 
     Nově modifikovaná Helsinská smlouva byla schválena Radou v únoru 
1974 a vlády ji akceptovaly 11. března tého� roku. Změny nabyly účinnosti 5. 
srpna 1975.           
 
 
 
4. 10. Helsinská smlouva na prahu 21. století 
 
     Co lze z právního pohledu říci o Helsinské smlouvě po téměř půlstoletí její 
existence? Od svého podpisu v roce 1962 byla osmkrát revidována, přičem� 
za nejdůle�itěj�í jsou pova�ovány tzv. druhá a sedmá revize. První z obou 
byla výsledkem ambiciózního plánu na vytvoření severského hospodářského 
prostoru (Nordek), který měl v�echny skandinávské země sjednotit 
v hospodářskou unii, co� by se samozřejmě odrazilo i v politické sféře. Pokud 
se týká Severské rady, tu by případná existence Nordeku odstavila na 
�druhou kolej�. 
 
     K realizaci Nordeku ov�em nedo�lo. Nikoliv snad proto, �e by se na něm 
skandinávské státy nedokázaly dohodnout, nýbr� proto, �e se Sovětskému 
svazu zdála finská účast na tomto projektu jako nepřátelský akt vůči němu, a 
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z tohoto důvodu dal jasně najevo, �e v případě finské účasti mohou Helsinky 
očekávat opatření retorzního charakteru. Po demonstraci sovětské moci 
v Československu v roce 1968 svou účast na Nordeku raději Finsko v létě 
roku 1970 odřeklo141.  
 
     Bylo ov�em zřejmé, �e v určitých oblastech ji� postoupila jednání natolik 
dopředu, �e by byla �koda této okolnosti nevyu�ít. Důsledkem krachu 
Nordeku tak bylo roz�íření článků o hospodářské spolupráci ale nejen to. Do 
Helsinské smlouvy přibyla samostatná kapitola o Severské radě, její� 
ustanovení činnost této organizace rámcově upravují. Hlavním důvodem 
samostatné úpravy Severské rady ve smlouvě v�ak byla existence Severské 
rady ministrů, která si v rámci Helsinské smlouvy vy�adovala zvlá�tní úpravu.  
 
     Tzv. sedmá revize byla vyvolána v důsledku tzv. �severního roz�íření� 
Evropské unie o Finsko a �védsko v roce 1995 (spolu s nimi přistoupilo ve 
stejném roce také Rakousko). Vedle Dánska, které ji� členem Unie bylo od 
roku 1973, tak EU obdr�ela ze Skandinávie dal�í dva členy. Matematicky 
vzato, vět�ina členů Severské rady teď byla zároveň i členskými státy EU, co� 
se muselo evidentně promítnout i do ustanovení Helsinské smlouvy.  
 
     Po poslední revizi z 2. února 1996 má smlouva 70 článků, je� jsou členěny 
do 14 kapitol, nebudeme-li počítat jednotlivé preambule, je� byly součástí 
ka�dé revize. K vý�e uvedeným kapitolám, které má Helsinská smlouva od 
počátku své existence, přibyly v průběhu následujících dekád dal�í. Na 
základě třetí tzv. �zelené� revize byla přidána kapitola o spolupráci v oblasti 
�ivotního prostředí. Naopak kapitola o spolupráci v oblasti zahraniční slu�by 
ztratila své samostatné postavení a stala se součástí kapitoly �Ostatní 
spolupráce�.  
 
     Pokud bychom chtěli vý�e rozebranou strukturu nyněj�í Helsinské smlouvy 
je�tě jednou zrekapitulovat, mů�eme tak učinit na základě následujícího 
přehledu.  
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Preambule 

I. Úvodní ustanovení (čl. 1) 
II. Právní spolupráce (čl. 2 � 7) 
III. Kulturní spolupráce (čl. 8 � 13) 
IV. Sociální spolupráce (čl. 14 � 17) 
V. Hospodářská spolupráce (čl. 18 � 25) 
VI. Spolupráce v oblasti dopravy (čl. 26 � 29) 
VII. Spolupráce v oblasti ochrany �ivotního prostředí (čl. 30 - 32) 
VIII. Ostatní spolupráce (čl. 33 � 37) 
IX. Zvlá�tní dohody (čl. 38) 
X. Formy severské spolupráce (čl. 39 �43) 
XI. Severská rada (čl. 44 � 59) 
XII. Severská rada ministrů (čl. 60 � 67) 
XIII. Změna dohody (čl. 68) 
XIV. Závěrečná ustanovení (čl. 69 � 70) 

 
 
4. 10. 1. Preambule a úvodní ustanovení 
 
     Slavnostní dikce preambule vyhla�uje vůli jednotlivých států co nejvíce 
rozvíjet sounále�itost mezi severskými národy a usilovat o spolupráci ve 
v�ech oblastech, kde pro to existují předpoklady. Proto�e ke ka�dé novelizaci 
byla přijata zvlá�tní preambule, najdeme dnes v úvodu Helsinské smlouvy 8 
různých preambulí, které v�ak spí�e ne� patetický text lze chápat předev�ím 
jako stručné odůvodnění té či oné změny, doplnění pota�mo roz�íření 
Helsinské smlouvy, a v relaci na čl. 31 Vídeňské úmluvy o smluvním právu 
z roku 1969 lze připomenout i jejich důle�itou roli interpretační.  
 
     Jde-li o úvodní ustanovení, jedná se o jednu z těch mála kapitol, které 
zůstaly v průběhu doby nezměněny (plný text viz vý�e). Ve své podstatě 
jinými slovy rozvádí to, co bylo předtím zmíněno v preambuli a znovu provádí 
výčet oblastí, na které se má zájem severských zemí v budoucnu nejvíce 
soustředit.  
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     Jeho druhý odstavec vyzývá členské státy, aby postupovaly jednotně 
v otázkách společného zájmu, je� se realizují na půdě mezinárodních a 
evropských organizací. 
 
 
 
4. 10. 2. Právní spolupráce 
 
      Z na�eho pohledu jde pravděpodobně o nejvýznamněj�í kapitolu. Jak ji� 
bylo na několika místech vý�e zmíněno, tvořila právní spolupráce jeden ze 
základních pilířů těsných vztahů mezi skandinávskými státy. O důle�itosti této 
kapitoly bezesporu vypovídá i její zařazení v osnově smlouvy hned na druhé 
místo za úvodní ustanovení.  
 
     Od počátku 50-tých let se vedla celá řada mnohostranných rozhovorů o co 
největ�í usnadnění volného pohybu osob po Severu. V průběhu padesátých 
let  dochází i za přispění Severské rady k novelizacím zákonů upravujících 
státní občanství142. Ty v mnoha ohledech nahlí�í na příslu�níky ostatních 
skandinávských států jako na své vlastní občany, zejména pokud jde o 
sociální a důchodové zabezpečení, zdravotní poji�tění či rovné zacházení ve 
vztahu přístupu k pracovním místům143. Výsledky z těchto jednání 
inkorporovala i Helsinská smlouva a to ve svém druhém článku, který 
přiznává občanům smluvních států stejné postavení jako občanům domácím 
za předpokladu, �e pro to neexistuje zákonná překá�ka. Taxativní výčet 
těchto překá�ek je obsa�en ve druhém odstavci druhého článku. Jedná se o 
po�adavek občanství stanovený ústavou, dále daný na základě 
mezinárodních závazků, nebo je z jiných důvodů pova�ován za významný.  
 
     Vedle státoobčanských otázek vybízí druhá kapitola také k vyvinutí 
maximálního úsilí o sjednocení předpisů v oblasti soukromého práva, 
trestního práva, jako� i práva procesního144. Zvlá�tě významná je dikce čl. 5, 
který stanoví, �e je-li spáchán trestný čin v jednom severském státě, mů�e se 
jeho vy�etřování a soudní řízení konat v co největ�ím mo�ném rozsahu i 
v jiném severském státě.  
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     Důle�itým se jeví rovně� ustanovení týkající se procesního práva, jeho� 
harmonizace umo�ňuje vcelku bezproblémově orientovat se v soudním či 
správním řízení v ostatních skandinávských státech.    
 
 
 
4. 10. 3. Kulturní spolupráce 
 
     V kapitole věnované kulturní spolupráci se klade důraz na co největ�í 
informovanost o jazyce, kultuře i společenských poměrech nejen mezi 
zeměmi Severu navzájem, nýbr� i jejich roz�iřování do celého světa. 
Poměrně značná pozornost je věnována vysoko�kolskému studiu a přípravě 
na budoucí povolání. Vykoná-li například islandský student zkou�ku na 
některé ze �védských univerzit, tato je mu za podmínky srovnatelnosti 
studijních programů či jednotlivých předmětů uznána. 
 
     Pamatováno je i na ekonomickou podporu studentů v zahraničí. Zde je 
stanoveno, �e příspěvky mají být vypláceny bez ohledu na to, ve kterém státě 
se studia konají. Aby se přede�lo rozdílné úrovni vzdělání při přípravě na 
budoucí povolání, mají smluvní strany harmonizovat jeho kritéria a pravidla 
tak, aby bylo ve v�ech státech dosa�eno co největ�í shody. V určitých 
oblastech ov�em mohou předpisy vnitrostátního práva stanovit po�adavek na 
dodatečné vzdělání, které mů�e být vy�adováno s ohledem na národní 
poměry.  
 
     Závěrečný třináctý článek této kapitoly hovoří o podpoře kulturního rozvoje 
v oblasti literatury, umění, hudby, divadla a filmu. "Prováděcím předpisem�  
k tomuto článku se stala v roce 1971 Dohoda o severské kulturní spolupráci, 
coby nejvýznamněj�í právní počin v této oblasti145.  
 
 
 
4. 10. 4. Sociální spolupráce 
 
     Úprava sociální spolupráce byla od počátku fungování severské 
kooperace pova�ována za velmi významnou. Jestli�e chtěli přívr�enci 
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jednotného Severu získat podporu pro své záměry, museli na svou stranu 
získat jak mocné odborové svazy tak představitele sociálně-demokratických 
stran a hnutí.  
 
     Hned úvodní článek této kapitoly (čl. 14) je věnován otázce společného 
severského pracovního trhu. Ustanovení "zprostředkování práce a informace 
o různých povoláních jsou koordinovány" ve�lo do praxe tak, �e úřady práce 
měly ji� v 60-tých letech společný informační systém o momentální situaci na 
trhu práce v ostatních skandinávských zemích146.  
 
     Odstavec druhý tohoto článku pak vyzývá ke sjednocení národních úprav 
týkajících se ochrany pracovního trhu, aby nedocházelo k případné 
diskriminaci. V rámci vyspělých systémů sociálního zabezpečení, kterými jsou 
severské státy proslulé, mělo být zaji�těno v co největ�ím mo�ném rozsahu 
u�ívání výhod těchto systémů i pro občany ostatních smluvních států.  
V realitě se to projevovalo a projevuje tak, �e kupříkladu dánský občan má  
v Norsku zdarma zdravotnickou péči za předpokladu, �e si ve svém 
domovském státě platil zdravotní poji�tění147.  
 
     Státy se podle této kapitoly zavazují co největ�ím mo�ným způsobem 
usilovat o to, aby se lékařské, technické a bezpečnostní kontroly prováděly 
tak, aby mohly být uznány i v ostatních severských státech.  
 
 
 
4. 10. 5. Hospodářská spolupráce 
 
     Z hlediska počtu článků (8) patří kapitola "Hospodářská spolupráce"  
v rámci Helsinské smlouvy k těm rozsáhlej�ím. Bylo ji� zmíněno vý�e, �e 
hlavním důvodem této skutečnosti byla transformace dohod, které se 
nepodařilo realizovat v rámci plánu Nordek do Helsinské smlouvy148. Ve 
srovnání s původní koncepcí, je� byla obsazena v Nordeku, v�ak znějí dikce 
článků věnované hospodářské spolupráci přece jen o něco volněji. 
Ka�dopádně i z nich lze vyčíst snahu po co nejtěsněj�ích hospodářských 
vztazích.  
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     Skandinávské země navzájem spolu mají konzultovat otázky hospodářské 
politiky, přičem� velká pozornost má být podle smlouvy věnována těm jejím 
nástrojům umo�ňujícím vyrovnání konjunktury. Významným se jeví také 
ustanovení o výrobní a investiční spolupráci mezi jednotlivými státy, a to jak  
v rámci Skandinávie tak mimo ni149.  
 
     Klíčové postavení v�ak má článek 20, který je věnován svobodě pohybu 
kapitálu. Jeho současné znění existovalo ji� od roku 1962 a bylo odrazem 
úzké hospodářské propojenosti severských ekonomik. Svoboda pohybu 
kapitálu se v praxi ov�em realizovala ji� od padesátých let, tak�e  
z historického hlediska fungovala o něco dříve, ne� se tak stalo v rámci 
Evropského hospodářského společenství.  
 
     O těsných vztazích mezi ekonomikami svědčí i ustanovení o společném 
postupu v platebních a měnových otázkách. Institucionálním vyjádřením 
tohoto článku se v roce 1976 stala Severská investiční banka (Nordiska 
investeringsbanken) 150.  
 
     Důle�itým odvětvím, kterému se rovně� v této kapitole věnuje pozornost je 
celnictví. Cla a administrativní překá�ky se mají mezi smluvními stranami v co 
největ�í míře odstranit za předpokladu, �e se zde nevyskytuje určitá 
skutečnost, která ospravedlňuje jejich existenci. 
 
 
 
4. 10. 6. Spolupráce v oblasti dopravy 
 
     �está kapitola je nazvána "Spolupráce v oblasti dopravy". Základem 
kooperace na tomto poli je zejména usnadnění spojení a výměny zbo�í mezi 
státy. Příkladem velmi dobrých vztahů v dopravní sféře bylo zalo�ení letecké 
dopravní společnosti SAS (Scandinavian Airlines System), je� vznikla 
spojením 3 národních leteckých operátorů DDC (Dánsko), DNL (Norsko) a 
ABA (�védsko)151.  
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     Hlavní roli ov�em mezi články o dopravě hraje ustanovení článku 28, které 
vytváří jednotné pasové území na teritoriu skandinávských států. Vytvoření 
jednotného pasového prostoru vedlo v praxi k významné stimulaci nejen pro 
ekonomický sektor, ale rovně� pro pracovní trh. Úpravu jednotného pasového 
území Severu velmi pozorně sledovalo i EHS respektive Evropská unie, která 
se jí nechala inspirovat při tvorbě vlastního Schengenského systému152.  
 
 
 
4. 10. 7. Spolupráce v oblasti �ivotního prostředí 
 
     Články 30 a� 32 tvoří tzv. �zelenou kapitolu� Helsinské smlouvy. 
Spolupráce v oblasti ochrany �ivotního prostředí do ní byla zakomponována 
po tzv. třetí revizi v roce 1974. Její existence nebyla příli� překvapující, neboť 
anga�ovanost skandinávských zemí v otázkách ochrany �ivotního prostředí 
na regionální i globální úrovni je obecně známa.  
 
     Hlavními body kooperace na tomto poli je sjednocení předpisů, norem a 
směrnic týkajících se ochrany �ivotního prostředí (čl. 31) a spolupráce při 
vytyčování rekreačních oblastí, jako� i v otázce hájení zvěře a ochrany rostlin 
(čl. 32). Budi� připomenuto, �e k dne�nímu dni je legislativa skandinávských 
států v otázce ochrany �ivotního prostředí v 98% shodná153. 
 
      
 
4. 10.  8. Ostatní spolupráce 
 
     Za sběrnou kapitolu se dá pova�ovat část nazvaná �Ostatní spolupráce�. 
V prvním znění Helsinské smlouvy byla tato kapitola nazvána �Spolupráce 
v zahraniční slu�bě�, nicméně posléze byl s  ohledem na �ir�í záběr 
v mezinárodní oblasti její název změněn. 
 
     Ve vztahu �védska, Finska a Dánska k Evropským společenstvím se jeví 
důle�itým článek 33. Ten pova�uje účast smluvních stran na evropské a jiné 
mezinárodní spolupráci za vhodnou příle�itost ve prospěch občanů 
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severských zemí a podniků. Na druhé straně by ov�em bylo mylné se 
domnívat, �e zmíněné tři státy zastupují automaticky v ES celou Skandinávii. 
Vstup do této organizace je plně v kompetenci příslu�ného státu. Dále se tato 
kapitola zabývá také spoluprací s rozvojovými zeměmi. Ustanovení o pomoci 
příslu�níkům smluvního státu na teritoriu, kde jejich vlastní stát nemá 
diplomatické zastoupení, ji� bylo zmíněno vý�e. 
 
     
 
4. 10. 9. Zvlá�tní dohody 
 
     Velmi krátce se zmíníme o kapitole �Zvlá�tní dohody�. Tato kapitola 
obsahuje jeden, nicméně z právního hlediska velmi důle�itý článek, který 
stanoví, �e bli��í ustanovení o spolupráci ve vý�e zmíněných oblastech se 
mohou sdělit ve zvlá�tních dohodách. Těmito dohodami jsou například 
Dohoda o severské kulturní spolupráci, Dohoda o spolupráci v �elezniční 
dopravě, Dohoda o letecké spolupráci, Dohoda o sni�ování hluku a vibrací 
apod. Článek 38 je tak pova�ován za vstupní bránu k detailněj�í realizaci 
obecných ustanovení. 
 
