
 

  

     POSUDEK  

 

 vedoucího  na diplomovou práci  Veroniky Rožnovské „Územní spory v Jihočínském moři“  

předloženou na Univerzitě Karlově, Právnické fakultě 

 

 Diplomová práce je věnována  problematice mezinárodního mořského práva. Práce  je 

členěna na úvod, pět částí a závěr. Diplomová práce má celkový rozsah 87  stran. Práce byla 

odevzdána (datum vypracování práce) dne  13. 6. 2018. Cílem  práce je podle autorky přiblížit 

důvody konfliktu v Jihočínském moři, představit nároky jednotlivých států, jichž se územní 

spor týká a právní tituly, na kterých své nároky staví a analyzovat rozhodnutí rozhodčího 

soudu (str. 2).  

V první kapitole se uchazečka nejprve zaměřuje na teoretická východiska 

mezinárodního mořského práva a na historický vývoj. Pozornost věnuje  autorka vývoji od 17. 

století po třetí konferenci OSN o mořském právu, která vyvrcholila přijetím Úmluvy OSN o 

mořském právu v roce 1982.  

Následuje kapitola o územních nárocích států v Jihočínském moři. Nejprve se zde 

uchazečka zabývá historickým vývojem a významem této oblasti. Konstatuje, že oblast 

Jihočínského moře je strategicky významná zejména z toho hlediska, že celá oblast 

představuje významný dopravní uzel, kterým prochází třetina světového obchodu a polovina 

světových zásob plynu a ropy. Oblast je významná i z hlediska zásob nerostných surovin. 

Zmiňuje zde i různé dokumenty přijaté státy ve kterých byla snaha řešit spory mezi státy 

v dané oblasti. Pokud jde o územní nároky konstatuje, že Čína si klade nárok na celé území a 

to na základě historického objevu (str. 13). Jedná se podle jejího názoru o právní titul 

postačující pro úspěšné uplatňování nároku na určité území? Následně se autorka zabývá 

nejprve v obecnosti různými právním tituly pro nabytí území. Následuje výčet nároků 

jednotlivých států v oblasti, které si navzájem odporují.  Na str. 22 uchazečka uvádí, že podle 

základního principu nemají kartografické materiály samy o sobě žádnou kartografickou 

hodnotu. Toto své tvrzení by měla vysvětlit při ústní obhajobě. Kapitola rovněž obsahuje 

analýzu tří největších ozbrojených konfliktů ke kterým došlo v této oblasti ve druhé polovině 

20. století.   

Další kapitola je věnována Úmluvě OSN o mořském právu z roku 1982. Autorka se 

zde snaží aplikovat příslušná ustanovení Úmluvy na spory v Jihočínském moři. Například na 



str. 35 se zabývá otázkami výlučné ekonomické zóny a narušení výlučné ekonomické zóny 

Filipín ze strany Číny nebo Bruneje a Číny. Zabývá se i otázkou volného moře ve vztahu 

k dané oblasti. Jihočínské moře definuje jako polouzavřené podle čl.122  a čl. 123 Úmluvy 

OSN o mořském právu. Pro řešení otázek týkajících se volného moře a mořského dna 

v Jihočínském moři uvažuje autorka o možnosti vytvoření multilaterální organizace pro 

správu volného moře a mořského dna podle čl 197.  Při ústní obhajobě by měla uchazečka 

vysvětlit tuto myšlenu. Daný článek je součástí části XII Úmluvy o ochraně a uchování 

mořského prostředí. Vzhledem k dané problematice zmiňuje uchazečka i úpravu 

souostrovních vod v Úmluvě o mořském právu. Následuje kapitola o Mezinárodním tribunálu 

pro mořské právo a o urovnávání sporů mořského práva.  

Další kapitolu lze považovat za jádro celé práce, je věnována rozhodnutí rozhodčího 

orgánu ve sporu mezi Filipínami a Čínou, kapitola je nazvána „Rozhodnutí stálého 

rozhodčího soud“. Návrh byl podán Filipínami v roce 2013, řízení probíhalo podle části XV 

Úmluvy OSN o mořském právu. Byl zřízen arbitrážní tribunál podle přílohy VII k Úmluvě 

OSN o mořském právu. V této souvislosti by se měla uchazečka vyjádřit jaký je vztah tohoto 

rozhodčího řízení ke Stálému rozhodčímu soudu v Haagu. V kapitole je podrobně rozebráno 

řízení před arbitrážním tribunálem.  Jaký je názor autorky na  argument Číny, že konflikt se 

týká vymezení námořních hranic a proto je vyloučen z působnosti tribunálu podle čl. 298 

Úmluvy (str. 56). Rozhodnutí arbitrážního tribunálu bylo vydáno v roce 2016, Čína odmítla se 

rozhodnutí podrobit. Jaký je názor uchazečky na další vývoj v oblasti a na přístup Číny k této 

otázce v budoucnosti? Následuje závěr diplomové práce, který představuje shrnutí 

jednotlivých kapitol. 

Pokud jde o hodnocení, je zřejmé, že se diplomantka s daným tématem podrobně 

seznámila. Naplnila cíle své práce a obsah vyjádřený v jejím názvu.  Práce má logickou 

strukturu.  Co se týče literatury, použila diplomantka příslušné  dokumenty, judikaturu i řadu 

děl odborné literatury. Čerpá rovněž z internetových zdrojů. Práce obsahuje  145 poznámek 

pod čarem,  je napsána srozumitelným jazykem. 

 Diplomovou práci doporučuji  k ústní obhajobě. Při ústní obhajobě doporučuji, aby se 

diplomantka zaměřila na  otázky obsažené v textu posudku. 

 

V Praze  dne  10. 7.  2018        

                                                                                             doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. 

    


