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Úvod 

Přičitatelnost (attribution, též imputation nebo imputability) určitého skutku, 

provedeného jednotlivcem, státu je jedním z klíčových prvků mezinárodního práva 

veřejného. Pro účely této práce ji lze definovat jako „intelektuální operaci nezbytnou 

k překonání prostoru mezi jednotlivcem či skupinou jednotlivců [kteří se dopustili 

mezinárodně protiprávního jednání] a přiřknutím porušení závazku státu,“ který se tak 

stává za přičítaný skutek odpovědným.
1
 Zjednodušeně řečeno, přičitatelnost určuje, kdy 

lze skutek jednotlivce považovat za jednání státu.
2
 Coby pojmový komponent 

mezinárodně protiprávního chování tvoří přičitatelnost subjektivní prvek tohoto 

chování; bez přičitatelnosti jednání státu nelze dovodit odpovědnost tohoto státu.
3
 

Přičitatelnost má obecně dvojí funkci – zaprvé vymezit, kdo a zdali nese 

mezinárodněprávní odpovědnost (byť sám jednat nemusel), zadruhé určit režim 

mezinárodní odpovědnosti, tedy zdali se jedná o odpovědnost státu či o specifickou 

trestněprávní odpovědnost jednotlivce, přičemž oba druhy odpovědnosti mohou 

existovat paralelně.
4
 Jak určuje její název, tato práce se zabývá výhradně přičitatelností 

jednání státu. 

Otázka přičitatelnosti má přitom značný praktický význam. Doprovázela začátek 

obou světových válek. V ultimátu uděleném Srbsku dne 23. července 1914 požadovalo 

Rakousko-Uhersko, aby Srbsko vyjádřilo lítost nad jednáním atentátníka Gavrilo 

Principa, který měsíc před tím zaútočil na následníka trůnu Františka Ferdinanda d’Este. 

Zároveň se Habsburská monarchie domáhala, aby Srbsko odsoudilo protirakouskou 

propagandu.
5
 Rakousko-Uhersko tak považovalo Srbsko za stát do jisté míry odpovědný 

za jednání atentátníka, byť jednání samotné Srbsku nepřičítalo. Zároveň vyžadovalo po 

Srbsku splnění dalších, sekundárních povinností, vzniklých v důsledku spáchaného 

atentátu. Ačkoli zůstává sporné, nakolik se jednalo o požadavek politický spíše nežli 

                                                 
1
 Grant, John P. Barker, Craig. Encyclopaedic Dictionary of International Law. New York: Oceana 

Publications, 2004, str. 46. 
2
 Condorelli, Luigi, Kress, Claus. The Rules of Attribution: General Considerations. In Crawford, James, 

Pellet, Allain and Olleson, Simon (eds). The Law of International Responsibility. New York: Oxford 

University Press, 2010, str. 221. 
3
 Čepelka, Čestmír. Šturma, Pavel. Mezinárodní právo veřejné. Praha: Eurolex Bohemia, 2008, str. 583. 

4
 De Frouville, Olivier. Attribution o Conduct to State: Private Individuals. Crawford, James (eds.). The 

Law of International Responsibility. New York: Oxford University Press, 2010, str. 258. 
5
 Světová politika 20. stol. v dokumentech (1900-1945). VŠE, Praha 2000, str. 29. 
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právní,
6
 Rakousko-Uhersko následně nesplněním daných povinností ospravedlnilo 

vyhlášení války, ačkoli Srbsko část jemu uložených podmínek splnilo a projevilo vůli 

s Rakouskem-Uherskem dále spolupracovat. 

Při incidentu v Gliwicích 31. srpna 1939 se německé komando převléklo za 

polské vojáky a zinscenovalo ozbrojený přepad německého vysílače. Tím pak mohlo 

Německo ospravedlnit útok na Polsko. Operace pod falešnou vlajkou umožnila 

Německu přičíst jím zosnované protiprávní jednání Polsku a „spravedlivě“ reagovat 

protiútokem, byť i pro účely sebeobrany zcela zjevně neproporcionálním. 

Oba světové konflikty měly samozřejmě řadu zcela odlišných a hlubších příčin; 

zneužití přičitatelnosti bylo pouze záminkou k útoku a ospravedlněním konfliktu. 

Nicméně oba úvodní incidenty se konceptu přičitatelnosti přinejmenším dotýkají a 

dokládají jeho důležitost v mezinárodním právu. Chybné použití či dokonce zneužití 

přičitatelnosti může vést ke vzniku či eskalaci konfliktu. Navíc státy mohou a 

pravděpodobně budou využívat či zneužívat sebemenších nejasností obklopujících 

přičitatelnost jednání ve svůj prospěch. Význam přičitatelnosti není omezen pouze na 

pravidlo zákazu použití síly. Také v případě porušení norem z dalších oblastí 

mezinárodního práva zůstává možnost přičíst jednání státu zcela klíčovou pro vyvození 

mezinárodní odpovědnosti tohoto státu. 

Důležitost přičitatelnosti navíc v jednadvacátém století vzrůstá, což dokládají 

následující skutečnosti. Vojenský zásah Spojených států amerických v Afghánistánu po 

útocích na Světové obchodní centrum v roce 2001 vycházel z předpokladu, že 

afghánskému vládnoucímu hnutí Talibán lze přičíst, že povolilo, aby jeho teritorium 

ukrývalo teroristy a sloužilo jako základna pro akce, které nepřátelsky dopadají na jiné 

státy, a to přes resoluce Rady bezpečnosti OSN, které požadovaly, aby Talibán 

teroristům útočiště na svém teritoriu neposkytoval.
7
 

Od počátku tohoto století zároveň exponenciálně přibývá tzv. kybernetických 

incidentů. Národní centrum kybernetické bezpečnosti ČR v posledních letech každý 

měsíc zaznamenává kolem sedmi závažnějších kybernetických útoků na cíle v České 

                                                 
6
 Tradiční mezinárodní právo bylo navíc plně derogovatelné a dovolovalo použití síly jako přípustný 

nástroj zahraniční politiky. 
7
 Kittrich, Jan. The Right of Individual Self-Defence in Public International Law. Berlin: Logos Verlag 

Berlin, 2008, str. 115. 
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republice a desítky útoků po celém světě.
8
 Kybernetické operace zpravidla nerespektují 

státní hranice, nepříznivě ovlivňují cizí státy a umožňují pachatelům, aby úspěšně 

skrývali svou identitu. Česká republika, stejně jako kterákoli jiná země, tak může brzy 

čelit situaci, kdy bude rozhodovat, zdali a na základě jaké právní normy přičítat jednání 

cizímu státu – např. státu, ze kterého kybernetický útok pochází. 

Severoatlantická aliance, jíž je Česká republika členem, zároveň na sklonku 

loňského roku za podpory vysoké představitelky EU pro zahraniční věci a bezpečnostní 

politiku přijala nový program zaměřující se na tzv. hybridní válečnictví či hybridní 

válku („hybrid warfare“), pro níž bývá využíván také synonymní pojem „unattributed 

warfare“ – nepřičitatelné válečnictví.
9
 Jde o způsob vedení boje, případně širší strategii 

chování v konfliktu, která se krom zmatení nepřítele opírá také o vytěžování zhoršených 

možností, jak určité jednání přičítat státu. NATO se hybridní válkou původně zabývalo 

již v roce 2011, tento zájem mezinárodní organizace významně uživila ruská anexe 

Krymu. Po faktickém připojení poloostrova k území Ruské federace ruský ministr 

zahraničí tvrdil, že Rusku nelze přičítat porušení Budapešťského memoranda z prosince 

1994, které garantovalo Ukrajině neporušitelnost hranic, včetně hranice krymské. 

Alexandr Lukaševič argumentoval, že připojení Krymu není přičitatelné Rusku, ale že 

jeho příčinou je vnitrostátní situace na Ukrajině – vůle krymské populace.
10

 Podle zpráv 

z různých zdrojů, včetně pozdějšího potvrzení ruského prezidenta Vladimira Putina, se 

přitom několik dní před anexí Krymu pohybovali po poloostrově ruští vojáci, z jejichž 

uniforem byly odstraněny výsostné znaky Ruska,
11

 což mělo očividně ztížit jejich 

identifikaci stejně jako přičitatelnost jejich jednání Rusku. 