 
 
4. 10. 10. Formy severské spolupráce 
 
     Devátá kapitola Helsinské smlouvy je věnována formám Severské 
spolupráce. Za generální klauzuli této kapitoly je pova�ován článek 39, který 
volně navazuje jak na dikci preambule tak článek 1 Smlouvy. Podle jeho 
ustanovení se severské státy za účelem realizace a rozvoje severské 
spolupráce společně radí a podnikají společná opatření a to nejen na základě 
Helsinské smlouvy, ale té� i dle jiných dohod.  
 
     Článek 39 se v podstatě vztahuje i na ty oblasti, které primárně nejsou 
Smlouvou upraveny. Na druhou stranu v�ak tyto, jako výsledky společných 
iniciativ severských států, podléhají v případě absence úpravy jejímu re�imu. 
Jako typický příklad pro danou oblast mů�eme uvést spolupráci na poli 
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kultury, je� patří z hlediska svých aktivit, které pod ni spadají, mezi 
nejrozsáhlej�í.  
 
     Bylo ji� zmíněno, �e hlavním právním instrumentem pro úpravu kooperace 
v kulturní sféře je Dohoda o severské kulturní spolupráci. S ohledem na 
objemnost spolupráce v�ak nemohou objektivně být v�echny její části 
Dohodou pokryty. Aby se přede�lo vytváření ��edých zón�, jsou oblasti 
neupravené Dohodou pomocí článku 39 sekundárně podřazeny Helsinské 
smlouvě.  
 
     Následující článek se věnuje institucionálnímu vyjádření skandinávské 
spolupráce. Ta probíhá v Severské radě, v Severské radě ministrů, na úrovni 
předsedů vlád, ministrů zahraničních věcí, jako� i na schůzkách ostatních 
ministrů, ve zvlá�tních společných orgánech a mezi odborovými 
organizacemi.  
 
     Z tohoto výčtu vyplývá, v jak obrovském rozsahu se kooperace realizuje. 
Kromě kvantitativní stránky, která je z článku 40 patrná na první pohled, by 
nám ov�em neměla ujít ani určitá hierarchizace, je� se z jeho dikce dá rovně� 
vyčíst. V podstatě mů�eme konstatovat, �e pomyslná pyramida severské 
spolupráce spočívá na 4 stupních.  
 
     Na její �pičce stojí přirozeně Severská rada, její� vrcholné postavení je 
odvozeno od způsobu volby jejích plnoprávných členů, kteří jsou do ní 
ustanoveni orgány zákonodárné moci. Na o trochu ní�e polo�eném stupni by 
byla Severská rada ministrů, která sice přímo Severské radě nepodléhá, 
nicméně z jejích povinností, je� vůči ní má, se dá usuzovat na její relativně 
slab�í postavení v rámci námi prováděné hierarchizace.      
 
    Pomyslnou třetí příčku zaujímá spolupráce prováděná na úrovni premiérů a 
jednotlivých ministrů realizovaná mimo Severskou radu ministrů. Do této sféry 
spadá např. kooperace v oblasti obrany či v těch zahraničně-politických 
otázkách, které svou povahou nejsou vhodné k projednávání v Severské radě 
nebo Severské radě ministrů. Naopak sem budou patřit zále�itosti vysoce 
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odborného charakteru, jejich� rozpracování ponechala Rada příslu�ným 
ministerským resortům v jednotlivých zemích.  
 
     Na nejni��ím stupni pak stojí spolupráce na úrovni odborových organizací 
a zvlá�tních společných orgánů např. Výbor pro dopravu. Kooperace na této 
úrovni zpravidla postrádá oficiální napojení na orgány státní správy dané 
země a funguje víceméně v podobě zájmových či profesních sdru�ení 
z různých skandinávských států.  
 
     V praxi mají v�echny vý�e uvedené typy spolupráce velký význam, a to 
bez ohledu na to, v jaké �kále se nalézají. 
 
     Článek 41 je věnován procedurálním aspektům kooperace. �Učiní-li se na 
základě spolupráce mezi dvěma či více smluvními stranami určité rozhodnutí, 
nemohou jej ostatní strany změnit, ale zbývající men�ina se o nich vyrozumí. 
Vyrozumění se v�ak nevy�aduje v neodkladných případech či tehdy, je-li 
probíraná otázka men�ího významu�.  
 
     Znění tohoto článku ov�em vyvolává celou řadu nejasností, na ně� se 
nelehce hledá odpověď. První problém představuje ji� dikce úvodní věty. Je 
otázkou, na který stupeň v re�imu v rámci předchozí hierarchizace tento 
článek aplikovat. S ohledem na výraz �smluvní strany� to budou 
pravděpodobně první dvě úrovně. Dohodnou-li se tedy na něčem 
představitelé dvou či více států zastoupených v Severské radě či Severské 
radě ministrů, nemají zbývající strany právo do jejich rozhodnutí zasahovat za 
předpokladu, �e toto není namířeno proti základním pilířům, na nich� 
severská kooperace spočívá. V této souvislosti se pokračování věty ��ale 
zbývající men�ina se o nich vyrozumí�, jeví do jisté míry ne�ťastné, neboť 
s ohledem na počet suverénních zemí v Radě zastoupených (5), mů�e být 
disentujícím zbytkem i vět�ina. Na druhou stranu budi� řečeno, �e dohoda 
pouze mezi dvěma státy jdoucí nad rámec spolupráce v Radě byla v minulosti 
spí�e výjimkou154. Ve vět�ině z těchto případů se na kooperaci shodla 
majorita smluvních stran.  
 



 115

     Vztahuje-li se čl. 41 na spolupráci v rámci Severské rady a Severské rady 
ministrů, pak čl. 42 se  dotýká spolupráce mezi orgány státní správy tj. třetího 
stupně �pyramidy�. Jeho ustanovení umo�ňují úřadům v severských státech 
přímo si mezi sebou vyměňovat spisy mimo těch, je� se týkají oblastí, které 
se v důsledku své povahy nebo z jiného důvodu vyřizují prostřednictvím 
úseku zahraniční správy. Písemnostmi na úseku zahraniční správy se rozumí 
např. instrukce udělované velvyslanectvím a konzulátům ministerstvem 
zahraničních věcí. Toto ustanovení má v realitě velký vliv, neboť přímá 
výměna dokumentů mezi orgány státní správy dvou či více států urychluje 
komunikaci a odstraňuje byrokratické obtí�e. V praxi to např. znamená, �e při 
úředním styku mezi severskými zeměmi se v drtivé vět�ině případů 
nevy�aduje superlegalizace dokumentů, ba dokonce ani apostila, nýbr� 
postačí ověření místního orgánu k tomu pověřeného či notáře (pokud je 
ověření dokumentu vůbec vy�adováno).  
 
     Článek 43 zakotvuje klíčový princip pro realizaci severské spolupráce � 
princip co nej�ir�í účasti veřejnosti. Toto ustanovení v podstatě vychází ji� 
z přípravných prací před vznikem Severské rady, o jejich� obsahu ji� bylo 
pojednáno. Z principu účasti veřejnosti na severské spolupráci v�ak existuje 
několik výjimek, z nich� nejvýznamněj�í je nemo�nost veřejnosti účastnit se 
na jednání výborů Rady.      
  
 
 
4. 10. 11. Severská rada 
 
     Úprava funkcí a postavení Severské rady je rozebrána v jedenácté 
kapitole Helsinské smlouvy. Články 44-59, které jsou dané problematice 
věnovány, představují z právně-historického hlediska roz�ířené Stanovy 
Severské rady, je� byly v �edesátých letech zakomponovány do Helsinské 
smlouvy, co� ve své podstatě znamenalo jejich internacionalizaci.  
 
     Úvodní článek 44 představuje  Severskou radu coby organizaci, v ní� 
působí reprezentace pěti zemí � Dánska, Finska, Islandu, Norska a �védska 
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a tří samosprávných území � Ålandských ostrovů, Faerských ostrovů a 
Grónska. 
 
     Výčet reprezentací, které v Severské radě spolupracují nepředstavuje 
pouze holou enumeraci, nýbr� má do určité míry i význam juristický. To, �e 
jsou ve stejné řadě vedle pěti suverénních států jmenována i tři formálně 
závislá území, ukazuje na zvlá�tní postavení, které se jim v rámci Rady 
dostává.  
 
     Vedle výčtu států, jejich� reprezentace se na činnosti Rady podílí, je 
v tomto článku upřesněn také účel a poslání Rady. Ta má vyvíjet iniciativu a 
poradní činnost v otázkách, je� se týkají spolupráce mezi v�emi či některými 
severskými státy a samosprávnými územími. Kromě toho Rada plní úkoly, 
které jsou jí svěřeny Helsinskou smlouvou nebo vyplývají z jiných dohod. 
 
     Dikce článků 45, 46 a 56 jsou věnovány povaze aktů Severské rady. 
Vzhledem k tomu, �e tato problematika byla ji� detailně rozebrána na jiném 
místě této práce, odkazujeme v dal�ím na příslu�ný výklad.   
 
     Článek 47 provádí výčet členů Rady. Stejně jako ve Stanovách z let 1952-
1962 i zde je rozli�eno mezi jejími volenými členy a představiteli vlád, 
zemských vlád Faerských ostrovů a Grónska a krajského výboru Ålandských 
ostrovů. Rovně� je specifikováno, kolik členů jednotlivé státy a samosprávná 
území do Rady vysílají. Volební klíč je v současnosti stanoven následovně. 
 
      Rada sestává z 87 volených členů, představitelů vlád a zástupců 
zemských vlád (landsstyren) Faerských ostrovů a Grónska a krajského 
výboru (landskapstyrelse) Ålandských ostrovů.  
 
     Do Severské rady volí dánský parlament (folketing) 16 členů, finský 
(riksdag) 18, islandský (alting) 7, norský  (storting) a �védský (riksdag) po 20 
členech a parlamenty Faerských ostrovů (lagting), Grónska (landsting) a 
Ålandských ostrovů (lagting) po 2 členech.  
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     Kromě toho volí ka�dé zákonodárné shromá�dění odpovídající počet 
náhradníků. Volba členů a náhradníků probíhá ka�doročně a platí do 
následujících voleb. Kandidátem na zvolení do Severské rady či jeho 
náhradníkem se mů�e stát pouze poslanec příslu�ného zákonodárného 
shromá�dění. Vlády, zemské výbory a krajský výbor volí ze svých členů 
takový počet zástupců, jen� uznají za vhodný. V této souvislosti je ov�em 
nutno upozornit, �e zástupci vlád společně se zástupci zemských výborů a 
krajského výboru nemají v Radě �ádné hlasovací právo.  Při volbách do Rady 
je kladen důraz na to, aby se dostalo zastoupení různým politickým proudům. 
 
     Zvlá�tní úpravy se v této části Helsinské smlouvy dostává i jednotlivým 
státním delegacím, co� v podobných případech není příli� obvyklé, nicméně 
tato potřeba pramení ze specifického statusu samosprávných území, který je 
nutno vyjasnit. Byť se tě�í v�echna tři autonomní území celé řadě 
významných oprávnění, jsou jejich členové pova�ováni za součást delegace 
metropolitního státu.  
 
     Zástupci autonomních území ov�em nemají v �ádném případě povinnost 
hlasovat jednotně s finskou či dánskou delegací. Naopak druhý odstavec 
článku 48 upravuje slo�ení delegací Faerských ostrovů, Grónska a 
Ålandských ostrovů, z čeho� lze dovozovat, �e postavení delegací formálně 
závislých území sice není úplně samostatné, na druhou stranu ale není 
podřízeno delegaci mateřského státu.   
 
     Z hlediska organizačního tvoří Severskou radu tři orgány, které 
představují, jak je to v obdobných případech ostatně obvyklé, slo�ku 
reprezentativní, výkonnou a administrativní a poradní.   
 
     Pozici reprezentativního orgánu zaujímá v rámci Rady Plenární 
shromá�dění (Plenarförsamlingen), které je tvořeno v�emi členy Rady.  
K řádnému zasedání se schází nejméně jednou ročně, od roku 1996 se tak 
děje pravidelně v podzimním termínu. Prezídium (viz ní�e) mů�e na návrh 
Plenárního shromá�dění nebo pokud se vyskytnou zvlá�tní okolnosti změnit 
nebo určit jinou dobu a místo pro řádné zasedání.  Zvlá�tní či tematické 
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zasedání se koná tehdy, kdy� tak rozhodne Prezídium nebo to po�adují 
nejméně dvě vlády či 25 zvolených členů. 
 
     Čl. 51 Helsinské smlouvy svěřuje Shromá�dění významné �exekutivní� 
pravomoci, neboť právě tento orgán vykonává pravomoci Rady, pokud 
smlouva nestanoví jinak.  Jednání Plenárního shromá�dění jsou veřejná, 
jestli�e se ov�em na tom Shromá�dění shodne, mů�e být veřejnost z jednání 
vyloučena.  
 
     Plenární shromá�dění volí na svém pravidelném zasedání na dobu 
jednoho roku Prezídium (Presidiet) sestávající z prezidenta a příslu�ného 
počtu členů, jen� je uveden v Pracovním řádu pro Severskou radu 
(Arbetsordning för Nordiska rådet). Podle tohoto Řádu mů�e  být v Prezídiu 
nejvý�e 12 členů, kteří jsou voleni Radou z jejích delegátů. Prezidentem se 
stává zástupce země, ve které se uskuteční nejbli��í řádné zasedání Rady. 
Ka�dý stát má v Prezídiu svého zástupce.  
 
     Administrativní povaha Prezídia je patrna z toho, �e tento orgán spravuje 
bě�né zále�itosti Rady a mů�e ji zastupovat v tom rozsahu, jaký určí 
Helsinská smlouva pota�mo Pracovní řád Rady. Ten ve své kapitole IV 
(Presidiet) v § 2 nazvaném �Úkoly Prezídia� (Uppgifter) stanoví, �e Prezídium 
je nejvy��ím rozhodovacím orgánem Rady po dobu, kdy se tato neschází. 
V průběhu tohoto období disponuje pravomocemi Rady přijímat rozhodnutí.  
 
     Jednání Prezídia vede prezident. V případě, �e se tak z rozličných důvodů 
nemů�e stát, zvolí si členové Prezídia ze svého středu osobu, která dané 
jednání povede. Prezídium projednává rozhodující politické otázky, otázky 
obecného zaměření a rozvoje činnosti Rady, jako� i pracovní formy 
zahraničně- a bezpečnostně-politických otázek. Článek 52 Helsinské smlouvy 
po�aduje, aby byly stejně tak jako ve Shromá�dění i v Prezídiu 
reprezentovány různé politické názorové proudy. 
 
     Poradní charakter mají tzv. výbory. O jejich počtu rozhoduje Plenární 
shromá�dění. To také vymezí výborům oblasti jejich působení. V Radě nyní 
existuje pět výborů � Výbor pro kulturu a vzdělávání, Výbor pro sociální 
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politiku, Občanský a spotřebitelský výbor, Výbor pro �ivotní prostředí a 
přírodní zdroje a Hospodářský výbor (viz ní�e).  
 
     Z procedurálního hlediska se jeví být významnými články 55-58 Helsinské 
smlouvy. První z těchto článků jmenuje subjekty, které disponují právem 
předkládat návrhy v Radě. Jedná se o vlády severských států resp. jejich 
zástupce, zemské výbory Faerských ostrovů a Grónska, krajský výbor 
Ålandských ostrovů, Severskou radu ministrů, Prezídium a výbory Rady, 
jako� i její členy. Ačkoliv se z uvedeného výčtu dá usuzovat na mo�nost 
paralyzace činnosti Rady velkým mno�ství návrhů, disponuje Rada 
mechanismy, které jí umo�ňují toto riziko eliminovat. V praxi pochází nejvíce 
návrhů od výborů Rady a jejího Prezídia.  
      
     �Rozpočtový� článek 58 navazuje na článek 13 Stanov Severské rady 
z roku 1952. Stejně jako jeho předchůdce ukládá povinnost úhrady nákladů 
za své členy jednotlivým delegacím. V tomto smyslu se opět projevuje 
specifické postavení dvou dánských a finského autonomního území, kdy� jak 
Faerské ostrovy a Grónsko tak Ålandské ostrovy hradí výdaje svých členů 
nezávisle na dánské či finské delegaci.  
 
     O úhradě společných nákladů Rady rozhoduje Prezídium, které navrhne 
jejich rozdělení pro ka�dý rozpočtový rok dopředu. Na závěr rozpočtového 
roku se vyhotoví účetní závěrka, na základě jejich� výsledků se rozhodne co 
s eventuelním přebytkem či schodkem.  
 
     Pouze ve stručnosti se zmíníme o článku 59. Jeho ustanovení 
předpokládá existenci Pracovního řádu Rady (Arbetsordning för Nordiska 
rådet), který vyhotoví Plenární shromá�dění. Pro rozhodnutí o přijetí či změně 
Pracovního řádu je Helsinskou smlouvou vy�adován souhlas dvou třetin 
v�ech volených členů Rady. O obsahu, jako� i vztahu Pracovního řádu Rady 
k XI. kapitole Helsinské smlouvy je detailně pojednáno na jiném místě této 
práce. 
  
 
 



 120

4. 10. 12. Severská rada ministrů 
 
     Dvanáctá kapitola Helsinské smlouvy upravuje postavení dal�í klíčové 
instituce pro severskou spolupráci -  Severské rady ministrů. Radu ministrů 
bychom obrazně mohli označit jako �dvojče� Severské rady v oblasti 
mezivládní spolupráce. Úzký vztah obou institucí je patrný nejen z identického 
počtu členských států, takřka shodných oblastí spolupráce, nýbr� také, jak ji� 
bylo uvedeno vý�e, ze stejného sídla, kterým je dánské hlavní město155.     
  
