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1. Úvod 

Jihočínské moře je geopoliticky jednou z nejvíce klíčových oblastí 21. století. Tato 

oblast má obrovský význam z hlediska námořní dopravy, rybolovu a těžby 

nerostných surovin. Vzhledem ke složité geografii se stalo Jihočínské moře 

předmětem nekončících sporů a ozbrojených konfliktů a to zejména mezi Čínskou 

lidovou republikou, Vietnamem, Tchaj-wanem, Malajsií, Filipínami a Brunejím. 

Jihočínské moře je polouzavřené a všechny uvedené státy, které jej obklopují, si 

dělají územní nároky na jeho část. Situace je o to komplikovanější, že se v celé této 

oblasti vyskytuje obrovské množství ostrůvku, útesu, skal a atolů, na které si aktéři 

sporu dělají nároky. 

Klíčovým aktérem konfliktu je především Čínská lidová republika (dále jen Čína), 

ta si dělá nároky přibližně na 90 % území celého Jihočínského moře a to na základě 

tzv. Linie devíti čar (Nine-dash line), která má reflektovat čínské historické nároky 

v oblasti. Čínskou politiku v tomto regionu lze celkově hodnotit jako velmi 

expanzivní. Je patrná snaha o ovládnutí a obsazení území a to především výstavbou 

umělých ostrovů, na kterých jsou budovány vojenské základny. Je zaznamenáno 

rovněž několik ozbrojených konfliktů mezi státy, jejichž počet se okolo roku 2010 

začal mírně zvyšovat. 

V reakci na expanzivní čínskou politiku iniciovaly Filipíny řízení dle části XV 

oddílu 2 Úmluvy OSN o mezinárodním právu mořském. Filipínské podání 

obsahovalo žádost o závazné posouzení celkem patnácti otázek. Nejčastěji se tyto 

otázky zabývaly čínskou aktivitou ve sporné oblasti, právními základy mořského 

práva, statutem některých geografických útvarů a porušováním Úmluvy OSN 

o mořském právu.  

Arbitrážní tribunál projednal filipínské podání a 12. července 2016 vydal 

rozhodnutí, v němž se přiklonil k filipínskému stanovisku a shledal, že Čínská 

lidová republika nemá historický nárok na ostrovy ve sporné oblasti, navíc umělým 

rozšiřováním ostrovů se dopouští velkého zásahu do životního prostředí, a to 

především poškozováním korálových útesů a nabouráváním fauny a flóry v oblasti 
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Jihočínského moře. Nicméně, Čínská lidová republika již předem dala najevo, že 

rozhodnutí arbitrážního tribunálu nebude brát závazně a rozhodla se nezúčastnit 

řízení. 

Cílem této diplomové práce bude přiblížit důvody vzniku konfliktu, představit 

územní nároky jednotlivých států, jichž se územní spor týká a právní tituly, na 

kterých své nároky staví a analyzovat rozhodnutí stálého rozhodčího soudu. 

Diplomová práce bude rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole se zaměřím na 

teoretická východiska mezinárodního práva mořského, konkrétně historický vývoj 

a úpravu mezinárodního práva mořského, jednání o mezinárodních úmluvách o 

mořském právu a okolnostech vedoucích k přijetí Úmluvy OSN o mořském právu.  

Druhá kapitola bude věnovaná právním nárokům jednotlivých aktérů sporu. 

Především jejich územním požadavkům a titulům, kterým své územní požadavky 

zdůvodňují. Následně se zaměřím na stěžejní historické události, konkrétně tři 

největší konflikty v Jihočínském moři, z druhé poloviny 20. století. 

V další kapitole se budu věnovat některým ustanovením Úmluvy OSN o 

mezinárodním právu mořském, především se zaměřením na výlučnou ekonomickou 

zónu, její charakter a vyměření, dále volnému moři a pravidlům souostrovních 

států. 

V závěrečné části se zaměřím na rozbor rozhodnutí arbitrážního tribunálu ze dne 

12. července 2016 ve věci Jihočínského moře. Nejdříve vylíčím skutkové okolnosti 

případu, následné se budu věnovat předběžnému řízení, ve kterém se musel tribunál 

vyrovnat s otázkou jurisdikce ohledně otázek, které mu byly Filipínami předloženy 

a dále skutečností, že Čínská lidová republika se rozhodla arbitrážního řízení zcela 

nezúčastnit. Následně se pokusím nastínit vývoj situace po vydání rozhodnutí. 

Vzhledem k tomu, že téma diplomové práce je poměrně aktuální a neustále dochází 

k vývoji situace, podepsala se tato skutečnost na nedostatku sekundární literatury. 

Z toho důvodu jsem při psaní diplomové práce vycházela především z anglicky 

psané zahraniční literatury, nejčastěji z odborných článků dostupných z online 

databází a z primární literatury jako je např. Úmluva OSN o mořském právu či 
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statut Mezinárodního tribunálu pro mořské právo. Z česky psané literatury jsem 

vycházela především v úvodu diplomové práce týkající se historického vývoje 

mezinárodního práva mořského. 
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2. Teoretická východiska mezinárodního práva mořského 

a historický vývoj 

2. 1. Historický vývoj úpravy mezinárodního práva mořského 

Volné moře, mořské dno, kosmické prostory, vesmírná tělesa a Antarktida jsou 

společně označovány jako mezinárodní prostory, pro nějž jsou charakteristické dva 

znaky - žádný stát si je nesmí přivlastnit a zároveň všechny státy mají právo je 

využívat. Typické je, že státy nemohu nad těmito prostory vykovávat jurisdikci.1  

Za historicky nejstarší mezinárodní prostor je považováno volné moře. Po staletí 

bylo rozdělení mořského území otázkou pouze obyčejového práva. Převažoval 

faktický výkon moci nad volným mořem, který byl spíše otázkou použití síly, 

faktického ovládání a snahou nárokovat si co největší území z důvodu kontroly 

obchodních cest.2 

Prvním obdobím, ve kterém můžeme pozorovat snahu o rozdělení moří, byl starý 

Řím. Římskoprávní přístup řadil oblast moře mezi tzv. res communis omnium tj. 

věci, které si nemůže nikdo přivlastnit. Římskoprávní přístup byl ovšem ve 

středověku upozaděn a zapomenut a volné moře se stalo předmětem sporů o 

vlastnictví. V období feudalismu, které následovalo, pak často docházelo k 

přivlastňování mořského území, bez jakýchkoliv právních zásad.3 

Vůbec první mezinárodní smlouvou, jež rozdělovala mořské území, byla dohoda 

z Tordesillas, ve které byl svět rozdělen mezi Španělsko a Portugalsko. Smlouva 

vznikla na žádost papeže Alexandra VI. Cílem smlouvy byla demarkace území, 

                                                 

1 ONDŘEJ, Jan. Právní režimy mezinárodních prostorů. Plzeň: Čeněk, 2004. Právnické učebnice. 

ISBN 80-86473-69-4, str. 9 

2 ONDŘEJ, Jan. Právní režimy mezinárodních prostorů. opak. cit. 1, str. 10 - 11 

3 ONDŘEJ, Jan. Právní režimy mořských oblastí: srovnání s kosmem a Antarktidou. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. Monografie. ISBN 978-80-7380-630-9, str. 13 - 

14 
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Atlantický oceán tak byl oddělen od severního k jižnímu pólu, kdy východní část 

náležela Portugalsku a západní část Španělsku.4 

První koncepční právní úprava mořského území se datuje až do 17. století. Souvisí 

s rozvojem mořeplavby a snahou o zabránění ozbrojených konfliktů. Tehdy se začal 

postupně uplatňovat princip tzv. svobody moří (freedom of-the-seas doctrine), který 

přímořským státům přiznával nároky na úzký pobřežní pás vod. Na zbylou část 

moře za hranici pobřežního pásu se ale ani nadále nevztahovala žádná právní 

úprava. Oblasti volného moře byly nadále svobodně přístupné všem státům, aniž 

by si kdokoliv mohl jakoukoliv část moře či oceánu nárokovat.5 

Teoretický základ principu svobody moří najdeme v díle Huga Grotia, holandského 

právníka, který je považován za jednoho ze zakladatelů mezinárodního práva. 

Poprvé se otázce svobody moří věnuje ve své knize z roku 1609 Mare liberum 

(Svobodné moře), kde tvrdí, že moře si nemůže nikdo přivlastnit a nikdo nad ním 

nemůže nabýt právní panství (dominium). Grotius vychází ze všeobecné teze, podle 

které je původem vlastnictví okupace. Okupace musí být dle Grotia skutečná, 

okupace na základě pouhého úmyslu (jak by tomu bylo v případě mořského území) 

není dovolena. Grotius své teze zakládal na přirozenoprávní teorii o vlastnictví. 

Z povahy věci pak dělil na vlastnictví privata (vlastnictví soukromých osob), 

publica (vlastnictví národů nebo států), dále věci, které nemohly být předmětem 

vlastnictví tzv. res nullius a v poslední kategorii se nacházely věci společné tzv. res 

communis (moře, břehy, vzduch apod.).6 

                                                 

4 WILLIAMS, Mary Wilhelmine. The Treaty of Tordesillas and the Argentine-Brazilian Boundary 

Settlement [online]., 5 [cit. 2018-04-01]. DOI: 10.2307/2505977. ISBN 10.2307/2505977. Dostupné 

z: http://www.jstor.org/stable/2505977?origin=crossref 

5 The United Nations Convention on the Law of the Sea: A historical perspective [online]. 1998 [cit. 

2018-04-01]. Dostupné z: 

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_historical_perspective.htm 

6 ONDŘEJ, Jan. Právní režimy mořských oblastí: srovnání s kosmem a Antarktidou, opak. cit. 3, 

str. 14 
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Ve své druhé knize z roku 1625 De iure belli ac pacis (Právo války a míru) stále 

trvá na zásadě, že oceán nemůže být předmětem okupace, tato zásada vyplývá 

z morální racionality (moralis ratio), avšak nově vymezuje určité části moře, které 

lze vymezit hranicí (např. zátoky a úžiny), ty mohou být předmětem okupace 

jakožto veřejné vlastnictví. Kritériem pro určení těchto oblastí je výše zmíněné 

přesné vymezení hranic. Zálivy, zátoky a úžiny, jsou tedy nově vymezovány 

jakožto příslušenství pevniny.  Předmětem veřejného vlastnictví mohou být rovněž 

,,vody sevřené ve svých březích a rozsahem omezené´´ (např. jezera). Na základě 

Grociova učení došlo k diferenciaci volného moře od moří vnitrozemských, 

pobřežních vod, zálivů a úžin.7 

Princip svobody moří přetrval až do poloviny dvacátého století, kdy začalo 

docházet ke změnám na poli mezinárodní politiky. Pobřežní státy chtěly získat 

kontrolu nad větším územím a s tím spojené pravomoci k rybolovu a těžbě surovin 

v pobřežních oblastech (tyto nároky byly spojeny s obdobím počátku těžby zemního 

plynu a ropy a s rozvojem technických vynálezů, které umožňovaly získávání 

nerostných surovin z dříve nepřístupných oblastí).8  

Významným argumentem pro rozšíření pravomocí v pobřežních oblastech byla 

potřeba ochrany mořského území před stále intenzivnější námořní dopravou, nikým 

nekontrolovaným rybolovem a znečišťováním vod odpady z dopravních tankerů. 

Posledním, neméně podstatný argumentem byly časté konflikty mezi státy ohledně 

rozmístění námořnictva v přílišné blízkosti pobřeží jiného států. 

První pokus o vytvoření uceleného systému mořského práva proběhl v Haagu roku 

1930. Tento pokus byl neúspěšný a ke schválení textu smluv o mořském právu 

nedošlo. Druhý pokus o zavedení sjednocující úpravy vyvrcholil přijetím Čtyř 

                                                 

7 ONDŘEJ, Jan. Právní režimy mezinárodních prostorů, op. citace 1, str. 10 - 12 

8 ONDŘEJ, Jan. Právní režimy mořských oblastí: srovnání s kosmem a Antarktidou, opak. cit. 3, str. 

18 - 20 
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Ženevských úmluv v roce 1958,9 avšak tyto úmluvy nebyly všeobecně příliš 

přijímány a brzy od nich bylo upuštěno. Brzký konec jejích působení nastal také v 

důsledku změn mezinárodního uspořádání a vzniku nových nezávislých států 

v 60. letech, které znění smlouvy nepřijaly.10  

Výrazný vliv na úpravu mořského práva měla až třetí konference o mořském právu 

konaná roku 1973. Na této konferenci bylo dohodnuto, že dojde k uzavření 

mezinárodní smlouvy o právu moře. Vyjednávání ohledně znění této smlouvy 

trvalo téměř deset let, konkrétně do roku 1982, kdy bylo představeno finální znění 

smlouvy. K podepsání smlouvy došlo v Montego Bay, na Jamajce. Účinnosti 

smlouva nabyla až o dalších dvanáct let později - 16. listopadu 1994, kdy se jejím 

šedesátým signatářem stala Guyana. K dnešnímu dni ratifikovalo smlouvu celkem 

168 států.11 

Úmluva OSN o mořském právu  (UN Convention on the Law of the Sea, 

UNCLOS)(dále jen Úmluva) je Úmluva považována za jeden z nejucelenějších a 

nejkomplexnějších dokumentů mezinárodního práva veřejného vůbec a její přijetí 

mělo výrazný dopad na územní spory v Jihočínském moři. Jedním z 

nejdůležitějších přínosů Úmluvy je konečná dohoda států ohledně šířky pobřežního 

moře, přilehlé zóny a stanovení právní úpravy výlučné ekonomické zóny. Zcela 

nově upravuje Úmluva také pravidla týkající se dna moří a oceánů a otázku 

souostrovních států. Stěžejní pro spor v Jihočínské moři je rovněž rozdělení 

                                                 

9 Úmluva o teritoriálních vodách a přilehlé zóně; Úmluva o pevninské mělčině, Úmluva o volném 

moři, Úmluva o rybolovu a ochraně biologických zdrojů volného moře 

10 JOURNAL ARTICLE Further Development of the Law of the Sea Convention:: Mechanisms for 

Change. The International and Comparative Law Quarterly [online]. 2005, červenec 2005, 54(3), 

263-265 [cit. 2018-04-01]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/3663450 

11 United Nations Treaty Collection: United Nations Convention on the Law of the Sea [online]. [cit. 

2018-04-01]. Dostupné z: 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-

6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=_en  

https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=_en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=_en
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mořských útvarů (např. skály, mořské vyvýšeniny atd.), jež konstitují odlišné 

územní nároky. 
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3. Územní nároky států v Jihočínském moři 

Jihočínské moře je polouzavřená oblast o rozloze přibližně 3 685 000 km2 ze severu 

obklopená Čínskou lidovou republikou, Filipínami na východě, Vietnamem na 

západě, východní (ostrovní) částí Malajsie a Brunejí na jihu a pevninskou částí 

Malajsie a Indonésií na jihozápadě. Všechny jmenované státy si činí nároky na 

určitou část Jihočínského moře, celá oblast se tak stala centrem neustálých konfliktů 

o mořská území. 12 

Hlavními spornými oblastmi v Jihočínském moři jsou Spratlyho, Paracelské a 

Pratské ostrovy, atol Scarborough Shoal a útes Mischief Reef. První jmenované, 

Spratlyho ostrovy, se nachází nedaleko Filipín, celé souostroví je tvořeno přibližně 

230 ostrovy, přestože pouze sedm z těchto ostrovů má rozlohu větší než 0.1 km², 

vedou o toto souostroví státy neustálý boj.13 14 Dalším větším souostrovím, na který 

si státy kladou nárok, jsou Paracelské ostrovy, jež se nacházejí nedaleko pobřeží 

Vietnamu a skládají se přibližně z 35 ostrovů.15 Třetím sporným souostrovím jsou 

Pratské ostrovy, v minulosti ovládané Japonskem, dnes místo sporu mezi Čínou a 

Tchaj-wanem, který je zároveň v současné době okupuje.16 Další zmíněnou 

spornou oblastí je Scarborough Shoal, atol s lagunou o rozloze 150 km2, 

                                                 

12 Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu, 1982, č. 240/1996 Sb. článek 122: Pro 

účely této Úmluvy „uzavřené a polouzavřené moře“ znamená záliv, pánev nebo moře obklopené 

dvěma nebo více státy a spojené s volným mořem úzkou výpustí nebo sestávající zcela nebo 

především z pobřežních moří a výlučných ekonomických zón dvou nebo více pobřežních států. 

13 PARKSMITH, Stephen. Spratly Claims Conflict. Asia-Pacific Defence Reporter [online]. 1993, 

48 [cit. 2018-04-03]. 

14 BECKMAN, Robert. The UN Convention on the Law of the Sea and the Maritime Disputes in the 

South China Sea [online]., 143 - 144 [cit. 2018-04-02]. DOI: 10.5305/amerjintelaw.107.1.0142. 

ISBN 10.5305/amerjintelaw.107.1.0142. Dostupné z: 

http://www.jstor.org/stable/info/10.5305/amerjintelaw.107.1.0142 

15 BECKMAN, Robert. The UN Convention on the Law of the Sea and the Maritime Disputes in the 

South China Sea, opak. cit. 14, str. 144 

16 GRANADOS, Ulises. As China Meets the Southern Sea Frontier: Ocean Identity in the Making, 

1902-1937.” [online]., 444 [cit. 2018-04-02]. Pacific Affairs, vol. 78, no. 3, 2005, JSTOR, 

www.jstor.org/stable/40023725. 
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obklopenou útesem, který se z velké částí nachází pod hladinou moře. O 

Scarborough Shoal soupeří Čína a Filipíny a byl v letech 2000 – 2001 a v roce 2012 

svědkem několikaměsíčního konfliktu mezi plavidly zmíněných států.17 Dalším 

sporným místem je útes Mischief Reef, jež původně patřil Filipínám, avšak 

v současné době je okupován čínskou armádou a byla na něm vystavěna vojenská 

základna.18 

Historie Jihočínského moře je poměrně spletitá. V osmnáctém století Jihočínskému 

moři dominovala Čína, v devatenáctém století ovládly území evropské státy, 

konkrétně Velká Británie a Francie. Na konci devatenáctého století se však 

největšími rivaly v boji o území Jihočínského moře stalo Japonsko a Spojené státy 

americké, nemalou roli zde sehrálo i Holandsko.19 

Evropské mocnosti kolonizovaly Jihovýchodní Asii v devatenáctém století a měly 

na dění v této oblasti značný vliv, ten ovšem začal upadat po roce 1929 v důsledku 

propadu na americké burze a následné hospodářské krize. Přesto, za celou dobu 

svého působení v Jihočínském moři, žádný z evropských států nejevil přílišný 

zájem o dnes sporná území Spratlyho a Paracelských ostrovů, které v té době byly 

považovány za obchodně bezcenné. Tato dvě neobydlená souostroví představovaly 

spíše překážku pro lodní dopravu, vzhledem k hojnému výskytu drobných atolů a 

útesů.20 

Ve dvacátém století došlo k množství zvratů. Na počátku století Francie souhlasila 

s tím, že Paracelské ostrovy spadají pod čínskou nadvládu, avšak roku 1926 byla 

                                                 

17 BECKMAN, Robert. The UN Convention on the Law of the Sea and the Maritime Disputes in the 

South China Sea, opak. citace 14, str. 144 - 145 

18 KINGDON, Emma. A Case for Arbitration: The Philippines’ Solution for the South China Sea 

Dispute. Boston College International and Comparative Law Review [online]. 2015, (Volume 38 | 

1), 134 [cit. 2018-04-03]. 

19 TØNNESSON, STEIN. The South China Sea in the Age of European Decline [online]. , 1 - 2 [cit. 

2018-04-01]. DOI: 10.1017/S0026749X06001727. ISBN 10.1017/S0026749X06001727. Dostupné 

z: http://www.journals.cambridge.org/abstract_S0026749X06001727  

20 TØNNESSON, STEIN. The South China Sea in the Age of European Decline, opak. cit. 19, str. 2 

http://www.journals.cambridge.org/abstract_S0026749X06001727
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Čína rozdělena na velké množství státečků a neměla mocenskou kapacitu ostrovy 

udržet. V tomto období začalo ostrovy uzurpovat Japonsko, s úmyslem začít zde 

těžit guáno. Své nároky na Paracelské ostrovy si již v tomto období činila Francie, 

zastupující svůj protektorát Annan (dnešní Vietnam), jež datovala své územní 

požadavky zpětně až k roku 1816, avšak své nároky neprosazovala dostatečně. 