Výše uvedené případy tak dokládají vzrůstající význam přičitatelnosti. Právě 

proto se následující práce zaměřuje na pravidla přičitatelnosti v mezinárodním právu. 

Jejím cílem je zaprvé popsat rozdílné způsoby, jak a kdy lze přičíst (protiprávní) jednání 

jednotlivce státu. Zadruhé si klade za cíl nastínit, jak se přičitatelnost měnila v průběhu 

dějin, a zatřetí prozkoumat, zdali existují odlišná pojetí přičitatelnosti. Práce začtvrté 

                                                 
8
 Národní bezpečnostní úřad ČR. Bezpečnostní incidenty v jednotlivých měsících [online]. Dostupné na 

https://www.govcert.cz/cs/informacni-servis/bulletiny/ (navštíveno 5. 6. 2016).  
9
 Gillich, Ines. Illegally Evading Attribution? Russia’s Use of Unmarked Troops in Crimea and 

International Humanitarian Law. Vanderbilt Journal of Transnational Law. Roč. 48, 2015, str. 1221. 
10

 Odpověď Alexandra Lukacheviche na otázky médií ze dne 12. Března 2015, citováno dle Bachmann, 

Sascha Dov. Mosquera, Andres B Munoz. Lawfare and hybrid warafare – how Russia is using the law as 

a weapon. Amicus Curiae, č. 102, léto 2015, str. 3. 
11

 Gillich, Ines. Illegally Evading Attribution? Russia’s Use of Unmarked Troops in Crimea and 

International Humanitarian Law. Vanderbilt Journal of Transnational Law. Roč. 48, 2015, str. 1221. 

https://www.govcert.cz/cs/informacni-servis/bulletiny/
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identifikuje oblasti, kde pojetí přičitatelnosti způsobuje obtíže. Tam se poté zamýšlí nad 

dostatečností stávající právní úpravy a zvažuje možná řešení de lege ferenda. Zapáté 

práce nabízí možnost, jak na jednotlivá pojetí přičitatelnosti, vzniklá v historii i 

vznikající v současnosti, nahlédnout v teoretické rovině a jak teoretická zobecnění 

využít pro vytyčené oblasti mezinárodních vztahů, v nichž působí přičítání skutků 

jednotlivců státu obtíže. 

Studium pravidel přičitatelnosti může podstatně přispět k jejich vyjasnění. To by 

poté mohlo vést ke zpřehlednění mezinárodních vztahů a posílení mezinárodní 

odpovědnosti státu. K aktualitě a relevanci tématu pak ještě přispívá závažnost situace, 

kdy se jednotlivé státy snaží nejasností v přičitatelnosti jednání využít,
12

 nebo mohou 

přinejmenším spoléhat na to, že jim určité jednání přičítáno nebude.  

Práce chce zároveň českému čtenáři představit přehled zahraničních zdrojů, 

mnohdy nedostupných v mateřském jazyce. Většina česky psaných zdrojů se zabývá 

přičitatelností obecně v rámci otázky odpovědnosti státu.
13

 Tato práce chce tedy zaplnit 

vznikající mezeru a zaměřit se detailně primárně na přičitatelnost. 

Kritický čtenář by mohl pochopitelně označit problém přičitatelnosti ve svém 

důsledku jako problém čistě faktický, nikoliv právní. V důsledku je vskutku otázkou 

dokazování, zdali určitý stát jednal prostřednictvím konkrétních osob, nebo zdali činy 

těchto osob neměly se státem nic společného. Minoritní část autorů se s touto kritikou 

ztotožňuje a tvrdí, že „přičitatelnost není právní operací, ale prostým empirickým 

tvrzením autora ve vztahu k faktické situaci“.
14

 Na druhou stranu je získání takovýchto 

důkazů o spojení jednotlivců se státem často obtížné – důkazy se mohou nacházet ve 

výlučné mocenské sféře jednoho státu, který je pro svůj vlastní prospěch odmítá vydat, 

nebo mohou být technicky těžko zajistitelné, jako je tomu třeba v případě 

kybernetických útoků. Je tedy zásadní, zdali a jak přičitatelnost spravedlivě dovozovat 

v takovýchto situacích, kdy dokazování působí obtíže nebo je záměrně ztěžováno 

jednou ze stran, což již představuje otázku výsostně právní. 

                                                 
12

 V tomto ohledu je přímo vhodné zasáhnout na obranu mezinárodního práva, aby se nestalo nástrojem 

matení a zastírání jako tzv. lawfare, o kterém pojednává oddíl 2.3.2 této práce. 
13

 Např.: Malejovský, Jiří. Mezinárodní právo veřejné. Obecná část. Brno: Aleš Čeněk, 1993, str. 296 – 

299. Türk, Danilo. Základy mezinárodního práva. Praha: Eva Roztoková Publishing, 2010, str. 233 – 236. 

Seidl-Hohenveldern, Ignaz. Mezinárodní právo veřejné. Praha: Aspi Wolters Kluwer: 2006, str. 307 – 

310. Janů, Pavel. Mezinárodní ochrana investic a odpovědnost státu. Právní rádce. č. 11, 2015, str. 28 – 

30. Lištvanová, Lenka. Odpovědnost státu v mezinárodním právu a institut diplomatické ochrany. 

Olomouc: Právnická fakulta Palackého univerzity v Olomouci, 2011, 82 s, str. 28 – 32. 
14

 Condorelli, Luigi, Kress, Claus, op. cit., str. 227. 
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Struktura práce je následující. První kapitola se zabývá historickým vývojem 

přičitatelnosti od starověku dodnes, přičemž navazuje na dílo Jana Amo 

Hessenbruegeho,
15

 jež takto představuje českému čtenáři a k němuž vztahuje díla další, 

stejně jako jej používá při dovozování teoretických závěrů celé práce. Druhá kapitola 

popisuje pojetí přičitatelnosti v moderním právu. Nejprve vychází ze široce přejímaného 

pojetí Návrhu článků o odpovědnosti státu za mezinárodně protiprávní chování (dále jen 

„návrh článků“),
16

 který vytvořila Komise OSN pro mezinárodní právo. Práce uvádí 

některé ohlasy na tento výstup. Dále se práce zaměřuje na vybraná soudní rozhodnutí, 

která jsou pro možnost, jak přičítat jednání jednotlivce nebo jeho následek státu, zásadní 

a přesahují rámec návrhu článků. Jde především o rozpor v soudních rozhodnutích 

zastávajících tzv. test obecné a efektivní kontroly, dále pak o rozhodnutí týkající se 

náležité péče (due diligence). Následně práce identifikuje oblasti, kde přičitatelnost 

může způsobovat obtíže, jmenovitě oblast kybernetických útoků a tzv. hybridní války, 

přičemž se pro tyto oblasti zabývá zhodnocením nejvhodnějších z těch možností 

přičitatelnosti, které nabízí platné mezinárodní právo, i které by bylo možné přijmout de 

lege ferenda. Práce posuzuje výhody a nevýhody těchto jednotlivých možností. Třetí 

kapitola obsahuje zhodnocení a teoretickou reflexi vývoje a rozdílných pojetí 

přičitatelnosti. Kapitola se snaží tato pojetí klasifikovat a uvažuje o tom, kudy by se 

mohl vývoj přičitatelnosti v budoucnu ubírat v obecné rovině. 

Autor práce pro úplnost dodává, že v práci neřeší přičitatelnost jednání 

mezinárodním organizacím, jako podmínku odpovědnosti těchto organizací. Byť rovněž 

jde o aktuální téma, je mu věnována rozsáhlá pozornost jinde.
17

 Práce se primárně 

zaměřuje na přičitatelnost protiprávního jednání státu. Byť má přičitatelnost právního 

jednání státu, resp. lépe řečeno závaznost právního jednání soukromých osob pro stát, 

svou specifickou sadu pravidel, závěry ohledně přičitatelnosti protiprávního jednání 

soukromých osob státu lze analogicky vztáhnout také na jednání secundum et intra 

legem. 