     V Severské radě ministrů spolupracují vlády severských států včetně  
představitelů zemských výborů Faerských ostrovů a Grónska společně se 
zástupci krajského výboru Ålandských ostrovů.   
 
      Hlavní poslání Severské rady ministrů je podle jejího Pracovního řádu 
z roku 1993 ve znění pozděj�ích doplňků (viz příloha) spatřováno zejména ve 
4 následujících oblastech: 
 

1.naplňovat úkoly, je� jsou Radě ministrů ulo�eny Helsinskou smlouvou, 
2.naplňovat úkoly vyplývající z jiných dohod mezi severskými zeměmi, 
3.zabývat se otázkami významnými pro severskou spolupráci a 
4.prohlubovat severskou spolupráci zejména v těch oblastech, je�     

vyjmenovává Helsinská smlouva. 
 
      Z vý�e uvedeného je tedy patrno, �e Rada ministrů vydává rozhodnutí 
v rozsahu, který stanoví Helsinská smlouva či jiné dohody mezi severskými 
státy, a tato jsou pro jednotlivé státy závazná. Rozhodnutí o otázce, která 
podle ústavy některého státu vy�aduje schválení parlamentním orgánem, 
v�ak nezavazuje tento stát do doby, ne� jej schválí parlamentní orgán. Pokud 
se takové schválení vy�aduje, musí být o tom Rada ministrů informována 
dříve, ne� vydá rozhodnutí. Dokud parlamentní orgán určitého státu 
rozhodnutí neschválí, nejsou jím vázány ani ostatní severské státy. 
 
     Rozhodnutí učiněná v souladu s touto dohodou jsou závazná také pro 
Faerské ostrovy, Grónsko a Ålandské ostrovy v tom ohledu, �e se připojí 
k rozhodnutí ve shodě se svou samosprávní legislativou. 
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      Rada ministrů podle čl. 60 odst. 3 Helsinské smlouvy také odpovídá za 
spolupráci mezi vládami severských států a mezi vládami a Severskou radou. 
Důle�ité místo v rámci tohoto typu odpovědnosti zaujímají předsedové vlád, 
kteří jsou odpovědni za mezivládní koordinaci v severských otázkách 
spolupráce. Splnění této odpovědnosti v�ak v ka�dém státě zaji�ťuje 
zpravidla pověřený člen vlády pro otázky spolupráce (samarbetsminister), 
státní tajemník nebo vy��í státní úředník (ämbetsman). 
 
     Předsednictví se střídá mezi vládami severských států podle podrobněj�í 
úpravy stanovené Pracovním řádem Rady ministrů. Předsedající stát je 
povinen koordinovat severskou spolupráci a uskutečňovat důle�ité a nutné 
iniciativy. Předsedající stát také řídí práci v Radě ministrů, na ministerských 
setkáních a při vládních poradách o evropských a jiných mezinárodních 
otázkách na v�ech úrovních.  
 
     Severské radě ministrů je při její činnosti nápomocen Severský výbor pro 
spolupráci (Nordiska samarbetskommittén � NSK), je� mů�e přijímat úkoly  i 
přímo od premiérů členských států. Výbor pro spolupráci se zabývá např. 
vyhotovováním směrnic pro činnost sekretariátu Rady ministrů, vypracovává 
podklady pro jednání na úrovni ministrů, přijímá rozhodnutí v otázkách, 
k jejich� přijetí je třeba jednomyslnosti a k jejich� projednávání není výlučně 
příslu�ná Rada ministrů, schvaluje Pracovní řád sekretariátu či organizuje 
informační činnost o práci Rady ministrů. Kromě tohoto Výboru pomáhají 
Radě ministrů i různé odborné výbory, které jsou ustanoveny pro rozmanité 
úkoly.    
 
     Administrativní činnost Rady ministrů vykonává její generální tajemník 
(Generalsekreteraren). O obsazení tohoto monokratického orgánu rozhodují 
volbou jednotliví ministři pro severskou spolupráci. Funkční období 
generálního tajemníka je čtyřleté. Při plnění úkolů pomáhají generálnímu 
tajemníkovi úředníci sekretariátu, jako� i odborníci na tu či onu oblast. 
Významným oprávněním generálního tajemníka je účast na zasedání 
Severské rady ministrů.   
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     Jde-li o vlastní jednání Rady ministrů, jsou jeho určité aspekty upraveny 
v čl. 62 Helsinské smlouvy. Rada ministrů se mů�e scházet buď na úrovni 
předsedů vlád (top-möte) či na úrovni jednotlivých resortních ministrů. 
Výjimku tvoří ministři zahraničních věcí a obrany, jejich� činnost pod oblast 
severské spolupráce nespadá. Nic ov�em nebrání tomu, aby se ministři 
zahraničních věcí či obrany skandinávských států se�li mimo půdu Rady 
ministrů.   
 
     Jak je u právní úpravy postavení mnoha významných organizací tradiční, 
není ani u Severské rady ministrů opomenuta zásada svrchované rovnosti 
států prostřednictvím ustanovení, kdy ka�dá země má v Radě ministrů jeden 
hlas. Rozhodnutí Rady ministrů jsou jednomyslná. V procedurálních otázkách 
se rozhoduje prostou vět�inou hlasů, v případě jejich rovnosti rozhoduje hlas 
předsedy. Zdr�ení se hlasování podobně jako např. v Radě bezpečnosti OSN 
nebrání přijetí rozhodnutí.   
 
     Rada ministrů je schopna usná�ení se pouze tehdy, jsou-li v ní přítomny 
v�echny státy, čím� je bezezbytku naplněn postulát proklamované jednoty 
Severu. V otázkách, je� se výlučně dotýkají určitých států, je třeba, aby byly 
tyto zastoupeny.  
 
     Z hlediska na�eho tématu se ov�em jeví jako nejvýznamněj�í vztah 
Severské rady ministrů k Severské radě. Právě na tomto poli plní Rada 
ministrů celou řadu úkolů. Má například povinnost předlo�it Severské radě 
jednou ročně zprávu týkající se severské spolupráce a popis plánů pro 
budoucí rozvoj této spolupráce, premiér předsedajícího státu je povinen 
informovat Severskou radu o hlavních rysech spolupráce a o mezivládní 
spolupráci týkající se evropských a jiných mezinárodních otázek apod.  
 
     Významné propojení obou Rad lze spatřovat i v otázkách finančních, kdy 
Severská rada ministrů předkládá návrh svého rozpočtu k Severské radě 
k vyjádření. Pokud nejsou uvedeny zvlá�tní důvody, je Rada ministrů povinna 
respektovat doporučení Severské rady, jestli�e se týkají struktury rozpočtu 
v daném finančním rámci. 
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     Dále je Rada ministrů před ka�dým pravidelným zasedáním Severské rady 
povinna poskytnout Severské radě zprávu o opatřeních, je� se podnikla 
v souvislosti s jejími doporučeními a jinými �ádostmi. 
 
      Pokud je doporučení nebo �ádost Severské rady směrována vůči jedné či 
více vládám, mů�e se takové sdělení zanechat u té či těch vlád, ke kterým 
doporučení nebo �ádost směřuje.  
 
 
 
     4. 10. 13. Změna dohody a závěrečná ustanovení 
 
     Poslední částí Helsinské smlouvy jsou z hlediska její struktury články 68, 
69 a 70. První z těchto článků se vyjadřuje k případné změně ustanovení 
smlouvy. Článek výslovně po�aduje, aby předtím, ne� by se jakkoliv do jejího 
textu zasáhlo, je potřeba vy�ádat si názor Severské rady. O důle�itosti článku 
68 svědčí fakt, �e byť se jedná o jedinou větu, je mu v rámci osnovy 
Helsinské smlouvy věnována samostatná kapitola.  
 
     Články 69 a 70 uzavírající Helsinskou smlouvu tvoří část nazvanou 
�Závěrečná ustanovení�. Oba dva články jsou v podstatě součástí 
závěrečného protokolu k prvnímu znění Helsinské smlouvy z 23. března 
1962, který společně se slavnostní preambulí tvoří její nedílnou součást. 
Stejně tak, jako ka�dou novelizaci smlouvy doprovázela nová preambule, 
zakončoval ji také nový závěrečný protokol. Helsinská smlouva k dne�nímu 
dni obsahuje osm takovýchto závěrečných protokolů.  
 
     Vraťme se v�ak zpět k článku 69 smlouvy. Tento obsahuje dvě důle�ité 
klauzule, které byly klíčovými pro vstup smlouvy v platnost. První podmínkou, 
aby smlouva mohla členské státy zavazovat, byla ratifikace dokumentu 
v jednotlivých skandinávských státech. Ratifikační dokumenty se měly ulo�it u 
finského ministerstva zahraničních věcí, které bylo určeno depozitářem 
smlouvy.  
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     Druhá klauzule, která je svou povahou clausula temporalis, stanoví časové 
pravidlo pro vstup smlouvy v platnost. Toto bylo nastaveno tak, �e Helsinská 
smlouva měla vstoupit v platnost první den v měsíci, který případal nejblí�e po 
dni, kdy v�echny strany deponovaly u Ministerstva zahraničních věcí Finské 
republiky své ratifikační listiny.  
 
     Článek 70 se dotýká mechanismu výpovědi smlouvy. K výpovědi je třeba 
dodat příslu�né prohlá�ení finské vládě, která o tomto kroku vyrozumí ostatní 
strany smlouvy. Stát, jen� měl v úmyslu Helsinskou smlouvu vypovědět, 
přestává být její stranou od prvního dne měsíce, jen� následuje �est měsíců 
ode dne, kdy finská vláda obdr�ela oznámení o výpovědi. Dále článek 70 
(jako� i ka�dý dal�í pozděj�í protokol) obsahuje informaci o jazykových 
mutacích smlouvy, datu jejího přijetí (novelizaci), místu podpisu a jména 
plnomocníků oprávněných smlouvu jménem svých států podepsat.  
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5. Pracovní řád Severské rady 

 
 
    5. 1. Struktura Pracovní řádu 
 
     Současný Pracovní řád Severské rady byl přijat v souladu s článkem 59 
Helsinské smlouvy na jejím 48. zasedání 13. listopadu 1996 a v platnost 
vstoupil 1. ledna roku následujícího. Na 53. schůzi Rady v říjnu roku 2001 
doznal řád revize, je� mu určila jeho momentální podobu. Modernizovaný a 
roz�ířený Pracovní řád přijatý v roce 1996 nahradil Jednací a pracovní řád 
z roku 1971. V �ir�ím slova smyslu spadají pod pojem Pracovní řád vedle 
procedurálních pravidel rozebraných ní�e také instrukce pro sekretariát 
Severské rady přijaté v červnu 1997, rozpočtová pravidla pro činnost 
Severské rady z 25. listopadu 2001 a předpisy o účetnictví určená pro 
sekretariát Rady. V�echny vý�e zmíněné dokumenty včetně vlastního 
Pracovního řádu lze nalézt v tzv. Administrativní příručce (Administrativ 
handbok)156.  
 
     Schematicky je tento dokument členěn do 8 samostatných kapitol: 
 
1. Plenární shromá�dění (Plenarförsamlingen) 
2. Projednávání zále�itostí (Ärendens behandling) 
3. Společná ustanovení platná pro Prezídium, výbory a kontrolní komisi 
    (Gemensamma bestämmelser för Presidiet, utskott och kontrollkommitté) 
4. Prezídium (Presidiet) 
5. Výbory (Utskotten) 
6. Kontrolní komise (Kontrollkommitén) 
7. Volby (Val) 
8. Ostatní ustanovení (Övriga bestämmelser) 
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5. 1. 1.  Plenární shromá�dění 
 
     Úvodní kapitola Pracovního řádu nazvaná Plenární shromá�dění je 
strukturována do 24 paragrafů, které se věnují funkcím, je� plní toto těleso 
samotné nebo některý z jeho orgánů.  
 
     Bylo ji� zmíněno, �e hlavní funkcí Plenárního shromá�dění je stanovit 
místo a dobu pro konání následujícího řádného zasedání. Vyskytnou-li se 
okolnosti hodné zvlá�tního zřetele nebo je-li mu to ulo�eno Shromá�děním, 
mů�e o místu a datu řádné schůze, jako� i o jejich změně, rozhodnout 
Prezídium Rady. O místu a době jiného ne� řádného zasedání rozhoduje 
Prezídium v�dy. V § 1, je� je této problematice věnován, se neuvádí jakým 
způsobem k mimořádnému či tématickému zasedání Rady mů�e dojít, neboť 
je na to pamatováno ji� čl. 51 Helsinské smlouvy. Ten jako základní podmínku 
pro konání jiného ne� řádného zasedání Rady stanoví �ádost nejméně dvou 
vlád či 25 volených členů. Dojde-li k této situaci, je Prezídium bez prodlení 
povinno stanovit kdy a kde se zasedání bude konat a členy Rady o tom 
v souladu s § 3 kapitoly 1 uvědomit.   
 
     Za realizaci zasedání odpovídá Prezídium prostřednictvím sekretariátu 
Severské rady a sekretariátu delegace v zemi, kde se má zasedání 
uskutečnit. Prezídium také vyhotoví pozvánky na zasedání Shromá�dění, 
které je povinno rozeslat nejpozději jeden měsíc před jeho začátkem. 
Z pozvánek má vyplynout, jaké zále�itosti doporučuje Prezídium Plenárnímu 
shromá�dění k projednání.  
   
     Na úvod zasedání vyhotoví Plenární shromá�dění seznam svých 
přítomných členů a náhradníků zastupujících řádně zvolené členy. Náhradník 
zastupující člena Rady zaujme jeho místo na základě pravidel stanovených 
národními parlamenty nebo rozhodnutím příslu�né národní delegace. Pokud 
jde o zasedací pořádek, platí, �e nerozhodne-li Prezídium jinak, sestavuje se 
tento podle abecedního pořadí.   
 
      Zasedání Plenárního shromá�dění Severské rady řídí prezident či někdo 
z ostatních členů Prezídia. Ačkoliv se předpokládá, �e vedení schůze povede 
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prezident Rady, nepotřebuje tento odůvodňovat skutečnosti, které mu jeho 
úkol mohou znemo�nit. V takovém případě se ujme řízení schůze jiný z členů 
Prezídia. Prezídium má ji� zpravidla dopředu vyhotoven seznam s pořadím 
alternátů, kteří mohou vést jednání Rady namísto jejího předsedy.  
 
     Řízení diskuse o určité zále�itosti se podle § 6 Pracovního řádu nemů�e 
ujmout ten, kdo se o ní předtím účastnil rozpravy, je� má vyústit v rozhodnutí.  
 
     Vedle ji� zmíněných otázek prezence se na počátku zasedání přijímá 
jednací řád (dagordningen). Návrh jednacího řádu předkládá Prezídium. 
Obsahuje zále�itosti, je� se mají během zasedání projednat, společně 
s časovým harmonogramem zasedání. Jednací řád pro jiné ne� řádné 
shromá�dění mů�e obsahovat i zále�itosti, které nebyly uvedeny na 
pozvánce, pouze pokud o tom na návrh Prezídia rozhodne Shromá�dění 
dvoutřetinovou vět�inou. Tato vět�ina bude rovně� potřebná tehdy, jestli�e se 
na návrh Prezídia mají změnit některé body v ji� schváleném jednacím řádu. 
Společně s jednacím řádem se rozhoduje i o ostatních pravidlech, která jsou 
významná pro bezproblémový chod zasedání. Vlastní průběh zasedání je 
konkretizován Pracovním řádem Severské rady v §§ 9 � 25.    
 
     Návrhy předlo�ené v souladu s čl. 55 Helsinské smlouvy se připravují 
v Prezídiu, výborech nebo kontrolní komisi předtím, ne� se o nich definitivně 
rozhodne ve Shromá�dění. Pravidla pro určení pořadí, v jakém mají členové 
Rady, je� se přihlásili do diskuse, vystupovat, se stanoví Prezídiem. Při 
neexistenci takových pravidel se diskuse účastní členové v tom pořadí, 
v něm� se přihlásili. Shromá�dění mů�e během probíhající debaty z podnětu 
Prezídia či toho, kdo vede jednání, rozhodnout o tom, �e se pro určitou 
debatu či část zasedání omezí délka příspěvků. Na návrh předsedajícího 
nebo pěti členů Rady mů�e Plenární shromá�dění dvoutřetinovou vět�inou 
odhlasovat, �e se debata o určité zále�itosti zastavuje.  
  
     Nezávisle na pořadí řečníků se členu Rady poskytne, nejvý�e v�ak 
dvakrát, mo�nost repliky, je� se přímo dotýká hlavního projevu 
k projednávanému tématu. Kromě toho mů�e ten, kdo vede jednání, nezávisle 
na pořadí řečníků,  maximálně dvakrát udělit slovo členu Rady pro jeho 
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repliku, a to po ka�dém ze zásadních projevů, nestanoví-li pravidla pro 
průběh zasedání něco jiného. Relativně striktní výklad výrazu ��přímo dotýká 
hlavního projevu�� by se měl dodr�ovat, neboť je zájem na tom, aby nedo�lo 
k rozmělnění diskuse, jeho� přímou konsekvencí by byla neefektivnost 
jednání. Kromě toho toto ustanovení signalizuje, �e není mo�né vznést repliku 
k replice. 
 
     Doba pro přednes repliky je ohraničena dvěma minutami, není-li 
v pravidlech schůze odli�né vymezení. Replika mů�e obsahovat pouze 
vysvětlení, opravu nebo odpověď ve vztahu k nejbli��ímu předchozímu 
hlavnímu projevu. Tento výčet je taxativní.     
 