V případě, že by Francie v této době projevila o ostrovy intenzivní zájem, byl by 

v dnešní době Vietnam v mnohem výhodnější pozici.21 

V roce 1937, rok po obsazení Číny Japonskem, nahlásila Francie hrozící expanzi 

Japonska na Pratské ostrovy. Dle francouzské zprávy, Pratské ostrovy, ač nemají 

příliš velkou obchodní hodnotu (alespoň dle tehdejších domněnek), by mohly být 

využity Japonskem pro územní expanzi. Taková situace byla pro Francii 

nepřijatelná, vzhledem k přílišné blízkosti Pratských ostrovů k francouzské 

provincii Annan. Japonskou expanzi zaznamenala také britská armáda, která ve 

stejném roce zaznamenala Japonskou přítomnost na několika Spratlyho ostrovech. 

V následujících letech pokračovala japonská expanze i na další ostrovy 

v Jihočínském moři, přestože Japonská okupace zmíněných ostrovů neměla žádný 

právní základ, roku 1945 se již celé Jihočínské moře nacházelo pod faktickou 

Japonskou okupací. V tomto období se kolonizační mocnosti věnovaly válce 

v Evropě a jejich nároky v Jihočínském moři tak zůstaly upozaděny.22 

Velký zvrat nastal v roce 1945, kdy bylo Japonsko donuceno kapitulovat, a velmoci 

usilovaly o navrácení původních kolonií. Věnovaly ovšem pozornost hlavně 

obydleným oblastem, které měly větší strategický význam a neosídlené ostrovy tak 

zůstaly opět stranou pozornosti. První kdo začal projevovat po druhé světové válce 

o spornou oblast zájem, byla Čína a Francie.23 Francie se v následujících letech 

ovšem věnovala hlavně restauraci impéria a obnově Vietnamu, v mezidobí, 

konkrétně roku 1947 tak Čína obsadila část Paracelských ostrovů. Ačkoliv Francie 

                                                 

21 TØNNESSON, STEIN. The South China Sea in the Age of European Decline, opak. cit. 19, str. 4 

22 TØNNESSON, STEIN. The South China Sea in the Age of European Decline, opak. cit. 19, str. 9 

23 TØNNESSON, STEIN. The South China Sea in the Age of European Decline, opak. cit. 19, str. 20 
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vznesla oficiální námitku, neměla tato skutečnost na slet událostí přílišný vliv a 

Paracelské ostrovy byly zaneseny do map jako součást čínského území.24 

Dalším podstatným milníkem pro určení územních nároků byl podpis mírové 

dohody roku 1951 v San Franciscu tzv. Sanfranciská mírová smlouva mezi 

Japonskem a Spojenci. 25 Smlouva řešila především válečné reparace, avšak 

Japonsko se ve smlouvě vzdalo také práv na Spratlyho a Paracelské ostrovy. Ve 

smlouvě již ale nebylo stanoveno, komu ostrovy nově patří. V důsledku toho 

vznesla Čína oficiální požadavky na Spratlyho i Paracelské ostrovy. V té době 

čínské požadavky žádný stát nerozporoval.26  

V současné době každý z pobřežních států zabírá alespoň část území Jihočínského 

moře. Státy si nárokují mořská území a k nim přilehlé zóny na základě titulů 

vycházejících především ze zvykového práva a obyčejů. Mezi nejčastější důvody 

patří právo objevu, právo okupace a historické nároky, v neposlední řadě pak 

pravidla stanovená Úmluvou (k právním titulům blíže kapitola 3. 1. Právní tituly). 

Samozřejmě mají všechny zúčastněné státy zájem na získání co největšího 

mořského území, vzhledem k poloze států a jejich vzájemné blízkosti se ovšem 

jejich nároky často vzájemně vylučují. Tento fakt činí proces vymezování 

mořských hranic v Jihočínském moři extrémně komplikovaný. V celé oblasti 

Jihočínského moře se navíc vyskytuje velkého množství drobných ostrovů a útesů 

různé povahy, na které si státy kladou nárok.27  

                                                 

24 CHEMILLIER-GENDREAU, Monique. Sovereignty over the Paracel and Spratly Islands. 

Boston: Kluwer Law International, c2000. ISBN 9041113819. str. 40 

25 Treaty of Peace with Japan (with two declarations), č. 1832, podepsaná v San Franciscu, dne 8 

září 1951 [online]. United Nations - Treaty Series, 1952, dostupné online z: 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20136/volume-136-I-1832-English.pdf 

26 CHEMILLIER-GENDREAU, Monique. Sovereignty over the Paracel and Spratly Islands. opak. 

cit: 24, str. 41 - 43 

27 SIMON, Sheldon W. Conflict and Diplomacy in the South China Sea [online]. , 995 - 996 [cit. 

2018-04-01]. DOI: 10.1525/as.2012.52.6.995. ISBN 10.1525/as.2012.52.6.995. Dostupné z: 

http://as.ucpress.edu/cgi/doi/10.1525/as.2012.52.6.995 
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Největší územní požadavky si klade Čína. Zatímco většina států zakládá své nároky 

na konkrétních požadavcích, Čína si klade nárok na celé území a to na základě práva 

historického objevu.28 V případě argumentace historickými nároky, je posouzení 

situace vždy náročné, zejména z toho důvodu, že lze původ těchto nároků jen velmi 

těžce ověřit. Uvedené důvody vedou k patové situaci, kdy se územní nároky států 

překrývají a je velmi náročné stanovit jedno správné řešení, které by uspokojilo 

všechny zúčastněné aktéry. 

Hlavním důvodem, proč pokračují spory o území v Jihočínském moři, je 

skutečnost, že celá oblast Jihočínského moře je strategicky významná. Jihočínské 

moře představuje významný dopravní uzel, kterým prochází třetina světového 

obchodu a polovina světových zásob ropy a plynu. V současné době je více jak 

90 % světového obchodu přepravováno pomocí lodní přepravy a z toho 45 % 

přepravy připadá na Jihočínské moře. Navíc, Malacký průliv, ležící mezi Malajsií 

a Indonésií, je druhý nerušnější ze světových průlivů.29 Právě z důvodu 

mezinárodní přepravy má celá oblast strategický význam také pro ostatní státy, 

zboží Jihočínským mořem přepravují mimo jiné Spojené státy americké, Japonsko, 

Evropská unie či Jižní Korea. V případě konfliktu by se stala situace obzvláště 

složitá pro Japonsko, které přepravuje přes Jihočínské moře 60 % svých zásob ropy 

a zemního plynu, podobně jsou na tom i Tchaj-wan a Jižní Korea.30 Celá oblast je 

významná z hlediska potravinových zásob, hlavně rybolovu, díky kterému jsou 

živeny miliony lidí v těchto pobřežních státech.31  

Posledním významným argumentem, proč státy usilují o získání území, jsou 

nerostné zásoby v oblasti, podle prvních čínských odhadů by celá oblast 

                                                 

28 SIMON, Sheldon W. Conflict and Diplomacy in the South China Sea, opak. cit. 27, str. 996 

29 ROWAN, Joshua P. The U.S.-Japan Security Alliance, ASEAN, and the South China Sea 

Dispute [online]., 415 [cit. 2018-04-01]. DOI: 10.1525/as.2005.45.3.414. ISBN 

10.1525/as.2005.45.3.414. Dostupné z: http://as.ucpress.edu/cgi/doi/10.1525/as.2005.45.3.414 

30 ROWAN, Joshua P. The U.S.-Japan Security Alliance, ASEAN, and the South China Sea Dispute, 

opak. cit. 29 str. 416 - 417 

31 SIMON, Sheldon W. Conflict and Diplomacy in the South China Sea , op. cit. 27, str. 996 

http://as.ucpress.edu/cgi/doi/10.1525/as.2005.45.3.414
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Jihočínského moře měla obsahovat až 213 miliard barelů ropy, přičemž 105 miliard 

barelů se mělo nacházet v oblasti Spratlyho a Paracelských ostrovů. 32  Dle jiných 

odhadů jsou čínské očekávání příliš optimistické a reálné množství zásob se 

pohybuje okolo 28 miliard barelů ropy.33  Skutečné množství zásob je v současné 

době těžko odhadnutelné.    

Snaha o vyřešení konfliktu vedla k přijetí několika mezinárodních dokumentů. 

V prvé řadě se jedná o Úmluvu OSN o mořském právu (viz kapitola 2.2), avšak ta 

zůstává: ,,poměrně bezmocná, protože politika často zastíní právní problematiku.‘‘ 

Rovněž se sama Úmluva neuplatní při řešení existujících územních sporů, protože 

zcela jasně neřeší problém, jak vyřešit překrývající se nároky a rovněž nemá žádné 

donucující funkce či způsoby k řešení konfliktů.34 

Mezi další formální snahy o řešení konfliktu můžeme zařadit Convention on 

Preventing Collisions at Sea (COLREGs) z roku 1972, ASEAN Declaration on the 

South China Sea z roku 1992. Tato deklarace obsahovala pouze pět stručných 

provizí, které se týkaly spíše snah o spolupráci ohledně společných zájmů, žádný 

větší efekt na ukončení sporu ovšem tato Deklarace neměla. 

Dalšími mezinárodními pokusy o stabilizaci situace jsou například Declaration of 

the Conduct of Parties in the South China Sea z roku 2002 mezi Čínou a ASEAN; 

Guidelines for the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in 

the South China Sea z roku 2011, opět mezi Čínou a ASEAN. V roce 2009 byla 

všem zúčastněným státům stanovena v rámci procesu vyměřování hranic OSN 

lhůta, ve které měly podat návrh na vymezení jejich kontinentálního šelfu ke 

Komisi OSN pro hranice kontinentálního šelfu (U.N. Commission on the Limits of 

                                                 

32 SUCHÁNEK, Jiří. Surovinový konflikt v Jihočínském moři. In Vybrané konflikty o zdroje a 

suroviny. Brno: Masarykova univerzita, 2010. str. 87– 89 

33 ROWAN, Joshua P. The U.S.-Japan Security Alliance, ASEAN, and the South China Sea Dispute , 

op. cit. 29, str. 417 

34 SCOTT, David. Conflict Irresolution in the South China Sea [online]., 1021 [cit. 2018-04-01]. 

DOI: 10.1525/as.2012.52.6.1019. ISBN 10.1525/as.2012.52.6.1019. Dostupné z: 

http://as.ucpress.edu/cgi/doi/10.1525/as.2012.52.6.1019  

http://as.ucpress.edu/cgi/doi/10.1525/as.2012.52.6.1019
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the Continental Shelf; CLCS). Tento krok však vedl ještě k většímu prohloubení 

konfliktu a vzájemné kritice.35 Například Ministr zahraničních věcí Číny se vyjádřil 

k Vietnamských návrhům následovně: “Vietnamský návrh představuje hrubé 

porušení Čínské suverenity, svrchovaných práv a jurisdikce, a je proto nezákonný 

a neplatný.”36 

Z dvoustranných dohod snažících se o vyřešení situace pak lze jmenovat dohody 

mezi Vietnamem a Činou: Land Border Treaty z roku 1999, Agreement on the 

Demarcation of Waters Exclusive Economic Zones and Continental Shelves in the 

Gulf of Tonkin z roku 2000) a Agreement on Fishing Cooperation in the Gulf of 

Tonkin z roku 2004. 

Žádná z výše uvedených dohod či smluv nevedla k vyřešení konfliktu a stanovení 

jasných hranic mezi státy. Většina států pevně stojí za svými nároky. V následující 

kapitole se pokusím nejdříve vymezit právní tituly, které státy ve vztahu k území 

uplatňují a následně nastínit argumenty států obklopující Jihočínské moře, na 

základě kterých si nárokují sporná území, pokusím se zdůvodnit legitimitu jejich 

požadavků a osvětlit skutečnosti, kterými státy argumentují. Následně pak uvedu 

tři hlavní ozbrojené konflikty, které se udály ve dvacátém století. 

3. 1. Právní tituly 

Jedním z nejvýznamnějších právních titulů k určitému území je prvotní okupace, 

jedná se o originárním způsob, kdy dojde k obsazení území, které dosud nebylo 

předmětem vlastnictví a nepodléhalo tak výkonu moci žádného státu (tzv. terra 

nullius), tj. žádný stát doposud nevykonával suverenitu nad daným územím. Stát 

tedy rozšíří své území tím, že nabyde suverenitu nad novým územím skrze trvalé 

                                                 

35 SCOTT, David. Conflict Irresolution in the South China Sea, opak. cit. 34, str. 1022 

36 Vietnam’s submission is a gross infringement upon China’s sovereignty, sovereign rights and 

jurisdiction, [and] thus illegal and invalid. Ministry of Foreign Affairs of the PRC, “Foreign 

Ministry Spokesperson Ma Zhaoxu’s Remarks on Vietnam’s Submission on Outer Limits of the 

Continental Shelf in South China Sea,” May 10, 2009, 

<http://www.fmprc.gov.cn/eng/xwfw/s2510/t561454.htm>, accessed March 1, 2012 
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obsazení a následného dlouhodobého výkonu suverénní moci nad nabytým 

územím.37 K nabytí tímto způsobem docházelo v průběhu 15. – 19. století, kdy 

koloniální velmoci postupně obsazovali území v Africe, Asii, Austrálii a Americe, 

která splňovala tehdejší definici terra nullius. V současnosti je již tento způsob 

nabývání území v podstatě nemožný a to z toho důvodu, že celý zemský povrch je 

rozdělen mezi státy, neexistuje tak část planety, nad kterou by nějaký stát 

nevykonával svrchovanost. Z tohoto pravidla existují dvě výjimky. První je situace, 

kdy na volném moři vznikne ostrov na základě vulkanické činnosti, druhou 

výjimkou je Antarktida, která podléhá speciálnímu režimu.  

Základem prvotní okupace je objev a následná efektivní okupace území. Prvotní 

okupace je nabývací titul, kterým se rozumí nabytí suverénních práv k území, které 

nepodléhá suverénní moci žádného státu, tím, že dojde k trvalému obsazení tohoto 

území a k faktickému dlouhodobému vykonávání suverénní mocí nad ním.‘‘38 

Následná efektivní okupací byla v minulosti definována Corneliusem van 

Bynkershoekem formulí ,,vláda státu končí tam, kde končí účinnost jeho ozbrojené 

síly.‘‘ Požadavkem tedy bylo, aby vláda nad nárokovaným územím vykonávala 

trvalou, nepřetržitou kontrolu (existence vůle a záměru vykonávat suverénní 

moc).39 

Dalšími právními tituly, o které lze opírat své územní nároky jsou například 

geologická kontinuita a geografická blízkost. Konkrétně si v minulosti na základě 

těchto dvou titulů činili nárok na území Antarktidy státy Čile a Argentina, podle 

kterých je Antarktida pokračováním jihoamerických And a dříve byly společně 

součástí superkontinentu Gondwana.40 

                                                 

37 POTOČNÝ, Miroslav a Jan ONDŘEJ. Mezinárodní právo veřejné: zvláštní část. 6., doplněné a 

rozšířené vydání. Praha: C.H. Beck, 2011. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-398-1. s. 137. 

38 POTOČNÝ, Miroslav a Jan ONDŘEJ. Mezinárodní právo veřejné: zvláštní část. opak cit. 37, 

str. 138 

39 ONDŘEJ, Jan. Právní režimy mezinárodních prostorů. opak. cit. 1, str. 13 

40 ONDŘEJ, Jan. Právní režimy mezinárodních prostorů. opak. cit. 1, str. 17 
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Dalším titulem zakládající právní nárok ke státnímu území je právní nástupnictví, 

příkladem může být např. Utrechtská smlouva z roku 1713, jejíž článek X tvoří 

základní právní titul k území Gibraltaru či přenesení správy francouzských kolonií 

na vietnamskou vládu roku 1933 (blíže viz 3. 2. 2. Vietnam).41 

V souvislosti s navzájem si odporujícími právními tituly vzniklo několik 

mezinárodních sporů. Jedním z nejznámějších rozsudků týkající se územních 

nároků a právních titulů k území je pravděpodobně rozsudek soudu z roku 1928, 

který se věnoval právním nárokům k ostrovu Las Palmas. Na ostrov si činilo nárok 

Nizozemí, které uzavřelo pakt s vladaři Tabukanu a Taruny, náčelníky blízkého 

ostrova Sangi, kterým v té době ostrov patřil. Nizozemí po uzavření paktu roku 

1677 ostrov efektivně ovládalo prostřednictví Východoindické společnosti. Dalším 

státem, který si na ostrov činil nárok, byly Spojené státy. Ty argumentovaly tím, že 

roku 1898 uzavřely Pařížskou smlouvu se Španělskem, kterou došlo k převedení 

územní suverenity nad Filipínami, a tím získaly zároveň právní titul k ostrovu Las 

Palmas na základě principu blízkosti, resp. Spojené státy měly za to, že je ostrov 

geografickou součástí Filipín. Soud vynesl rozsudek, podle kterého náleží území 

Nizozemí a to z toho důvodu, že vykonávalo suverénní moc nad sporným územím 

dlouhodobě, nepřetržitě a bez námitek jiných států. 

Dalším významným sporem je případ Dánska a Norska, které se činily nárok na 

území Grónska tzv. Eastern Greenland. Několik století tvořilo Dánsko a Norsko 

unii. Ta však zanikla v důsledku Napoleonských válek roku 1814 a Dánsko bylo 

nuceno postoupit území Norska Švédsku, avšak bez území Grónska. Roku 1919 

došlo k podepsání Ihlenovy deklarace, na základě které se Norsko vzdalo svých 

územních nároků v Grónsku. Roku 1931 však Norsko vzneslo své nároky na 

východní pobřeží Grónska, které podle jejich názoru bylo terra nullius a Norsko 

tak bylo oprávněno umístit své občany, stejně jako policejní orgány do této oblasti 

                                                 

41 MALENOVSKÝ, Jiří. 300 let Utrechtské smlouvy a nevyřešený rébus mezinárodněprávního 

postavení Gibraltaru. Mezinárodní vztahy: Czech Journal of International Relations. 2014, 48(1), 5 

- 26. 
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(viz odst. 73 rozhodnutí). Stálý rozhodčí soud v nizozemském Haagu nicméně 

shledal, že Dánsko v posledních deseti letech prokázalo vůli a záměr vykonávat 

suverénní moc nad územím Grónska a nárok na sporné území tak přiřkl Dánsku. 

V rozhodnutí bylo rovněž uvedeno, že Ihlenova deklarace nekonstituovala dánskou 

suverenitu nad spornou oblastí, ta nemůže být založena právním titulem, ale 

výkonem moci.42 43 

Mezinárodní soudní dvůr dále rozhodoval žádost podanou Malajsií a Indonésií roku 

1998 o ostrovy Pulau Ligitan a Pulau Sipadan. Po podání všech vyjádření a replik 

podaly Filipíny žádost o povolení intervence a připojení se k procesu. Důvodem 

mělo být zachování a ochrana historických práv filipínské vlády vyplývající z jejího 

nároku a svrchovanosti nad územím Severního Bornea. Soud nicméně žádost o 

filipínskou intervenci zamítl. Následně se pustil do analýzy právních titulů obou 

účastníku sporu k ostrovům. Nejdříve se soud zabýval úmluvou z roku 1891mezi 

Velkou Británií a Nizozemím, na základě právního nástupnictví z této úmluvy svou 

suverenity nad oběma ostrovy odvozovala Indonésie, avšak stejně jako 

v předchozím případě, soud shledal, že úmluva nepředstavuje titul, na základě 

kterého by mohla Indonésie uplatnit svůj nárok. Následně soud zkoumal, zda 

Malajsie či Indonésie získaly právo k ostrovům na základě právního nástupnictví, 

nicméně shledal, že žádná ze stran nemá právo k ostrovům na základě smluv. Přešel 

tedy ke zkoumání, zda některé ze stran náleží právo na základě efektivního 

ovládání, tedy zda některá ze stran prokazuje skutečné a trvalé uplatňování autority 

nad ostrovy. K tomuto soud poznamenal, že ,,činnosti soukromých osob nemohou 

být považovány za efektivní, pokud se neuskutečnily na základě úředních předpisů 

pro vládní orgány.‘‘ Zatímco Indonéské aktivity byly spíše soukromého charakteru 

                                                 

42 DAVID, Vladislav, Pavel SLADKÝ a František ZBOŘIL. Mezinárodní právo veřejné: 

vysokoškolská právnická učebnice. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2006. Vysokoškolské 

právnické učebnice. ISBN 80-7201-628-8. str. 165. 