                                                 
15

 Hessenbruege, Jan Arno. The Historical Development of the Doctrines of Attribution and Due 

Diligence in International Law. NYUJ Int'l. L. & Pol., č. 36, 2004. 
16

 UN. Res. GA No. A/Res/56/83 Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongfull 

Acts. Resoluce přijatá dne 12. prosince 2001 na 85 plenární schůzi jako 162. bod agendy. Dále citováno 

jako „Návrh článků“, op. cit. s odkazem na konkrétní stranu. 
17

 Např. Czaplińsky, Wladyslaw. Responsibility of International Organization for Activities Ultra Vires. 

In Šturma, Pavel (ed). Právní následky mezinárodně protiprávního chování. Praha: Univerzita Karlova 

v Praze, 2007, str. 87 – 98. Hrstka, Miroslav. Přičitatelnost protiprávního chování mezinárodní organizace 

v kontextu její mezinárodněprávní odpovědnosti. Jurisprudence, č. 15/5, 2006, str. 8 – 18. 



 10 

Například právě při posuzování, zdali jednáním určité osoby byla uzavřena 

mezinárodní smlouva či je jím stát jinak vázán, lze bezesporu najít speciální úpravu ve 

Vídeňské úmluvě o smluvním právu, nicméně v praxi může docházet k situacím, kdy 

takováto úprava nebude vyčerpávající. Například v případu Kasdarssopoulos versus 

Gruzie
18

 mezinárodní tribunál rozhodoval v situaci, kdy gruzínské státní agentury při 

uzavírání mezinárodní smlouvy překročily své pravomoci, a tudíž se smlouva stala 

neplatnou od počátku podle vnitrostátního práva. Nicméně tribunál odkázal na úpravu 

v návrhu článků o odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní chování a analogicky 

dovodil, že mezinárodněprávně je jednáním svých agentur Gruzie vázána a jednání 

může založit legitimní očekávání u protistrany. Závěry této práce ohledně přičitatelnosti 

protiprávního chování tak mohou být per analogiam použity rovněž při řešení otázek 

přičitatelnosti jednání secundum et intra legem. 

Tato práce se zároveň nezabývá přičitatelností jednání nezakázaného 

mezinárodním právem a tzv. ručením státu (liability) za následky takovéhoto jednání,
19

 

na tuto problematiku toliko na několika místech pro srovnání odkazuje. Zároveň práce 

neřeší situace, kdy je jednání přičítáno vícero státům současně, neboť i této aktuální 

problematice je věnována rozsáhlá pozornost jinde.
20

 

Metodologicky práce využívá především deskriptivně analytické metody, 

s prvky kritické
21

 analýzy. Jak uvedl soudce Mezinárodního soudního dvora Charles 

DeVisscher v jednom z esejů: „Dnešní právní myšlení hledá nový studijní obor 

v pozorování mezinárodního dění. Nejde o snahu, jak se často říká, rekonstruovat právo 

na sociologických základech, ale o snahu prověřit důvod existence norem, obnovit 

kontrakt mezi normativním aparátem a základními skutečnostmi, snahu prosít se 

                                                 
18

 Kardassopoulos versus Gruzie (ICSID případ č. ARB/05/18), rozhodnutí o jurisdikci z 6. července 

2007. 
19

 Blíže k tomuto tématu srov. Šturma, Pavel. Mezinárodní odpovědnost za škodlivé následky činností 

nezakázaných mezinárodním právem. In Čepelka, Čestrmír., Jílek, David., Šturma, Pavel. Mezinárodní 

odpovědnost. 1. vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 2003. Dále např. Crawford, James, Pellet, Allain 

and Olleson, Simon (ed). The Law of International Responsibility. New York: Oxford University Press, 

2010. Section 4: Regimes of Responsibility in the Absence of an Internationally Wrongful Act, str. 877 – 

930. 
20

 K tomu srov. Dominicé, Christian. Attribution o Conduct to Multiple States and The Implication o a 

State in the Act of Another State. In Crawford, James, Pellet, Allain and Olleson, Simon (eds.). The Law 

of International Responsibility. Oxford: Oxford University Press, 2010, str. 298 – 315. Dále např. 

Nollkaemper, Andre. Jacob, Dov. Shared Responsibility in International Law: A Conceptual Framework. 

Michigan Journal of International Law. Roč. 34, č. 2, 2013, str. 360 – 438. 
21

 Autor termín „kritická analýza“ nepoužívá jako označení pro kritizující přístup, nýbrž jako odkaz 

k myšlenkovému směru, který analyzuje propojení moci (např. moci státu) s jednotlivými oblastmi 

společenského života – zde v práci konkrétně s mezinárodním právem.  
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k informovanějšímu zhodnocení pravidel a praktik mezinárodního práva tak, jak jsou 

vnímány při jejich aplikaci.“
22

 Tímto prismatem práce nahlíží na právní úpravu 

přičitatelnosti. Snaží se zanalyzovat, jakým způsobem se rozvíjelo pojetí přičitatelnosti 

v mezinárodním právu až do současné podoby, kdy existuje pluralita možností, místy i 

navzájem protichůdných, jak přičítat určité jednání státu. Tímto postupem práce chce 

slovy soudce DeVisschera prověřit důvod existence většího množství norem, které 

upravují přičitatelnost, a prosít se tím k jejich informovanému zhodnocení. 

Práce si klade trojici výzkumných otázek, přičemž jednotlivé kapitoly práce jsou 

formulovány a za sebou řazeny právě dle odpovědí na tyto otázky. Vzhledem ke 

komplexnosti tématu však pochopitelně dochází k přesahům. Výzkumné otázky a části 

práce, které se jimi primárně zabývají, jsou tedy následující: 

1. Jak se vyvíjelo pojetí přičitatelnosti v mezinárodním právu? (kapitola 1 a 2.1.1) 

2. Jaká odlišná pojetí přičitatelnosti existují? (kapitola 2 a 3) 

3. Jakým problémům v současnosti koncept přičitatelnosti čelí a jaké jsou 

perspektivy jeho dalšího vývoje? (kapitola 2.3 a 3) 

Práce identifikuje a popisuje prameny práva a jejich obsah určující pravidla 

přičitatelnosti, a to včetně zhodnocení sekundární literatury, která se přičitatelností 

zabývá. Zejména v části 2.3 práce analyzuje aktuální problémy, jimž aplikace právní 

úpravy přičitatelnosti čelí v oblastech kybernetických útoků a hybridní války. Ve třetí 

kapitole poté rozebírá a porovnává jednotlivá odlišná pojetí přičitatelnosti a snaží se je 

roztřídit podle identifikovaných kritérií a navrhnout tak vlastní klasifikaci různých 

„modalit“ přičitatelnosti. Práce rovněž uvažuje o vhodnosti jednotlivých pojetí, 

respektive modalit přičitatelnosti, pro řešení stávajících obtíží s přičitatelností. Za tímto 

účelem práce používá standardní deskriptivně-analytické metody. 

Prvky kritické analýzy jsou zastoupeny do té míry, do jaké se práce zamýšlí nad 

tím, proč se vývoj právní úpravy přičitatelnosti ubíral určitým směrem, jakým směrem 

se může ubírat v budoucnu a jakou roli zde hrají zájmy a projevy moci států. Právě 

v tomto směru se práce snaží rozvinout ideu a postup vyjádřené soudcem DeVisserem 

ve výše uvedené citaci. 

                                                 
22

 Citováno z: Blakesley, C. L. (et all). Theories About International Law. In The International Legal 

System. Cases and Materials. 5. vydání. New York: Foundation Press, 2001, str. 1443. Překlad provedl 

autor práce. 
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Po stránce teoretické práce částečně vychází z teorie fragmentace mezinárodního 

práva, jíž se podrobně zabývá ve třetí kapitole. Tamtéž se snaží o vlastní teoretické 

uchopení problematiky a zobecnění, případně určitou klasifikaci jednotlivých druhů 

přičitatelnosti. Právě takovýmto zobecněním chce práce přispět k vyjasnění pravidel 

přičitatelnosti a usnadnit pochopení tohoto konceptu za situace, kdy existuje místy až 

matoucí pluralita možností, jak určité jednání státu přičíst. 
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1. Přičitatelnost v tradičním mezinárodním právu 

Tradiční mezinárodní právo
23

 se vyznačovalo odlišným pojetím odpovědnosti 

státu za mezinárodně protiprávní chování, a tudíž také rozdílnými pravidly pro 

přičitatelnost. Odpovědnost, či výstižněji ručení (liability), tehdy odpovídala schopnosti 

státu nebo obdobného společenského útvaru přijmout primární a sekundární závazky 

plynoucí z mezinárodního práva. Tím, že se stát stal státem – byl jako takový uznán, 

fakticky odpovídal, případně ručil,
24

 ostatním členům společenství států za splnění 

svých závazků. To ostatně také naznačuje etymologie anglického termínu pro 

odpovědnost „responsibility“ coby „ability to respond“, tedy schopnost reagovat nebo 

být odpovědným ve vztahu k ostatním státům, kterou nestátní aktéři nutně postrádají. 