     Normy pro udělení repliky nejsou a� na vý�e uvedenou výjimku závazné a 
mohou být na ka�dém zasedání Rady doplněny pravidly dotýkajících se 
průběhu schůze, jestli�e je Plenární shromá�dění navrhne přijmout.  
 
     Plenární shromá�dění se mů�e usnést na tom, �e se projednávání určité 
věci odlo�í na pozděj�í dobu nebo se vrátí zpět k tomu orgánu, na jeho� 
podnět se věc začala projednávat. K rozhodnutí o odlo�ení (uppskjuten 
behandling)  nebo vrácení věci (återremiss) postačí prostá vět�ina hlasů. Je-li 
navrhováno přelo�it projednávání věci a� na následující zasedání Severské 
rady, musí být dosa�eno dvoutřetinové podpory. Předlo�í-li se návrh na 
odlo�ení či vrácení projednávané věci během debaty o ní, musí být nejprve 
přeru�eno projednávání, aby se mohla dát členům příle�itost vyslovit se 
k danému návrhu. Poté se přijme rozhodnutí. Je-li jeho výsledkem zamítavé 
stanovisko, v debatě se pokračuje.   
 
     Chce-li zvolený člen Rady před rozhodnutím o určité věci podat návrh, je� 
není vyhotoven v písemné podobě, neprodleně o tom informuje osobu 
předsedající jednání. Navrhovatel mů�e dostat slovo okam�itě bez ohledu na 
pořadí řečníků, aby takový návrh představil bez nutnosti odůvodnění. 
Navrhovatel sepí�e návrh písemně, není-li zřejmé, co měl v úmyslu. Toto 
písemné vyjádření se co nejrychleji roze�le mezi členy Rady. Byl-li návrh, 
nemající písemnou podobu, předlo�en v průběhu debaty, mů�e se jeho věcné 
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projednání přesunout na pozděj�í dobu zasedání, pokud takové rozhodnutí při 
prvním hlasování obdr�elo podporu třetiny přítomných členů.  
 
     Předchozí ustanovení, které přiznává voleným členům Rady mo�nost 
přednést pozměňovací či dodatkový návrh k zále�itosti během jejího 
projednávání, představuje výjimku z principu povinnosti přípravy na jednání, 
je� vyplývá z § 9 první kapitoly. Ten stanoví, �e členské či vládní návrhy se 
připravují v některém z orgánů Rady. Výjimka z pravidla je ov�em 
odůvodněna tím, �e zasedání Rady se konají velmi zřídka. Plenární 
shromá�dění mů�e v tomto případě přijmout pouhou třetinou svých členů 
rozhodnutí o tom, �e se dá prostor k diskusi návrhu voleného člena, a 
projednávaná věc se tak odlo�í na pozděj�í dobu během zasedání. 
Rozhodne-li v�ak Shromá�dění o  posunutí zále�itosti na následující řádné 
zasedání Rady, musí dodr�et dvoutřetinové kvórum.     
 
     § 14 se věnuje usná�eníschopnosti Shromá�dění. Jeho dikce byla 
změněna v roce 1996 a pravidla v něm obsa�ená zohledňují vzrůstající trend 
hlasování nikoliv podle národní nýbr� podle politické příslu�nosti (viz kapitola 
6).   
 
     Plenární shromá�dění Severské rady je usná�eníschopné, je-li přítomna 
nejméně polovina volených členů z členských států. V zále�itostech, o nich� 
mohou hlasovat pouze volení členové Rady, je Shromá�dění 
usná�eníschopné, pokud je přítomna minimálně polovina volených členů 
z těchto států.  
 
     Shromá�dění Severské rady mů�e přijmout doporučení nebo jiné 
rozhodnutí jednomyslně (med acklamation), jestli�e nikdo ze zvolených členů 
nepo�aduje hlasování. Vyskytne-li se ov�em byť jen jediný člen, který 
hlasování po�aduje, musí k němu Plenární shromá�dění přistoupit. Přijímat 
doporučení nebo jiné rozhodnutí lze pouze v rámci návrhu předlo�eného 
podle ustanovení obsa�eného v čl. 55 Helsinské smlouvy. Není-li dáno něco 
jiného, přijímá se doporučení či jiné rozhodnutí prostou vět�inou přítomných 
členů. Jiným rozhodnutím se v této souvislosti rozumí rozhodnutí o návrhu, o 



 130

přijetí textu rezoluce nebo takových aktech, které jsou dnes označovány jako 
tzv. ostatní rozhodnutí (např. interní instrukce). 
 
     Při rovnosti hlasů rozhoduje los. Na hlasování se nemů�e účastnit člen 
Rady, pokud se projednávaná věc týká buď jeho nebo osoby blízké.   
 
     Vraťme se v�ak je�tě jednou k relaci přijímání rozhodnutí a článku 55 
Helsinské smlouvy. Jak bylo řečeno v předchozím odstavci, musí být návrhy, 
doporučení či jiné akty Rady přijaty v jeho rámci. Zřetelné a jasné vymezení 
tohoto rámce se v�ak mů�e jevit jako velmi problematické. Část členů Rady 
se kloní spí�e k jeho restriktivněj�ímu pojetí (dánská a část norské 
delegace)157, tak jak jsou zvyklí ze svých domovských parlamentů, na druhou 
stranu nelze přehlédnout, �e vlastní praxe hlasování o návrzích v Radě 
vykazuje opačný trend plynoucí ze skutečnosti men�í frekvence zasedání 
Rady, ne� jaká je obvyklá u jednotlivých zákonodárných sborů.    
 
     Vedle výjimečných případů, kdy se o návrzích rozhoduje je�tě v průběhu 
debaty, se lze častěji setkat s jejich projednáním a� po skončení jednání. 
V takovém případě předsedající předlo�í seznam propozic 
(propositionsordning). Text návrhů (propozic) je formulován tak, aby na ně 
mohlo být odpovězeno ano či ne. Tento seznam se schvaluje Plenárním 
shromá�děním, neboť pořadí v jakém jsou na něm propozice uvedeny, by 
mohlo ovlivnit výsledek při hlasování.  
 
     Tomu je věnován paragraf 17. Pomineme-li opětovné připomenutí 
skutečnosti, �e ka�dý volený člen Rady má mo�nost po�ádat o veřejné 
hlasování, je jeho nejvýznamněj�ím obsahem popis hlasovací techniky. Tato 
se jeví bez nadsázky unikátní, neboť o propozicích je hlasováno tím 
způsobem, �e se, sportovní terminologií řečeno, jejich jednotlivé dvojice 
postaví v�dy proti sobě a v hlasování se pokračuje do doby, dokud nezbude 
jeden návrh, je� je ve �finále� konfrontován s oficiálním návrhem výboru, který 
se danou zále�itostí zabýval. Tato �play-off� či chceme-li eliminační metoda se 
realizuje za pomoci určitých pravidel. V pomyslném prvním kole proti sobě 
�nastoupí� ty návrhy, které se pova�ují od původního doporučení jako 
nejvzdáleněj�í. Vítězný návrh postupuje do dal�ích �bojů�, a� se nakonec 



 131

�utká� se stanoviskem výboru. Členové Rady mohou od hlasování 
v jakémkoliv kole abstrahovat. Daná technika byla zvolena proto, �e 
komplikuje mo�nost taktického hlasování. Zabraňuje, aby byl prosazen návrh 
podporovaný pouze men�inou či jednou politickou stranou a nutí členy 
k nalezení �ir�ího konsenzu. S ohledem na pravidla formulace propozic (viz 
vý�e) nepředstavuje tato metoda příli�né nároky na čas.     
 
      §§ 18 � 20 Pracovního řádu jsou věnovány tzv. interpelační pravomoci 
členů Rady. Ti mohou polo�it jakoukoliv otázku vládě, zemským vládám, 
krajskému výboru či Severské radě ministrů.  Obvykle jsou otázky kladeny 
v písemné formě. Kromě vlastního dotazu by měly obsahovat i krátké 
odůvodnění. Písemné dotazy se postupují Prezídiu Rady, které o nich co 
nejdříve vyrozumí dotyčnou vládu, zemskou vládu, krajský výbor nebo Radu 
ministrů.  
 
     Pokud je dotaz podán nejpozději týden před zahájením zasedání Rady, 
pak nevyskytnou-li se mimořádné okolnosti, má být tento zodpovězen ústně 
během zasedání. Tazateli je po jeho zodpovězení dána mo�nost vyslovit je�tě 
jednu krátkou dodatečnou otázku. Nestihne-li se písemná otázka během 
zasedání zodpovědět, musí být tazateli nejpozději do 6 týdnů od ukončení 
zasedání Rady poskytnuta písemná odpověď. 
 
     Ústní otázky se kladou a zodpovídají během času, který je pro tento účel 
na návrh Prezídia vyhrazen - tzv. frågestund. Zpravidla se tak děje v termínu, 
kdy jsou na zasedání Rady přítomni jednotliví ministři pro severskou 
spolupráci. Detailněj�í ustanovení o této lhůtě jsou zahrnuta v pravidlech pro 
vlastní konání schůze a rozhoduje o nich prostou vět�inou na návrh Prezídia 
Plenární shromá�dění.  
 
     Z ka�dého zasedání Rady se vyhotovuje protokol, je� zahrnuje probírané 
oblasti, prohlá�ení, návrh a po�adavky, seznam propozic, jména řečníků, 
výsledky hlasování a voleb, jako� i rozhodnutí Plenárního shromá�dění. Věci, 
které byly projednány za zavřenými dveřmi, se v protokolu nezveřejní.   
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     Vedle členů Rady se mohou jejího zasedání účastnit na základě pozvání 
Prezídia zástupci lidem volených orgánů, kterým mů�e být udělen status 
pozorovatele, nebo jiní hosté. Na základě interního usnesení Rady č. 1/1994, 
byl status pozorovatele udělen zástupcům laponského etnika (Sámům) 
s právem vystoupit v obecné rozpravě na zasedání Severské rady.  Prezídium 
Rady mů�e rozhodnout o tom, �e se pozvaní hosté mohou během zasedání 
vyjádřit k projednávaným zále�itostem. 
 
     V Pracovním řádu je pamatováno i na mo�nost podjatosti. Bylo ji� 
zmíněno, �e se člen Rady nemů�e účastnit na projednávání zále�itosti, která 
se přímo týká jej nebo jemu blízkého. Na druhou stranu se toto ustanovení 
v �ádném případě nevztahuje na obsazování postů v Radě na základě voleb.  
 
     Poslední dvě ustanovení první kapitoly Řádu se týkají dodr�ování pořádku 
během zasedání Rady. Nikdo z těch, kdo� se zasedání účastní, se nemů�e 
chovat nepřístojně nebo pou�ívat výrazy či slova, která jsou v rozporu 
s dobrými mravy. Jde-li o posluchače jednání Rady, nesmí tito naru�it průběh 
jednání. V opačném případě mohou být vykázáni.  
 
      
 
5. 1. 2. Projednávání zále�itostí 
 
     Druhá kapitola Pracovního řádu se zabývá vlastním projednáváním 
zále�itosti a z hlediska svého obsahu patří mezi méně obsáhlej�í, neboť čítá 
pouze pět paragrafů.  
 
     Impulsem k projednávání zále�itosti je návrh učiněný v souladu s čl. 55 
Helsinské smlouvy (viz vý�e). Návrh je třeba zaslat písemně Prezídiu Rady, 
které se jím začne zabývat. Navrhovateli je dána mo�nost návrh odvolat, co� 
se děje tím způsobem, �e navrhovatel za�le Prezídiu vlastnoručně 
podepsanou �ádost o sta�ení návrhu. Proto�e Řád nestanoví lhůtu, dokdy 
musí být �ádost o odvolání návrhu podána, mů�e být tento teoreticky odvolán 
těsně před zahájením jednání o něm. Z návrhů členů Rady, Prezídia, výborů 
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nebo kontrolní komise musí být zřejmé, �e jsou stylizovány jako návrhy 
k rozhodnutí.   
 
     Mo�ností podat návrh disponují pouze členové Rady (volení či jmenovaní), 
av�ak nikoliv jejich náhradníci. Ti pouze mohou návrh člena opatřit svou 
signaturou ze předpokladu, �e tak z rozličných důvodů nemů�e učinit sám.  
 
     O tom, který orgán se bude návrhem zabývat, rozhoduje Prezídium. To si 
v relaci na § 9 první kapitoly mů�e věc ponechat nebo ji postoupí výborům či 
kontrolní komisi. Pokud se na základě prozkoumání materiální stránky zjistí, 
�e se návrh dotýká více zále�itostí, disponuje Prezídium oprávněním stanovit, 
aby se jím zabývalo více příslu�ných výborů. Ty se mají zabývat těmi aspekty 
spadajícími do jejich kompetence a v případě potřeby mezi sebou 
spolupracovat. Nepřeje-li si Prezídium rozhodnout, aby se jednou věcí 
zabývalo více výborů, rozhodne o tom, �e se zále�itostí bude zabývat pouze 
jeden orgán, který si mů�e v případě potřeby od ostatních příslu�ných slo�ek 
Rady vy�ádat vyjádření. Spolupráce mezi Prezídiem, výbory a kontrolní 
komisí se v�ak bě�ně realizuje i u návrhů, je� se týkají pouze jediné 
problematiky.  
 
     Má-li být o zále�itosti v konečné fázi projednávání rozhodováno 
v Plenárním shromá�dění, av�ak tato se z věcného hlediska týká jiného 
orgánu ne� toho, který je za její přípravu odpovědný, poskytne se takovémuto 
orgánu, za předpokladu neexistence zvlá�tních skutečností, mo�nost se 
k zále�itosti vyjádřit je�tě před jejím projednáním kompetentním orgánem.    
 
     Prezídium, výbory a kontrolní komise vydají k zále�itosti, kterou se 
zabývají, písemné vyjádření. Vyjádření obsahuje odůvodnění návrhu 
předkládaného k rozhodnutí a zasílá se buď Shromá�dění nebo Prezídiu 
(není-li toto jeho autorem). Nesouhlasí-li člen vý�e zmiňovaných orgánů 
s textem vyjádření, mů�e k němu vznést výhradu. Pokud výhrada obsahuje 
návrh k rozhodnutí, musí být formulována stejně jako vyjádření. Nerozhodne-li 
Shromá�dění jinak, nesmí se v něm vyjádření projednávat dříve ne� den poté, 
co jej obdr�eli v�ichni jeho členové.   
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5. 1. 3. Společná ustanovení platná pro Prezídium, výbory a kontrolní 
komisi 
 
     Společná ustanovení pro Prezídium, výbory a kontrolní komisi jsou v Řádu 
upravena §§ 31 - 47 a svou povahou konkretizují ustanovení článků 50 � 54 
Helsinské smlouvy. 
 
     Na svém řádném zasedání volí Plenární shromá�dění ze svých členů na 
následující kalendářní rok Prezídium, kontrolní komisi, volební komisi a 
výbory. Vedle toho volí Shromá�dění také prezidenta Rady, předsedy a 
místopředsedy výborů a kontrolní komise. Pokud by se nečekaně konalo více 
řádných zasedání Rady během jednoho roku, mů�e v souvislosti s dikcí 
tohoto bodu Plenární shromá�dění rozhodnout o tom, �e se k  Pracovnímu 
řádu nepřihlédne. 
 
     Výbory Severské rady pracovaly v letech 1995 � 2001 s koncepcí tzv. 
aktivního předsednictví158, kdy jejich předseda a místopředsedové fungovali 
jako politicko-přípravný orgán. Koncepce aktivního předsednictví je od roku 
2002 změněna tak, �e nyní jsou to pouze předsedové výborů a prezident 
Rady, kteří jsou zodpovědní za vyhotovení aktuálního plánu činnosti, přípravu 
schůzí a ostatních setkání, kontakt s národními parlamenty, okolním 
prostředím a příslu�nými mezinárodními organizacemi. V případě 
nepřítomnosti předsedy je pověřen vý�e uvedenými úkoly místopředseda 
výboru či viceprezident Rady. 
 
     Velký význam je v této souvislosti přikládán spolupráci s parlamentními 
výbory. To zapříčinilo vznik nového paragrafu 33, který konstatuje, �e výbory 
Rady spolupracují s jejich protěj�ky v národních parlamentech a v okolních či 
jiných mezinárodních organizacích. Existence této dikce (od roku 2002) zračí, 
jak důle�itý faktor představuje pro Severskou radu mezinárodní spolupráce. 
Tato se zpravidla děje prostřednictvím schůzek zástupců výborů Rady a jim 
korespondujícím protěj�kům národních parlamentů či mezinárodních 
organizací. Výsledkem setkání je nejen intenzivněj�í komunikace či výměna 
zku�eností, ale ve vztahu k zástupcům národních parlamentů jde často o 
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získání podpory pro ten či onen návrh, který se Rada prostřednictvím 
příslu�ného výboru chystá přijmout. 
 
     Volený člen Rady musí obligatorně, pokud se nevyskytují zvlá�tní 
okolnosti, na základě § 34 zastávat funkci buď v Prezídiu, výborech či 
kontrolní komisi. Pro volbu a činnost kontrolní komise platí zvlá�tní pravidla 
(viz ní�e). Ustanovení o zvlá�tních okolnostech by se mělo vykládat co 
nejvíce restriktivně, aby volený člen Rady, který se nechce podílet na práci 
některého z výborů, mohl na svou funkci rezignovat a jeho místo zaujal 
příslu�ný náhradník. 
 
     Průlom do zásady veřejnosti představuje § 35. Schůze Prezídia, výborů či 
kontrolní komise nejsou podle Řádu přístupné veřejnosti. Zástupci 
sekretariátů jednotlivých delegací nebo politických stran v�ak mají právo být 
na schůzích přítomni, pokud příslu�ný orgán nerozhodne jinak.  
 