43 PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE: Legal Status of Eastern 

Greenland [online]. 1933 [cit. 2018-06-10]. Dostupné z: 

http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1933.04.05_greenland.htm  
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(zpravidla výskyt indonéských rybářů v oblasti), činnosti, o které svůj právní titul 

opírá Malajsie různorodý charakter a zahrnují legislativní, správní a kvazisoudní 

jednání, navíc doba, po kterou činnost vykonávala, ukazuje záměr vykonávat 

funkce státu ve vztahu k oběma ostrovům.44 

3. 2. Územní nároky jednotlivých států 

3. 2. 1. Čína 

Čínská lidová republika je vzhledem ke své politické a vojenské převaze 

nejvýznamnějším aktérem územních sporů v Jihočínském moři. Její politika v této 

oblasti je silně expanzivní. Čínské územní požadavky často vycházející z velmi 

vágně formulovaných historických skutečností. Je to právě Čína, která si dělá 

největší územní požadavky na úkor ostatních států regionu. Zatímco většina 

ostatních aktérů si nárokuje malou část ostrovů, nacházejících se povětšinou v jejich 

ekonomické výlučné zóně, Čína si činí na základě tzv. Linie devíti čar nárok na 

většinu území Jihočínské moře. 

Zmíněná linie, tzv. Linie devíti čar je virtuální linie skládající se z devíti (původně 

jedenácti) částí, které vyznačují hranice čínské suverenity. Vůbec poprvé se tato 

linie objevila v atlase z roku 1948, který byl vytvořen čínskými geografy. V 

originální mapě obsahovala linie jedenáct čar, které zahrnovaly Tonkinský záliv 

(dnes součást Vietnamského území). Tyto dvě linie byly odstraněny roku 1953.  

Podobná hranice, která měla sloužit jako další důkaz ospravedlňující čínské nároky 

a na kterou se čínská vláda často odkazuje, byla zakreslena v kartografii z června 

roku 1933. Kartografie byla vytvořená komisí, která byla jmenována čínskou 

vládou. Úkolem komise bylo přezkoumat mapy a atlasy zpracované soukromými 

čínskými kartografy. Výsledkem bylo zveřejnění kartografie roku 1935, ta 

                                                 

44 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE: Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan 

(Indonesia/Malaysia)[online]. [cit. 2018-06-10]. Dostupné z: http://www.icj-cij.org/en/case/102 
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obsahovala 132 jmen (vždy čínskou a anglickou verzi) útvarů nacházejících se v 

Jihočínském moři.45  

Autoři knihy The South Chine Sea Arbitration: A Chinese Perspective, zastávají 

názor, že Spratlyho a Paracelské ostrovy získala čínská vláda od Japonska roku 

1946. Postupně byly na jednotlivých ostrovech postaveny čínské vlajky a žádný z 

dalších zúčastněných států proti čínskému postupu neprotestoval. Autoři uvádí, že 

čínský rozsah nároků a postoj k vlastnictví ostrovů zůstal od roku 1946 beze změny 

a je podporován konzistentní legislativou. Nejdříve Čína vyhlásila 4. září 1958 tzv. 

Declaration on the Territorial Sea, dále roku 1992 schválila Law on the Territorial 

Sea and the Contiguous Zone of the People´s Republic of China, stejné nároky 

obsahuje i Note Verbale ze 7. května 2009.46 47  

Přes veškeré pochybnosti o původu existence Linie devíti čar ostatních aktérů sporu 

se podle oficiálního prohlášení čínské vlády z note verbale ze dne 7. května 2009,48 

vyznačuje Linie devíti čar území, nad kterým “má Čína nespornou svrchovanost, 

včetně ostrovů v Jihočínském moři a přilehlých vodách a má svrchované práva a 

jurisdikci nad příslušnými vodami, jakož i mořským dnem a podložím” Existence 

této virtuální hranice je obhajována historickými tituly a nároky. 

Prameny, které se zabývají legitimitou těchto čínských nároků lze rozdělit do tří 

hlavních kategorií. V první řadě jsou to články čínských autorů, kteří nalézají 

ospravedlnění pro územní nároky již ve starověku. Dále vznikají články 

                                                 

45 ZHUGUO, Gao, and JIA, Bing Bing. The Nine-Dash Line in the South China Sea: History, 

Status, and Implications. The American Journal of International Law, vol. 107, no. 1, 2013, str. 101–

103., www.jstor.org/stable/10.5305/amerjintelaw.107.1.0098. 

46 TALMON, Stefan a Bing Bing JIA. The South China Sea arbitration: a Chinese perspective. 

Oxford, United Kingdom: Hart Publishing, 2014. ISBN 978-1849465472, str.. 3 

47 PCA Case No 2013-19. odst.181 

48 SIMON, Sheldon W. Conflict and Diplomacy in the South China Sea [online], 995 - 996 [cit. 

2018-04-01]. DOI: 10.1525/as.2012.52.6.995. ISBN 10.1525/as.2012.52.6.995. Dostupné z: 

http://as.ucpress.edu/cgi/doi/10.1525/as.2012.52.6.995 

http://www.jstor.org/stable/10.5305/amerjintelaw.107.1.0098
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zahraničních odborníků, kteří ve svých dílech vyvracejí všechny čínské požadavky. 

V neposlední řadě lze pak čerpat informace o existenci Linie devíti čar z oficiálních 

čínských dokumentů, mezi které se řadí výše uvedené interní zákony či dvě note 

verbale, doručené tajemníkovi OSN roku 2009. 

Odůvodnit čínské územní nároky se snaží ve svém článku The Nine-Dash Line In 

The South China Sea: History, Status, And Implications autoři Zhiguo Gao a Bing 

Bing Jia. Autoři článku zastávají názor, že Čínské historické nároky, a zejména 

Linie devíti čar jsou zcela legitimní a uspěly by i při stanovení hranic dle Úmluvy.49 

Zhiguo Gao a Bing Bing Jia vycházejí z faktu, že k využívání Jihočínského moře 

čínskými rybáři a námořníky docházelo odnepaměti a záznamy o rybářských 

činnostech pocházejí již ze třetího století našeho letopočtu. Dalším důkazem 

svědčícím o čínské nadvládě nad sporným územím má být existence velmi dobře 

známé Hedvábné stezky, využívané čínským obchodníky, vedoucí z Číny do 

Evropy právě prostřednictvím Jihočínského moře. 

Historickým nárokům se ve svém článku China's Illusory Threat to the South China 

Sea věnuje i Michael G. Gallaher. Prvním nezávislým zdrojem informací 

potvrzujícím čínskou okupaci území Spratlyho ostrovů je podle něj záznam z roku 

1867, kdy britská průzkumná loď zaznamenala ve sporné oblasti rybáře z čínského 

ostrova Hainan. Čína přesto tvrdí, že její nárok na Spratlyho ostrovy se datují zpět 

až k dynastii Han, tedy přibližně 1700 let nazpět. Roku 1992 pak Čínský národní 

lidový kongres přijal prohlášení, že Spratlyho ostrovy jsou nedílnou součástí 

Číny.50  

                                                 

49 SIMON, Sheldon W. The Nine -Dash Line in the South China Sea: History, Status, and 

Implications [online]., 98 [cit. 2018-04-01]. DOI: 10.5305/amerjintelaw.107.1.0098. ISBN 

10.5305/amerjintelaw.107.1.0098. Dostupné z: 

http://www.jstor.org/stable/info/10.5305/amerjintelaw.107.1.0098  

50 GALLAGHER, Michael G. China's Illusory Threat to the South China Sea[online]., 121 [cit. 

2018-04-01]. DOI: 10.2307/2539152. ISBN 10.2307/2539152. Dostupné z: 

http://www.jstor.org/stable/2539152?origin=crossref  

http://www.jstor.org/stable/info/10.5305/amerjintelaw.107.1.0098%3c/div%3e%3c/div
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Filipíny čínské nároky vyvracejí. Hlavními argumenty proti čínské rozpínavosti 

před arbitrážním tribunálem byly historické záznamy, podle kterých se v období po 

Sanfranciské mírové smlouvě, tj. před uzavření Úmluvy, sporné ostrovy nacházely 

v zóně volného moře, ve které se uplatňovalo pravidlo zakazující přivlastnění si 

ostrovů či útesů, kterýmkoliv ze států.  

Další filipínský argument proti čínským nárokům se opírá o rozhodnutí čínské 

imperiální vlády z 14. století zakazující jakékoliv obchodně námořní aktivity. Na 

základě tohoto rozhodnutí došlo ke zničení většiny čínského námořnictva a 

uzavření veškerých dopravních tras po většinu 14. – 16. století. Tímto aktem byla 

narušení historická kontinuita čínských nároků a Čína nevykonával svou suverénní 

moc efektivně, jak je například požadováno v případech Las Palmas a Pulau Ligitan 

a Pulau Sipadan.51 

Dalším důvodem, proč se Tribunál k nárokům požadovaným Čínou postavil 

negativně je skutečnost, že existence map či atlasů nezakládá sama o sobě právní 

titul v mezinárodním právu. Základní princip, dle kterého kartografické materiály 

samy o sobě nemají žádnou kartografickou hodnotu, vychází např. z rozhodnutí 

Mezinárodního soudního dvora (International Court of Justice, ICJ), který 

v rozhodnutí o hraničním sporu mezi Burkina Faso a Mali z roku 1986 stanovil, že: 

,,Mapy pouze představují informace a samy o sobě a pouze svou existencí nemohou 

vytvářet teritoriální titul.‘‘52 Dle názoru soudu představují mapy pouze důkazy, 

které mohou být v závislosti na okolnostech použity společně s dalšími jako důkazy 

k prokázání skutečnosti. Ve známém judikátu z roku 1928 týkajícího se Las Palmas 

pak bylo stanoveno, že: ,,Pouze s největší opatrností je možné vzít v úvahu mapy 

při rozhodování o otázce suverenity‘‘.53 

                                                 

51 Merits Hearing Tr. (Day 1), p. 81; Supplemental Written Submission, paras. A13.3-A13.11. 

52 Frontier Dispute (Burkina Faso/Mali), 1986 ICJ REP. 554, para. 54 (Dec. 22) 

53 Island of Palmas (Neth./U.S.), 2 R.I.A.A. 829, 852 (Perm. Ct. Arb. 1928) 
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3. 2. 2. Vietnam 

Vietnam si v Jihočínském moři nárokuje celé Spratlyho souostroví a rovněž 

Paracelské ostrovy, ačkoliv ty byly zabrány Čínou v roce 1976.54 Vzhledem k tomu, 

že ostrovy byly v červnu 1933 prohlášeny za součást Francouzské Indočíny, 

následně ještě v témže roce byla správa francouzských kolonií přenesena na 

vietnamskou vládu a ostrovy se tak staly součástí Vietnamského území, činí si 

Vietnam historický nárok na toto souostroví.55 

Vietnam rovněž odkazuje na dokumenty z 16. století, které dokazují, že měl 

Vietnam již v tomto období kontrolu nad územím Paracelských ostrovů, Spratlyho 

ostrovy nejsou v těchto dokumentech zahrnuty.56  

Vietnam rovněž tvrdí, že má na ostrovy nárok na základě pravidel stanovených 

Úmluvou, tedy že se ostrovy nacházejí v oblasti, ve které si je můžou nárokovat na 

základě rozsahu svého kontinentálním šelfu a výlučné ekonomické zóny. Vietnam 

byl nicméně roku 1982 obviněn z chybného vyměření těchto hranic, jejich 

vyměření nebylo v souladu s ustanoveními Úmluvy. Na základě mezinárodního 

tlaku tak Vietnam přislíbil, že dojde k vytvoření nových upravených map.57 

                                                 

54 ROWAN, Joshua P. The U.S.-Japan Security Alliance, ASEAN, and the South China Sea 

Dispute [online]., 424 [cit. 2018-04-01]. DOI: 10.1525/as.2005.45.3.414. ISBN 

10.1525/as.2005.45.3.414. Dostupné z: http://as.ucpress.edu/cgi/doi/10.1525/as.2005.45.3.414  

55 DOLVEN, Ben, Mark E. MANYIN a Shirley A. KAN. Maritime Territorial Disputes in East 

Asia: Issues for Congress. Washington, DC: Congressional Research Service, 2014. str. 15. 

56 BUSZYNSKI, Leszek. The South China Sea: Oil, Maritime Claims, and U.S.–China Strategic 

Rivalry. The Washington Quarterly [online]. 2012, 35(2), 139-156 [cit. 2018-06-03]. DOI: 

10.1080/0163660X.2012.666495. ISSN 0163-660X. Dostupné z: 
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Roku 2012 byl ve Vietnamu schválen Námořní zákon, ve kterém jsou formálně 

vzneseny nároky na sporné území Spratlyho a Paracelských ostrovů, a ve kterém je 

nárokované území popsáno.58 

3. 2. 3. Filipíny 

Filipínské územní nároky jsou v konfliktu s požadavky Číny, Vietnamu, Tchaj-

wanu a Malajsie. Konkrétně je předmětem sporu území osmi Spratlyho ostrůvků 

(Filipíny si nenárokují žádný z hlavních ostrovů tohoto souostroví), které se 

nacházejí v těsné blízkosti hlavních filipínských ostrovů. 

Joshua P. Rowan uvádí čtyři argumenty, kterými Filipíny odůvodňují své 

požadavky. Za prvé, ostrůvky jsou přilehlé nebo sousedící s hlavními filipínskými 

ostrovy, tj. geografická blízkost. Za druhé, tento region je ekonomicky a strategicky 

významný. Za třetí, tyto ostrůvky zůstaly po druhé světové válce opuštěny a za 

čtvrté Filipíny mají nárok na tyto ostrůvky na základě okupace a to z důvodů objevu 

či řádného nabytí.59 

Jako důležitý milník zakládající filipínskou suverenitu nad Spratlyho ostrovy je 

považován počin filipínského podnikatele Tomase Cloma, který roku 1947 obsadil 

osm ostrovů z tohoto souostroví, roku 1956 se prohlásil za protektora a území 

nazval Kalaya'an (Freedomland). Cloma oficiálně odkázal ostrovy Filipínám roku 

1974. Filipínský prezident Ferdinand Narcos tyto ostrovy prohlásil za součást 

Filipín. Tento nárok vznikl ještě před podpisem Úmluvy roku 1982.60 61 

                                                 

58 DOLVEN, Ben, Mark E. MANYIN a Shirley A. KAN. Maritime Territorial Disputes in East 

Asia: Issues for Congress, opak. cit. 56, str. 11 

59 ROWAN, Joshua P. The U.S.-Japan Security Alliance, ASEAN, and the South China Sea Dispute, 

opak. cit. 55, str. 421 

60 ROWAN, Joshua P. The U.S.-Japan Security Alliance, ASEAN, and the South China Sea Dispute, 
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3. 2. 4. Tchaj-wan 

Na základě historických požadavků si Tchaj-wan nárokuje území čtyř různých 

souostroví, ostrůvků a útesů, konkrétně se jedná o Pratské ostrovy, Paracelské a 

Spratlyho ostrovy a Macclesfield bank. Taiwan byl první stát, který okupoval ostrov 

ve Spratlyho souostroví, rovněž v současnosti ovládá největší ostrov tohoto 

souostroví - Taiping.62 

V souvislosti s Taiwanskými územními nároky se nejčastěji mluví o Pratském 

soustroví, ačkoliv jsou Pratské ostrovy vzdáleny od Tchaj-wanu přes 800 

námořních mil a nenacházejí se tak již ve výlučné ekonomické zóně Tchaj-wanu, 

Tchajwanská vláda přikládá tomuto území velkou prioritu. Jedním z hlavních 

důvodů proč si chtějí zachovat suverenity nad tímto územím je, že v případě útoku 

na Tchaj-wan z vnitrozemské Číny by obranný systém umístěný na Pratských 

ostrovech poskytl Taiwanu navíc pět minut časového upozornění.63 

Tchaj-wan je v přístupu k územním sporům spíše pasivní. Má sice na ostrově 

Taiping rozmístěny vojenské jednotky, za celou dobu trvání konfliktu však nikdy 

nepodnikl žádné vojenské akce proti ostatním aktérům soupeřícím o mořská území. 

Čínský ministr vnitra Cheng-yi Lin k pasivnímu postoji Taiwanské vlády uvedl, že 

její postoj je pochopitelný, zejména z toho důvodu, že nemá dostatečnou vojenskou 

sílu k udržení svých historických požadavků. 

3. 2. 5. Brunej 

Nároky Brunejského sultanátu nacházejícího se na ostrově Borneo jsou ze všech 

států nejskromnější. Brunej neklade požadavky na žádný z ostrovů Spratlyho či 

Paracelského souostroví, nicméně požaduje území Luisa Reef a Rifleman Bank. 
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Ohledně prvního zmíněného vede Brunej spor s Malajsií, která se Luisa Reef rovněž 

nárokuje. 

Sám o sobě není Luissa Reef nikterak důležitý, je tvořen pouze dvěma skalními 

výběžky, nicméně Brunej využívá Luissa Reef k výraznému rozšíření výlučné 

ekonomické zóny, ačkoliv tento režim odporuje pravidlům stanoveným Úmluvou. 

Dle článku 121 Úmluvy: skály, které neumožňují trvalé osídlení nebo vlastní 

ekonomickou existenci, nemají výlučnou ekonomickou zónu ani kontinentální šelf. 

Na základě tohoto ustanovení by tedy Bruneji nevznikl nárok na rozšíření své 

výlučné ekonomické zóny.  

Druhá zmíněná oblast - Riefman Bank, je nárokována Brunejí na základě prohlášení 

Velké Británie z roku 1954, ve kterém vymezuje hranice ostrova Borneo a 

stanovuje, že hranice budou zahrnovat oblast kontinentálního šelfu a teritoriálních 

vod.64  

Roku 1988 publikoval Brunej mapu rozšiřující kontinentální šelf na 350 námořních 

mil, tento krok ovšem není v souladu s ustanoveními Úmluvy. Úmluva v článku 83 

stanovuje, že ,,Delimitace kontinentálního šelfu mezi státy, které mají protilehlá 

nebo sousedící pobřeží, se stanoví dohodou na základě mezinárodního práva, jak 

je uvedeno v čl. 38 Statutu Mezinárodního soudního dvora, tak, aby bylo dosaženo 

spravedlivého řešení.‘‘ 

3. 2. 6. Malajsie 

Malajsie si nárokuje celkem dvanáct ostrovů v Jihočínském moři, přičemž šest z 

nich je fyzicky okupováno malajskými jednotkami. Malajsie své nároky staví 

především na ustanoveních Úmluvy týkajících se kontinentálního šelfu a zároveň 

na zákoně o kontinentálním šelfu z roku 1966 (Continental Shelf Act), podle kterých 
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by měla mít Malajsie právo na ostrovy obsazené Filipínami a Vietnamem. Žádný z 

nároků vznešený Malajsií se neopírá o historické požadavky.65 

3. 2. 7. Indonésie 

Indonésii lze považovat spíše za nepřímého aktéra jihočínského sporu a vystupuje 

zejména jako zprostředkovatel při vyjednávání mírových dohod. V současné době 

Indonésie kontroluje několik ostrovů v Jihočínském moři, konkrétně Anambas, 

Badas, Natuna a Tambalen a nárokuje si výlučnou ekonomickou zónu o šířce 200 

námořních mil. Indonésie se považuje za souostrovní stát, z toho důvodu pro 

vyměření výlučné ekonomické zóny využívá pravidel stanovených v článku 47 

Úmluvy, který stanovuje, že přímá základní linie se vytyčuje spojením nejzazších 

bodů nejzazších ostrovů a osýchajících útesů souostroví (viz kapitola 4. 3. 

Souostrovní vody). 

Sama Indonésie nepožaduje žádné ze sporných území. Jediným sporným bodem v 

celé situaci je vyměření indonéské výlučné ekonomické zóny, která by tak 

zasahovala až do zóny nárokované Čínou. Indonésie a Čína spolu mají poměrně 

dobré diplomatické vztahy, přesto zde existuje potencionální možnost konfliktu 

ohledně ostrovů Natuna. Ty by se dle názoru Indonéské vlády měly nacházet právě 

ve výlučné ekonomické zóně Indonésie, nicméně Čína o toto území rovněž 

projevila zájem na základě nároků stanovených Linií devíti čar.66 

3. 3. Historické události 

Jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách, v současné době o ostrovy 

v Jihočínském moři soupeří hned několik států. Vzhledem ke strategické 

významnosti této oblasti vznikají mezi státy obklopujícími Jihočínské moře spory, 
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které v některých případech vyústily až v ozbrojený konflikt. Tři největší konflikty 

z druhé poloviny dvacátého století se pokusím v následující kapitole analyzovat.  