Tradiční mezinárodní právo bylo zároveň plně derogovatelné.
25

 „Na porušitele 

právní normy se dříve hledělo, jako kdyby projevil nezájem o existující právní úpravu. 

Proto se i poškozená strana mohla cítit vyvázanou z daného právního poměru a napříště 

pokládat sebe za oprávněnou k mimoprávnímu či volnostnímu jednání (freedom of 

action) vůči porušiteli práva. (…) Tradiční obecně platné právo nemělo totiž pravidel, 

jež by ukládala státům povinnost odčinit újmu způsobenou deliktem.“
 26

 Situace pak 

skončila jedním z následujících scénářů. Zaprvé, stát, jemuž poškozený jednání přičetl, 

mohl dobrovolně přijmout nový závazek, například poskytnout kompenzaci či 

satisfakci, které poškozený stát přijal. Zadruhé, pokud poškozený stát neměl o 

kompenzaci či satisfakci zájem, mohl se proto uchýlit k použití síly. Zatřetí, stát, jemuž 

poškozený chování přičítal, mohl ignorovat požadavek na kompenzaci stejně jako 

tvrzenou přičitatelnost, což nezřídka vedlo opět k eskalaci konfliktu a k použití síly.
27

 

                                                 
23

 Autor práce je přesvědčen, že vývoj mezinárodního práva – případně práva mezi různými 

společenstvími – lze sledovat od nejstarších dob. Mezinárodní systém a rozvoj tradičního mezinárodního 

práva bývá obvykle spojován s Vestfálským mírem a dále se vznikem národnostních států (Malejovský, 

Jiří op. cit. str. 38). Nicméně jak tato kapitola dokládá, otázku přičitatelnosti bylo nutno řešit již mnohem 

dříve, samotný Vestfálský systém mohl toliko ovlivnit pravidla přičitatelnosti, ovšem nikoli přičitatelnost 

nově uvést na scénu mezinárodních vztahů. Navíc v souvislosti s nastávající erozí Vestfálského systému 

mají předvestfálská pravidla přičitatelnosti značnou inspirativní hodnotu. Dále srov. např. Paul, V. 

Počátky rozvoje institutů mezinárodního práva ve vztazích starověkých států. Studie z mezinárodního 

práva, č. 17, 1983, str. 251 – 280. 
24

 Odtud pojem ručení – liability. 
25

 Čepelka, Čestmír, Šturma, Pavel. Mezinárodní právo veřejné. Praha, CH Beck: 2008, str. 23 – 24. 
26

 Čepelka, Čestmír, Šturma, Pavel. Mezinárodní právo veřejné. Praha: Eurolex Bohemia, 2008, str. 574 – 

575. 
27

 David, Vladislav, Sladký, Pavel, Zbořil František. Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou. Praha, 

Leges: 2008, str. 309. 
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Zdali a podle jakých pravidel, zpravidla obyčejového charakteru, budou státy 

přičítat jednání jednotlivců jiným státům, potom záleželo na nich a jejich posouzení. 

Stejně tak si mohl stát, jemuž mělo být jednání přičítáno, fakticky zvolit, zdali takováto 

pravidla přičitatelnosti akceptuje. Důležitost přičitatelnosti dále oslabovalo, že 

neexistovala povinnost odčinit újmu v dnešním slova smyslu, jak je uvedeno výše. 

Přičtení protiprávního jednání státu tak ztrácelo na významu, jelikož stejně nevedlo 

k založení sekundárních restitučních či reparačních právních povinností. Pravidla 

přičitatelnosti tedy sloužila spíše k politickému rozhodování či morálnímu 

ospravedlnění
28

 a zodpovídala, na koho se fakticky obrátit s požadavkem cesace, 

restituce, reparace či s odpovědí v podobě použití síly. 

Takovéto volnostní pojetí přičitatelnosti dokumentuje příběh zaznamenaný na 

egyptském rukopisu na papyru z doby 1. tisíciletí před naším letopočtem. Ten zároveň 

dokládá, že otázka přičitatelnosti vyvstala ještě před vznikem států v takzvaném 

vestfálském systému,
29

 jako praktická potřeba pro dovození odpovědnosti cizího 

společenství jakožto celku, byť se samozřejmě jednalo spíše o odpovědnost faktickou, 

politickou či morální nežli (positivně-)právní. 

Egyptský kněz doplul do přístavu Dor v dnešním Izraeli. Tam jeden z členů 

posádky jeho lodi zmizel s množstvím jeho stříbra a zlata. Kněz se obrátil na Dorského 

vladaře. Tvrdil, že byl okraden v jeho přístavu, a proto by měl tento vladař zahájit 

vyšetřování. Vladař ovšem popřel svou odpovědnost a své ručení za vedení vyšetřování. 

Pokud by se jednalo o zloděje pocházejícího z města Doru, byl by býval ochoten zaručit 

se vlastním majetkem za úspěch vyšetřování. Zloděj byl ale člen posádky egyptské lodi. 

Proto vladař odmítl, že by jeho jednání mělo být přičítáno městu Dor nebo že by toto 

město mělo ručit za úspěch vyšetřování. Kněz přesto zabavil část zlata patřící dorskému 

vladaři, dokud nebude zloděj nalezen.
30

 Přičetl tedy dorskému vladaři či městu Dor jako 

celku odpovědnost za úspěšné provedení vyšetřování, byť samotnou krádež městu 

pravděpodobně nepřičítal. Příběh dokumentuje, že přičitatelnost skutku nebo následku 

záležela na aktuální libovůli jednotlivých států a byla předmětem mocensko-politických 

                                                 
28

 Srov. příklad počátku první světové války zmiňovaný v úvodu této práce a roli, jež při tomto počátku 

přičitatelnost sehrála. 
29

 Srov. „Se státy a právními řády se setkáváme ve světových dějinách asi po pět tisíc let. Mezinárodní 

právo jako jev společenského života, jako právo spjaté s rozvojem lidské společnosti na určitém stupni 

institucionálního vývoje, začalo vznikat tehdy a tam, kde se vytvářely státy navazující mezi sebou 

vztahy.“ David, Vladislav. Historie mezinárodního práva a jeho vědy. Praha: Aleko, 1991, str. 6. 
30

 Citováno podle Hessenbruege, op. cit., str. 265. 
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dohad. Její pojetí se v průběhu času měnilo tak, jak se měnil poměr sil jednotlivých 

států a jejich společenské i politické uspořádání.
31

 

 

1.1 Přičitatelnost v římském právu 

Pro starověké právo obecně platilo, že stát nebyl definován vztahy 

k jednotlivcům a mezi jednotlivci, ale spíše vztahy k rodině a mezi rodinami. Státu, 

rodině, kmenu či jinému druhu pospolitosti bylo bez dalšího přičítáno jednání toho, kdo 

stál v jejich čele. Mezinárodní smlouvy, nejstarší dokumenty mezinárodního práva,
32

 

dokládají, že co se týče vzniku a vytváření primárních závazků, státu bylo přičítáno 

jednání jeho vladaře, případně jednání vyslanců. A contrario nemohl smlouvou zavázat 

pospolitost její prostý člen. Pro přičitatelnost protiprávního jednání ovšem platil pravý 

opak. Starověké společenství odpovídalo za činy všech svých jednotlivých členů, které 

mu byly automaticky přičítány. Coby základ pro přičitatelnost tedy sloužila příslušnost 

jedince ke společenství, jemuž byl jeho skutek přičítán a které tak za jeho skutky 

odpovídalo. Konkrétnější popis, jak vypadala pravidla přičitatelnosti, obsahuje římské 

ius gentium. Tento normativní systém primárně upravoval vztahy mezi Římany a mimo-