     Prezídium, výbory a kontrolní komise si samy určí čas a místo svých 
zasedání. Prezídium v�ak rozhodne o čase a místě společného zasedání 
dvou či více výborů. Prezident, předsedové výborů nebo předseda kontrolní 
komise mohou v případě potřeby svolat mimořádné zasedání svého orgánu. 
Toto zasedání se musí svolat v�dy, pokud o to po�ádá ¼ členů Prezídia či 
výboru. Ke svolání mimořádné schůze kontrolní komise stačí �ádost dvou 
jejich členů. 
 
     Za program jednání, jako� i dal�í materiály, které se vy�adují pro realizaci 
zasedání, odpovídá prezident respektive předseda výboru či komise. 
Pozvánky by se měly rozeslat měsíc před konáním schůze, program včetně 
ostatního příslu�ného materiálu by měli členové obdr�et nejpozději týden před 
jejím konáním.  
 
     Pokud se na zasedání Prezídia nebo kontrolní komise projednává otázka 
týkající se samosprávných území, mů�e se volený člen za samosprávné 
území, jestli�e toto není v Prezídiu ani výboru zastoupeno, k předlo�enému 
návrhu vyjádřit.          
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     Projednává-li se taková otázka ve výboru, v něm� nemá dotčené 
samosprávné území své zastoupení, mů�e se jeho volený delegát na práci 
výboru přímo účastnit. Tento člen se po dohodě s dánskými případně finskými 
členy výboru mů�e podílet na rozhodnutí o této zále�itosti.  
 
     Ustanovení §§ 40 � 47 jsou věnována  průběhu schůzí orgánů Rady, o 
nich� je v této kapitole pojednáno. Za vlastní realizaci schůzí odpovídá 
sekretariát Rady, jen� při její organizaci spolupracuje s příslu�nou národní 
delegací Severské rady v zemi, kde se schůze koná. 
 
     Prezídium, výbory nebo kontrolní komise mohou na určitou či přechodnou 
dobu zřídit zvlá�tní přípravné orgány pro plnění speciálních úkolů. Tyto 
přípravné orgány mají zpravidla kooperační povahu a jsou obsazovány členy 
několika výborů. 
 
     Prezídium a výbory jsou usná�eníschopné, pokud je přítomna nejméně 
polovina jejich členů. Kontrolní komise mů�e pracovat, jsou-li přítomni 
alespoň tři její členové. V zále�itostech, o nich� mohou hlasovat pouze 
členové z jednotlivých zemí, je Prezídium nebo výbory usná�eníschopné, 
pokud je přítomna minimálně polovina těchto členů. Rozhodnutí se přijímá 
prostou vět�inou. Není-li stanoveno jinak, platí obdobné pravidlo i při 
hlasování o pořadí projednávaných zále�itostí (viz vý�e). Při rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas předsedajícího. 
 
     Ze schůze Prezídia, výborů a kontrolní komise se vyhotoví protokol, za 
něj� odpovídá ten, je� řídí jednání. Protokol ze zasedání zmíněných orgánů 
má stejné nále�itosti jako ze schůze Plenárního shromá�dění. Po svém 
vyhotovení se protokol co nejrychleji distribuuje mezi členy výboru.  
 
     Podobně jako při zasedání Shromá�dění, nemů�e se ani člen Prezídia, 
výborů či kontrolní komise podílet na rozhodnutí ve věci, která se přímo týká 
jej či osob blízkých.  
 
     Při zasedání výboru jsou jeho členové povinni zdr�et se jakýchkoliv 
nepřístojností či výrazů, které jsou v rozporu s dobrým chováním.   
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5. 1. 4. Prezídium 
      
     Prezídium sestává z prezidenta a nejvý�e 12-ti ostatních volených členů 
Rady. Toto číslo by mělo zaručit optimální poměr mezi principem efektivity a 
reprezentace. Post prezidenta je obsazován voleným členem z té země, v ní� 
se uskuteční její následující řádné zasedání. Hostitelské země jsou určeny 
v pořadí Dánsko, Finsko, Norsko, �védsko a Island.  
 
     Prezídium Rady je nejvy��ím rozhodovacím orgánem Rady, pokud se 
neschází Plenární shromá�dění. Z tohoto titulu na něj během této periody 
přechází kompetence Shromá�dění. Hlavní náplní činnosti Prezídia je 
projednávat v�eobecné politické a administrativní otázky včetně rozpočtu 
Severské rady a Severské rady ministrů, jako� i zahraničně- a bezpečnostně-
politické zále�itosti.  
 
     Projednávání posledně dvou zmiňovaných okruhů je stabilním bodem na 
zasedáních Rady od konce studené války. Do stejné kategorie spadá té� 
snaha Rady o rozvoj demokracie, míru a bezpečnosti. Za klíčové je v�ak 
v této souvislosti pova�ováno zaji�tění souhry mezi  prioritami severské a 
mezinárodní spolupráce. Proto�e zahraniční a bezpečnostní politika je 
pova�ována za důle�itou a obsáhlou oblast, mělo by nést Prezídium kromě 
vý�e zmíněného odpovědnost také za opatření předcházející konfliktům, 
ře�ení krizových situací apod. Dále zaji�ťuje kontakty s regionálními a 
mezinárodními organizacemi (Evropská společenství, Rada Evropy, OECD či 
Organizace spojených národů). Jen pro srovnání � výbory Severské rady 
odpovídají za kontakty s mezinárodními organizacemi pouze v rámci odborné 
úrovně (zejména pokud jde o vztahy vůči ES či EFTA).  
 
     Úkolem Prezídia je také řídit a koordinovat činnost Rady. Kromě toho dbá 
na to, aby její aktivity byly v souladu s činností v národních parlamentech a 
v mezinárodních organizacích. Z tohoto ustanovení lze dovodit, �e Prezídium 
má dvě funkce � řídící a kooperačně-koordinační. V realitě se to projevuje 
například tím, �e prezident Rady koná pravidelné schůzky s předsedy výborů 
a politických stran, na nich� jsou diskutovány záměry a plány Rady společně 
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s činností jejich výborů. Jiným projevem tohoto ustanovení je vedení a 
koordinace interních aktivit Rady. Povinností Prezídia je rozdělit práci mezi 
orgány Rady, dohlí�et na bezproblémový chod spolupráce mezi nimi a 
připravovat k projednání do Shromá�dění ty zále�itosti, je� nemohou být 
z různých důvodů vypracovány výbory či kontrolní komisí. Mezi takovéto 
zále�itosti patří například sestavování plánů pro činnost Rady nebo jejího 
rozpočtu.      
 
     Mezi dal�í povinnosti Prezídia patří dále např. sladit plány činnosti 
Severské rady s Radou ministrů, posoudit rozpočet Severské rady ministrů a 
v neposlední řadě také vykonat úkoly, kterými jej pověřilo Plenární 
shromá�dění.     
 
     Jednání Prezídia vede prezident Rady. Nemů�e-li tento jednání z různých 
důvodů předsedat, zvolí zbývající členové Prezídia mezi sebou osobu, která 
jednání namísto prezidenta povede. 
 
     Vedle ji� vý�e zmíněných pravomocí nemů�eme opomenout významné 
oprávnění Prezídia � tzv. delegační pravomoc. Jedná se v podstatě o situace, 
kdy Prezídium mů�e podle § 51 nazvaného �Delegace pravomocí� 
(Delegering)  na určitou dobu zřídit orgán, jemu� ustanoví úkoly, pravomoci a 
rozhodne o jeho slo�ení. Členové tohoto orgánu nemusí být členové Prezídia.  
Dané ustanovení je formulováno tak, aby umo�nilo Prezídiu dát co mo�ná 
největ�í volnost samostatně si zorganizovat svou práci. 
 
     Dále mů�e na návrh jednoho či více výborů nebo na základě své vlastní 
iniciativy zřídit pracovní skupiny sestávající ze členů různých výborů za 
účelem projednání aktuálních problémů. Prezídium také určí výbor, který za 
takto vytvořenou pracovní skupinu ponese odpovědnost. Nominovaný výbor 
zároveň představí návrh pravomocí pro danou pracovní skupinu (úkoly, dobu, 
na kterou je zřízena, orgán, jemu� bude předkládat zprávu o své činnosti 
apod.). Schválení návrhu je předkládáno opět Prezídiu. 
 
     Vytvoření pracovních skupin je motivováno snahou o pru�né ře�ení 
otázek, které svou povahou vy�adují součinnost různých výborů. Proto�e se 
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mnohdy ukázalo být nehospodárným, aby na projednávání určité zále�itosti 
participovalo dva či více výborů, byla do inovovaného Pracovního řádu z roku 
2001 zakomponována nová pravomoc Prezídia zřídit pracovní skupiny, je� 
mohou pracovat s ad hoc zále�itostmi rychleji a efektivněji. 
 
     Prezídium mů�e rovně� rozhodnout o přenechání svého rozhodovacího 
práva o  určitých skupinách zále�itostí či zále�itostech zvlá�tního charakteru 
jinému orgánu v Radě, skupině, členu Prezídia nebo tajemníku Rady.      
 
     Program jednání Prezídia, který se týká zále�itostí určených 
k projednávání, je strukturován do dvou částí. Tzv. část �A� zahrnuje otázky 
určené k diskusi a rozhodnutí, část �B� pak pouze otázky k rozhodnutí. 
Rozdělení věcí do jednotlivých skupin provádí prezident společně 
s tajemníkem Rady. Nominaci okruhů pro část �B� projednává tajemník na 
schůzi sekretariátu, jí� se vedle něj účastní vedoucí národních delegací 
včetně tajemníků politických stran. Kromě této pravomoci disponuje tajemník 
Rady, je� je zodpovědný za její administrativně-organizační chod, plnou mocí 
od Prezídia jednat v oblastech, které se zdají perspektivní k dal�ímu vyu�ití.  
 
     O své činností je Prezídium povinno ka�doročně předlo�it Plenárnímu 
shromá�dění výroční zprávu, je� pojednává o společné činnosti v Radě a 
směrnicích pro budoucí práci.    
 
 
 
5. 1. 5. Výbory 
 
     Odbornou slo�ku v rámci organizační činnosti Rady představují výbory. Do 
roku 2001 existovaly v Radě tři výbory ustavené na geografickém principu. 
Jednalo se o Severský výbor (Nordenutskott), Výbor pro okolní vztahy a 
�ivotní prostředí (Närområdesutskott) a Evropský výbor (Europautskott). Po 
změně Pracovního řádu bylo od ledna roku 2002 zřízeno nových pět výborů 
tentokráte na odborném základě. Momentálně tedy Rada sestává z Výboru 
pro kulturu a vzdělávání (Kultur- och utbildnigsutskott), Výboru pro sociální 
politiku (Välfärdsutskott), Občanského a spotřebitelského výboru (Medborgar- 



 140

och konsumentutskott), Výboru pro �ivotní prostředí a přírodní zdroje (Miljö- 
och naturresursutskott) a Hospodářského výboru (Näringsutskott).  
 
     Jde-li o vnitřní strukturu výboru, skládá se tento z 13 � 15 členů, z nich� se 
volí předseda a  místopředseda výboru. Odečteme-li z celkových 87 volených 
zástupců v Radě 13 členů předsednictva, pak jednoduchým výpočtem 
zjistíme, �e čtyři výbory mají 15 členů, zbývající výbor členů 14 (Hospodářský 
výbor). Prezídium má při ustavování výborů dohlédnout na to, aby v něm 
na�ly zastoupení jak v�echny skandinávské země tak různé politické proudy. 
Na práci výboru se mů�e podílet i člen vlády, zástupce zemské vlády 
(landsstyren) Faerských ostrovů a Grónska či člen krajského výboru 
(landskapsstyrelse) Ålandských ostrovů. Mimo práva podílet se na práci 
výboru, mají vý�e zmínění funkcionáři i právo vyjádřit se k projednávaným 
otázkám.  
 
     Náplní práce v obecném slova smyslu je zabývat se činností podle 
určených plánů a připravovat zále�itosti, je� se týkají příslu�né oblasti, 
k projednávání v Plenárním shromá�dění. Oblasti, za ně� jsou jednotlivé 
výbory odpovědny, vyjmenovává § 55 Řádu následovně: 
 

a) Výbor pro kulturu a vzdělávání odpovídá za kulturu, vyučování, 
vzdělání a výzkum, film a média, �íření znalostí o zemích Severu, 
kulturu pro děti a mláde�, sport a volný čas, základní a střední 
�kolství, vzdělávání dospělých, celo�ivotní vzdělávání, osvětovou 
činnost, výměnné vědecké pobyty a stá�e apod.  

 
b) Výbor pro sociální politiku se zabývá otázkami, je� se týkají 

zvy�ování �ivotní úrovně, zdravotní a sociální politiky, 
bezpečnostních předpisů, výstavby a bydlení, dětí a rodiny, narkotik, 
alkoholu či jiných �kodlivých látek. 

 
c) Občanský a spotřebitelský výbor ře�í zále�itosti ohledně 

občanských a spotřebitelských práv, jako� i otázky dotýkající se 
základních lidských práv, rovných pracovních příle�itostí, zaji�tění 
bezpečnosti a nezávadnosti potravin, problematiky soudnictví, 
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přistěhovalectví a uprchlictví, jako� i spolupráce v boji proti rasismu 
a xenofobii. 

 
d) Výbor pro �ivotní prostředí a přírodní zdroje ře�í problematiku 

vztahující se k �ivotnímu prostředí a efektivnímu vyu�ívání 
přírodních surovin, zemědělství, lesnictví, rybolovu a energii.  

 
e) Hospodářský výbor projednává rámcové podmínky pro ekonomiku, 

výrobu a obchod včetně podmínek pro volný pohyb na 
skandinávském trhu práce, vnitřní trh, odstraňování skrytých 
překá�ek, podporu regionů, komunikace, IT-sektor apod. 

 
     Smyslem nové struktury výborů Severské rady je zajistit lep�í souhru mezi 
Severskou radou ministrů, národními parlamenty, Baltským společenstvím159, 
jako� i s ostatními mezinárodními organizacemi. Ačkoliv předchozí tripartice 
výborů sehrála v historii Severské rady svou významnou úlohu, přece jen bylo 
v průběhu času zji�těno, �e ji� přestává vyhovovat aktuálním potřebám Rady. 
�Geografické� zaměření těchto výborů působilo celou řadu problémů ve 
vztahu k výborům jednotlivých národních parlamentů organizovaných na 
odborném principu či k Severské radě ministrů. Proto bylo v roce 2001 
přikročeno k jejich �přestavbě�. 
 
     Jak ji� bylo shora uvedeno, jednání příslu�ného výboru řídí v�dy jeho 
předseda. V situacích, kdy předseda nemů�e tuto kompetenci vykonávat, 
nahradí jej místopředseda. Není-li přítomen ani jeden z nich, povede jednání 
výboru ten z jeho členů, který je nejdéle poslancem v Radě, a to a� do doby, 
kdy výbor zvolí ze svého středu člena, jeho� pověří ad hoc vedením jednání.  
 
     Pravidla pro práci výboru stanoví Prezídium.     
 
 
  
 
 
 



 142

5. 1. 6. Kontrolní komise 
 
     Zvlá�tní místo mezi orgány Severské rady zaujímá kontrolní komise 
(Kontrollkommittén), které je v Pracovním řádu věnována samostatná 
kapitola.  Je slo�ena z předsedy, místopředsedy a pěti členů. Ka�dý stát v ní 
má svého zástupce. Pro absolutní zaji�tění nezávislosti členů kontrolní 
komise jsou Pracovním řádem Severské rady stanoveny určité právní pojistky 
v podobě tzv. funkční inkompatibility. Je vyloučeno, aby se členem kontrolní 
komise stal člen Prezídia a naopak. Zákaz kumulace funkcí je natolik striktní, 
�e Pracovní řád vylučuje, aby se i pouhý náhradník do kontrolní komise stal 
po dobu svého mandátu členem Prezídia nebo byl současně náhradníkem i 
do tohoto orgánu.  
 
     Kontrolní komise vykonává parlamentní kontrolu nad činností 
financovanou ze společných prostředků a odpovídá za kontrolu nad takovou 
severskou spoluprací, o ní� rozhodne Plenární shromá�dění. Komise hraje 
určitou roli  i v oblasti severského smluvního práva, neboť vydává stanoviska 
k překladům Helsinské smlouvy, jiných dohod o severské spolupráci, 
Pracovního řádu Severské rady či ostatních interních předpisech této 
organizace. 
 
 
 
5. 1. 7. Volby  
 
     Předposlední kapitola Řádu se zaobírá problematikou spojenou s volbami 
v Radě. Ve�kerá agenda ohledně volebních otázek je svěřena volební komisi. 
Ta sestává ze sedmi členů, kteří ze svého středu vyberou předsedu a 
místopředsedu.  Komise připravuje a předkládá návrhy v těch volbách, které 
jsou realizovány Plenárním shromá�děním. Na základě rozhodnutí Prezídia 
Rady ze dne 28. 2. 1998 se za volby realizované Shromá�děním pova�ují 
vedle voleb do orgánů Rady také volba reprezentantů Rady do 
představenstva Severského kulturního fondu, dozorčí rady Severské 
investiční banky a Rady pro tělesně posti�ené občany. S ohledem na 
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specifickou povahu volební agendy, mohou být rozhodnutí ve volebních 
věcech učiněna i bez předchozí přípravy. 
 