První z ozbrojených konfliktů proběhl roku 1974 u Paracelských ostrovů 

v důsledku sporů o surovinové zdroje, které byly u tohoto souostroví objeveny. 

Druhý analyzovaný konflikt se odehrál u Johnsonova útesu v letech 1987 – 1988. 

Oba spory se odehrály mezi Vietnamem a Čínou, která v obou případech zvítězila. 

Poslední konflikt se odehrál roku 1995 mezi Čínou a Filipínami a byl stěžejní 

zejména z toho důvodu, že přilákal pozornost ostatních států. 

Vybrané konflikty jsou pouze ukázkou probíhajících sporů. Ozbrojených konfliktů 

či menších potyček probíhá v oblasti Jihočínského moře více. Jejich počet 

v posledních letech navíc začal silně narůstat. 

3. 3. 1. Bitva o Paracelské ostrovy 

Paracelské ostrovy se skládají z přibližně sto třiceti menších korálových ostrovů a 

útesů nacházející se v Jihočínském moři. Ostrovy jsou v současné době pod 

nadvládou Číny, ale územní nároky si na ně činí rovněž Tchaj-wan a Vietnam. První 

z ozbrojených námořních konfliktů v Jihočínském moři proběhl v roce 1974 právě 

o území Paracelských ostrovů. 

Nárok na tuto skupinu ostrovů si dělala Čína a to na základě Linie devíti čar. 

Nicméně od 50. let dvacátého století se zde silně začaly rozpínat Vietnamské síly, 

kterým Čína v té době nedokázala vzdorovat. 

Následně zájem o ostrovy silně stoupl, a to především v 70. letech dvacátého století. 

Hlavním důvodem zájmu bylo objevení výskytu ropných nalezišť. V roce 1970 

Vietnam započal s prvními seismickými testy v této oblasti a o rok později již byly 

hloubeny první zkušební vrty. Jižní Vietnam roku 1971 oznámil vznik programu, 

který měl za cíl zmapovat ropné zdroje na území, které v té době ovládal. Program 

vznikl s cílem zpřístupnit ropné zdroje zahraničním těžebním společnostem. Krátce 

po zahájení programu roku 1973 Vietnam ovládal celkem šest ostrovů a útesů 
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Spratlyho ostrovů. V září téhož roku poté Vietnam oznámil inkorporaci dalších 

jedenácti Spratlyho ostrovů s cílem nabídnout tato území zahraniční investorům.67 

Tento krok ovšem nezůstal bez povšimnutí. V reakci na Vietnamskou rozpínavost 

se Čína rozhodla posílit svou pozici na Paracelských ostrovech. Z počátku, na 

podzim roku 1973, se pouze začal zvyšovat počet soukromých rybářských lodí v 

okruhu Paracelských ostrovů. Následně čínské rybářské lodě obsadili 9. ledna 1974 

Robertův ostrov a o dva dny později vydalo Čínské ministerstvo zahraničí 

prohlášení, ve kterém Čína deklarovala svou nadvládu nad Spratlyho i Paracelským 

ostrovech, kterou vůbec poprvé, opírala o námořní právo.68 

Obě strany sporu začaly rozmisťovat své ozbrojené síly ve sporném území a ve 

dnech 19. a 20. ledna 1974 došlo k ozbrojeným střetům, které měly za následek přes 

70 obětí na vietnamské straně a 18 obětí na čínské straně. Výsledkem ozbrojeného 

konfliktu bylo ovládnutí souostroví Čínskými silami, tento výsledek přetrval 

doposud. Taylor Fravel ve svém článku ovšem uvádí, že ze strany Číny se 

pravděpodobně nejednalo o plánovanou akci, vzhledem ke skutečnosti, že před 

konfliktem bylo čínské námořnictvo dle tehdejších záznamů 850 mil daleko. 

3. 3. 2. Bitva u Johnsonova útesu 

Druhá námořní bitva o ostrovy v Jihočínském moři proběhla u Johnsonova jižního 

útesu nacházejícího se ve Spratlyho souostroví. Stejně jako v předchozím případě 

byly hlavními aktéry Vietnam a Čína, kromě nich si stejně jako v případě 

Paracelských ostrovů, i Spratlyho ostrovy nárokuje hned několik států. Vzhledem 

k tomu, že ani ratifikace UNCLOS všemi stranami konfliktu nedokázala vyřešit 

spory, týkající se územního rozdělení, došlo roku 1988 k eskalaci konfliktu. 
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Počátky konfliktu můžeme datovat do roku 1987, kdy Mezivládní oceánografická 

komise v rámci UNESCO (UNESCO Intergovernmental Oceanographic 

Commission, IOC) pověřila Čínu vedením výzkumu na Spratlyho ostrovech. Čína 

tak v dubnu roku 1987 započala se stavbou výzkumné stanice na útesu Fiery Cross. 

Postupně došlo k zabrání dalších 7 útesů. V reakci na čínský počin obsadil 

vietnamské námořnictvo čtyři sousední ostrovy s cílem dohlížet na čínské aktivity 

v oblasti.  

14. března 1988 přivážely vietnamské lodě stavební materiál, který měl sloužit ke 

stavbě námořních základen na Johnsonově jižním útesu. Při transportu došlo ke 

střetu s čínským námořnictvem, jehož výsledkem byl ozbrojený konflikt. Historické 

prameny se dosti rozcházejí v otázce toho, kdo zahájil útok jako první. Jisté je, že 

došlo ke vzájemné palbě a jsou doloženy ztráty na obou stranách, s tím, že k 

výraznější ztráty na životech, stejně jako v předchozí bitvě, jsou zaznamenány na 

vietnamské straně. Nejčastěji je udáváno číslo okolo 70 obětí. Na Čínské straně 

byly ztráty na životech několika násobně menší, dle pramenů padlo na čínské straně 

6 obětí. Vietnam rovněž utrpěl ztrátu vojenských plavidlech. Došlo k potopení dvou 

Vietnamských dělových člunů. 

Čínský útok rovněž kritizován pro svou brutalitu vůči vietnamské armádě. V době 

kdy již byla všechna vietnamská plavidla mimo provoz, shromáždili se vietnamští 

vojáci, kteří se odmítali vzdát a neměli možnost obrany, okolo vztyčené národní 

vlajky. Čínská armáda vůči nim zahájila otevřenou palbu z proti letadlových zbraní. 

Za tento incident byla čínská vláda ostře kritizována. 

Výsledkem ozbrojeného konfliktu bylo ovládnutí Johnsonova jižního útesu 

Čínskou lidovou armádou a útes se tak od roku 1988 dostal pod nadvládu Číny. 

Ostatní útesy v oblasti zůstaly pod kontrolou Vietnamu.69 
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3. 3. 3. Incident u Mischiefského útesu 

Incident u Mischiefského útesu v únoru roku 1995 nebyl nikterak dramatický z 

vojenského hlediska, nicméně následkem incidentu došlo k posílení odporu 

menších regionálních hráčů proti čínskému expanzionismu. Incident vyvolal silné 

reakce států, které přímo nefigurují v územních sporech Jihočínského moře, jako 

jsou například Japonsko a USA, stejně tak jako Evropská unie. 

Před konfliktem u Mischiefského útesu Čína proklamovala, že jejím cílem je 

zejména mírové řešení sporů, ke kterému chce dojít prostřednictví bilaterálních 

úmluv. Při bilaterálních jednáních je ovšem Čína v mnohem výhodnějším postavení 

a nachází se ve favorizované pozici oproti ostatním státům, vzhledem k její 

politické a vojenské síle. Z toho důvodu se menší státy snaží dojít k mírovému 

řešení situace raději multilaterálním vyjednáváním. Po incidentu u Mischiefského 

útesu se ještě silněji začala projevovat potřeba zapojení mimo regionálních států a 

mezinárodních organizací k vyřešení konfliktu. 

Mischiefský útes je sporné teritorium, které se nachází ve filipínské výlučné 

ekonomické zóně a nachází se přes 1000 mil daleko od čínského pobřeží. Čína se 

nezdráhala začít konflikt, ačkoliv roku 1992, tedy pouhé tři roky před vypuknutím 

konfliktu, podepsala Deklaraci ASEAN, ve které se zavázala zdržet se jakýchkoliv 

agresivních kroků.70 

Počátek událostí vedoucí k vyvrcholení incidentu můžeme datovat zpět do roku 

1992, kdy došlo k podpisu dohody mezi U.S. Crestone Energy Corporation a 

Chinese National Off Shore Company opravňující americkou společnost k 

průzkumu v oblasti Spratlyho ostrovů. O dva roky později pronajala Vietnamská 

vláda stavbu nacházející se nedaleko čínského smluvního území, ve vodách 

nárokovaných Čínou. V červnu roku 1994 došlo k rychlé eskalaci konfliktu mezi 

Čínou a Vietnamem. Čína tehdy obvinila Vietnam z porušování územních nároků. 
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Krátce po vznesení tohoto obvinění, byl zaznamenán výskyt dvou čínských 

válečných lodí ve vodách Jihočínského moře. Tyto lodě měly za úkol zabránit 

zásobování pronajatého vietnamského území. 

Celý incident se následně v únoru 1995 přenesl k Mischievskému útesu, na kterém 

Filipínská vojska odhalila existenci čínských staveb. Mischievský útes je vzdálený 

pouze 135 námořních mil od filipínského území. V reakci na tento nález povolal 

filipínský prezident vzdušné ozbrojené síly, které zničily značky označující Čínské 

územní nároky v okolí útesu. V březnu došlo k zadržení 62 rybářů, kteří byli 

obvinění z ilegálního rybaření ve filipínských vodách. Do konfliktu se následně 

pokusil vojensky zasáhnout Tchaj-wan. Vzhledem k obavám z vývoje situace byla 

následně tchajwanská vojska odvolána. 

V obavách z eskalace konfliktu vydal ASEAN společné prohlášení, ve kterém 

požadovalo mírové vyřešení konfliktu. Prohlášení ovšem nezabránilo Číně v 

budování dalších staveb na Mischiefském útesu. Vzhledem k obavám z čínské 

přesily se filipínská vláda nikdy nezmohla na vojenskou obranu. Celý případ 

skončil u Stálého rozhodčího soudu v Haagu. Ten rozhodl, že útes se nachází pod 

mořskou hladinou, z toho důvodu nezakládá jakákoliv práva k mořskému území. 

Zároveň Stálý rozhodčí soud konstatoval, že Mischiefský útes se nachází ve 

Filipínské výhradní ekonomické zóně. Fakticky je tento útes ale doposud pod 

nadvládou Číny, která zde pokračuje v konstrukci staveb.71 
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4. Úmluva OSN o mořském právu 

Jak bylo v minulé kapitole zmíněno, přetrvávající konflikty mezi státy o delimitaci 

mořského území, nárůst námořní dopravy, rybolovu a těžby vyústil v potřebu 

upravit otázku mořského práva mezinárodním dokumentem, tímto dokumentem se 

roku 1994 stala Úmluva OSN o mořském právu. Jedním z nejdůležitějších přínosů 

Úmluvy je konečná dohoda států ohledně šířky pobřežního moře, přilehlé zóny a 

stanovení právní úpravy výlučné ekonomické zóny. Zcela nově upravuje Úmluva 

také pravidla týkající se dna moří a oceánů a otázku souostrovních států.72  

Obsah Úmluvy se skládá z preambule a 17 části rozdělených do 320 článků a 9 

dodatků.73 Základními otázkami řešenými v Úmluvě jsou právní režimy mořského 

prostoru, ochrana mořského prostředí, mořský vědecký výzkum, pomoc 

rozvojovým zemím a řešení sporů. Podstatný aspektem Úmluvy je vymezení 

mořských zón, které je zásadní pro určení hranic mezi státy. Konkrétně se jedná o 

pásma pobřežních vod a pásma s nimi související, pásmo pevninné mělčiny a 

výlučná ekonomická zóna.74 

S každým z výše uvedených pásem jsou spojená odlišná práva a pravomoci 

pobřežního stát, z tohoto hlediska je stěžejní jejich přesné vyměření. Stanovení 

těchto linií může být obzvláště komplikované v situaci, kdy se nároky států 

vzájemně střetávají. Tato situace nastala právě v Jihočínském moři, které je 

polouzavřené a státy se nacházejí v přílišné vzájemné blízkosti a soupeří o 

vymezení ekonomické výlučné zóny (upravena v části V. Úmluvy). Situace 

v Jihočínském moři je o to komplikovanější, že v celé oblasti se nachází velké 

množství ostrovů či skal, které mohou rozšířit výlučnou ekonomickou zónu a z toho 

hlediska je podstatné přesné vymezení daného útvaru. S vyměřováním výlučné 
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73 Informační centrum OSN v Praze: Mezinárodní právo [online]. 2005 [cit. 2018-04-01]. Dostupné 

z: http://www.archiv.osn.cz/mezinarodni-pravo/?kap=66 

74 ČEPELKA, Čestmír a Pavel ŠTURMA. Mezinárodní právo veřejné. V Praze: C.H. Beck, 2008. 

Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7179-728-9. str. 235 
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ekonomické zóny souvisí rovněž stanovení hranice pro vyměření základní linie, 

obzvláště u souostrovních států, jejichž základní linie je určována specificky viz 

část IV. Úmluvy (např. Filipíny či Indonésie). Z výše uvedených důvodů jsem se 

v rámci kapitoly Úmluva OSN o mořském právu rozhodla zaměřit na pravidla 

stanovení výlučné ekonomické zóny a výsady pobřežního státu spojené s výlučnou 

ekonomickou zónou, rovněž na charakter mořských útvarů a pravidla pro stanovení 

základní linie souostrovních států a definici volného moře. 

4. 1. Výlučná ekonomická zóna 

Výlučná ekonomická zóna (exclusive economic zone, EEZ) je oblast nacházející se 

za pobřežním mořem a oblast k němu přilehlá. Zóna nesmí být širší než 200 

námořních mil (přibližně 370 kilometrů) od základní linie, od níž se měří šíře 

pobřežního moře. Pobřežní stát může v této zóně vykonávat pravomoci stanovené 

v Úmluvě (čl. 55 - 75) mezi tyto pravomoci patří například průzkumu a využívání 

přírodních zdrojů, ať živých či neživých, mořského dna a podzemí a vod nad nimi 

ležících, jejich uchovávání a hospodaření s nimi, zřizování a využívání umělých 

ostrovů, svrchovaná práva za účelem průzkumu a těžby přírodních zdrojů apod.  

Všechny ostatní státy mohou ve výlučné ekonomické zóně využívat svobodu 

plavby, přeletu, kladení podmořských kabelů a potrubí, jakož i jiných způsobů 

využívání moře týkajících se těch mezinárodním právem uznávaných svobod, které 

jsou spojeny s provozem lodí, letadel, podmořských kabelů a potrubí a jež jsou 

slučitelné s ostatními ustanoveními Úmluvy.75 

V případě států s protilehlým či sousedním pobřežím se šíře výlučné ekonomické 

zóny stanoví dohodou na základě práva, tak, aby bylo dosaženo spravedlivého 

řešení. Není-li možné dosáhnout delimitace spravedlivým řešením, bude se 

postupovat dle části XV – řešení sporů.76 Dojde-li ke konfliktu mezi zájmy 

pobřežního státu a kteréhokoli jiného státu nebo států, měl by být tento konflikt 

vyřešen na základě spravedlnosti a ve světle všech příslušných okolností a s 

                                                 

75 Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu, 1982, č. 240/1996 Sb., článek 57 

76 Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu, 1982, č. 240/1996 Sb., článek 74 
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ohledem na poměrnou důležitost dotčených zájmů stran, jakož i mezinárodního 

společenství jako celku.77 

Podle rozhodnutí arbitrážního tribunálu Čína hned několikrát narušila výlučnou 

ekonomickou zónu Filipín. Dvě nejvíce sporné oblasti - Mischief Reef and Second 

Thomas Shoal, jakožto vynořující se vyvýšeniny (článek 13 Úmluvy) spadají do 

výlučné ekonomické zóny Filipín, tak jak je stanovena Úmluvou. Výstavba, která 

probíhá na Mischief Reef, pod vlajkou Číny je tedy z tohoto hlediska nezákonná. 

Čína je rovněž podle arbitrážního tribunálu odpovědná za nedodržení náležité péče 

při předcházená rybolovu čínskými občany ve výlučné ekonomické zóně Filipín, 

právo využívat zdroje podle článku 56 Úmluvy náleží pobřežnímu státu, tedy 

Filipínám. Další nezákonný postup Číny lze spatřovat v případě, kdy zabránila 

Filipínským rybářům v lovu poblíž Scarborough Shoal, který se rovněž nachází ve 

výlučné ekonomické zóně Filipín. 

Článek 61 Úmluvy týkající se zachovávání živých zdrojů stanovuje, že pobřežní 

stát určí, na základě vědeckých údajů, které má k dispozici, přípustný úlovek živých 

zdrojů ve své výlučné ekonomické zóně, tak, aby nedocházelo k nadměrné těžbě. 

Nad celým územím Jihočínského moře bylo v květnu 2012 čínským ministerstvem 

zemědělství vyhlášeno moratorium ohledně lovu ryb (blíže viz kapitola 6. 1. 2.). 

S ohledem na znění článku 61 Úmluvy, došlo dle arbitrážního tribunálu vyhlášením 

moratoria k porušení suverénních práv států obklopující Jihočínské moře nad 

živými zdroji v oblasti. 

Další konflikt ohledně vymezení výlučné ekonomické zóny můžeme vidět 

v případě Bruneje. Jak bylo uvedeno v kapitole 3.5 Brunej uměle prodloužila svou 

výlučnou ekonomickou zónu za využití Luissa Reef. Luissa Reef je skála a podle 

článku 121 Úmluvy nekonstituje právo na výlučnou ekonomickou zónu, ta by se 

tak měla měřit od základní hranice, kterou by v tomto případě bylo pobřeží Bruneje, 

nikoliv Luissa Reef. Výlučná ekonomická zóna Bruneje se dostává do konfliktu 

s čínskou Linií devíti čar. 

                                                 

77 Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu, 1982, č. 240/1996 Sb., článek 59 
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Dalším příkladem sporu ohledně vymezení výlučné ekonomické zóny je Indonésie. 

Ta je považována za souostrovní stát, z toho důvodu pro vyměření výlučné 

ekonomické zóny využívá pravidel stanovených v článku 47 Úmluvy. Svým 

vymezením výlučné ekonomické zóny se ovšem dostává do konfliktu s nároky 

Číny. 

4. 2. Volné moře 

,,Volným mořem (high seas) se označují souvislé mořské plochy za hranicemi 

teritoriálních a souostrovních vod, dále se režim volného moře uplatňuje také v 

přilehlých zónách, výlučných hospodářských pásmech a vodách pevninské 

mělčiny, avšak zde je zkrácen o výsostná práva, vyhrazená pobřežním státům.‘‘78 

Jedná se o všechny části moře, které nejsou zahrnuty do výlučné ekonomické zóny, 

do pobřežního moře anebo do vnitrozemských vod státu či do souostrovních vod 

souostrovního státu. Žádný stát si nemůže činit nároky na svrchovanost nad volným 

mořem.79 Volné moře je určeno k užívání všem státům (res communis omnium), 

žádný stát si nemůže kteroukoliv část volného moře přisvojit, jedná se tedy o res 

extra commercium. Území volného moře je určeno pro mírové účely, navíc má 

každý stát právo využívat volné moře k plavbě, přeletu, kladení podmořských 

kabelů či potrubí, stejně tak jako k budování technických staveb.80 

Přes vzájemnou blízkost všech států se po vyměření nejzazší linie výlučné 

ekonomické zóny nachází v Jihočínském moři oblast, kterou lze charakterizovat 

jako volné moře (viz příloha 1). Některé části mořského dna v této oblasti 

Jihočínského moře však byly a mohou být nárokovány jako rozšířené kontinentální 

šelfy pobřežních zemí. Státy obklopující Jihočínské moře mohou vznést své nároky 

na rozšíření kontinentálního šelfu ke Komisi OSN pro hranice kontinentálního 

šelfu, avšak vzhledem k námitkám ostatních států v oblasti je nepravděpodobné, že 

                                                 

78 ČEPELKA, Čestmír a Pavel ŠTURMA. Mezinárodní právo veřejné, opak. citace 75, str. 250 

79 Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu, 1982, č. 240/1996 Sb., článek 89: Žádný 

stát si nemůže činit platné nároky na podrobení kterékoli části volného moře své svrchovanosti. 