římskými soukromými osobami – nejednalo se však o mezinárodní právo veřejné, ani 

soukromé v dnešním slova smyslu.
33

 Přesto se termín ius gentium v 17. století začal 

používat pro mezinárodní právo,
34

 což reflektuje například také francouzské označení 

pro mezinárodní právo veřejné droit des gens.
35

 

Římské právo, původně z části jeho náboženské odvětví ius sacrale (ius fetiale) 

a později převládajícím způsobem právě ius gentium, totiž popisovalo také pravidla, jak 

se zachovat k cizí pospolitosti jako celku, zejména jak a kdy lze vyhlásit příslušníkům 

takovéhoto cizího společenství válku. Řečeno dnešní terminologií, jednalo se fakticky o 

jakousi ústavně-právní a správně-právní úpravu vyhlášení války. Po sekularizaci této 

úpravy ve druhém a třetím století před naším letopočtem se ustálila pravidla 

předepisující, že válka mohla být „spravedlivě“ vyhlášena těm pospolitostem, které se 

dopustily nepřátelského aktu vůči Římu nebo jeho vazalům v podobě neoprávněného 

                                                 
31

 Ibid., str. 267. 
32

 Pro jednotlivé příklady srov. David, Vladislav, op. cit. str. 6 – 18. 
33

 Malejovský, Jiří. Mezinárodní právo veřejné. Obecná část. Brno: Aleš Čeněk, 1993, str. 32. 
34

 Ibid. 
35

 Hessenbruege, op.cit., str. 277. 
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zásahu proti osobě nebo věci.
36

 Krom případů porušení římského dominia (ochrana 

vlastních práv) či ublížení vyslancům mohla být válka vyhlášena ještě v případě 

porušení smluv, nebo pokud cizí stát podporoval římského nepřítele.
37

 

Logicky tak vyvstala otázka, za jakých podmínek jednání jednotlivce přičítat 

celému cizímu kmenu, státu či společenství. Ius gentium přitom vycházelo z pojetí 

kolektivní odpovědnosti. Stát, případně útvar státu obdobný, odpovídal za veškeré činy 

svých členů. Na poškozeném státu pak byla volba, zdali přijme kompenzaci, či vyhlásí 

státu, z něhož škůdce pocházel, válku.
38

 Hessenbruege uvádí řadu příkladů takovéto 

objektivní odpovědnosti státního celku za veškeré jednání jednotlivců ze starověkého 

Říma či starší doby. Subsidiárně odkazuje také na prameny krásné literatury, například 

na Paridův únos Heleny jako důvod Trojské války, kdy bylo městu Troja přičítáno 

jednání jednotlivce coby člena této městské pospolitosti.
39

 

Takovýto princip kolektivní odpovědnosti odpovídá poměru sil v systému práva 

ius gentium – centrální římské impérium svou jednostrannou normotvornou vůlí 

vyžadovalo absolutní odpovědnost ostatních států za činy jejich příslušníků. Byl-li Řím 

poškozen, mohl si vybrat, zdali přijme kompenzaci, nebo vyhlásí válku. Problém 

přičitatelnosti pak nebylo dále nutné řešit – přičitatelnost odpovídala výhradně 

příslušnosti pachatele ke státu, kmenu, rodině či obdobnému společenství. 

Stát (společenství), rodinu ani jednotlivce nebylo možno oddělit, pro 

přičitatelnost skutku společenství v primitivním uspořádání postačovalo, že pachatel byl 

identifikován jako člen takovéhoto společenství, které objektivně (absolutně) 

odpovídalo za jeho činy.
40

 

 

                                                 
36

 Kaser, Max. Ius Gentium. Forschungen zum römischen Recht. Böhlau, 1993, str. 25 – 30. 
37

 David, Vladislav, op. cit. str. 16. 
38

 Hessenbruege, op. cit. 279.  
39

 Podle pověstí byl však Paris královským synem, jeho činy by tedy i bez zmíněného obyčejového 

pravidla ve vztahu k domovskému státu musely mít zvláštní postavení v porovnání s činy ostatních členů 

pospolitosti. 
40

 Kelsen, Hans. Principles of Public International Law. New York: The Lawbook Exchange, LTD., 

2003, str. 10 – 11. 
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1.2 Přičitatelnost ve středověkém právu 

Pojetí kolektivní odpovědnosti za činy jednotlivců převzalo právo v raném 

středověku. Hessenbruege
41

 v tomto ohledu odkazuje na práce německých autorů 

dokládající, že příslušnost pachatele k určitému kmeni postačovala jako základ pro 

přičitatelnost.
42

 V případě vraždy člena jiného kmene pak odpovídal celý kmen, odkud 

pachatel pocházel – krevní mstu zastavil až tzv. wergeld vyplácený poškozenému 

kmeni.
43

 Vykoupení z krevní msty přitom platilo jak pro vztahy mezi rodinami uvnitř 

společenství, tak pro vztahy vnější mezi kmeny či společenstvími (srov. wergeld při 

zabití družiníka Langobardského krále
44

). Zjemnění takovéhoto absolutního pojetí 

přičitatelnosti představovala možnost zpětně vyloučit (to outlaw) pachatele 

z pospolitosti, která zbavovala společenství odpovědnosti za jeho jednání a umožňovala 

každému pachatele-psance beztrestně zabít, neboť tento pachatel spolu s členstvím 

v pospolitosti pozbyl také právní ochrany, jež mu toto společenství zaručovalo ve 

vztahu k ostatním společenstvím. 

Jako další výjimku uvádí Hessenbruege
45

 případy tzv. kompenzačních 

represálií v podobě tzv. udělení povolení plenit (letter of marque). Pokud byla 

způsobena škoda příslušníku jednoho státu na území jiného státu nebo jednáním tohoto 

státu, mohl tento příslušník požádat svůj domovský stát, aby mu udělil takovéto 

povolení plenit. Na jeho základě si pak mohl škodu vynahradit drancováním na úkor 

daného cizího státu. Zisk z drancování byl potom domovským státem považovaný za 

právoplatnou kompenzaci za dříve utrženou škodu. 

Takovýto letter of marque ovšem nebyl udělován automaticky. Muselo mu 

předcházet vyčerpání domácích opravných prostředků ve státě, jemuž byla odpovědnost 

za protiprávní jednání přičítána. Poprvé tak dochází ke zpřesňování pravidel 

přičitatelnosti a rozlišování dílčích aspektů problematiky, která tento koncept provází. 

Zaprvé musí být škoda, jejíž způsobení má být státu přičítáno, způsobena nespravedlivě 

či neoprávněně – objevuje se zárodek objektivního prvku mezinárodně-protiprávního 

                                                 
41

 Hessenbruege, op. cit., str. 280. 
42

 Eagleton, Clyde. The Responsibility of States in International Law. Kraus Reprint, 1970, str. 76. 
43

 Jess, Adolf. Politische Handlungen Privater gegen das Ausland und das Völkerrecht. Berlin: Markus, 

1923, str. 9. 
44

 Seltenreich, Radim, Adamová, Karolina a kol. Dějiny evropského kontinentálního práva. Praha: Leges, 

2010, str. 177. 
45

 Hessenbruege, op. cit., str. 281. 
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jednání, byť je hodnoceno z pohledu domovského státu poškozeného. Zadruhé je 

dovozována odpovědnost státu a typově se ustaluje způsob represálie. Zatřetí je pro 

vznik odpovědnosti – tedy pro přičtení odpovědnosti za škodu coby následek jednání, 

jehož se stát nemusel dopustit – zavedena podmínka vyčerpání domácích opravných 

prostředků. Stát, jemuž má být vznik škody přičítán, tak dostává příležitost, aby ve 

vnitrostátním řízení napravil situaci. Pokud tak neučiní, je mu přičítán následek. 

Zvlášť rozšířené bylo vydávání letter of marque pro operace na volném moři. 