     Technika voleb je stanovena v §§ 62 � 67. Do voleb, které pořádá 
Shromá�dění, mohou politické strany zastoupené v Radě nominovat své 
kandidáty, a to ve lhůtě určené volební komisí. Volební komise by měla v této 
souvislosti dohlédnout na to, aby nominace učiněné politickými stranami 
odrá�ely rovnoměrné zastoupení jednotlivých států, jako� i mu�ů a �en.  
 
     Plenární shromá�dění přijímá návrhy komise aklamací, pokud se volby 
nerealizují způsoby popsanými ní�e. 
 
     Jestli�e se volby týkají jedné osoby, uskuteční se tehdy, po�ádá-li o ně 
volený člen Rady. V takovém případě se provede tajné hlasování.  
 
     Týká-li se volba dvou nebo více osob, provede se proporcionální volba, 
po�ádá-li o ni takový počet členů, jen� odpovídá počtu přítomných poslanců 
vydělených počtem osob, které mají být zvoleny, plus jedna. Je-li podílem 
desetinné číslo, zaokrouhlí se na nejbli��í vy��í celé číslo. Proporcionální 
volba se uskuteční v tajném hlasování.  
 
     Výběr proporcionální volby jako�to základní volební techniky v Severské 
radě obrá�í starou severskou parlamentní tradici, která daný způsob volby 
pou�ívala a pou�ívá. Tento druh voleb umo�ňuje, aby byly v orgánech Rady 
zastoupeny různé politické strany podle své velikosti.            
 
     Mají-li se konat proporcionální volby, mů�e ten, kdo vede jednání, 
v případě potřeby toto přeru�it, aby se připravil dostatečný časový úsek pro 
sestavení kandidátních listin. Listiny zahrnují jména kandidátů v tom pořadí, 
v jakém byla nominována sestavovateli takovéto kandidátní listiny. Nejvy��í 
mo�ný počet kandidátů je limitován mno�stvím míst či funkcí, je� mají být 
volbou obsazeny. Listina musí být podepsána nejméně dvěma volenými členy 
Rady a odevzdána do sekretariátu Rady ve stanovené lhůtě. Čísla se 
kandidátkám přidělují v tom pořadí, v jakém byly sekretariátu odevzdány. 
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Vlastní hlasování se vykoná odevzdáním volebního lístku na předem určeném 
místě. 
 
     Po hlasovacím aktu se spočítají hlasy pro ka�dou kandidátní listinu. Místa 
se rozdělí mezi listiny tak, �e se tato jedno po druhém přidělují podle 
kandidátní listiny s největ�ím průměrným počtem hlasů. Průměrný počet je 
porovnáván s počtem odevzdaných hlasů pro jednotlivé kandidátní listiny, 
dokud nejsou v�echna místa přidělena. Poté se průměrný počet hlasů na 
kandidátce vydělí počtem míst na kandidátku připadajících plus jedna. Místa, 
která připadnou na jednotlivou kandidátku, jsou rozdělena mezi kandidáty 
v tom pořadí, v jakém byli nominováni. 
 
     Jak vidno, pou�ívá Rada při přepočítání hlasů �klasickou� d´Hondtovu 
metodu, která vypočítává mno�ství mandátů pro politickou stranu či volební 
hnutí tak, �e se celkový počet hlasů, je� strana či sdru�ení obdr�elo, dělí 
vzrůstající číselnou řadou (1, 2, 3, 4 atd.).  Nastane-li při volbě rovnost hlasů, 
rozhodne los.       
 
     Dojde-li k situaci, �e se některé místo nebo funkce mezi dvěma řádnými 
zasedáními Rady uvolní, vyhlásí Prezídium namísto Plenárního shromá�dění 
doplňující volby, které platí do nejbli��ího řádného zasedání Rady. Na proces 
doplňujících voleb se pou�ije techniky uvedené vý�e.  
 
     Politické strany si mohou samy zvolit náhradníky (ersättare) za své členy 
pro orgány Rady vyjma Plenárního shromá�dění, kam jsou zástupci 
(supleanter) řádných členů povoláváni v tom pořadí, v jakém byli ustanoveni 
národní delegací či parlamentem. Náhradníci pro ostatní orgány Rady jsou 
řádní členové Rady nebo jejich zástupci a měli by pocházet ze stejné země 
jako řádný člen příslu�ného orgánu.  
 
     Na zástupce, jen� v Plenárním shromá�dění zaujme místo po stálém členu 
Rady, či náhradníka stálého člena Rady v jejích ostatních orgánech, se 
pohlí�í jako na řádně zvolené členy.  
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5. 1. 8. Ostatní ustanovení  
 
     Závěrečná kapitola Řádu stanoví v rámci pěti paragrafů pravidla pro 
činnost sekretariátu, národních delegací, politických stran, příspěvky těmto 
stranám, jako� i pro případ, kdy se Pracovní řád neuplatní. 
 
     Sekretariát Rady představuje svou povahou pomocný administrativní 
orgán. Hlavním úkolem sekretariátu je připravovat ty zále�itosti, které se mají 
projednat v ostatních orgánech Rady, radit se a spolupracovat se sekretariáty 
jednotlivých národních delegací a politických stran. Pravidla pro jeho práci 
stanoví Prezídium.   
 
     Bylo ji� vý�e poznamenáno, �e zvlá�tního postavení se v Helsinské 
smlouvě dostává i národním delegacím, co� je v Řádu upřesněno. Ze 
strukturálního hlediska je ka�dá delegace povinna si zvolit předsedu a 
místopředsedu z řad svých volených členů. Náplní práce respektive hlavní 
odpovědností ka�dé delegace je dohlédnout na to, aby se rozhodnutí přijatá 
v Radě či Severské radě ministrů, realizovala v příslu�ném státě.  
 
     Podobně jako politickým stranám zvoleným do národních parlamentů, 
příslu�í i politickým stranám v Radě právo na finanční příspěvek. Strany 
obdr�í podporu pro svou činnost za předpokladu, �e před rokem, na něj� mají 
podporu obdr�et, zaslali sekretariátu Prezídia údaje o počtu svých členů.  
 
     Vlastní příspěvek sestává ze dvou částí � základní slo�ky, která je pro 
ka�dou politickou stranu působící v Radě stejná a pohyblivé slo�ky, je� se 
odvozuje od počtu křesel, které strana v Plenárním shromá�dění zaujímá. 
Změní-li se registrovaná politická strana natolik, �e ji� dále nesplňuje 
po�adavky, aby mohla být za politickou stranu pokládána, obdr�í její členové 
pro nejbli��í následující rok podporu, která je odvislá pouze z pohyblivé slo�ky 
příspěvku � tj. příspěvku za mandát. Na pevnou slo�ku není v takovém 
případě nárok.  Poslanec, který nepatří k �ádné politické straně, nebo 
poslanec, jen� patřil k dříve registrované politické straně, je� po určitou dobu 
obdr�ela pouze pohyblivou slo�ku příspěvku, obdr�í na následující rok 
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podporu odpovídající polovině příspěvku za mandát, který by obdr�el člen 
politické strany.  
 
     Rozhodnutí o vý�i základní a pohyblivé slo�ky přijímá Prezídium Rady ve 
vztahu k rozpočtu Rady vyhotovovanému na následující rok.  
 
     Jak bylo shora konstatováno, umo�ňuje poslední paragraf Pracovního 
řádu, aby se od něj mohla Severská rada odchýlit. V této souvislosti půjde o 
velmi výjimečné situace. Pojistku pro zneu�ití tohoto pravidla představuje 
ustanovení o tom, �e návrh na suspenzi Pracovního řádu musí podat 
Prezídium a pro souhlas s tímto krokem je třeba dvou třetin  členů Rady.    
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6. Politizace činnosti Severské rady 
 
 

6. 1. Politický nebo národní princip? 
 

     Hlasování podle názorové příslu�nosti, stranický lobbying či rozvá�něné 
debaty politických odpůrců nejsou nic nového pod sluncem a u� vůbec ne pod 
tím skandinávským. Ji� při zahájení činnosti Severské rady počátkem 
padesátých let existovaly různé názory na to, jakou cestou by se měla 
severská spolupráce ubírat. �Otec� prvních Stanov Rady, profesor 
občanského a mezinárodního práva, Nils Herlitz, jen� byl sám do Rady 
nominován �védskou pravicí, navrhoval, aby se v její práci zrcadlily podobně 
jako v národních parlamentech politické názory. Organizace kooperačního 
charakteru se podle něj měla zabývat aktuálními otázkami, na ně� by měly 
různé politické strany diferentní názory. Prostřednictvím doporučení měli 
členové Rady provádět formu politického nátlaku na jednotlivé vlády, jejich� 
úkolem by bylo zajistit realizaci opatření navr�ených Radou.  
 
     Pro svou ideu na�el Herlitz oporu nejenom u svého nejbli��ího 
spolupracovníka a názorového oponenta, dánského sociálního demokrata 
Hanse Hedtofta. Stejné pojetí zastával i norský premiér Einar Gerhardsen, 
který byl toho názoru, �e ve společném orgánu pro severskou spolupráci 
nemohou být uměle eliminovány protichůdné názory jednotlivých politických 
stran. Gerhardsen obhajoval svůj postoj pádným argumentem, �e členové 
Rady jsou nominováni na základě politického principu, co� se přirozeně 
odrá�í i při výběru jednotlivých kandidátů do Rady.  
 
     Zcela jiného názoru ne� trio Herlitz-Hedtoft-Gerhardsen byl čelný 
představitel norské Strany práce (Arbeiderpartiet) Finn Moe, který shledával 
přirozeným fungování práce Rady na národním a nikoliv politickém principu. 
Moevo pojetí nakonec v této fázi vývoje Rady zvítězilo. Během následujících 
dvou dekád existence Severské rady byla její činnost realizována téměř 
výhradně na národním principu. V tomto ohledu hráli významnou roli také 
vedoucí pěti národních delegací, kteří vyznávali podobné přesvědčení jako 
Moe. Ačkoliv Frantz Wendt (Dánsko), Eiler Nultém (Finsko), Fridjon 



 148

Sigurðssón (Island), Einar Løchen (Norsko) a Gustaf Petrén (�védsko) 
disponovali pouze omezenými pravomocemi, měli díky svým charismatickým 
osobnostem a brilantní orientaci v severských zále�itostech obrovský vliv na 
vlastní chod Rady.  
 
 
 
6. 2. Oselská krize 
 
     Na schůzi Severské rady v Oslo v roce 1973 mohou být rozeznány první 
symptomy politizace práce Rady. Za klíčový moment se v této souvislosti 
pova�uje projev �védského státního tajemníka a sociálního demokrata Carla 
Lindbloma, který v něm energicky obhajoval důvody pro společný postup 
sociálně demokratických členů Rady ohledně iniciativ v oblasti rodinného 
práva. Do této doby byly návrhy předkládány národními delegacemi. V 70-
tých letech ov�em dochází k přehoupnutí misek vah ve prospěch spolupráce 
na základě politické příslu�nosti a přispěl k tomu ji� zmíněný spor o budoucí 
podobu skandinávského rodinného práva, který eskaloval na zasedání Rady 
v norské metropoli.  
 
     Kořeny spolupráce v oblasti severského zákonodárství sahají, jak ji� bylo 
uvedeno v první kapitole, a� do roku 1872, kdy se uskutečnil první 
v�eseverský právnický kongres. Tato schůzka se ukázala být klíčovou i pro 
reformu severských rodinněprávních předpisů. Formy adopce, normy 
upravující vznik a zánik man�elství či majetkové vztahy man�elů jsou díky 
rozsáhlé spolupráci na tomto poli mezi skandinávskými státy takřka identické. 
 
     Ke konci �edesátých let a na počátku let sedmdesátých se objevuje 
tendence je�tě více unifikovat normy rodinného práva. Tato snaha v�ak byla 
zpochybněna zejména �védskými sociálními demokraty. Měl-li někdo �polo�it 
na stůl� výhrady proti u��í spolupráci na tomto poli, mohl to být jedině 
tajemník Lindblom. Tento rozhodný sociálně-demokratický právník měl toti� 
jen málo pochopení pro severskou právní jednotu, která byla o století dříve 
pro skandinávské juristy a přední politiky hlavním cílem. 
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     Na schůzi v Oslo se měl učinit rozhodující střet o podobu rodinného práva. 
Spou�těcím mechanismem pro tuto bitvu byl členský návrh A277j vznesený 
zástupci �védských, finských a dánských konzervativních stran 
podporovaných liberály, kteří byli nespokojeni s nedostatkem entusiasmu u 
tzv. první Palmeho vlády pro pokračování severské právní jednoty 
v rodinněprávních zále�itostech.  
 
     Diskuse o tomto členském návrhu se protáhla v právním výboru Rady. 
Navzdory tomu, �e byl předlo�en ji� na zasedání Rady v roce 1969, trvalo to 
plného tři a půl roku, ne� se dostal k závěrečnému projednání do Plenárního 
shromá�dění. Ačkoliv od vznesení návrhu k jeho finálnímu projednání 
uplynula dostatečně dlouhá doba, nebyli sever�tí sociálně-demokratičtí 
poslanci coby oponenti liberálů a konzervativců schopni nalézt jednotu pro 
společný postup v této věci. 
 
     Kdy� právní výbor vydal k zále�itosti své první stanovisko, bylo 
v�eobecným překvapením, �e se vět�ina členů Rady včetně dánských, 
finských a norských sociálních demokratů vyslovila pokračovat ve společné 
severské spolupráci v oblasti rodinného práva. Představitelé �védské levice 
na čele s Erikem Adamssonem (sociální demokracie) a C. H. Hermanssonem 
(komunistická strana) se v�ak proti stanovisku majority ohradili a 
doporučovali, aby se unifikace norem ve sféře rodinného práva koncentrovala 
pouze na ekonomické účinky rodinněprávních vztahů. �véd�tí sociální 
demokraté si nakonec vymohli nové projednání zále�itosti v právním výboru a 
její dopracování. Úsilí a lobbying přinesly své plody. Pro společný postup proti 
u��í kooperaci v oblasti rodinného práva se představitelům �védské sociálně-
demokratické strany podařilo přesvědčit Orlu Møllerovou a Arne Nielsena, dva 
vlivné představitele partnerských stran v Dánsku resp. Norsku. Vedle toho se 
původně příznivec harmonizace, finský sociální demokrat T. M. Koivisto, 
rozhodl zdr�et se hlasování při projednávání věci ve Shromá�dění.  
 
     Dne 21. 2. 1973 se v norském stortingu, kde se výroční zasedání Rady 
konalo, rozhořela dlouhá a �ivá debata mezi představiteli severských 
liberálních a konzervativních bloků na straně jedné a sociálními demokraty na 
straně druhé. První z nich si přáli pokračování a dokončení jednotného 
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právního postupu na poli rodinného práva, naproti tomu sociální demokraté 
byli přesvědčení, �e  v daném okam�iku není severská právní jednota mo�ná. 
Donutit �védsko, aby počkalo se zamý�lenou modernizací rodinně-právních 
předpisů, a� se k ní odhodlají také ostatní státy, shledávali �véd�tí komunisté 
a sociální demokraté nesmyslným.  
 
     Bezprostředním následkem četných a komplikovaných změn v rozhodnutí 
ohledně jednání o severském rodinném resp. man�elském právu na schůzi 
Rady v Oslo v roce 1973 bylo, �e vliv stranických sekretariátů počal nabývat 
stále vět�ího významu a zastínil důle�itost národních delegací. Rozbití 
dosavadního modelu činnosti Severské rady stojícího na principu práce 
národních delegací definitivně nastalo ji� v létě roku 1973, kdy představitelé 
skandinávských sociálně-demokratických stran svolali společnou schůzi, na 
ní� se domluvili na těsněj�í kooperaci o společném postupu v klíčových 
otázkách. Proto�e sociální demokraté představovali v Radě nejsilněj�í frakci, 
bylo jen otázkou času, kdy se k podobnému kroku uchýlí i příslu�níci 
ostatních skandinávských politických stran v Radě zastoupených.  
 
 
 
6. 3. Politické strany: počet a slo�ení 
 
     Během posledních 15 let se v Radě konstituovaly 4 politické frakce, které 
vznikly spojením politických stran s příbuzným zaměřením. Paragraf 38 
Pracovního řádu z roku 1973 stanovil, �e pro vznik politické frakce na půdě 
Rady je potřeba čtyř volených členů z nejméně dvou zemí. V novelizovaném 
Řádu z roku 1996 přijatém na 48. zasedání Rady v Kodani, byla pravidla pro 
frakce zpřísněna tak, �e k jejímu ustavení je nyní zapotřebí pěti volených 
členů minimálně ze třech zemí160.  
 
     Jak ji� bylo vý�e řečeno, vět�ina z 87 volených členů Rady patří 
k některému ze 4 politických bloků. Nejsilněj�í pozici mají sociální demokraté 
následováni centristy a konzervativci. Početně nejmen�í zastoupení mají 
socialisté � viz Tabulka I.  
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Tabulka I � Počet členů Rady podle jejich politické příslu�nosti 
 

Počet členů Politické  
uskupení 1983/1984 1995/1996 2001/2002 

Sociální demokraté 
(Socialdemokraterna) 

29 33 27 

Centristé 
(Mittengruppen) 

20 27 25 

Konzervativci 
(Konservativa gruppen) 

21 17 22 

Socialisté 
(Vänstersocialisterna) 

8 7 9 

Nezařazení 
 

9 3 4 

Celkem 
 

87 87 87 

 
     Z přehledu vyplývá, �e sociálně demokratický blok byl v Radě v�dy 
nejsilněj�í. Jde-li o nesocialistická uskupení, nejvýznamněj�í pozici mezi nimi 
mají od první poloviny devadesátých let centristé. Převaha zástupců 
středových stran nad konzervativním proudem je vysvětlována účasti 
Zelených, kteří v�ak v národních parlamentech tvoří v řadě případů koalici se 
sociálními demokraty (�védsko, Finsko). Počet jednotlivých politických stran, 
které čtyři vý�e zmíněné bloky vytváří, je velmi proměnlivý. Dosavadní rekord 
byl zaznamenán v letech 1995/1996, kdy centristický blok tvořilo 16 národních 
stran. Sociálně-demokratická frakce sdru�ovala stran osm, konzervativní a 
socialistické seskupení sestávaly shodně z 6 politických stran. Představme si 
nyní velmi stručně v�echny 4 bloky včetně stran, které je tvoří.  
 