80 ČEPELKA, Čestmír a Pavel ŠTURMA. Mezinárodní právo veřejné, opak. citace 75, str. 251 



37 

 

jim bude vyhověno. Oblast volného moře a jurisdikce nad touto oblastí proto stále 

zůstává předmětem sporu mezi všemi aktéry. 

Vzhledem k tomu, že Jihočínské moře je polouzavřené moře, jak je definováno 

v článku 122 a 123 Úmluvy (skládá se především z pobřežních moří a výlučných 

ekonomických zón dvou nebo více pobřežních států) měly by zúčastněné státy 

vzájemně spolupracovat při výkonu svých práv a povinností vyplývajících z této 

Úmluvy. Jedním z řešení, jak se vypořádat s volným mořem a mořským dnem 

uprostřed Jihočínského moře, je založit multilaterální organizaci pro správu 

volného moře a mořského dna, tak jak požaduje článek 197 Úmluvy. Podobně 

postupovaly zúčastněné státy v případě sporu mezi El Salvatorem, Nikaraguou a 

Hondurasem ([1992] ICJ Rep 351).81 Uvedené státy mají nedílné právo nad 

Fonseckým zálivem a zdroji v zálivu. 

Další možností, kterou Mark J. Valencia uvádí ve svém článku pro The Straits 

Times, je vytvořit systém vícestupňové ochrany, kdy by některé útvary požívaly 

ochrany za účelem vědeckého výzkumu, další by byly využívány např. za účelem 

využívání zdrojů.82  

Vzhledem k tomu, že volné moře je určeno k užívání všem státům, rozhodnutí 

ohledně statutu volného moře a jeho kontroly je stěžejní také pro státy, které nejsou 

hlavními aktéry sporu, mezi tyto státy patří například Japonsko či Spojení státy 

americké. Jihočínské moře je významné jakožto dopravní uzel a pro oba státy je tak 

podstatní zajistit svobodu plavby a přeletu nad sporným územím. 

                                                 

81 Land, Island and Maritime Frontier Dispute, El Salvador and Nicaragua (intervening) v Honduras, 

Judgment, Merits, ICJ GL No 75, [1992] ICJ Rep 351, ICGJ 100 (ICJ 1992), 11th September 1992, 

International Court of Justice [ICJ] 

82 Potential for collaboration in area beyond national jurisdiction: South China Sea tribunal 

ruling [online]. The Straits Times, 2016 [cit. 2018-06-08]. Dostupné z: 

https://www.straitstimes.com/opinion/potential-for-collaboration-in-area-beyond-national-

jurisdiction 
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4. 3. Souostrovní vody 

Kromě výše mořských zón zavádí Úmluva zcela nový institut, kterým jsou tzv. 

souostrovní vody (archipelagic waters)83, tato nově vzniklá kategorie významně 

ovlivňuje souostrovní státy jako jsou například Indonésie či Filipíny. Podle článku 

47 Úmluvy: ,,Souostrovní stát může vytyčit přímé základní linie spojující nejzazší 

body nejzazších ostrovů a osýchajících útesů souostroví za podmínky, že takové 

základní linie budou zahrnovat hlavní ostrovy a oblast, kde se poměr vodní plochy 

a souše, včetně atolů, pohybuje mezi 1:1 a 9:1.‘‘ Délka těchto linií nesmí přesáhnout 

100 námořních mil. Podle článku 47 si tedy mohou souostrovní státy stanovit 

základní linii jinak, než je stanoveno v čl. 5 Úmluvy (místo největšího odlivu moře), 

pokud postupují v souladu s článkem 47 Úmluvy. Souostrovní stát má rovněž 

povinnost zveřejnit námořní mapy zachycující vymezení mořských linií nebo 

seznamy geografických souřadnic a uložit kopie každé takové mapy nebo seznamu 

u generálního tajemníka OSN. Šíře teritoriálních vod a dalších pásem se pak měří 

od takto vytyčené základní linie. 

Vymezení hranic souostrovních vod je stěžejní zejména z toho důvodu, že Úmluva 

přiznává právo pobřežnímu státu vykonávat svrchovanost nad svým pevninským 

územím, nad vnitřními vodami, a v případě souostrovního státu také nad 

souostrovními vodami a nad  přilehlými mořskými pásmy zvanými pobřežní moře 

a to včetně vzdušného prostoru nad pobřežním mořem, jakož i na jeho mořské dno 

a podzemí. Jak již bylo zmíněno, toto pravidlo se výrazně dotýká zejména Filipín a 

Indonésie. Filipíny tak mohou vykonávat svrchovanost nad poměrně rozsáhlým 

územím souostrovních vod v Jihočínském moři (mapa souostrovních vod Filipín 

viz příloha č. 2) 

  

                                                 

83 ČEPELKA, Čestmír a Pavel ŠTURMA. Mezinárodní právo veřejné, opak. citace 75, str. 242 
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5. Mezinárodní tribunál pro mořské právo a 

urovnávání sporů mořského práva 

Státy, jež přistoupily k Úmluvě, se zavázaly řešit konflikty týkající se práva moře 

pokojnými prostředky, jak je stanoveno v článku 279 Úmluvy (viz níže). V případě, 

nedohodnou-li se státy mírovou cestou, je otázce řešení konfliktů, způsobům a 

institucím urovnávání sporů mezi stranami Úmluvy věnována Část XV a čtyři 

přílohy Úmluvy (Příloha V - Smírčí řízení; Příloha VI - Statut Mezinárodního 

tribunálu pro mořské právo, Příloha VII - Arbitráž, Příloha VII - Zvláštní arbitráž).  

Jak již bylo zmíněno, účastnické státy mají dle článku 279 Úmluvy povinnost řešit 

jakýkoliv spor mezi sebou, který se týká výkladu nebo použití Úmluvy, pokojnými 

prostředky v souladu s článkem 2 odst. 3 Charty OSN,84 a usilovat o urovnávání 

sporů pokojnými prostředky uvedenými v článku 33 odst. 1 Charty OSN.85 Volba 

těchto prostředků je již plně v kompetenci smluvních stran.  

Vznikne-li mezi státy spor, mají dle Úmluvy povinnosti vzájemné výměny názorů, 

ohledně způsobu urovnání sporu, popřípadě zvolí jiný pokojný prostředek dle 

článku 28386. Článek 284 odst. 1 Úmluvy umožňuje účastnickému státu sporu 

navrhnout druhé straně předložení sporu ke smírčímu řízení podle postupu 

                                                 

84 Článek 2 odst. 3 Charty OSN: Všichni členové řeší své mezinárodní spory pokojnými prostředky 

tak, aby ani mezinárodní mír a bezpečnost, ani spravedlnost nebyly ohrožovány.  

85 Článek 33 odst. 1 Charty OSN: Strany v každém sporu, jehož trvání by mohlo ohrozit udržení 

mezinárodního míru a bezpečnosti, budou nejprve usilovat o jeho řešení vyjednáváním, šetřením, 

zprostředkováním, řízením smírčím, rozhodčím nebo soudním, použitím oblastních orgánů nebo 

ujednání nebo jinými pokojnými prostředky podle vlastní volby.  

86 Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu, 1982, č. 240/1996 Sb., článek 283 – 

Povinnost vyměňovat si názory: 

1. Jestliže mezi účastnickými státy vznikne spor, který se týká výkladu nebo použití této Úmluvy, 

vymění si strany sporu neprodleně názory, pokud jde o urovnání sporu jednáním nebo jinými 

pokojnými prostředky. 

2. Strany rovněž neprodleně přistoupí k výměně názorů vždy, když řízení o urovnání sporu bylo 

ukončeno, aniž by spor byl urovnán, nebo když spor byl urovnán a okolnosti vyžadují další 

konzultace ohledně způsobu provedení tohoto urovnání. 
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stanoveného v Příloze V, popřípadě dle jiného smírčího řízení. Dohodnou-li se 

strany na použití smírčího řízení, může kterákoliv strana předložit žádost o vyřešení 

sporu k příslušnému orgánu. Pokud k dohodě ohledně použití smírčího řízení 

nedojde, považuje se řízení za ukončené.  

V případech, kdy se strany nedohodnou a nedojde k urovnání sporu vzájemnou 

dohodou či ve smírčím řízení (část XV, oddíl 1), poskytuje článek 286 kterékoliv 

straně možnost předložit žádost o vyřešení sporu soudu nebo tribunálu, který je 

příslušný dle oddílu 2 části XV. Státy si již při podpisu, ratifikaci nebo přistoupení 

k Úmluvě nebo kdykoli poté písemným prohlášením mohou zvolit jeden nebo více 

způsobů urovnávání sporů stanovený v článku 287, konkrétně lze volit mezi 

Mezinárodním tribunálem pro mořské právo, jež byl založen v souladu s Přílohou 

VI; Mezinárodním soudním dvorem; arbitrážním tribunálem ustaveným v souladu 

s Přílohou VII a zvláštním arbitrážním tribunálem ustaveným v souladu s Přílohou 

VIII pro jednu nebo více kategorií sporů v příloze zmíněných.87 

Každá z výše uvedených institucí má svá specifika. Největším rozdílem v 

uvedených způsobech řešení konfliktu je v konečnosti rozhodnutí a v možnosti 

ovlivnit složení orgánů. Zatímco rozhodnutí Mezinárodního tribunálu pro mořské 

právo a Mezinárodního soudního dvora jsou konečná a pro strany sporu závazná, 

proti rozhodnutí arbitrážního orgánu je možno podat odvolání (byla-li tato možnost 

předem stranami sjednána).88 Strany sporu pak mohou v případě arbitrážního řízení 

ovlivnit výběr arbitrů, nikoliv však ovlivnit složení soudních orgánů. 

                                                 

87 JOHN E. NOYES. In re Arbitration Between the Philippines and China [online], 8 - 9 [cit. 2018-

04-01]. DOI: 10.5305/amerjintelaw.110.1.0102. ISBN 10.5305/amerjintelaw.110.1.0102. Dostupné 

z: http://www.jstor.org/stable/10.5305/amerjintelaw.110.1.0102 

88 Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu, 1982, č. 240/1996 Sb., příloha VII, 

článek 11 Úmluvy - Konečnost výroku: Jestliže se strany sporu předem nedohodly na odvolacím 

řízení, je výrok konečný a neodvolatelný. Všechny strany sporu jsou povinny se mu podřídit. 



41 

 

5. 1. Mezinárodní tribunál pro mořské právo 

Mezinárodní tribunál pro mořské právo byl ustanoven roku 1996 a jeho fungovaní 

je upraveno v Příloze VI Úmluvy. Tribunál vykonává jurisdikci nad spory 

vyplývajícími z interpretace a aplikace Úmluvy, popřípadě nad všemi oblastmi 

stanovenými v jiných dohodách vyjmenovaných v článku 21 Úmluvy. 

Sídlem Tribunálu bylo stanoveno německé město Hamburg, avšak funkce 

Tribunálu mohou být vykonávány kdekoliv, tak jak uzná Tribunál za vhodné.89 

Tribunál se skládá z 21 členů. Jsou jimi nezávislé osoby, znalci mořského práva, 

které se těší nejlepší pověsti. Členové Tribunálu jsou voleni ze seznamu navržených 

osob. Znalce navrhují signatáři Úmluvy. Každý stát, který je stranou dohody může 

navrhnout maximálně dva kandidáty. V Tribunálu nikdy nesmí působit dvě osoby 

z jednoho státu. Funkční období člena Tribunálu trvá devět let a členové mohou být 

voleni opětovně. Při výkonu své funkce požívají členové diplomatických výsad a 

imunit. Tribunál si dále volí svého předsedu a místopředsedu s funkčním obdobím 

tři roky, s možností opětovného zvolení. Rovněž je ustavován tajemník Tribunálu.90 

Tribunál řeší žádosti o vyřešení sporu mezi státy, jež jsou signatáři Úmluvy, 

v některých případech může být stranou sporu i nestátní subjekt, jako například 

mezinárodní organizace, právnické či fyzické osoby.91 Tribunál řeší spory, ke 

kterým má jurisdikci v souladu s Úmluvou, avšak k dnešnímu dni má Tribunál 

                                                 

89 The Internation Tribunal for Law of the Sea: The Tribunal [online]. [cit. 2018-04-01]. Dostupné 

z: https://www.itlos.org/en/the-tribunal/ 

90 Statut Mezinárodního tribunálu pro mořské právo (1833 UNTS 3; 21 ILM 1261) 

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/basic_texts/statute_en.pdf   

91 International Tribunal for Law of The Sea [online]. [cit. 2018-04-03]. Dostupné z: 

https://www.itlos.org/en/jurisdiction/competence/  

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/basic_texts/statute_en.pdf
https://www.itlos.org/en/jurisdiction/competence/
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pravomoc rozhodovat o sporech vyplývajících z dalších dvanácti mezinárodních 

smluv, ve kterých mu byla přímo udělena rozhodovací pravomoc.92 

První žádost o vyřešení sporu byla Tribunálu předložena v listopadu 1997 (The M/V 

"SAIGA" Case (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea)) a doposud bylo 

k Tribunálu podáno 25 žádostí o projednání, převážně se spory týkaly údajně 

neprávem zadržených lodí, zachování živých organismů či prevence při 

znečištění.93 Tribunál rozhodoval například spor týkající se delimitace mořských 

hranic mezi Ghanou a Pobřežím slonoviny v Atlantickém oceánu (spor č. 23), 

delimitaci mořských hranic mezi Myanmarem a Bangladéši v Bangladéšském 

zálivu (spor č. 16) či v případě zabývajícím se ochranou populace mečouna 

obecného mezi Chile a Evropským společenstvím.94  

5. 2. Arbitráž 

Má se za to, že signatáři Úmluvy, kteří nejsou zahrnuti v platném prohlášení 

ohledně volby postupu při řešení sporu v případě nastalého konfliktu, přijali 

rozhodčí řízení podle Přílohy VII Úmluvy.95 Spor může být předložen pouze k 

arbitráži v souladu s Přílohou VII Úmluvy v případech, kdy strany sporu nepřijaly 

pro urovnání sporu stejné řízení, nedohodly-li se strany jinak.96 

                                                 

92 Seznam smluv, které udělují Tribunálu pravomoc rozhodnout dostupný na: 

https://www.itlos.org/en/jurisdiction/international-agreements-conferring-jurisdiction-on-the-

tribunal/  

93 International Tribunal for Law of The Sea: Cases [online]. [cit. 2018-04-03]. Dostupné z: 

https://www.itlos.org/en/cases/ 

94 Case concerning the Conservation and Sustainable Exploitation of Swordfish Stocks in the South-

Eastern Pacific Ocean (Chile/European Community); dostupné z International Tribunal for Law of 

The Sea: The Tribunal [online]. [cit. 2018-04-03]. Dostupné z: https://www.itlos.org/en/the-

tribunal/ 

95 Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu, 1982, č. 240/1996 Sb., článek 287, 

odstavec 3 

96 Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu, 1982, č. 240/1996 Sb., článek 287, 

odstavec 5 

https://www.itlos.org/en/jurisdiction/international-agreements-conferring-jurisdiction-on-the-tribunal/
https://www.itlos.org/en/jurisdiction/international-agreements-conferring-jurisdiction-on-the-tribunal/
https://www.itlos.org/en/the-tribunal/
https://www.itlos.org/en/the-tribunal/
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Popularita řešení sporů prostřednictvím arbitráže dle Přílohy VII se v poslední době 

zvyšuje. Důvodem je větší míra flexibility. Arbitrážní tribunál má možnost sám si 

stanovit svůj jednací řád, který každé straně zajistí plnou možnost slyšení a 

projednání jejího případu.97 

Arbitrážní tribunál se skládá z pěti rozhodců, není-li stranami dohodnut jiný počet. 

Ustavení arbitrážního soudu se zabývá článek 3 Přílohy VII. Úmluva dovoluje 

každé straně sporu jmenovat jednoho člena tribunálu. Zbývající tři členové jsou 

ustaveni dohodou stran. Nejmenuje-li jedna ze stran sporu člena tribunálu, může 

být tento člen jmenován Předsedou Mezinárodního tribunálu pro mořské právo. 

Členové arbitrážního tribunálu jsou jmenování ze seznamu arbitrů vedeným 

Generálním tajemníkem OSN. Každý účastnický stát je oprávněn do tohoto 

seznamu jmenovat čtyři arbitry.98 

Strany mají povinnost v souladu se svými zákony a za použití všech prostředků, 

které mají k dispozici, usnadnit práci arbitrážního tribunálu, a to zejména tím, že 

předávají arbitrážnímu všechny příslušné dokumenty, prostředky a informace, které 

mohou napomoci při rozhodování a umožňují mu v případě nutnosti předvolat 

svědky a znalce anebo získat jejich svědectví a navštěvovat místa, kterých se případ 

týká.99 Náklady tribunálu spojené s vyřešením sporu nesou, včetně odměňování 

jeho členů, rovným dílem strany sporu.100 

                                                 

97 Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu, 1982, č. 240/1996 Sb., Příloha VII, 

článek 5 

98 Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu, 1982, č. 240/1996 Sb., Příloha VII, 

článek 2 

99 Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu, 1982, č. 240/1996 Sb., Příloha VII, 

článek 6 

100 Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu, 1982, č. 240/1996 Sb., Příloha VII, 

článek 7 
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Arbitrážní tribunál přijímá rozhodnutí většinou hlasů jeho členů. Jestliže méně jak 

polovina členů není přítomna anebo zdrží-li se hlasování, není to na překážku přijetí 

rozhodnutí. V případě rovnosti má rozhodující hlas předseda.101 

Výrok arbitrážního tribunálu je omezen na předmět sporu a musí být vždy 

odůvodněn. Výrok je konečný a neodvolatelný (proti výroku se lze odvolat pouze 

v případě, že si strany tuto možnost dříve sjednaly) a strany sporu jsou povinny se 

jím řídit. Rozepře týkající se výkladu výroku mohou být předloženy arbitrážnímu 

tribunálu, který výrok vynesl popřípadě po dohodě všech stran také jinému soudu 

nebo tribunálu dle článku 287 Úmluvy.102 

5. 3. Mezinárodní soudní dvůr 

Mezinárodní soudní dvůr je hlavní soudní orgán Organizace spojených národů a 

sídlí v Paláci míru v Haagu. Mezinárodní soudní dvůr byl zřízen Chartou OSN roku 

1945 a začal fungovat v dubnu 1946. Od svého založení rozhodoval hned několik 

případů týkajících se otázek regionální suverenity.103 

Konkrétně rozhodoval Mezinárodní soudní dvůr roku 2002 spor mezi Malajsií a 

Indonésií ohledně suverenity nad ostrovy Pulau Ligitan a Pulau Sipidan, ve stejném 

roce rozhodoval další spor mezi Malajsií a Indonésií ohledně suverenity nad Pedra 

Branca/Pulau Batu Puteh a v roce 2008 spor mezi Malajsií a Singapurem o Middle 

Rocks and South Ledge.  

Jednou z podmínek pro vedení řízení před Mezinárodním soudním dvorem, podle 

pravidel stanovených Chartou OSN je, že musí účastnící se stát sporu s řízením před 

Mezinárodním soudním dvorem souhlasit. Důvodem proč nebylo řešení konfliktu 

                                                 

101 Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu, 1982, č. 240/1996 Sb., Příloha VII, 

článek 8 

102 Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu, 1982, č. 240/1996 Sb., Příloha VII, 

článek 10 - 12 

103 International Court of Justice: The Court [online]. [cit. 2018-04-01]. Dostupné z: http://www.icj-

cij.org/en/court 

http://www.icj-cij.org/en/court
http://www.icj-cij.org/en/court
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v Jihočínském moři před Mezinárodním soudním dvorem možné, byl v neposlední 

řadě fakt, že Čína v roce 2011 odmítla Filipínský návrh na tento způsob řešení.104 

5. 4. Stálý rozhodčí soud 

Stálý rozhodčí soud je mezivládní organizace, zřízena roku 1899 na První Haagské 

mírové konferenci Úmluvou o pokojném vyřizování mezinárodních sporů a je tak 

nejstarší institucí pro řešení mezinárodních sporů vůbec. Organizace sídlí v Haagu, 

v Paláci míru a v současné době má 121 členských států.105 Stálý rozhodčí soud 

usnadňuje vedení arbitráže či řízení o jakémkoliv sporu mezi státy. K dnešnímu dni 

spravovala celkem 12 sporů podle Dodatku VII Úmluvy o mořském právu. 