Speciální druh letter of marque pak představovalo povolení k ničení a plenění v průběhu 

protipirátských operací či jako obranného prostředku před piráty. V podstatě se tak 

jednalo o mořskou obdobu výše uvedeného suchozemského „vyloučení“ (outlaw) pirátů 

z pospolitosti. Jednání těchto psanců nebylo přičitatelné nikomu a naopak proti nim 

mohl kdokoli beztrestně zasáhnout a trestat je libovolným způsobem coby nepřátele 

lidského druhu – hostes humani generis.
46

 Blíže se tak vyvinul způsob reakce na činnost 

nestátních aktérů, kterou nejde přičítat žádnému celku, jehož odpovědnost by bylo 

možné dovodit.
47

 

 

1.3 Přičitatelnost v novověku a dílech klasických autorů  

Gordon
48

 uvádí, že jakmile vlivem společenského vývoje ustoupila feudální 

verze kolektivní odpovědnosti do pozadí, začala se ustalovat trojice principů 

přičitatelnosti. Zaprvé, státu je přičitatelné jednání jednotlivců, kteří jsou součástí jeho 

mocenského uspořádání nebo představují (zastupují) jeho autoritu. Zadruhé, skutky 

nestátních aktérů jako jsou davy, korporace, odbory či neúspěšná povstalecká hnutí 

nelze přičítat státu. Zatřetí, státu lze přičíst, že nezabránil činům uskupením uvedeným 

v předešlém bodě, ačkoli jim zabránit měl a mohl – nelze mu tak přičíst samotné skutky, 

ale to, že dopustil, aby se staly, ačkoli měl povinnost jim zabraňovat (např. zaručit na 

                                                 
46

 Richard, Theodore T. Reconsidering the Letter o Marque: Utilizing Private Security Providers Against 

Piracy. Public Contract Law Journal. Roč. 39, č. 3, jaro 2010, str. 411 – 464. 
47

 Kapitola 2.3.3 pojednává o návrzích požadujících, aby právo umožňovalo bez dalšího zaútočit na 

pachatele kybernetických útoků, byť nebo právě protože nemusí být přičitatelnost jejich jednání státu 

zřejmá. Takovéto požadavky nápadně připomínají právě zde uvedenou všeobecnou možnost beztrestně 

potírat hostes humani generis. 
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 Gordon, Christenson A. Attribution Issues in State Responsibility. Proc. Am. Socy. Intl. L. č. 51, 1990, 

str. 52 – 57. Cit. z Carter, Barry, Trible, Phillip, Bradley, Curtis A. International Law. New York: Aspen 

Publishers, 2003. str. 751. 
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svém území bezpečnost cizích státních příslušníků).
49

 Postupnou krystalizaci těchto 

třech principů v dílech jednotlivých autorů popisuje následující podkapitola. 

Novověké změny společenského a politického uspořádání se odrazily v dílech 

prvních právních klasiků jako Grotius, Gentili, Vitoria či Suarez.
50

 Ačkoli se autoři 

přikláněli buď k naturalistickému pojetí přirozeného práva (např. Vitoria, Suarez, 

Grotius či Wolff) nebo k pozitivistickému pojetí mezinárodního práva (Gentili, Zouche, 

Pufendorf, Bynkerhock, Moser, de Vattel),
51

 jejich názor na přičitatelnost jednání 

jednotlivců státu zůstával překvapivě podobný. Jak uvádí de Frouville, obecné principy 

přičitatelnosti u klasických autorů se stěží změnily, ačkoli došlo k proměně teoretických 

předpokladů, které je opodstatňují.
52

 

Gentili, Grotius, Zouche i Puffendorf opouštějí ve svých dílech středověký 

princip kolektivní odpovědnosti. Státu tedy podle nich nelze přičítat chování 

jednotlivců, krom chování samotného panovníka. Grotius vysloveně uvádí, že žádná 

společnost ani veřejný orgán (public body) neodpovídají za provinění (faults) svých 

jednotlivých členů, pokud se na nich nepodílely nebo nedošlo z jejich strany 

k nedbalosti při plnění jejich povinností, obdobně jako otec neodpovídá za prohřešky 

svých dětí, nespáchal-li sám nic trestného a nezanedbal-li vůči dětem svých 

povinností.
53

 

Rodící se absolutistický monarchismus se odráží v pojetí mezinárodních vztahů 

jako meziosobních vztahů sui generis, vztahů mezi (fyzickými) osobami panovníků. 

Takováto koncepce, vyjádřená v Grotiově patriarchální metafoře, se inspiruje 

podobou ius gentium jako práva soukromých osob. Mezinárodní právo veřejné potom 

představuje jakési právo mezi panovníky, kteří exkluzivně reprezentují daný stát – jen 

výlučně jejich jednání může být státu přičítáno. 

Vztah jednotlivců a státu je vždy nutně vztahem vnitrostátně-právním, činy 

jednotlivců nemohou být státu přičítány jiným státem. Dopustí-li se cizinec 

protiprávního chování, které poškodí další stát, nelze toto chování přičíst jeho 
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Journal, roč. 7, č. 1. 1988, str. 13. 
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 Bederman, David J. The Spirit of International Law. Londýn: The University of Georgia Press, 2002, 

str. 5. 
52
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domovskému státu. Naopak jeho delikt zůstává předmětem vnitrostátní úpravy mezi 

ním a poškozeným státem. Odpovědnost státu za mezinárodně protiprávní chování je 

podmíněna výhradně zaviněným chováním panovníka (fault). Toho se panovník může 

dopustit tím, že sám aktivně koná, nebo naopak konat opomene. Shora nadepsaní 

klasičtí autoři rozeznávali, byť každý do rozdílné míry, nedbalostní odpovědnost, tedy 

odpovědnost za to, že ačkoli panovník mohl a měl protiprávnímu jednání jednotlivců 

zamezit, neučinil tak.
54

 

Už Hugo Grotius přitom přichází s doktrínou aktivní či pasivní komplicity při 

páchání protiprávního jednání. Aby bylo státu, potažmo panovníku, jednání přičitatelné, 

musí se na něm podílet ve formě aktivního jednání (konání nebo opomenutí) či 

nedbalosti, kdy určitému jednání jednotlivce nezabrání nebo pachatele nestíhá.
55

 

Poněkud komplikované se zde jeví rozlišení mezi spácháním činu nekonáním (omisí) 

panovníka, potažmo státu, a nedbalostí panovníka, potažmo státu. V obou případech 

musí existovat povinnost v primárním právu, která panovníku ukládá činit, v obou 

případech pak panovník poruší tuto povinnost svou nečinností. K rozlišení může přispět 

analogie s vnitrostátní trestněprávní klasifikací,
56

 tedy ověření existence vůle 

panovníka. Nekonal-li panovník úmyslně, je státu přičitatelné porušení práva omisivní, 

nekonal-li bez úmyslu porušit právo, tzn. porušení pouze dopustil, je státu přičitatelné 

porušení práva nedbalostní. 

Hessenbruege
57

 dodává, že v předvestfálské právní doktríně, například podle 

Grotia, odpovídal panovník takto nedbalostně za to, že dopustil činy svých poddaných, 

nikoli za činy, které se odehrají na jeho teritoriu. Rozhodující pro přičitatelnost tedy 

byla jako ve středověku stále příslušnost jedince k určitému společenství (ius 

sangvinus), byť vlastní pravidla přičitatelnosti byla již přesnější. Určitý posun od ius 

sangvinus k ius soli, tedy příklon práva k teritoriálnímu pojetí, přinesl až známý Pacis 

Westphalicae a princip cujus regio eius reliquio. V tzv. Vestfálském systému 
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svrchovanost státu vymezovaly jeho teritoriální hranice – na hranicích končila výlučná 

autorita státu a převážně také jeho odpovědnost.
58

 Takovéto pojetí se dodnes odráží 

v mezinárodním právu, byť čelí faktické erozi a doktrinální kritice. 

Přičitatelnost jednání jednotlivců, případně nedbalostní přičitatelnost toho, že 

stát takovéto jednání dopustil, nebyla ovšem plně nahrazena přičitatelností veškerého 

dění na teritoriu státu, resp. přičitatelností nedbalosti, že stát takovéto dění na svém 

území dopustil. Naopak obě pojetí nově začala existovat vedle sebe, prolínala se a 

vyžadovala přesnější specifikaci pravidel přičitatelnosti. 