 
1. Sociální demokraté  
 
     Nejsilněj�í pozice, kterou toto uskupení v Radě má, odrá�í tradiční oblibu 
sociálnědemokratických stran ve Skandinávii. Členy bloku je pět sociálně-
demokratických stran pocházejících z pěti severských zemí a tří 
samosprávných území. Spolupráce v rámci této skupiny je bezesporu nejvíce 
dynamickou. Významnou roli hrají v dané souvislosti i historické faktory, 
neboť kooperace mezi skandinávskými sociálními demokraty se rozvinula 
daleko dříve, ne� k tomu do�lo u jejich politických oponentů. První 
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V�eseverský kongres práce pořádaný pod jejich patronací se konal ji� roku 
1886. Bezprostředně po I. světové válce byla navázána těsněj�í spolupráce 
s odbory a v roce 1932 je ustaven Severský sociálně-demokratický výbor pro 
spolupráci. Vlastní sociálně-demokratická frakce se v Severské radě 
zformovala v průběhu tzv. oselské krize v roce 1973 (viz vý�e).  
 
 
2. Konzervativci  
 
     Konzervativní strany v Severské radě zformovaly svou skupinu na počátku 
osmdesátých let jako protiváhu sociálně demokratickému bloku. Ve druhé 
polovině 90-tých let tvořily konzervativní křídlo v Radě následující politické 
subjekty: 
 
Dánsko: Konzervativní lidová strana (Det konservative folkepartiet) 
 
Faerské ostrovy: Lidová strana (Folkeflokken) 
 
Finsko: Sjednocená národní strana (Nationella Samlingspartiet) 
 
Island: Strana samostatnosti (Selvstændighetspartiet) 
 
Norsko: Praví (Høyre)   
 
�védsko: Sjednocená strana umírněných (Moderata Samlingspartiet). 
 
 
3. Centristé 
 
     Centristická frakce se ustavila na podzim roku 1983. Sestává zejména ze 
středových, lidových a křesťanských stran. O jeho zalo�ení se uva�ovalo ji� 
v roce 1980, nicméně nebylo jasné, zda do něj budou ochotny vstoupit i 
křesťanské strany, je� uva�ovaly o vytvoření vlastní skupiny, nakonec v�ak 
souhlasily o tři roky později. Prvním tajemníkem frakce se stal �véd Claes 
Wiklund. Na konci devadesátých let byly členy centristické frakce: 
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Dánsko:  Leví (Venstre) 
  Radikální Leví (Radikale Venstre) 
    
Finsko:  Strana středu (Centerpartiet) 
  �védská lidová strana (Svenska folkpartiet) 
  Křesťanský svaz (Kristliga förbundet) 
  Zelení (De Gröna)    
 
Grónsko:  Solidarita (Attasut) 
 
Island:  Strana pokroku (Fremskridtspartiet) 
 
Norsko:  Křesťanská lidová strana (Kristelig Folkeparti) 
  Strana středu (Senterpartiet) 
 
�védsko:  Strana středu (Centerpartiet) 
  Lidová strana (Folkpartiet) 
  Křesťan�tí demokraté (Kristdemokraterna) 
  Strana zelených (Miljöpartiet) 
 
Åland:  Åland�tí liberálové (Liberalerna på Åland) 
  Ålandská strana středu (Åländsk Center)      
 
 
4. Socialisté 
 
     Početně nejmen�í, av�ak velmi vlivný Socialistický blok byl ustaven v první 
polovině osmdesátých let. Svého pravděpodobně největ�ího úspěchu dosáhl 
v letech 2001/2002, kdy se jeho kandidátka Outi Ojala (Finsko) stala 
prezidentkou Severské rady. Tento blok tvoří: 
 
Dánsko:  Socialistická lidová strana (Socialistisk Folkeparti) 
  Svaz jednoty (Enhedslisten)   
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Finsko:   Levicový svaz (Vänsterförbundet) 
 
Island:  Lidová aliance (Folkealliansen) 
 
Norsko:  Socialistická levicová strana (Sosialistisk Venstreparti) 
 
�védsko:  Levicová strana (Vänsterpartiet). 
 
 
 
6. 4. Odkud pochází návrhy členů? 
 
     Při výzkumu, který byl proveden v roce 1995 se ukázalo, �e z celkového 
počtu 118 členských návrhů, které byly do tohoto roku v Severské radě 
předneseny, plných 87% z nich mělo svůj původ v národních sekretariátech. 
Jinými slovy řečeno, volení členové Rady předná�eli v Radě dánské, finské či 
�védské stanovisko k problému. Tabulka II uvedená ní�e ukazuje, kolik 
členských návrhů v rámci tzv. skupiny �A� (viz rubrika Pracovní řád) bylo 
podáno v letech 1955, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990 a 1995, 
jako� i to, kdo byl jejich iniciátorem resp. jaké byly povahy. Během těchto 
čtyřiceti let bylo učiněno celkem 276 návrhů a statistika zároveň ukazuje, jak a 
kdy do�lo k jejich �politizaci�. Členské návrhy jsou v této souvislosti 
kategorizovány do 3 skupin � vlastní návrhy, návrhy politických stran a návrhy 
učiněné napříč politickým spektrem.  
 
Skupina 1 � Vlastní návrhy 
 
     Za návrhy v této skupině stojí pouze jeden člen Rady. Obrazně lze říci, �e 
navrhovatel v tomto případě nese sám �ků�i na trh�, neboť se jedná o 
soukromou iniciativu. 
 
 
 
 
 



 155

Skupina 2 � Návrhy učiněné napříč politickým spektrem 
 
     V tomto případě je návrh podpořen členy různých politických frakcí. Do 
dané kategorie mů�eme zařadit i návrhy pocházející z národních sekretariátů, 
které kritérium různobarevnosti svých iniciátorů rovně� splňují.    
 
Skupina 3 � Návrhy politických stran 
 
     Ve třetí skupině nalezneme situace, kdy za návrhem stojí nejméně dva 
volení členové stejného politického bloku. Největ�í procento návrhů v rámci 
této skupiny v�ak pochází od politické frakce jako celku, tj. od jejich členů 
z různých skandinávských zemí.  
 

Tabulka II � Členské návrhy v letech 1955-1995 podle navrhovatelů 
 

Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Celkem Rok 

% Počet % Počet % Počet % Počet 

1955 58 14 25 6 17 4 100 24 

1960 8 1 71 10 21 3 100 14 

1965 38 15 44 19 21 9 100 43 

1970 11 6 59 33 30 17 100 56 

1975 0 0 72 18 28 7 100 25 

1980 16 5 50 16 34 11 100 32 

1985 0 0 59 13 41 9 100 22 

1990 3 1 44 16 53 19 100 36 

1995 8 2 71 17 21 5 100 24 

Celkem 16 44 54 148 30 84 100 276 

 
 
    Z vý�e uvedeného grafu je patrno, �e počet návrhů vznesených jednotlivci 
byl největ�í v rozmezí první poloviny 50-tých a 60-tých let, av�ak poté tato 
statisticky sledovaná skupina oslabila ve prospěch iniciativ politických stran. 
Sečteme-li počet návrhů podaných politickými bloky, zjistíme, �e tvoří třetinu 
z celkového počtu. Jejich nárůst je markantní od roku 1980. Trend tohoto 
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vývoje byl zlomen v roce 1995, kdy opět převládly návrhy učiněné napříč 
politickým spektrem. V posledních letech se počet návrhů pocházejících od 
obou skupin zhruba vyrovnal s mírnou převahou druhé skupiny.  
 
     Ačkoliv výsledky výzkumu ukazují na růst politizace Rady, přesto se dá 
říci, �e svůj význam si udr�ely i návrhy předkládané národními delegacemi, 
jejich� počet neklesl pod hranici 50%.  
 
     Jiné zajímavé statistické ukazatele představuje Tabulka III, která ukazuje, 
zda v rámci návrhů učiněných politickými stranami byla iniciativněj�í pravice 
(konzervativní strany a centristé) či levice (sociální demokraté, socialisté).  
 

Tabulka III � Členské návrhy podle příslu�nosti ke dvěma 
základním politickým blokům 

 
Socialistické strany Nesocialistické strany Celkem Rok 

% Počet % Počet % Počet 

1955 50 2 50 2 100 4 

1960 0 0 100 3 100 3 

1965 67 6 33 3 100 9 

1970 12 2 88 15 100 17 

1975 57 4 43 3 100 7 

1980 45 5 55 6 100 11 

1985 78 7 22 2 100 9 

1990 21 4 79 15 100 19 

1995 60 3 40 2 100 5 

Celkem 39 33 61 51 100 84 

 
 
     Z údajů vyplývá, �e pravicové a středové strany byly přece jen o něco 
aktivněj�í, neboť téměř dvě třetiny politických návrhů mělo nesocialistický 
původ.  
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     Jde-li o návrhy jednotlivých politických frakcí (viz Tabulka IV), připravili jich 
nejvíce sociální demokraté a centristé. Konzervativní proud a socialisté mají 
v tomto ohledu výrazně chud�í profil.  
 
Tabulka IV � Přehled návrhů učiněných jednotlivými frakcemi podle politické 

příslu�nosti 
 

Politické uskupení 1980 1985 1990 1995 Celkem % 

Socialisté 
(Vänstersocialisterna) 

2 1 2 0 5 11 

Sociální demokraté 
(Socialdemokraterna) 

3 6 2 3 14 32 

Centristé 
(Mittengruppen) 

4 2 6 2 14 32 

Konzervativci 
(Konservativa gruppen) 

2 0 2 0 4 9 

Ostatní - - 7 - 7 16 

Celkem 11 9 19 5 44 100 

 
     Obecně lze konstatovat, �e návrhy podané politickými stranami vedly 
k pozitivním rozhodnutím v rámci jejich diskuse v Plenárním shromá�dění 
v jen o něco men�ím rozsahu, ne� tomu bylo u návrhů podaných napříč 
politickým spektrem. Z celkových 46 návrhů podaných ve sledovaných letech 
1985, 1990 a 1995 v rámci Skupiny 2 vyústilo celých 37 z nich (80%) 
v doporučení či vyjádření. Z 33 návrhů podaných ve shodných letech 
politickými stranami uspělo 20 (60%). Příčinou relativně men�í úspě�nosti 
návrhů podaných politickými stranami je jejich stranická zabarvenost 
znamenající ni��í �anci na průchod při hlasování jak ve výborech Rady tak 
v Plenárním shromá�dění.  
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7. Budoucnost severské spolupráce a role Severské rady 
 
 

7. 1. Hledání nového obsahu skandinávské kooperace 
 
     Poprvé v poválečných dějinách, nikoliv v�ak v průběhu celé své historie, 
stojí severská spolupráce na důle�ité kři�ovatce. V souvislosti s přistoupením 
�védska a Finska do struktur Evropské unie vybízí řada čelných představitelů 
severské kooperace k zamy�lení nad tím, zda je je�tě mo�né úspě�ně 
realizovat �severskou my�lenku� v té podobě jako dosud. Otázkou nicméně 
zůstává, co se pod pojmem �severské my�lenky� vlastně ukrývá. Ačkoliv je 
tento výraz v rámci skandinávského politického �argonu klíčovým a hojně 
u�ívaným, nikdo přesně nedokázal jasně definovat jeho primární podstatu. 
Nejblí�e pravdě bude asi názor, �e se jedná o synonymum pro vůli pěti 
skandinávských států spolupracovat úzce mezi sebou navzájem. Nelze 
ov�em konstatovat, �e by termín �severské my�lenka� či méně patetický 
�nordismus� představoval jenom čistě politické kli�é. Naopak � jako ideový 
podklad stálo toto slovní spojení za spu�těním významných reforem, které 
silně ovlivnily praktický �ivot na Severu, a přispělo k úzkému pocitu severské 
vzájemnosti. 
 
     Expanze Evropské unie do Skandinávie v�ak přinesla několik otazníků, 
z nich�, ve vztahu k probíranému tématu ten nejvýznamněj�í, představuje 
problém nalezení nového obsahu severské spolupráce popřípadě dokonce 
severské identity. Oprávněnost obav skandinavistů o osud jejich díla ukázaly 
nedávné průzkumy veřejného mínění, v nich� se vět�í procento finské a 
�védské populace více zajímá o to, co je čeká v rámci nové Evropy, ne� o 
severské zále�itosti. Daný jev je vysvětlován tím, �e se �védové a Finové 
v Unii zatím pořád je�tě rozhlí�ejí, neboť nejsou jejími členy takovou dobu 
jako Dánsko. Právě z Jutského poloostrova (jako ji� tradičně) přichází 
příznivcům skandinávské spolupráce ona pomyslná jiskřička naděje, neboť 
zde byla ve stejném průzkumu veřejného mínění relace naprosto opačná. 
Hlavní téma probíhající debaty tak  představuje nejen inovace a konstruktivní 
přehodnocení ideových pilířů skandinavismu, ale rovně� také nalezení 
vyvá�eného vztahu ke Společenství.  
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     Dlouho se zdálo, �e stoupenci severské spolupráce mohou koexistovat 
s příznivci evropské integrace v relativně klidných vztazích, ba dokonce 
s výhledem bezproblémové budoucnosti. V první polovině devadesátých let 
se ov�em tato harmonická relace naru�ila. Důvodů bylo několik, nicméně 
pravděpodobně ten nejvýznamněj�í představoval přijetí předpisů �acquis 
communitaire�  �védskem a Finskem, které se týkaly společného evropského 
pracovního trhu. Podíváme-li se do historie, pak zjistíme, �e to byly 
skandinávské státy, které dříve ne� tehdej�í EHS uvedly do praxe my�lenku 
volného pohybu osob migrujících za prací včetně úpravy jejich 
zaměstnaneckého a sociálního poji�tění. Tato úprava se ov�em v určitých 
aspektech li�ila od práva Společenství. Na zasedání Severské rady 
v Reykjavíku v roce 1995 tak do�lo k prvnímu vá�nému střetu mezi 
proevropsky naladěnými představiteli a odpůrci integrace, kteří se obávali 
oslabení pozic severské spolupráce. Spor nakonec pro sebe rozhodli 
stoupenci integrace předev�ím ze �védska a Finska, kteří odkázali na nutnost 
plnění svých mezinárodních závazků vyplývajících jim z přístupu do struktur 
Společenství. Je�tě vět�í přimknutí se k Evropě je očekáváno poté, co se 
�védsko a Dánsko stanou členy Evropského měnového systému (EMU) a 
dojde v nich podobně jako ve Finsku k zavedení eura, nicméně tradiční 
skeptický postoj obou zemí podtr�ený v roce 2003 drtivým vítězstvím odpůrců 
EMU ve �védsku dává tu�it určitou rezervovanost k plné ekonomické 
integraci. 
 
     V posledních letech z Rady zaznívají kritické hlasy, které poukazují na to, 
�e se dá ji� velmi obtí�ně rozli�ovat mezi čistě severskými zále�itostmi a 
zále�itostmi týkajících se Severu. Ač by se oba dva obraty mohly zdát na 
první pohled shodné, není tomu tak. Druhý z nich je v podstatě 
eufeministickým vyjádřením pro věci, je� se sice vztahují ke Skandinávii, ale 
jsou projednávány v Bruselu. Nezávislý pozorovatel tak mů�e nabýt dojmu, �e 
se část autority Severské rady vstupem �védska a Finska do EU rozmělnila, 
a tím pádem se mohou v Bruselu přijímat rozhodnutí, která mohou jít i proti 
tradičním severským zájmům. Pravověrným příznivcům co neju��í 
skandinávské kooperace pak údajně nezbývá, ne� se této situaci přizpůsobit 
a připojit se k navrhovaným rozhodnutím, neboť v opačném případě se sami 
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odká�í na smeti�tě dějin. Právě tato představa nutí skandinavisty uva�ovat o 
nové náplni a identitě, kterou by se severská spolupráce měla do budoucna 
vyznačovat.     
 
 
 
7. 2. Mo�né role Severské rady v rámci nových kooperačních vztahů 
 
     V rámci vý�e uvedených diskusí má nezastupitelnou úlohu Severská rada, 
jako institucionální vyjádření skandinávské jednoty a spolupráce. Právě 
z jejich útrob vze�lo několik materiálů a podnětů k inovované úloze, kterou by 
tato instituce měla v celoseverských vztazích hrát. Na přelomu tisíciletí začíná 
být jasné, �e základní kameny etapy skandinávských vztahů nazývané 
poválečným nordismem jsou překonány a je třeba nelézt nový stimul, jen� by 
odůvodnil nadstandardní kooperaci mezi pěti severskými státy a pota�mo 
také existenci Rady, Severské rady ministrů a dal�ích orgánů spolupráce. 
Z uvedených propozic vyplývá, �e hodnoty, na nich� byla Rada zalo�ena tj. 
lidová demokracie (tento pojem má jiný obsah ne� v bývalých státech tzv. 
východního bloku), rovnost pracovních příle�itostí, severská vzájemnost a 
mezinárodní solidarita, zůstávají i pro budoucnost neměnné. K těmto �starým� 
kamenům, které tvoří základy činnosti Rady, v�ak mají přibýt do budoucna 
nové, které reflektují moderní trendy a nové uspořádání sil v Evropě. 
 