Filipíny se rozhodly spor v Jihočínském moři řešit před arbitrážním tribunálem 

ustaveným v souladu s Přílohou VII Úmluvy, následně v červenci 2013 

Mezinárodní tribunál pro mořské právo rozhodl, že Stálý rozhodčí soud bude 

sloužit jako Tribunál pro Jihočínské moře, tedy orgán, u kterého bude řízení vedeno 

(tzv. The Registry). Podle procesních pravidel musí Stálý rozhodčí soud uchovávat 

archív všech řízení a poskytnout vhodné podmínky pro vedení sporu. Mezi 

poskytované služby patří například výběr a jmenování znalců, publikování 

informací, organizování jednání v Paláci míru a rovněž organizace financování 

arbitráže.106 

  

                                                 

104 SCOTT, David. Conflict Irresolution in the South China Sea [online]., opak. cit. 34, str. 1021 

105 Permanent Court of Arbitration: History [online]. [cit. 2018-04-01]. Dostupné z: https://pca-

cpa.org/en/about/introduction/history/  

106 Press Release: The South China Sea Arbitration (The Republic Of The Philippines V. The 

People’s Republic Of China) [online]. In: 12 července 2015, s. 3 [cit. 2018-04-03]. Dostupné z: 

https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/07/PH-CN-20160712-Press-Release-No-

11-English.pdf 

https://pca-cpa.org/en/about/introduction/history/
https://pca-cpa.org/en/about/introduction/history/
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6. Rozhodnutí stálého rozhodčího soudu 

Z důvodu vleklých sporů bylo dne 22. ledna 2013 ze strany Filipín iniciováno řízení 

dle části XV oddílu 2 Úmluvy (Obligatorní řízení, jejichž výsledkem jsou závazná 

rozhodnutí). Části XV oddílu 2 se využije v případě řešení sporů, týkajících se 

výkladu nebo použití Úmluvy, které nebyly urovnány pokojnými prostředky v 

souladu s článkem 2 odst. 3 Charty OSN. Vzhledem k tomu, že Čína i Filipíny jsou 

signatáři Úmluvy (Filipíny ratifikovaly Úmluvu dne 8. května 1984, Čína 

ratifikovala Úmluvu dne 7. června 1996),107 bylo možné část XV Úmluvy na případ 

aplikovat. 

Rozhodování arbitrážního tribunálu o sporech týkajících se mořského práva je 

limitováno pravomocemi, jemu svěřenými Úmluvou, ta dovoluje arbitrážnímu 

tribunálu rozhodování pouze o otázkách výkladu Úmluvy a vymezování mořských 

hranic, nikoli rozhodování o otázce suverenity států nad jakýmkoliv zemským 

územím.108 Ačkoliv je tribunál oprávněn rozhodovat pouze o otázkách výkladu 

Úmluvy a vymezování mořských hranic, roku 2006 Čína vydala prohlášení, na 

základě kterého chtěla vyloučit i jednu z těchto pravomocí, tedy možnost tribunálu 

závazně rozhodovat otázky vymezování námořních hranic a prohlásila, že tato 

pravomoc tribunálu nepřísluší.109 

Filipínské podání adresované arbitrážnímu tribunálu obsahovalo žádost o závazné 

posouzení celkem patnácti otázek, z nichž všechny spadaly do pravomoci tribunálu. 

Nejčastěji se tyto otázky zabývaly čínskou aktivitou ve sporné oblasti, právních 

základů mořského práva, statutem některých geografických útvarů a porušováním 

Úmluvy o mezinárodním právu mořském. Jak vyplývá z hodnocení tribunálu, 

žádná z patnácti otázek adresovaných tribunálu požadavek na určení suverenity nad 

zemským povrchem neobsahovala.  

                                                 

107 PCA Case No 2013-19. odst.. 4 

108 PCA Case No 2013-19. odst. 5 

109 PCA Case No 2013-19. odst. 6 
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V reakci na kroky učiněné Filipínami vydala Čínská vláda 7. prosince 2014 

prohlášení, ve kterém se uvádí, že Čína razantně odmítá jakkoliv se účastnit 

iniciovaného řízení. Odmítne-li jeden ze států účast na řízení, je následný postup 

arbitrážního tribunálu upraven Úmluvou. Problematice se věnují dva články 

Úmluvy, ze kterých jasně plyne, že rozhodnutí strany sporu nezúčastnit se řešení 

sporu nezakládá překážku řízení (viz blíže kapitola 6. 3. Neúčast Číny na řízení).  

Čínská vláda v reakci na vývoj situace vydala několik oficiálních prohlášení, 

týkajících se konfliktu v Jihočínském moři a arbitrážního řízení, avšak zdůraznila, 

že žádné z těchto prohlášení nesmí být interpretováno jako čínská účast na řízení a 

nemělo by se jimi argumentovat kdykoliv v průběhu řízení. Arbitrážní tribunál se 

přesto rozhodl věnovat pozornost vyjádření, ve kterém čínská vláda popírá 

pravomoc arbitrážního tribunálu rozhodnout o předmětu sporu. V reakci na čínské 

pochybnosti svolal arbitrážní tribunál slyšení o pravomoci a přípustnosti řízení, 

které proběhlo ve dnech 7. – 13. července 2015. Na základě výsledků tohoto slyšení 

bylo dne 29. října 2015 vydáno Vyjádření o příslušnosti (tzv. Award on 

Jurisdiction) (blíže viz kapitola 6. 2. Předběžné řízení). 

V předběžném řízení jednal tribunál rovněž o přípustnosti patnácti filipínských 

otázek, o kterých mělo být rozhodnuto. Otázky znějí následovně: 

1. Čínské námořní nároky v Jihočínském moři nemohou, stejně jako ty 

filipínské, přesáhnout povolený rámec výslovně stanovený Úmluvou o 

mořském právu. 

2. Čínské nároky na svrchovanost doprovázené historickými nároky tzv. Linie 

devíti čar jsou v rozporu s Úmluvou a nemají tak právní efekt nad rámec 

přesahující limity stanovené Úmluvou. 

3. Mělčina Scarborough nezakládá nárok na výlučnou ekonomickou zónu či 

kontinentální šelf. 

4. Mischievský útes, Druhá Thomasova mělčina a útes Subi jsou 

nízkoúrovňové vyvýšeniny, které nezakládají nárok na teritoriální moře, 

výlučnou ekonomickou zónu či kontinentální šelf a nejedná se o útvary, 

které jsou schopné přivlastnění obsazením (zabráním). 
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5. Mischievský útes, Druhá Thomasova mělčina jsou součástí výlučné 

ekonomické zóny a kontinentálního šelfu Filipín. 

6. Gaven Reef and McKennan Reef jsou nízkoúrovňové vyvýšeniny, které 

nezakládají nárok na teritoriální moře, výlučnou ekonomickou zónu či 

kontinentální šelf, ale jejich hladina moří, může být využita jako základní 

linie pro stanovení šířky moře. 

7. Johnson Reef, Cuarteron Reef and Fiery Cross Reef negenerují žádný nárok 

na výlučnou ekonomickou zónu či kontinentální šelf. 

8. Čína neoprávněně zasahovala do užívání a výkonu svrchovaného práva 

Filipín, když využívala živé i neživé zdroje nacházející se ve filipínské 

výlučné ekonomické zóně a kontinentálním šelfu. 

9. Čína neoprávněně nedokázala zabránit svým státním příslušníkům a 

plavidlům využívání živých zdrojů ve výlučné ekonomické zóně Filipín. 

10. Čína neoprávněně zabránila filipínským rybářům v tom, aby provozovali 

své živobytí zasahováním do tradičních rybolovných činností v 

Scarborough Shoal. 

11. Čína porušila povinnosti na ochranu mořského prostředí stanovené 

Úmluvou v těchto oblastech: Scarborough Shoal, Second Thomas, Shoal, 

Cuarteron Reef, Fiery Cross Reef, Gaven Reef, Johnson Reef, Hughes, Reef 

and Subi Reef. 

12. Čínská obsazení a stavební aktivity na Mischievském útesu: 

a. porušily ustanovení Úmluvy týkající se umělých ostrovů, instalací a 

kontrakcí 

b. porušily čínské povinnosti ochraňovat mořské prostředí dle Úmluvy 

c. přestavují neoprávněný pokus o přivlastnění v rozporu s Úmluvou  

13. Čína porušila své povinnosti vyplývající z Úmluvy tím, že provozovala svá 

plavidla nebezpečným způsobem a způsobila tak vážné riziko kolize s 

filipínskými plavidly, která se plavila v blízkosti Scarboroughské mělčiny 
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14. Od počátku arbitrážního řízení v lednu 2013 Čína neoprávněně prohloubila 

a rozšířila spor, mimo jiné tímto: 

a. zasahování do filipínského práva plavby poblíž Second Thomas Shoal 

b. zabraňování dodávkám a střídání námořních pracovníků u Second 

Thomas Shoal 

c. ohrožování zdraví a životních podmínek námořních pracovníků Second 

Thomas Shoal 

d. provádění bagrování, umělých ostrovních staveb a dalších staveních 

aktivit na  Mischief Reef, Cuarteron Reef, Fiery Cross Reef, Gave, 

Reef, Johnson Reef, Hughes Reef and Subi Reef 

15. Čína musí respektovat práva a svobody Filipín mající základ v Úmluvě, 

musí jednat v souladu s povinnostmi jí vyplývající z Úmluvy, včetně těch, 

které se týkají ochrany a zachování mořského prostředí v Jihočínském moři 

a bude uplatňovat svá práva a svobody v Jihočínském moři s patřičným 

ohledem na ty na Filipínách podle Úmluvy. 

Tribunál na základě předběžného řízení souhlasil s projednáním otázek 3, 4, 6, 7, 

10, 11, 13 a po doplnění také s otázkou 15, zbylé otázky nebyly projednávány. 

6. 1. Skutkové okolnosti 

Kromě incidentů zmíněných v kapitole 3. 3. Historické události, které se všechny 

udály ve 20. století, došlo hned k několika střetům mezi státy také v posledních 

letech, zejména poté od roku 2010. Filipíny si stěžovaly na zásah do svých 

suverénních práv a v tomto směru vznesly obvinění vůči Číně v podáních 

adresovaných arbitrážnímu tribunálu (podání 8 – 13). Incidentům se věnuje kapitola 

VII. arbitrážního rozhodnutí: Čínské aktivity v Jihočínském moři. 

Dokumenty předložené arbitrážnímu tribunálu zaznamenávaly několik incidentů, 

které se staly po roce 2010, při kterých se Čína snažila zabránit Filipínám ve 

využívání živých a neživých zdrojů, které se nacházely na území vzdáleném méně 

než 200 námořních mil od pobřeží Filipín. 
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6. 1. 1. Těžba neživých zdrojů 

V březnu 2011 probíhal průzkum ropy a zemního plynu poblíž Reed Bank, 

seizmické průzkumné plavidlo Veritas Voyager plující pod singapurskou vlajkou 

zaznamenalo několik střetů s čínskými plavidly. Nejprve 1. března 2011 sedm 

rybářských plavidel a dvě námořní plavidla nabouraly prostor, kde probíhal 

průzkum, přiblížily se k průzkumným plavidlům a snažili se zjistit průběh 

probíhajících operací. Při dalším středu dvě čínská plavidla pronásledovala Veritas 

Voygare. Při třetím incidentu se opět přiblížily dvě čínská plavidla k Veritas 

Voyger a informovala posádku o tom, že se nachází v čínských teritoriálních 

vodách. Následně požadovali, aby Veritas Voyger přerušil práce a opustil oblast. 

Následně 2. března doručily Filipíny Note Verbale čínské vládě, ve které ji 

informovaly o průběhu konfliktu, dne 9. března čínský Chargé d’Affaires prohlásil, 

že nad územím ostrovů Nansha a jejích přilehlých vodách má Čína od starověku 

nespornou svrchovanost. Vzhledem k tomu, že oblast, ve které probíhal průzkum, 

se nachází v sousedních vodách ostrovů Nansha, musela Čína provést výše zmíněné 

manévry, aby ochránila svrchovanost nad zmíněným územím. Filipské manévry 

navíc byly údajně v rozporu se závazky, které Filipíny poskytly Číně. Čína ve svém 

vyjádření například dále uvádí, že je ochotná upozadit společný konflikt a nadále 

spolupracovat na společném výzkumu, avšak jsou to Filipíny, které v posledním 

roce neodpověděly na žádné čínské oficiální vyjádření a odmítaly spolupráci.110 

Filipíny odpověděly, že suverenita nad ostrovem Kalayaan, Reed Bank neformuje 

žádný nárok na přilehlé vody, jedná se o zcela ponořený útes, avšak je součástí 

kontinentálního šelfu Filipín dle pravidel Úmluvy, jak je stanoveno v článcích 56 

až 77. Jednání Filipín je tedy plně v souladu s mezinárodním právem, s dohodou 

ASEAN a vůbec nezasahuje do suverenity Číny.111 
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Arbitrážní tribunál na základě předložených důkazů konstatoval, že Reed Bank se 

nachází v kontinentálním šelfu Filipín. Čína porušila dohled nad svými námořními 

plavidly, čímž došlo k porušení článku 77 Úmluvy a tím byla narušena svrchovaná 

práva Filipín. 

6. 1. 2. Těžba živých zdrojů 

Spory v Jihočínském moři nejsou omezeny pouze na těžbu nerostných surovin, ale 

jak bylo výše uvedeno, státy spolu rovněž soutěží o místa k rybolovu. Prvním 

zmíněným konfliktem, jež byl projednáván před arbitrážním tribunálem, je snaha 

čínského námořnictva zabránit rybaření filipínských plavidel u Mischiefského 

útesu. Již v kapitole 3. 3. 3. Incident u Mischiefského útesu bylo zmíněno, že roku 

1995 se Mischiefský útes dostal pod nadvládu Číny, a to přesto, že stálý rozhodčí 

soud konstatoval, že Mischiefský útes se nachází ve Filipínské výhradní 

ekonomické zóně. Podle výroků filipínské vlády se Čína snaží zabránit filipínských 

rybářům v rybaření ve zmíněné oblasti od dob uvedeného incidentu v roce 1995 a 

to přesto, že před konfliktem filipínské plavidla v oblasti volně rybařily.112 

Kromě sporů o oblast Mischiefského útesu se rovněž před arbitrážním tribunálem 

jednalo o rybářské oblasti Nanhai district. Na tuto oblast si Čína dělala historické 

nároky, s ohledem na sporné skutečnosti bylo čínským ministerstvem zemědělství 

v květnu 2012 vyhlášeno moratorium nad Jihočínským mořem.113 Zákaz byl rovněž 

oznámen čínskou tiskovou agenturou Xinhua. Dle oznámení tiskové agentury byla 

důvodem zákazu snaha o rehabilitaci mořských zdrojů v oblasti. Zákaz byl 

aplikovatelný i na cizí rybářské lodě a jeho neuposlechnutí bude považováno za 

očividný zásah do čínských rybolovných zdrojů. Vzhledem k tomu, že rozsah 

moratoria zasahoval rovněž do filipínské výlučné ekonomické zóny, vydaly 

Filipíny jasné stanovisko, podle kterého čínský zákaz rybaření neuznávají.114 

                                                 

112 PCA Case No 2013-19. odst.. 669 – 670 

113 Podmínky moratoria jsou upraveny v odstavci 671 arbitrážního rozhodnutí PCA Case No 2013-

19. 

114 PCA Case No 2013-19. odst. 673 
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V listopadu téhož roku vydala čínská vláda nařízení (tzv. The Hainan Provincial 

Regulation the Control of Coastal Border Security). Nařízení upravuje 

administrativní rozdělené pobřeží. Na základě tohoto nařízení Čína považuje 

Spratlyho a Paracelské ostrovy a Scarborough Shoal součástí územního města 

Sansha. Mezi Čínou a Filipínami došlo k výměně několika oficiálních nót, za 

účelem objasnění obsahu nařízení. Avšak podle Filipín Čína nikdy jasně 

nestanovila, co má být obsahem nařízení.115  

Posledním sporem ohledně rybaření mezi oběma aktéry se týkal oblasti Second 

Thomas Shoal. Zde měla aféra podobný průběh jako v prvním zmíněném případě, 

v roce 2013 přebrala Čína faktickou moc na Second Thomas Shoal a začala 

zasahovat do filipínských rybářských aktivit.116 

Závěrem arbitrážní tribunál shledal, že Mischief Reef, Second Thomas Shoal ani 

sporná oblast Reed Bank zmíněna v úvodu kapitoly nekonstitují jakékoliv nároky 

na územní zóny Číny, nenastala tedy situace, kdy by se překrývaly nároky dvou 

států.117 

6. 2. Předběžné řízení 

Podá-li stát žádost o vyřešení sporu, je nezbytné určit rozhodčí orgán, který má 

jurisdikci spor rozhodnout. Státy si mohou při podpisu, ratifikaci nebo přistoupení 

k Úmluvě nebo kdykoli poté písemným prohlášením zvolit způsob urovnání sporů 

viz kapitola 5. Vzhledem k tomu, že Čína ani Filipíny toto prohlášení neučinili, 

bude se v tomto případě postupovat dle článku 287 odst. 3 Úmluvy: ,,Jestliže 

účastnický stát je stranou sporu, který není zahrnut v platném prohlášení, má se za 

to, že přijal arbitráž podle Přílohy VII. Jurisdikci bude vykonávat arbitrážní 

tribunál, složený z pěti členů zvolených ze seznamu arbitrů sestaveným Generálním 

tajemníkem OSN.‘‘ 
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Strana zahajující řízení má možnost zvolit si jednoho člena arbitrážního tribunálu, 

který může být jejím státním příslušníkem. Filipíny se rozhodli jmenovat 

německého státního příslušníka, soudce Rüdigera Wolfruma. Následně běží lhůta 

třiceti dní další straně, která rovněž jmenuje jednoho člena. Vzhledem k tomu, že 

se Čína rozhodla řízení neúčastnit a nevyužila tak práva jmenovat člena tribunálu, 

ujal se této funkce Prezident Mezinárodního tribunálu pro mořské právo, kterému 

pro učinění tohoto rozhodnutí poskytuje Úmluva lhůtu tvou týdnů. Rozhodnutím 

prezidenta Tribunálu byl jmenován polský státní příslušník, soudce Stanislaw 

Pawlak. Zbývající tři členové tribunálu jsou rovněž jmenováni prezidentem 

Tribunálu podle článku 3 písm. d). Zbývajícími členy sestaveného tribunálu byli 

jmenováni soudce Jean-Pierre Cot (Francie), profesor Alfred H.A. Soons 

(Nizozemské království) a následně předsedající arbitr, soudce Thomas A. Mensah 

(Ghana).118 

Řádně sestavený arbitrážní tribunál se uchýlí k hodnocení přednesených návrhů a 

ujistí se o tom, zda je skutkově příslušný k projednání sporu a rovněž o tom, že 

přednesený návrh je skutkově i právně odůvodněn. V žádosti ze dne 22. ledna 2013 

Filipíny požadovaly rozhodnutí o patnácti otázkách. Arbitrážní tribunál rozhodl, že 

má příslušnost a je oprávněn vydat rozhodnutí o sedmi z nich. Zamítavá rozhodnutí 

padla v případech, kdy se Filipíny dožadovaly rozhodnutí o otázkách č. 1, 2, 5, 8, 

9, 12, 14, a to většinou z důvodu, že arbitrážní tribunál neměl dle Úmluvy pravomoc 

tyto otázky rozhodnout. 