První náznaky dnes široce akceptovaných pravidel přičitatelnosti přináší dílo 

Christiana Wolffa. Ten zaprvé popisuje závazek státu nedopustit, aby jeho obyvatelé 

způsobili újmu cizím státním příslušníkům. Pokud se tak stane, stát neodpovídá za 

chování těchto jednotlivců – jednání mu není přičitatelné – ale musí je přinutit, aby 

odčinili škodu, případně vůči nim uplatnit trestněprávní postih. Zadruhé Wolff uznal, že 

jednání jednotlivce může být státu přičteno, pokud jej panovník ratifikuje či schválí, což 

odpovídá dnešnímu principu adopce. Zatřetí pak za státu přičitatelné považoval také 

jednání státních orgánů, pověřených panovníkem, tedy vybavených panovnickým 

schválením či zmocněním uděleným a priori.
59

 

Dále doktrínu přičitatelnosti rozvinul Emmerich De Vattel.
60

 Ten konstatoval, 

že pokud stát dovolí, aby jeho obyvatelé porušovali zásady přirozených práv (laws of 

nature), sám tím způsobí nemenší újmu.
61

 Zároveň si ale de Vattel uvědomoval, že 

takovýto přístup by státy příliš zatěžoval, a nabídl tedy odpovídající korektiv: 

 

„I pro sebelépe řízený stát nebo pro sebevíce bdělejší 

svrchovanost je nemožné ovládat libovolně veškeré akce jednotlivců a 

omezovat je při každé příležitosti k maximální poslušnosti. Proto by 

bylo nespravedlivé připisovat národu či svrchovanosti každé provinění 

spáchané jednotlivci.“
62
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De Vattel tak přichází s doktrínou střední cesty, kdy státu lze přičítat jednání 

těch jednotlivců, jimž stát systematicky umožní způsobovat újmu cizincům nebo 

sousedním státům, nebo je přímo k takovémuto chování zmocní. De Vattel se zároveň 

tímto pojetím zasadil o přejímání Grotiových myšlenek do moderního mezinárodního 

práva.
63

 Rovněž formuloval pravidla přičitatelnosti jednání při adopci a odpovědnost 

státu za následek, když odmítne vydat pachatele.
64

 

Robert Phillimore se oproti Vattelovi zaměřil více na přičitatelnost ve vztahu 

k teritoriu státu a prosazoval, že stát musí kontrolovat nejen sobě podřízené subjekty 

práva, ale také aktivity, které z jeho teritoria vycházejí a dopadají na státy sousední. 

Položil tak základy principu, který se o sto let později promítl v rozhodování případu 

Mezinárodního soudního dvora „Korfský průliv“. Zaměřil se na situaci, kdy občané 

jednoho státu nebo migranti směřující z tohoto státu vpadnou do státu sousedního. 

Vláda postiženého státu má právo na to, aby jí vláda zdrojového státu doložila, že 

takovémuto jednání nenapomohla tím, že by jej vědomě strpěla nebo umožnila.
65

 

Obdobně předpokládal další autor, William Edward Hall, že stát odpovídá za akce na 

svém teritoriu, pokud neprokáže, že nejsou kryty jeho zaviněním. Tentýž autor přišel se 

specifikací přičitatelnosti jednání státních orgánů státu. Formuloval právní domněnku, 

že státu lze přičítat jednání jeho správních úředníků, námořních a vojenských velitelů. 

Do okamžiku, nežli se od akcí těchto jednotlivců oficiálně distancuje, odpovídá za jimi 

způsobenou újmu.
66

 

Ještě podrobněji odpovědnost státu za jednání jeho úředníků diferencoval 

Lassa Oppenheim. Nově zavedl pojem odvozené odpovědnosti (vicarious 

responsibility). Tuto odvozenou odpovědnost nesl stát za jednání nižších úředníků a 

vojáků, protože tyto osoby se nacházely pod jeho disciplinární kontrolou. Pokud 

způsobily újmu, státu nebylo možné přičíst primární odpovědnost za tuto újmu, nýbrž 

odvozenou odpovědnost za to, že újmě nezabránil. Vznikl tak sekundární 

odpovědnostní závazek státu vyjádřit lítost nebo se dokonce omluvit či nahradit škodu. 

Stát se dle Oppenheima stává stejně odvozeně odpovědným za jednání svého panovníka 
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ultra vires – samotné jednání mu přičítat nejde, ovšem může odpovídat za to, že 

takovéto jednání nekorigoval nebo mu nezamezil.
67

 

Konečně Heinrich Triepel a Dionisio Anzillotti dovršili doktrínu přičitatelnosti 

uvedením povinnosti náležité péče (due diligence), která již byla ve výše uvedených 

dílech naznačena.
68

 Státu nelze přičítat škodlivé chování soukromých osob nebo ultra 

vires jednání pověřených osob, ovšem stát může odpovídat za to, že selhal při 

dodržování povinnosti náležité péče. Povinnost náležité péče směřovala zpět k určité 

objektivizaci odpovědnosti a umožňovala přičítat státu zanedbání dohledu nad 

jednotlivci, pokud státu nebylo možné přičíst samotné skutky těchto jednotlivců. Na 

rozdíl od starověkého a středověkého principu kolektivní odpovědnosti však 

přičitatelnost zanedbání náležité péče nespočívala primárně na příslušnosti jedince 

k státu, ale na dění na jeho teritoriu. 

Podobně se s faktickou obtížností přičitatelnosti vlastního skutku státu 

vypořádal institut diplomatické ochrany vzniklý v 19. století. Intenzivnější obchodní 

styky mezi státy vedly k tomu, že častěji docházelo k situacím, kdy byl občan jednoho 

státu na území druhého státu poškozen. Domovský stát, jehož byl poškozený občanem 

(podmínka občanství), mohl uplatnit tzv. diplomatickou ochranu a vymáhat nárok 

poškozeného jako svůj vlastní po státu, v němž k poškození došlo, za předpokladu, že 

byly vyčerpány vnitrostátní opravné prostředky. Následná arbitráž poté prověřovala, 

zdali došlo k porušení závazku, vzniku škody a zdali mezi těmito skutečnostmi 

existovala příčinná souvislost. Povinností reparace zcela zanikla odpovědnost státu, na 

jehož území k poškození došlo.
69

 

Otázka přičitatelnosti tak měla poměrně marginální význam. Stačilo, aby byl 

přítomen objektivní prvek mezinárodní odpovědnosti (porušení práva), který zapříčinil 

škodu, přičemž k této škodě muselo dojít na území státu, jemuž mělo být přičítáno, že 

této škodě nezabránil ani ji ve vnitrostátním řízení neodčinil. Uhrazením této škody 

odpovědnost zanikla. Zdali lze samotné jednání, jímž byla škoda způsobena, přičítat 

státu, nebylo nutné řešit. 

Obdobně jako u povinnosti náležité péče se vycházelo z toho, že stát má 

povinnost zaručit ochranný standard cizincům na svém území. Pokud tento standard stát 
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nezaručil, nebylo mu přičítáno vlastní škodní jednání, ale skutečnost, že dopustil vznik 

škody, kterou musel nově nahradit. Diplomatickou ochranou a odpovědností za reparace 

při poškození cizinců se zabývala Haagská konference v roce 1930, nicméně její 

kodifikační snaha nedospěla ke zdárnému konci.
70

 

Jak přičítání zanedbání náležité péče, tak reparace prostřednictvím 

diplomatické ochrany vyžadující toliko porušení závazku, které zapříčiní škodu, 

odpovědnost tím dále posouvají k objektivnějšímu pojetí. Státu není přičítán vlastní 

skutek, ale to, že mu stát nezabránil nebo bez dalšího nezajistil nápravu. Takovéto pojetí 

umožňuje snazší přičítání. 

Rostoucí důraz na objektivizaci odpovědnosti v některých oblastech 

mezinárodního práva, bez nutnosti zavinění či přičítání vlastního skutku, utvořil jeden 

ze znaků moderního mezinárodního práva. Mezi další patřily rozvoj a ukotvení 

nederogovatelných norem ius cogens, rozšíření nepříznivých následků skutku z hmotné 

též na nehmotnou újmu a potřeba zavést krom kompenzace také satisfakci za určité 

jednání.
71

 Výsledek tohoto vývoje se odrazil v Návrhu článků o odpovědnosti státu za 

mezinárodně protiprávní chování, jehož popisem začíná následující kapitola. 
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2. Přičitatelnost v moderním mezinárodním právu 
 

Pravidla pro přičitatelnost skutku státu, coby subjektivní prvek odpovědnosti 

státu, v moderním mezinárodním právu nejkomplexnějším způsobem popisuje Návrh 

článků o odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní chování
72

 (dále jen „návrh 

článků“). Návrh článků je výstupem mnohaleté práce Komise OSN pro mezinárodní 

právo, který přesvědčivým způsobem zachycuje obyčejové právo, stejně jako reflektuje 

soudní rozhodnutí. 