     Návrhem, který zatím získal největ�í odezvu, je představa Rady coby 
multifunkčního mostu předev�ím mezi skandinávskými členy Evropské unie 
na jedné straně a Norskem a Islandem na straně druhé. Rada je v této 
souvislosti představována jako forum, na něm� by se kromě otázek 
spolupráce mohly probírat i témata, která postoje v rámci rodiny severských 
států rozdělují. �lo by pravděpodobně o věci čistě politického charakteru, 
neboť jde-li o právní prostředí či ekonomické klima, nevykazují ani Norsko ani 
Island podstatné rozdíly od situace v rámci Evropských společenství. Právě 
na půdě Severské rady se v budoucnu bude daleko více diskutovat o vztazích 
Severu k EU a hledat kompromisní ře�ení, je� by nebránila �ir�í severské 
kooperaci a zároveň se nedotýkala závazků Finska, Dánska a �védska 
k Evropským společenstvím. Na zasedání v Reykjavíku byly prezentovány 3 
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klíčové body kooperace mezi skandinávskými zeměmi pro futuro vycházející 
z faktu, �e vět�ina severských států jsou členy EU. Předev�ím se má usilovat 
o to, aby měly skandinávské země mo�nost spolupracovat v takové míře jako 
dosud. Dále, pokud bude rozhodnutí přijaté v rámci Společenství vyhovovat i 
dvěma severským zemím, je� nejsou jeho členy, má se jim poskytnout 
mo�nost realizovat toto v rámci vzájemné kooperace, a konečně usilovat o 
nalezení vhodného kompromisu u těch rozhodnutí ES, které jsou pro Island či 
Norsko nepřijatelná, a ře�it eventuelní střet mezi evropskými a severskými 
zájmy. Za vhodné se také pova�uje prodiskutovat věci mající významnou 
důle�itost pro region Severu na půdě Rady je�tě předtím, ne� má dojít k jejich 
projednání v Bruselu.  
 
     Vedle důle�ité regionální funkce, kterou Rada plní, se má do budoucna 
posílit i její mezinárodní úloha. Předně by měla své aktivity více nasměrovat i 
vůči svým sousedům na druhé straně Baltského moře, tj. pobaltským 
republikám eventuelně Polsku. Ostatně vztahy k okolním zemím měl a� do 
svého zániku v roce 2001 coby náplň své činnosti Výbor pro okolní vztahy a 
�ivotní prostředí (Närområdesutskott). Specifickou úlohu by Rada podle 
představovaných návrhů mohla hrát coby prostředník mezi USA či EU a 
bývalým východním blokem, předev�ím pak Ruskem. Přehled a zku�enosti, 
které skandinávské státy mají o východní velmoci, mohou západním zemím 
pomoci nejen v jejich politických, ale hlavně ekonomických záměrech, neboť 
svou rozlohou Ruská federace představuje významný trh.    
 
     Kromě vztahů k okolnímu světu bude Severská rada i nadále orgánem, 
který je svou činností zaměřen na ře�ení praktických problémů �ivota na 
Severu. Vyjma tradičních odvětví jako jsou zemědělství, ochrana spotřebitele, 
sociální problematika apod., se aktivity Rady v posledních letech více 
zaměřují i do progresivní oblasti informačních technologií. Význam tzv. �IT-
sektoru� nemů�e být podle studie Rady podceněn předev�ím ze tří důvodů: 
 
a)  informační technologie umo�ňují ve velké míře realizovat ty mezinárodní 
procesy, které činí národní hranice téměř bezvýznamnými, 
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b) lidské �ivotní plány a cíle, jako� i prostředí, v něm� se tyto realizují, čím dál 
méně berou v úvahu historická národní teritoria, 
 
c) překotný vývoj �věku internetové sítě� postupně oslabuje kompaktní systém 
sociálních, kulturních a mocenskopolitických struktur vybudovaných 
v průběhu epochy národních států. 
 
     Studie rovně� poukazuje na to, �e informační revoluce je schopna ovlivnit 
lidstvo daleko více, ne� pravěký vznik zemědělství či průmyslová revoluce 
v 19. století. Role Rady by pak spočívala v tom, co nejvíce napomáhat 
k rozvoji informačního procesu.   
 
 
 
7. 3. Devatero pro budoucnost 
 
     Jak bylo shora řečeno, kardinální otázkou zůstává, zda severská 
spolupráce budovaná od roku 1945 má mo�nost pře�ít. Prognózy hovoří o 
tom, �e pokud se to během prvních dvou dekád 21. století podaří, postavení 
Severské rady spolu s ostatními orgány pro spolupráci by je�tě více posílilo. 
Hodnotící koncepce se v této souvislosti zaměřují na evaluaci a analýzu těch 
obecných fenoménů, od nich� se do budoucna očekává, �e významně ovlivní 
skandinávskou spolupráci, ať u� v pozitivním či negativním slova smyslu.  
 
     Výsledky doposud učiněných výzkumů vyústily v řadu návrhů, z nich� ty 
nejvýznamněj�í a v�eobecně akceptované byly shrnuty do studie, je� má 
představit novou ideovou bázi pro aktivity severské spolupráce pro futuro. 
Materiál je pracovně nazýván �Skandinávským devaterem� (�Nio mål att 
beakta�)161, které v devíti tezích představuje základní my�lenky mající přispět 
k dal�ímu úspě�nému rozvoji severské spolupráce.  
 
I. Budoucí nordismus má mít volný vztah k uplynulému období a zdr�et se 
příli�ného zabývání se starými vítězstvími a prohrami severské spolupráce. 
 



 163

II. Koncepce má mít pozitivní postoj k těm klasickým pilířům severské 
spolupráce, které mají doposud značnou relevanci rovně� pro budoucí 
generace. 
 
III. Skandinávská spolupráce by měla překročit dosavadní geografický rámec 
a do svých aktivit více vtáhnout i jiné státy pobaltského regionu (předev�ím 
Litvu, Loty�sko a Estonsko � pozn. autora).  
 
IV. V činnosti orgánů pro severskou spolupráci by měla obdr�et vět�í prostor 
anga�ovanost v různých evropských a mezinárodních otázkách důle�ité 
povahy ve vztahu k Severu. 
 
V. Aby se dodalo vizi budoucího nordismu silněj�ího profilu, je třeba vyvinout 
značné úsilí v oblasti výuky a veřejné osvěty, kde propagace severské 
spolupráce vykazovala rozpačitých výsledků. 
 
VI. Severská spolupráce by měla obsahovat prvek �spojujícího mostu� (viz 
vý�e). Díky těsným příhraničním kontaktům s Ruskem mohou vystupovat 
skandinávské státy jako zprostředkovatelé hospodářských kontaktů například 
mezi USA a východní Evropou.  
 
VII. Ústřední součástí nového profilu severské spolupráce by se měla stát 
společná obhajoba severských zájmů je�tě v průběhu počátečních stádií 
jednání o důle�itých otázkách v rámci EU.       
 
VIII. Severská spolupráce by se měla co nejlépe připravit na revoluční změny, 
které jsou spojeny s rozvojem informačních technologií, zejména pokud se 
týká práce současných �kamenných� úřadů, jejich� činnost bude postupně 
stále více doplňována prostřednictvím informační sítě. Rozmach informačních 
technologií by měl tradičně otevřené severské spolupráci vyhovovat, neboť 
Seveřané jsou méně hákliví na mo�ná rizika �rozpu�tění národní identity�, 
která se v souvislosti s masivním nástupem internetu objevují. 
 
IX. Sociální skupinou, která se dosud méně anga�ovala v otázkách 
skandinávské spolupráce, jsou přistěhovalci. V budoucnu by se měla zejména 
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jejich druhé generaci vysvětlovat role a význam společných severských 
hodnot. 
 
     Co říci o skandinávské spolupráci a jejímu institucionálnímu vrcholu 
Severské radě na úplný závěr? Předně to, �e rozdíly mezi severskými, 
evropskými a mezinárodními otázkami se budou výhledově v rámci 
globalizačního procesu, který se nevyhnul ani severní Evropě, oslabovat. 
Modernizovaný nordismus má představovat jeden z článků řetězu pojící osu 
mezinárodní spolupráce, co� v podstatě znamená rozbití skořápky čisté 
regionální severské kooperace a její roz�íření se i za vrcholky 
Skandinávského pohoří. Podaří-li se naplnit cíle vytýčeny �Devaterem�, lze 
očekávat, �e Severská rada bude hrát v rámci nového systému spolupráce i 
nadále jednu z hlavních rolí.  
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Sammanfattning 
 
     Nordiska rådet är utan tvivel en mycket viktig organisation inom ramen för 
samarbetet mellan de skandinaviska länderna. Trots att Nordiska rådet tillhör 
till de mest betydelsefulla regionala europeiska organisationerna är Rådets 
aktiviteter och till och med dess existens nästan okända för en 
mellaneuropeisk jurist. Den här doktorsavhandlingen skall ge - som den första 
i den Tjeckiska republiken och kanske i Mellaneuropa - Nordiska rådet en 
detaljerad beskrivning. Beskrivningen är först och främst inriktad på Nordiska 
rådets speciella position i folkrätt.  
 
     Avhandlingen är uppdelad i sju huvudkapitel. I det första kapitlet beskrivs 
den historiska och samhällsekonomiska utvecklingen i nordiska länder. Jag 
betraktar inledningen till Nordens samarbetshistoria som betydelsefull och 
nyttig främst för de läsare som saknar en närmare kunskap om Skandinavien. 
I avhandlingens första del ägnas uppmärksamheten åt de olika försöken och 
ansträngningar som skulle leda till Nordens enhet, från den så kallade 
Vikingarnas gyllene tid, och över Kalmarunionen fram till mitten av 1900-talet.  
 
     En beskrivning av omständigheter kring Nordiska rådets grundande inleder 
det andra kapitlet. Kapitlet befattar sig med Nordiska rådets aktivitet under det 
första decenniet av dess existens (1952-1962). Det som fokuseras är framför 
allt själva processen vid grundandet. Syftet är att belysa de rättsliga grunder 
som skapandet av Nordiska rådet vilade på. Detta har en stor relevans för 
Nordiska rådets folkrättsliga subjektivitet under åren 1952-1962. 
Rättssubjektiviteten ifrågasattes ibland av några teoretiker.  
 
     I motsats till gängse internationell praxis grundade man Nordiska rådet inte 
på grund av ett internationellt avtal, utan också på grund av ett inbegripet 
avtal utryckt genom en identisk nationell lagstiftning i de enskilda nordiska 
länderna. Jag försvarar tillåtligheten av att man på det sätt som det skedde i 
fall av Nordiska rådet grundar en internationell organisation.   
 
     I det tredje kapitlet presenteras några viktiga rättsteoretiska aspekter 
beträffande internationella organisationer. Nordiska rådets specifika 
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folkrättsliga position jämförs med både den allmänna folkrättsteorin och 
folkrättslig praxis rörande internationella organisationer. Internationella 
organisationers grundande, deras mål och aktiviteter, privilegier, immuniteter 
samt ansvar behandlas. Förutom de ovan nämnda spörsmålen diskuteras 
medlemskapsfrågan samt dess konsekvenser. Särskild uppmärksamhet 
ägnas åt de mest betydelsefulla domarna från den Internationella domstolen i 
Haag samt åt internationella seder och bruk som bidragit till skapandet av den 
moderna internationella institutionsrätten. 
 
     I nästa kapitel beskrivs Nordiska rådets position efter Helsingforsavtalets 
antagande. Helsingforsavtalet har haft en stor betydelse för de ömsesidiga 
nordiska relationerna och skapat en ny ram för det skandinaviska samarbetet.  
 
     I det fjärde kapitlet behandlas de artiklar i Helsingforsavtalet som reglerar 
verksamheten av Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet samt andra former 
av det nordiska samarbetet. Förutom Helsingforsavtalet behandlas Nordiska 
rådets arbetsordning som reglerar Rådets struktur, medlemskapsfrågor, 
sessioner, utskotten samt deras verksamhet, osv. Den unika ställning som de 
tre självstyrande skandinaviska områdena � Färöarna, Grönland och Åland � 
erhållit diskuteras också. 
 
     Nordiska rådets arbetsordning, liksom de övriga betydelsefulla juridiska 
dokumenten beskrivs och förklaras i avhandlingens femte kapitel. Vidare 
behandlas Nordiska rådets befogenheter och förpliktelse.  
 
     I det sjätte kapitlet tas upp de politiska aspekterna av Nordiska rådets 
verksamhet. Övergången från Nordiska rådets arbete grundad på nationella 
principer till partipolitisering nämns. Alla politiska partier som finns i Nordiska 
rådet samt de politiska block i vilka partierna organiseras presenteras.  
 
     I det sista kapitlet diskuteras Nordiska rådets framtid. Utvecklingen i 
omvärlden har nödvändigtvis påverkat Nordiska rådets verksamhet. I detta 
sammanhang diskuteras Nordiska rådets relationer till andra regionala 
europeiska organisationer (EU, EFTA) samt till andra länder (mest Baltikum). 
Frågan ställs vilken roll Nordiska rådet kan spela i framtiden. 
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     I bilagor återfinns tjeckiska översättningar av den första Nordiska rådets 
stadga, Helsingforsavtalet, Nordiska rådets arbetsordning, Nordiska 
ministerrådets arbetsordning samt symboler och flagor av Nordiska rådets 
medlemsstater.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 168

Summary 
 
     The Nordic Council constitutes without doubt the most important body in 
the structure of the cooperation among Scandinavian countries. Although this 
organ is one of the very important regional organizations in Europe, its 
activities, even its existence is almost unknown to lawyers of Central Europe. 
This doctoral thesis, as the first one of its kind in the Czech Republic and 
probably in Central Europe as well, shall give a comprehensive description of 
the Nordic Council and its activities, too. Regarding its layout, the thesis has 
seven major parts.     
 
     The first one focuses on the historical and social development of countries 
in Northern Europe. The introduction to the Scandinavian history of 
cooperation is considered important and useful especially for those who do 
not have in-depth knowledge of Nordic life and customs, which is crucial for 
better understanding of this topic. This part of the doctoral thesis describes 
various attempts and efforts towards the unification of the Scandinavian 
region from the so called Viking�s golden age through the Union of Kalmar to 
modern times (by the middle of the 20th century).  
 
     The circumstances of the Nordic Council foundation open the second 
thematic section. This part concerns the Nordic Council�s first decade of 
functioning (1952-1962). The founding process represents a crucial issue in 
this respect The elaboration of the legal basis that the Nordic Council was 
founded on is attempted in this section. Finding the legal fundament is 
relevant for the Nordic Council�s personality during the period between 1952 
and 1962 in the context of international law because its legal personality in 
that time span is still refused by some authors.  
 
     At odds with common international practice, the Nordic Council was not 
founded by an international agreement but rather an implicit accord, 
expressed through identical domestic legislation in the particular 
Scandinavian states, was the legal base for its foundation. Admissibility of an 
international organization�s foundation by this way is defended.  
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     The third part of the thesis concerns some important theoretical aspects as 
regards international organizations. The Council�s specific position is 
compared not only with common international practice but with modern theory 
of international law as well. The founding process of international 
organizations, their structure, objectives and activities, privileges and 
immunities, as well as responsibility are described from a theoretical point of 
view.  Additionally, the issue of membership in an international organization 
and its consequences are discussed, too.  
 
     The next section is dealing with the Nordic Council activities after the 
adoption of the Treaty of Cooperation between Denmark, Finland, Iceland, 
Norway and Sweden (The Helsinki Treaty). The Treaty has principal 
importance for Nordic cooperation and has added to it a new scope for mutual 
relations among the Scandinavian states. The articles related to the Nordic 
Council, the Nordic Council of Ministers and other areas of Scandinavian 
cooperation are especially focused on. Furthermore, the Helsinki Treaty and 
the Nordic Council�s Rules of Procedure are discussed in detail (e. g. 
structure, membership, sessions, committees and their tasks etc.). A special 
focus of this part is given to the position of three self-governing areas � 
Faeroe Islands, Greenland and Aaland Islands � that they assume in both 
Councils.  
 
     The Nordic Council�s Rules of Procedure as the other most important legal 
documents are described and commented in the fifth part of the thesis. 
Furthermore competences and duties of the Nordic Council are mentioned in 
this section too. 
 
     The sixth section describes the Nordic Council�s activities from the political 
sciences� point of view. The passage from the Nordic Council�s work based on 
the work of the national delegations to a classic political parties� system is 
mentioned. All important national political parties represented in the Council 
and the major political blocks which the parties belong to are introduced to the 
reader, too.  
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     The last part of the thesis is dealing with the future of the Nordic Council. It 
is clear that today�s world changes have touched upon this organization, too. 
Considerations concerning the future role the Nordic Council should play, as 
well as its possible relations to other international organizations (European 
Union, EFTA) and countries (especially the Baltic states) are mentioned and 
discussed.  
 
     The doctoral thesis� extra parts are annexes with author�s original Czech 
translations of the first Nordic Council´s Statutes, the Helsinki Treaty, the 
Nordic Council�s Rules of Procedure, the Nordic Council of Ministers� Rules of 
Procedure and symbols and flags of the Nordic Council�s member states.    
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