Jak již bylo výše zmíněno, Úmluva nedovoluje arbitrážnímu tribunálu rozhodovat 

o otázce suverenity států nad zemským územím, tribunál je oprávněn rozhodovat 

pouze v otázce vymezení námořních hranic. Žádné z patnácti podání adresovaných 

arbitrážnímu tribunálu nicméně požadavek na určení suverenity nad zemským 

povrchem neobsahoval. Přestože Čína ratifikovala Úmluvu a souhlasila tak s jejím 

obsahem, učinila Čínská vláda již v roce 2006 prohlášení před generálním 

tajemníkem OSN, ve kterém jasně stanovila, že nebude akceptovat jakékoliv soudní 
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řízení či arbitráž, ve kterém by se mělo jednat o vymezení mořských území, územní 

spory či vojenské aktivity. Podle názoru Číny je tohle jeden z důvodů, proč 

arbitrážní tribunál nemůže spor rozhodnout.119 

Dalším argumentem, kterým čínská vláda zpochybňovala pravomoc arbitrážního 

tribunálu, byla existence úmluvy z roku 2002 – Deklarace ASEAN o jednání stran 

v Jihočínském moři (ASEAN Declaration on the Conduct of Parties in the South 

China Sea). Podle názoru čínské vlády existuje kompetenční spor mezi Deklarací a 

Úmluvou, Filipíny by tak měly postupovat dle Deklarace ASEAN a nemohou podat 

žádost o vyřešení sporu arbitrážním tribunálem. Arbitrážní tribunál nicméně 

konstatoval, že Deklarace je pouhý politický dokument a není nikterak právně 

vynutitelná, nestanovuje prostředky pro řešení sporu a rovněž nevylučuje řešení 

sporu dalšími prostředky, a proto nevylučuje působnost tribunálu dle článků 281 a 

282.120 

Rovněž bylo tribunálem shledáno, že se strany pokusily o mírové řešení sporu, jak 

požaduje článek 283 Úmluvy, a vyměnily si názory ohledně vyřešení sporu. Tato 

podmínka přípustnosti byla tedy rovněž splněna. 

Arbitrážní tribunál shledal, že Úmluva nedovoluje státům, aby sám sebe vyňal z 

působnosti mechanismů pro řešení sporů, které jsou v ní stanoveny. Skutečnosti, že 

Čína se rozhodla nezúčastnit řízení tak tribunál nezbavuje příslušnosti. Bylo 

konstatováno, že tribunál byl řádně založen podle ustanovení přílohy VII Úmluvy, 

mezi něž patří postup založení tribunálu i za nepřítomnosti jedné strany. 

V předběžném opatření rozhodl tribunál, že rozhodnutí o návrhu podaném 

Filipínami je v jeho jurisdikci a může proběhnout hlavní řízení. 
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6. 3. Neúčast Číny 

Jednou z překážek, se kterou se musel arbitrážní tribunál vyrovnat, byla neochota 

Číny participovat na řízení. Čína, jakožto jedna ze stran sporu, se opakovaně 

negativně vyjádřila k podanému návrhu a proklamovala, že: ,,nehodlá akceptovat 

či se jakkoliv účastnit arbitrážního řízení jednostranně iniciovaného Filipínami.”121 

Případy, kdy se jeden z účastníku odmítá dostavit před arbitrážní tribunál upravuje 

článek 9 Přílohy VII Úmluvy, kde je jasně stanoveno, že: ,,Nedostaví-li se jedna ze 

stran sporu před arbitrážní tribunál nebo svou při vůbec nehájí, potom může druhá 

strana požádat tribunál, aby pokračoval v řízení a vynesl svůj výrok. Nepřítomnost 

strany nebo nehájení její pře není překážkou řízení.”  

Čína rovněž v několika svých oficiálních prohlášeních vyslovila názor, že arbitrážní 

tribunál postrádá v tomto případě příslušnost a jakékoliv rozhodnutí učiněné tímto 

tribunálem tak postrádá právní účinek a nemůže být uznáváno. Ministr zahraničí 

Xu Hong ve svém prohlášení z května 2016 pronesl, že povinná arbitráž je pouze 

podpůrný a doplňkový prostředek vyjednávaní a použití arbitráže je podmíněno 

několika předpoklady. Jako první předpoklad uvedl otázku příslušnosti.122 Dle 

čínského vyjádření může arbitrážní soud vykonávat rozhodnutí pouze v otázce 

interpretce a aplikace Úmluvy, filipínská podání jsou mimo rámec působnosti 

arbitrážního tribunálu a neměly by tak být řešeny povinnou arbitráží. Za druhé v 

prohlášení uvádí, že stát, který je smluvní stranou sporu může prohlásit, že 

nesouhlasí s povinnou arbitráží, protistrana nemůže iniciovat povinnou arbitráž a 

pokud se tak stane, arbitrážní tribunál není příslušný k tomu spor řešit. Za třetí, 

pokud se strany sporu rozhodly využít jiné způsoby vypořádání, nesmí jedna ze 

stran sama iniciovat povinné řízení. Jako poslední předpoklad pro odmítnutí 
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příslušnosti tribunálu uvádí čínský ministr povinnost stran vyměnit se nejdříve 

názory ohledně způsobu řešení konfliktu.123 

Na základě všech výše uvedených předpokladů se Čína domnívá, že názory 

arbitrážního tribunálu postrádají jakoukoliv pravomoc. Názory tribunálu tak 

považuje pouze za osobní názory rozhodců a ty nejsou právně vůbec závazné a 

nejsou tak uznatelné ani proveditelné. 

K pochybnostem jakéhokoliv účastníka sporu týkajících se příslušnosti arbitrážního 

tribunálu se článek 288 Úmluvy vyjadřuje následovně: ,,Spor o to, zda je soud nebo 

tribunál příslušný, se řeší rozhodnutím tohoto soudu nebo tribunálu.‘‘ S touto 

námitkou se arbitrážní tribunál vypořádal již v předběžném řízení, jehož výsledkem 

bylo zmíněné rozhodnutí ze dne 29. října 2015, kdy arbitrážní tribunál uznal svou 

příslušnost v sedmi z patnácti bodů návrhu (viz 6. 2. Předběžné řízení) 

Čína uvedla, že se spor týká teritoriální suverenity, nikoli záležitostí dotýkajících 

se Úmluvy - arbitrážní tribunál uznal, že spory mezi Čínou a Filipínami se částečně 

dotýkají i suverenity států, podání adresovaná tribunálu se ovšem suverenitou jako 

takovou nezabývají, tribunál tak nebude rozhodovat o suverenitě. Čína přesto 

argumentovala, že konflikt se týká vymezení námořních hranic, a proto je tento 

konflikt vyloučen z působnosti tribunálu dle článku 298 Úmluvy. Tribunál reagoval 

na tuto námitku odmítavě, dle názoru Tribunálu se otázka toho, zda má stát námořní 

zónu, se liší od záležitosti týkající se vymezení námořní zóny. 

Dva z arbitrů měli odlišné stanovisko k posuzování neúčasti Číny na řízení, arbitři 

Wolfrum a Kelly tribunálu argumentoval tím, že: ,,soudní procesy jsou založeny na 

právním projevu mezi stranami sporu a na spolupráci obou stran s příslušným 
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soudem či tribunálem. Skutečnost, že se stát neúčastní řízení, poškozuje celý 

proces.‘‘124 

Arbitrážní tribunál rovněž prohlásil, že v důsledku neúčasti jedné ze stran se 

nachází v pozici, kdy musí hádat, jaké argumenty by nezúčastněná strana mohla 

použít. Arbitrážní tribunál tak má povinnosti formulovat argumenty i za chybějící 

stát a odhadovat jeho postoje.125 

Další důvody neúčasti Číny na arbitrážním řízení uvádějí autoři knihy The South 

China Sea Arbitration: A Chinese Perspective. Autoři uvádějí tři hlavní důvody 

čínské neúčasti. Zaprvé, spor mezi Filipínami a Čínou se týká vymezení námořních 

hranic, tímto se tedy dotýká otázky územní suverenity a otázky týkající se 

suverenity nejsou spory, týkající se výkladu Úmluvy. Zadruhé, Filipíny se zavázaly 

roku 2002 v Deklaraci ASEAN vyřešit všechny spory mírovou cestou a to 

vzájemným vyjednáváním. Jako třetí důvod uvádějí, že Note Verbale, kterou byla 

Čína notifikována o počátku řízení obsahovala velké množství chyb a falešných 

obvinění.126 

Přes všechny negativní postoje ze strany Číny a odlišné názory dvou arbitrů bylo 

nakonec tribunálem shledáno, že řízení o filipínských otázkách může pokračovat i 

bez čínské účasti. 

Nejedná se o první situaci, kdy se Čína rozhodla neúčastnit se řízení před 

mezinárodním tribunálem, poprvé se tak stalo již v roce 1865 ve sporu s Belgií. 

Dalšími státy, které se rozhodly nezúčastnit řízení před arbitrážním tribunálem, byl 
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proceedings are based on a legal discourse between the parties and the co-operation of both parties 

with the international court or tribunal in question. Non-appearance cripples this process.” 
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například Island či Turecko, ovšem Čína byla první stát, který odmítl účast v 

povinné arbitráži dle Úmluvy OSN o mořském právu, jejímž je signatářem.127 

6. 4. Hlavní řízení 

Po ukončení předběžného řízení, a vydání rozhodnutí o pravomoci a příslušnosti, 

ve kterém arbitrážní tribunál shledal, že má pravomoc rozhodovat o otázkách 

navržených Filipínami, bylo zahájeno hlavní líčení, které probíhalo ve dnech 24. - 

30. listopadu 2015 v Paláci míru v Haagu. 

V rozhodnutí ze dne 12. července 2016 se arbitrážní tribunál nejdříve věnuje 

procedurálním otázkám a předběžným řízením (kapitoly II. - IV.). Následně je 

obsah rozhodnutí rozděleno do pěti částí (kapitoly V. - IX.), poslední kapitola 

(kapitola X. - Dispositif) je věnována enunciátu rozhodnutí. 

V kapitole V. - Linie devíti čar a historická práva k mořským oblastem Jihočínského 

moře, se arbitrážní tribunál zabýval podáními 1 a 2, ve kterých Filipíny požadovaly 

určení zdroje, na základě kterého budou stanoveny práva k námořním oblastem. 

Cílem podání bylo stanovit vzájemný vztah mezi historickými nároky a 

ustanoveními Úmluvy. Arbitrážní tribunál v tomto ohledu upozornil na skutečnost, 

že určení zdroje práva, na základě kterého se bude rozhodovat o sporných oblastech, 

se netýká otázky suverenity nad dotčenými mořskými útvary ani vymezení 

námořních hranic a jedná se o spor týkající se výkladu a uplatňování Úmluvy.128 

Avšak, arbitrážní tribunál v tomto ohledu konstatoval, že konečné určení jeho 

pravomoci ve vztahu ke sporu stran je závislé na povaze historických nároků. 

Hodnocení povahy čínských nároku je ovšem podle názoru arbitrážního tribunálu 

náročné z důvodu nejednotnosti čínského postoje, a to zejména z toho důvodu, že 

                                                 

127 TALMON, Stefan a Bing Bing JIA. The South China Sea arbitration: a Chinese perspective. 

opak. cit. 47, str. 19 

128 PCA Case No 2013-19. odst. 170. 
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Čína nikdy zcela jasně neobjasnila, na základě jakých historických práv si území 

nárokuje.129 

Filipíny na toto téma uvádějí, že územní nároky by tak měly vycházet pouze z 

pravidel stanovených Úmluvou a neměly by přesahovat výslovně povolený rámec, 

jakékoliv jiné nároky přesahující stanovené limity by neměly mít právní efekt.  

V kapitole VI. - Status útvarů v Jihočínském moři  

(podání 3 - 7) bylo třeba zhodnotit status námořních útvarů a nároky na námořní 

zóny, které jsou schopné generovat z hlediska Úmluvy. Z pohledu Úmluvy bylo 

třeba rozlišit mezi tzv. vynořujícími se vyvýšeninami (low-tide elevation) viz 

článek 13 Úmluvy130 a ostrovy upravenými v článku 121 Úmluvy131, které na rozdíl 

od vyvýšenin generují nárok k pobřežnímu moři, přilehlému pásmu, výlučné 

ekonomické zóně a kontinentálnímu šelfu, za podmínky v odstavci 3 článku 121: 

umožňují trvalé osídlení nebo vlastní ekonomickou existenci. Třetí kategorií, kterou 

je třeba rozlišovat, jsou skály upravené v odstavci 3 článku 121: Skály, které 

neumožňují trvalé osídlení nebo vlastní ekonomickou existenci, nemají výlučnou 

ekonomickou zónu ani kontinentální šelf. Skály tedy nepatří mezi tzv. vynořující se 

vyvýšeniny, ale rovněž negenerují nároky k pobřežním pásmům.132 

V kapitole VII. se arbitrážní tribunál zabýval otázkou Čínských aktivit v 

Jihočínském moři (podání 8-13). Hlavními otázkou byla činnost čínských úředníků 

a čínských plavidel s ohledem na živé a neživé zdroje v oblasti, která se nachází ve 

                                                 

129 PCA Case No 2013-19. odst. 180. 

130 Vynořující se vyvýšenina je přírodou vytvořená část země, která je obklopena vodou a vyčnívá 

nad ní za největšího odlivu, avšak je jí zaplavována za největšího přílivu. Tam, kde vynořující se 

vyvýšenina leží zcela nebo částečně v takové vzdálenosti od pevniny nebo ostrova, která nepřesahuje 

šíři pobřežního moře, může být linie největšího odlivu této vyvýšeniny použita za základní linii pro 

měření šíře pobřežního moře. 

Leží-li vynořující se vyvýšenina zcela ve vzdálenosti od pevniny nebo ostrova, která přesahuje šíři 

pobřežního moře, nemá své vlastní pobřežní moře. 

131 Ostrov je přírodou vytvořená oblast země obklopená vodou, která je při přílivu nad vodou. 

132 PCA Case No 2013-19. odst. 280. 
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výlučné ekonomické zóně a kontinentálnímu šelfu Filipín.133 Jako důkazní materiál 

při posuzování těchto podání sloužily dokumenty předložené Filipínami, které 

zaznamenaly několik incidentů, které se udály od roku 2010, a během kterých 

jednala Čína s v rozporu s Úmluvou a s cílem zabránit Filipínám využívat zdroje v 

okruhu do 200 námořních mil od základní linie Filipín.134 

V předposlední kapitole č. VIII. - Zhoršení a rozšíření sporu mezi stranami (podání 

14) arbitrážní tribunál adresoval jednání Číny, které se uskutečnilo po začátku 

arbitrážního řízení, tedy od podání žádosti Filipínami o vyřešení sporu v lednu 2013 

a jež mělo podle Filipín za následek zhoršení a prohloubení konfliktu a vztahů mezi 

stranami. 

V kapitole IX. řešil arbitrážní tribunál otázku Budoucího chování stran (podání 15). 

Filipíny byly tribunálem požádány o doplnění tohoto podání, tak, aby o něm mohlo 

být rozhodnuto. Předmětem tohoto podání byla žádost o prohlášení, že Čína nebude 

pokračovat v dalších nezákonných požadavcích a aktivitách.135 Tribunál shledal, že 

všechny požadavky vznesené v podání č. 15 by měly být čínskou stranou dodrženy 

již na základě principu pacta sunt servanda vyjádřeném v článku 26 Vídeňské 

úmluvy o smluvním právu. Čína se dobrovolně stala stranou Úmluvy a tím se 

zavázala dodržovat všechna ustanovení Úmluvy, mimo jiné neporušovat nároky 

jiných států, jak je například stanoveno v článku 300 Úmluvy: ,, Účastnické státy 

poctivě plní v dobré víře závazky, které převzaly podle této Úmluvy, a vykonávají 

práva, svobody a jurisdikci přiznané touto Úmluvou způsobem, který nepředstavuje 

zneužití práv.‘‘136 Zároveň mají státy povinnost, dle několika článku Úmluvy 

vyřešit své spory mírovou cestou a jednat s ohledem na práva ostatních aktérů.137 

Mezinárodní právo rovněž presumuje dobrou vůli subjektů. Závěrem tribunál 

shledal, že ani jedna ze zúčastněných stran nezpochybňuje povinnost jednat v 

                                                 

133 PCA Case No 2013-19. odst. 649 

134 PCA Case No 2013-19. odst. 650 

135 PCA Case No 2013-19. odst. 1183 

136 PCA Case No 2013-19. odst. 1195 

137 PCA Case No 2013-19. odst. 1197 
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souladu s Úmluvou a respektovat veškerá její ustanovení, z toho důvodu tribunál 

konstatoval, že není nezbytné činit v tomto ohledu jakékoliv další kroky či vydávat 

rozhodnutí o této věci. 

Arbitrážní tribunál se jednomyslně usnesl, že rozsah námořních nároků 

v Jihočínském moři je definován Úmluvou a žádný ze států nemá pravomoc rozšířit 

svá území nad rámec limitům stanovených Úmluvou. Rovněž bylo konstatováno, 

že Čína nemá nárok na oblast v rámci tzv. Linie devíti čar, tato linie přesahuje 

zeměpisné a věcné limity stanovené Úmluvou a přisvojené této oblasti je tedy 

nezákonné. Rovněž bylo deklarováno, že jakékoliv historické nároky, které 

přesahují zákonné limity, byly přijetím Úmluvy zrušeny. Bylo rovněž 

konstatováno, že většina útvaru v Jihočínském moři nezakládá jakékoliv územní 

nároky a nevzniká tak ani nárok na výlučnou ekonomickou zónu (viz Dispositif, 

část B, odst. 3 – 7).  

Tribunál dále shledal, že Čína porušila dohled nad svými námořními plavidly, čímž 

došlo k porušení článku 77 Úmluvy a tím byla narušena svrchovaná práva Filipín 

(incident se odehrál v březnu 2011 u Reed Bank). 

Arbitrážní tribunál rovněž deklaroval, že došlo k porušení článku 192138 a 194 

odst. 5139 Úmluvy, když Čína, ač si byla vědoma povinnosti chránit životní 

prostředí, nezabránila škodlivým činnostem v oblasti Jihočínského moře, zároveň 

docházelo k budování umělých ostrovů (byly přestavěny útvary: Cuarteron Reef, 

Fiery Cross Reef, Gaven Reef, Johnson Reef, Hughes Reef, Subi Reef a Mischief 

Reef) tím došlo k nezvratným škodám na korálových útesech a trvalým změnám 

v ekosystému v poškozených oblastech. 

                                                 

138 Článek 192: Obecná povinnost - Státy mají povinnost chránit a uchovávat mořské prostředí. 

139 Opatření přijatá v souladu s touto Částí budou zahrnovat taková opatření, která jsou nezbytná pro 

ochranu a zachování vzácných nebo zranitelných ekosystémů, jakož i přirozeného životního 

prostředí druhů, jejichž zásoby jsou vyčerpány, vystaveny ohrožení nebo nebezpečí, jakož i 

ostatních forem života v moři. 
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Dále bylo například shledáno, že Scarborough Shoal je rybářská lokalita používána 

několika národy a Čína svým jednáním od května 2012 znemožňovala ostatním 

státům rybaření v těchto regionech. V květnu 2013 pak lodě plující pod čínsku 

vlajkou rybařily v oblasti Mischief Reef a Second Thomas Shoal a tím porušili 

výlučnou ekonomickou zónu Filipín. 

Arbitrážní tribunál dále uvádí, že Čína porušila hned několik ustanovení Úmluvy – 

články 279, 296 a 300, stejně jako pravidla mezinárodního práva veřejného. 

Zároveň bylo konstatováno, že by se Čína měla zdržet jakýchkoliv kroků, jež by 

mohly vést ke zhoršení situace a prohloubení sporu, a zároveň by se měla zdržet 

veškerých postupů, které by mohly mít škodlivý dopad na výkon rozhodnutí 

arbitrážního tribunálu. 

6. 5. Aktuální vývoj v oblasti a situace po vydání rozhodnutí 

Jak již bylo v předchozích kapitolách zmíněno, své nároky na výlučnou 

ekonomickou zónu v Jihočínském moři si činí hned několik států. Většina z nich 

své nároky zakládá na principech založených Úmluvou. Čína si ovšem nárokuje 

zhruba 90 % území Jihočínského moře na základě Linie devíti čar a svými 

požadavky tak zasahuje do výlučné ekonomické zóny Vietnamu, Filipín, Malajsie, 

Indonésie a Bruneje. Rozšířením své výlučné ekonomické zóny by tak Čína získala 

nárok ke všem zdrojům na daném území. 

Pro zúčastněné státy je významné získat nárok k některému z ostrovů 

nacházejícímu se v Jihočínském moři, tím by došlo k rozšíření jeho území a 

zároveň k rozšíření výlučné ekonomické zóny. Stěžejní v této oblasti jsou zejména 

Spratlyho ostrovy, které leží v centru Jihočínského moře, stát kterému by náležely, 

by si tak mohl zároveň nárokovat oblast, která by byla za stávajících podmínek 

označována jako volné moře. Většina z těchto útvarů ovšem nesplňuje podmínky 

stanovené v článku 121 odst. 3 Úmluvy, tedy neumožňují trvalé osídlení nebo 

vlastní ekonomickou existenci a nezakládá tak nárok na výlučnou ekonomickou 

zónu ani kontinentální šelf. 
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V současné době lze tedy pozorovat snahu států o osídlené těchto útvarů, ač se jedná 

o ostrovy či skály. Státy tak umísťují vojenské základny na sporné ostrovy či útesy, 

které se nacházejí téměř pod hladinou moře s cílem splnit podmínky Úmluvy o 

obyvatelnosti těchto ostrovů. Nejdále v tomto postupu došla Čína, která na šesti 

ostrovech vystavěla vojenské základny (jedná se o území Fairy Cross Island, Gaven 

Reef, Subi Reef, Cuarteron Reef, Mischief Reef, Johnson Reef, Hughes Reef viz 

příloha č. 3). Další taktikou, kterou Čína používá při obsazování ostrovů je tzv. 

Cabbage Strategy, při které dojde k obklopení sporného ostrova co největším 

počtem lodí a postupnému obsazení. Takto postupovala Čína například v případě 

Ayungin Shoal, základny s osmi filipínskými vojáky. Čínské lodě postupně 

obklopily ostrov, s cílem znemožnit zásobování filipínské základny.  

Velkou hrozbou pro bezpečnost by dále bylo zavedením tzv. Air identification zone 

nad Jihočínským mořem. Tím Čína vyhrožuje od roku 2015, podle prohlášení Číny 

by veškeré letouny letící nad touto oblastí potřebovaly k průletu čínské povolení, 

ačkoliv by podle pravidel Úmluvy měla platit nad výlučnou ekonomickou zónou 

svoboda přeletu. 

Ke zlepšení situace nedošlo ani po vydání rozhodnutí arbitrážního tribunálu 

v červnu roku 2016, který rozhodl, že rozsah námořních nároků v Jihočínském moři 

je definován Úmluvou a žádný ze států nemá pravomoc rozšířit svá území nad 

rámec limitům stanovených Úmluvou. Podle tohoto rozhodnutí tedy Čína nemá 

nárok na oblast v rámci tzv. Linie devíti čar, tato linie přesahuje zeměpisné a věcné 

limity stanovené Úmluvou a přisvojené této oblasti je tedy nezákonné. 

Vzhledem k tomu, že se Čína rozhodla řízení před arbitrážním tribunálem 

neúčastnit, dalo se předpovídat, že se odmítne rozhodnutím tribunálu řídit. Takový 

výsledek předpovídal např. Graham Allison pro The Diplomat,140 ten uvedl, že se 

Čína, stejně jako ostatní velmoci (stálí členové Rady bezpečnosti OSN) nebude 

                                                 

140 “Of Course China, Like All Great Powers, Will Ignore an International Legal Verdict,” The 

Diplomat, 11 July 2016, http://thediplomat.com/2016/07/of-course-china-like-all-great-powers-

will-ignore-an-international-legal-verdict/. 
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rozhodnutím řídit. Jako příklad uvedl rozhodnutí Nicaragua v. US, Mauritius v. UK, 

and Netherlands v. Russia. Edcel John A. Ibarra ovšem argumentuje tím, že 

nedodržení závazného rozhodnutí mezinárodního orgánu nemusí být absolutní, 

podle něj se tak stalo v případech Nicaragua v. US, Netherlands v. Russia. Obě 

zmíněné velmoci původně odmítly rozhodnutí, nicméně následně udělaly několik 

ústupků, které byly v souladu se závaznými rozhodnutími. Edcel John A. Ibarra 

očekával podobné jednání také od Číny, která se sice od samého počátku odmítla 

účastnit řízení před arbitrážním tribunálem, avšak po celou dobu se k případu 

vyjadřovala, ačkoliv pouze neoficiální cestou.141 

Kromě predikcí založených na jednání ostatních velmocí, analyzoval Edcel John A. 

Ibarra zároveň přístup k závazným rozhodnutím Číny v minulosti. Čína souhlasila 

celkem s padesáti třemi úmluvami obsahujícími mechanismy řešení sporů, celkem 

byla v minulosti podrobena povinnosti řešit spor podle devíti z nich. Nejčastěji byla 

Čína podrobena mechanismům řešení sporů podle WTO.  V ostatních případech 

docházelo k situacím, kdy Čína například odmítla povinné řešení sporů (z toho 

důvodu se ještě nikdy neobjevila před Mezinárodním soudním dvorem, blíže viz 

kapitola 5. 3. Mezinárodní soudní dvůr), v dalších případech nedosáhla potřebné 

kvalifikace k vyřešení situace. Ibarra ovšem upozorňuje na to, že v případech kdy 

byla Čína žalovaná a došlo k vydání závazného rozhodnutí, je ve většině případů 

dodržela (avšak obvykle pouze v souvislosti s agendou WTO).142 

Oficiální reakce čínského prezidenta Xi Jinping ovšem byla, jak předpovídal 

Graham Allison, odmítavá. Xi Jinping prohlásil, že čínská územní svrchovanost a 

námořní práva nebyly nikterak ovlivněny rozhodnutím arbitrážního tribunálu a stále 

trvá na řešení sporů se svými sousedy cestou bilaterálních dohod. 

                                                 

141 IBARRA, Edcel John A. Probing the (Im)possibility of China’s Compliance with the South China 

Sea Arbitration Award. Republic of the Phillipines [online]. 2017, (VOL. IV, NO. 2) [cit. 2018-06-

08]. ISSN Foreign Service Institute. 

142 IBARRA, Edcel John A. Probing the (Im)possibility of China’s Compliance with the South China 

Sea Arbitration Award, opak. cit. 159 
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Pravděpodobným důvodem proč Čína jedná v souladu s rozhodnutími WTO, avšak 

odmítá rozhodnutí arbitrážního tribunálu podle Dodatku VII Úmluvy, může být 

ekonomický kalkul. Neuposlechnutí rozhodnutí WTO by mohlo vést 

k ekonomickým sankcím, Číně navíc plynou ze Členství ve WTO značné 

ekonomické výhody. Navíc má WTO přísnější mechanismus pro řešení sporů, 

zatímco arbitrážní tribunál nemá prostředky k vymožení závazného rozhodnutí a 

při jeho nedodržení nevzniknou Číně žádné ekonomické sankce.143 

Ani dva roky po vydání rozhodnutí arbitrážním tribunálem nedošlo z čínské strany 

k žádnému ústupku či snaze o vyřešení situace dle rozhodnutí arbitrážního 

tribunálu. Čína nadále obsazuje ostrovy v Jihočínském moři a rozpíná armádní 

základy na zdejších ostrovech na úkor ostatních aktérů. Opakovaně tak dochází 

rovněž k likvidaci ekologických oblastí, za což byla v Čína  rozhodnutí rovněž 

odsouzena. 

Podle vyjádření Ronald O'Rourkeho z května 2018 se Čína pravděpodobně snaží 

(mimo jiné) o vytvoření ostrovního řetězce s cílem udržet americké vojenské síly 

co nejdále od území Číny, zároveň se snaží vytvořit základnu pro ponorky nesoucí 

balistické rakety, navíc se snaží stát hegemonem v této oblasti Eurasie. Někteří 

pozorovatelé se údajné domnívají, že v souvislosti s posledním uvedeným bodem 

se Čína snaží vyvolat pochybnosti mezi americkými spojenci o spolehlivosti 

Spojených států jako spojence, tím by došlo k oslabení americké pozice v oblasti 

Jihočínského moře.144 

V souvislosti s bezpečností v oblasti se američtí pozorovatelé obávají zavlečení 

Spojených států do ozbrojeného konfliktu na základě dvoustranných smluv mezi 

nimi a Japonském či Filipínami, podle kterých v případě vzniku ozbrojeného 

                                                 

143 IBARRA, Edcel John A. Probing the (Im)possibility of China’s Compliance with the South China 

Sea Arbitration Award, opak. cit. 159 

144 O'ROURKE, Ronald. Maritime Territorial and Exclusive Economic Zone (EEZ) Disputes 

Involving China: Issues for Congress. In: Congressional Research Service [online]. 24.5.2018 [cit. 

2018-06-10]. Dostupné z: https://fas.org/sgp/crs/row/R42784.pdf  
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konfliktu by Spojené státy musely zasáhnout na pomoc svým spojencům. Celý 

konflikt by měl značný dopad na americko-čínské vztahy.145 

Ani dva roky po vydání rozhodnutí o tom, že Čína okupuje ostrovy v Jihočínském 

moři nezákonně, nedošlo k vyřešení konfliktu. Naopak nadále pokračuje výstavba 

umělých ostrovů a likvidace ekosystému. Čínské nároky tak nadále představují 

riziko pro bezpečnost v celé oblasti a hrozí tak vypuknutí ozbrojeného konfliktu 

v Jihočínském moři.  

                                                 

145 O'ROURKE, Ronald. Maritime Territorial and Exclusive Economic Zone (EEZ) Disputes 

Involving China, opak. cit. 162, str. 5 
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7. Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na vývoj mezinárodního práva mořského 

jeho kodifikaci v průběhu staletí. Významným milníkem pro stanovení závazných 

pravidel týkajících se mořského práva bylo přijetí Úmluvy Organizace spojených 

národů o mořském právu roku 1982. Úmluva je komplexní dokument upravující 

široký okruh záležitostí, od rybolovu, ekologie po využití mořského dna. Stěžejním 

bodem Úmluvy bylo stanovení rozsahu mořských pásem a pravidel pro jejich 

vyměření, tak aby bylo zabránění konfliktům mezi státy ohledně nároků na mořská 

území. Ačkoliv Úmluva stanovuje pravidla pro vymezení mořských pásem, existují 

i nadále ve světě místa, ohledně kterých je pevné vymezení hranic komplikované 

vzhledem k navzájem se překrývajícím požadavkům států, jedním z takových míst 

je Jihočínské moře. 

Ze strategického hlediska je spor v Jihočínském moři, jehož území je nárokováno 

hned několika státy, jedním z nejvýznamnějších konfliktů současnosti ohrožující 

bezpečnost ve světě. Vzájemně si odporující územní nároky soupeřících států a 

jejich požadavky jsou uvedeny v kapitole 3. Na základě metody analýzy jsem se 

pokusila přiblížit nároky každého ze šesti aktérů, kteří o území v Jihočínském moři 

usilují. Část z těchto aktérů si nárokuje území na základě historických argumentů, 

například na základě práva objevu, jiné státy argumentují tím, že jim nárok vznikl 

na základě pravidel stanovených Úmluvou Organizace spojených národů o 

mořském právu. Největší požadavky má v tomto ohledu Čína, která si nárokuje 

spornou oblast z titulu historických objevů a činí si nárok na podstatně větší území, 

než které by jí náleželo na základě Úmluvy Organizace spojených národů o 

mořském právu. V ideálním případě, požaduje Čína, aby ji patřilo přibližně 90 % 

veškerého území. Většina zbývajících aktérů si činí nárok na oblasti v Jihočínském 

moři spíše na základě zeměpisné blízkosti geografických útvarů k jejich státnímu 

území. 

Situace v Jihočínském moři nebyla vždy řešena pouze mírovou cestou. Eskalace 

konfliktu nastala zejména v druhé polovině dvacátého století, kdy došlo 

k vojenským střetů. Z toho důvodu v další části diplomové práce, konkrétně 

v kapitole 4, uvádím tři nejvýznamnější ozbrojené konflikty v Jihočínské moři. 
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Uvedené spory se odehrály převážně ve 20. století, avšak vyhrocenost konfliktu se 

začala v posledních letech ještě více stupňovat a ani další ozbrojené konflikty 

v oblasti v dnešní době nejsou výjimkou. Lze očekávat, že ani jeden z aktérů se 

nebude chtít pustit do většího vojenského konfliktu. Obzvláště čínské oficiální 

vyjádření ubezpečují státy, že Čína nemá zájem o žádný vojenský spor. Přes 

všechna čínská vyjádření, obzvláště vzhledem k rostoucímu nátlaku ze strany 

Čínské lidové republiky se rozhodla Filipínská vláda iniciovat řízení před 

arbitrážním tribunálem, jež mělo za cíl vymezit mořské oblasti a urovnat 

vyhrocenou situaci.  

Ačkoliv Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu stanovuje 

povinnost stranám Úmluvy účastnit se řízení, Čína tuto povinnost nerespektovala a 

na arbitrážním řízení se nezúčastnila. Jejím hlavním argumentem pro neúčast na 

řízení bylo, že arbitrážní tribunál postrádá jurisdikci pro rozhodnutí sporu 

v Jihočínském moři. Čína argumentovala tím, že spor se týká suverenity států nad 

sporným územím a Úmluva rozhodování o svrchovanosti státu nad určitým 

územím. S tímto argumentem se arbitrážní tribunál vypořádal v předběžném řízení, 

které probíhalo ve dnech 7. – 13. července 2015 a shledal, že žádná z otázek 

položená tribunálu se nezabývá otázkou suverenity a arbitrážní tribunál je tak 

oprávněn Filipínské otázky projednat. Neúčast Číny představovala překážku pro 

řízení, při předkládání argumentů stran, kdy arbitři mohli pouze odhadovat čínské 

postoje a potencionální argumenty. 

Po provedeném řízení arbitrážní tribunál ve svém rozhodnutí ze dne 12. července 

2016 shledal, že ve sporu v Jihočínském moři došlo k porušování pravidel 

mezinárodního práva veřejného a k porušování ustanovení Úmluvy OSN o 

mořském právu ze strany Číny. Tribunál konstatoval, že Čína nemá historické 

nároky ke sporným oblastem Jihočínského moře a jakékoliv historické nároky 

existovaly a byly-li v rozporu s Úmluvou, jejich existence zanikla přistoupením 

stran k Úmluvě. Rovněž bylo shledáno, že Čína výstavbou umělých ostrovů 

přispěla k nezvratnému zničení fauny a flory v Jihočínském moři a svým jednáním 

přispěla ke zhoršení situace. 
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Od vydání rozhodnutí uplynuly již dva roky, ovšem na dění v Jihočínském moři 

nemá výsledek řízení prozatím větší vliv. Jak se již Čína opakovaně v minulosti 

vyjádřila, dle jejího názoru postrádá arbitrážní tribunál jakoukoliv pravomoc pro 

rozhodnutí ve věci. Názory tribunálu tak považuje pouze za osobní názory rozhodců 

a ty nejsou právně vůbec závazná a nejsou tak uznatelná ani proveditelná. 

Největším problémem rozhodnutí arbitrážního tribunálu je jeho nulová 

vynutitelnost. Ač je tady rozhodnutí pravomocné a pro strany sporu závazné, nemají 

Filipíny jakýkoliv způsob, jak dodržování arbitrážního rozhodnutí vynutit. 

Jakékoliv mezinárodní sankce, jako například obchodní embargo, jsou v daném 

případě neúčinné a žádný ze států si je proti mnohonásobně silnější Číně nedovolí 

použít. 

Jednání Číny se proto ani po vydání rozhodnutí nezměnilo a čínská vláda pokračuje 

ve snahách o řešení konfliktu na lokální úrovni, zpravidla formou bilaterálních 

dohod s ostatními zúčastněnými státy. Vzhledem k výraznému nepoměru sil ve 

prospěch Číny lze o úspěchu formou takovýchto dohod pochybovat. Lze 

předpokládat, že za dané situace Čína ze svých pozic neodstoupí. 
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Seznam zkratek 

ASEAN Sdružení národů jihovýchodní Asie (Association of Southeast Asian 

Nations) 

CLCS Komisi OSN pro hranice kontinentálního šelfu (U.N. Commission 

on the Limits of the Continental Shelf) 

EEZ Výlučná ekonomická zóna (Exclusive Economic Zone) 

ICJ Mezinárodní soudní dvůr (International Court of Justice) 

IOC Mezivládní oceánografická komise v rámci UNESCO (UNESCO 

Intergovernmental Oceanographic Commission) 

ITLOS Mezinárodní soud pro námořní právo (International Tribunal for the 

Law of the Sea) 

OSN Organizace spojených národů 

PCA Stálý rozhodčí soud (Permanent Court of Arbitration) 

UNCLOS Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu (United 

Nations Convention on the Law of the Sea) 

UNESCO Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization) 

WTO Světová obchodní organizace (World Trade Organisation) 
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Zdroj: The Straits Times  
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Příloha č. 2: Mapa souostrovních vod Filipín 
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Příloha č. 3: Čínská výstavba v oblastech Fairy Cross Island, Gaven Reef, Subi Reef 

1) Fairy Cross Island 

 

zdroj: Global Research: Centre for Research on Globalization  

2) Gaven Reef 

 

zdroj: Southseaconversations: China comments on the South (China) Sea disputes 
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3) Subi Reef 

 

Zdroj: Medium  
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Summary 

The aim of this thesis is to provide an overview on disputed area of South China 

Sea. South China Sea is a significant region for several reasons; it is one of the 

busiest traffic junctions in the world, it is a major oil field and important source of 

nutrition for the whole area of Southeast Asia. The South China Sea is surrounded 

by several states which make claims on disputed area. However, most of the claims 

are based on different legal titles, and thus, are mutually excluded. The biggest 

competitor in this area is People´s Republic of China, which claims nearly 90 % of 

the area based on its historical claims. 

The thesis firstly outlines the historical development of the law of the sea and 

defines different legal titles on which the claims could be based. Secondly, it states 

on which legal basis competing countries define their demands and lately, it 

analyses several armed conflicts in the region. 

Afterwards, the thesis focuses on significant chapters of United Nations Convention 

on the Law of the Sea, which are vital for the dispute, such as the chapter on 

exclusive economic zones, high seas and archipelagic states. Subsequently, the 

thesis outlines possible means of dispute solutions permitted by the Convention. 

Eventually, the thesis analyses the arbitration case under Annex VII of the 

Convention between Republic of the Philippines and People´s Republic of China 

initiated by Philippines in 2013. The case concerns lawfulness of China´s actions 

and its claims based on historical demands and Nine Dash Line. The arbitration 

tribunal examined all facts and ruled in favour of the Philippines, however China 

had repeatedly stated it would not participate in the trial, nor obey the final award. 

Thus, the decision of the arbitral tribunal has not helped to reduce tension in the 

area and the conflict among all states continues. According to the latest news 

Chinese expansions continues and chances for fair resolution of the conflict are 

extremely low.  
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Territorial Disputes in South China Sea 

Abstract 

This diploma thesis deals with territorial disputes in the South China Sea and its 

participants. The aim of the thesis is to describe legal titles of all participants of the 

dispute and analyse their claims for areas in the South China Sea. The reason of the 

territorial dispute is based on the proximity of countries and the fact that the South 

China Sea contains a number of features that are claimed by surrounding countries 

whose claims exclude. Moreover, one of the participants – China, claims nearly 

90% of the whole area. 

The thesis also describes provisions of the United Nations Convention on the Law 

of the Sea that are significant for the territorial dispute, as well as, means of the 

conflict solutions of the dispute provided in the Convention. The Philippines as one 

of the participants of the dispute decided to initiate arbitrary trial in order to find 

amicable settlement. The arbitrary tribunal ruled in favour of the Philippines in that 

matter, however as final chapter provides, China decided to ignore the arbitrary 

award and continues to supress other countries. Thus, an amicable solution of the 

dispute seems very unlikely in the near future. 
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Územní spory v Jihočínském moři 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se věnuje územním sporům v Jihočínském moři a jejich 

aktérům. Cílem práce je popsat právní tituly účastníku sporu a analyzovat jejich 

nároky na území v Jihočínském moři- Důvodem územního sporu je přílišná blízkost 

států a skutečnost, že v Jihočínském moři se nachází velký počet útvarů 

nárokovaných okolními zeměmi, jejichž nároky se však vzájemně vylučují. Navíc, 

jeden z účastníků sporu – Čína, si pro sebe nárokuje téměř 90 % celého území. 

Práce rovněž popisuje ustanovení Úmluvy OSN o mořském právu, jež jsou stěžejní 

pro územní konflikt, stejně tak prostředky řešení sporů, které Úmluva poskytuje. 

Filipíny, jako jeden z účastníku sporu, se rozhodly iniciovat arbitrážní řízení za 

účelem nalezení mírového řešení. Arbitrážní tribunál v této věci rozhodl ve 

prospěch Filipín, avšak, jak je uvedeno v závěreční kapitole, Čína se rozhodla 

ignorovat arbitrážní rozhodnutí a pokračuje v utlačování dalších států. Z toho 

důvodu se mírové vyřešení v blízké budoucnosti jeví jako vysoce 

nepravděpodobné. 

Klíčová slova 

Jihočínské moře, výlučná ekonomická zóna, územní spor 

Počet znaků 
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