Výklad, který poskytuje návrh článků, je následně doktrínou ve značeném 

rozsahu přebírán a dříve vydané doktrinální výstupy se s ním shodují,
73

 případně je 

podrobněji rozvíjen v rozsahu testů efektivní a obecné kontroly,
 74

 o nichž pojednává 

podkapitola 2.3. Za předpokladu, že by státy články přijaly, vznikla by tak jedna 

z nejzásadnějších mezinárodně-právních úprav.
75

 Přitom i za současné situace, kdy 

nedošlo k přijetí článků ve formě úmluvy, představuje návrh článků bezesporu učení 

nejkvalifikovanějších vědeckých autorit ve smyslu čl. 38, odst. 1, písm. d) Statutu 

Mezinárodního soudního dvora.
76

 Jak uvedl mezinárodní tribunál v řízení o případu 

Noble Ventures, Inc. versus Rumunsko,
77

 „ačkoli tento návrh článků není obecně 

závazný, jde o široce uznávanou kodifikaci mezinárodního práva veřejného. Návrh 

Komise pro mezinárodní právo z roku 2001 představuje ucelenou sadu pravidel 

týkajících se přičitatelnosti.“ Návrh článků přitom zachycuje jak kodifikaci, tak 

naznačuje progresivní rozvoj mezinárodního práva v oblasti odpovědnosti států.
78

 

V následující kapitole práce nejprve představuje proces zkoumání odpovědnosti 

státu a přijímání návrhu článků, dále rozebírá samotnou úpravu obsaženou v návrhu 
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článků a seznamuje čtenáře se závěry studie Simona Ollesona
79

 ohledně aplikace návrhu 

článků od okamžiku přijetí návrhu. Podkapitola 2.2 se zabývá specifickými možnostmi 

přičitatelnosti, nad rámec návrhu článků, konkrétně testem efektivní a obecné kontroly a 

přičitatelností nedostatku náležité péče. Konečně poslední podkapitola 2.3 této části 

práce představuje oblasti, kde přičitatelnost jednání jednotlivců státu působí obtíže. 

 

2.1 Návrh článků o odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní 

chování 

Návrh článků vytvořila Komise Organizace spojených národů pro mezinárodní 

právo, pomocný orgán Valného shromáždění OSN pro kodifikaci mezinárodního práva 

(dále jen „Komise“). Komise je hlavním kodifikačním orgánem OSN. Skládá se ze 34 

specialistů na mezinárodní právo veřejné, volených ad personam Valným 

shromážděním OSN. Komise předkládá Valnému shromáždění návrhy, Valné 

shromáždění následně může, dle reakcí jednotlivých států, rozhodnout, zdali svolat 

konferenci ke schválení daného návrhu jako mezinárodněprávního smluvního 

instrumentu.
80

 

2.1.1 Projednávání pravidel mezinárodní odpovědnosti a příprava 

návrhu článků: 1949 – 2001 

Komise se už na své první schůzi v roce 1949 shodla, že oblast odpovědnosti 

států, pod níž přičitatelnost jednání státu spadá, je vhodná ke kodifikaci.
81

 Odpovědnost 

pak začala studovat od roku 1953,
82

 přičemž na tématu pracovalo celkem pět zvláštních 

zpravodajů – odpovědnost států se na programu Komise octla v letech 1954, 1956 – 

1961, 1963, 1967, 1969 a následujících.
83
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V roce 1956 tak první jmenovaný speciální zpravodaj Komise Garcia-Amador 

ve své zprávě k tématu o přičitatelnosti uvedl: „Pro účely zjištění, v jakých případech a 

za jakých okolností je mezinárodní odpovědnost přičitatelná státu, konání nebo 

opomenutí vyjmenované v předchozích kapitolách musí spadat do jedné ze čtyř 

kategorií: (a) konání nebo opomenutí legislativní, soudní a výkonné složky státu; (b) 

konání nebo opomenutí politické subdivise státu, jeho kolonií nebo jiných závislých 

území; (c) konání nebo skutky spáchané soukromými osobami, včetně těch, dějících se 

během vnitřních nepokojů; a (d) konání spáchaná na území státu třetím státem nebo 

mezinárodní organizací. Tato klasifikace, která je obvykle přejímána, umožňuje 

rozlišení podmínek a okolností, kdy může být odpovědnost přičítána státu v různých 

případech a situacích, k nimž v praxi dochází.“
84

 

Podle Garcii-Amadora se přičitatelnost odpovědnosti v prvé kategorii bude lišit 

podle autority jednotlivých orgánů, jejichž konání nebo opomenutí bude v rozporu se 

závazkem státu podle mezinárodního práva. Do této kategorie také mohou spadat 

rozhodnutí vnitrostátních soudů, která mezinárodní právo porušují. V případě státních 

úředníků Garcia-Amador rozlišuje jednání v souladu se svěřenou funkcí, jednání 

překračující svěřenou funkci, jehož přičitatelnost je nutné posuzovat případ od případu 

podle jednotlivých okolností a důvodného očekávání, a jednání jako soukromé osoby.
85

 

Ve druhé kategorii je podle Garcií-Amadora nutné posoudit přičitatelnost dle 

dvojice testů. Zaprvé, nakolik má protektorát, kolonie či jiná státní subdivise svěřen 

autonomní status v mezinárodních vztazích. Zadruhé, nakolik jednala pod kontrolou 

státu.
86

 

Třetí a obdobně také čtvrtou kategorii považuje Garcia-Amador za 

nejkomplexnější. „V souladu s doktrínou obecně přijímanou v praxi, odpovědnost státu 

zde není zahrnuta přímo v protiprávním konání nebo skutcích, ale je spíše důsledkem 

konání státních autorit ve vztahu k nim [protiprávním konáním či skutkům]“.
87

 Tedy 

například v posouzení, zdali a do jaké míry jim stát měl zabránit, nebo zdali a do jaké 

míry je měl náležitě vyšetřit a stíhat pachatele. Již v roce 1954 pak Garcia-Amador 

vystihl zásadní debatu, s níž se přičitatelnost dodnes potýká a jež je rozebrána ve třetí 
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kapitole této práce. Tedy zda stát nese objektivní odpovědnost za dění ve své jurisdikci, 

nebo zdali jde o odpovědnost subjektivní: „Zde je znovu problémem, jestli by stát měl 

být považován za objektivně odpovědný, nebo jestli je podmínkou jeho odpovědnosti, 

že jeho jednání ve vztahu k soukromým osobám (selhání ve vynaložení náležité péče při 

zabraňování nežádoucímu chování, selhání při vynucení trestu) musí vyjadřovat určitý 

záměrný postoj dotčeného státního orgánu (fault, culpa)“
88

. Státu tak není přičítáno 

samotné škodní jednání, ale že nevykonal službu: „službu, která se obtížně definuje a 

někdy je nedefinovatelná. Tento proces právního uvažování může vést k závěru, mimo 

jiné, že odpovědnost je přičtena z jednoho důvodu, zatímco povinnost reparace závisí na 

jiném, zcela odlišném důvodu.“
89

 S obtížnostmi v rozlišování objektivní a subjektivní 

odpovědnosti se mezinárodní právo potýká dodnes, stejně jako při určování, co je 

standardem náležité péče. O obou těchto oblastech bude v práci ještě pojednání níže. 

Garcia-Amador záměrně označil právě tyto oblasti, v nichž měla být mezinárodní 

odpovědnost, konkrétně přičitatelnost, prací Komise definována a vyjasněna. Nicméně 

právě tyto oblasti zůstaly dále značně problematickými. 

Za povšimnutí rovněž stojí, že Garcia-Amador zde hovoří o přičitatelnosti 

odpovědnosti, nikoli o přičitatelnosti jednání. Tato zdánlivě drobná nuance vhodně 

vystihuje skutečnost, že i když se jednání stát nemusel dopustit, nese za něj 

odpovědnost, která mu je přičítána. 

Druhá zpráva Garcii-Amadora z roku 1957 už se ovšem zabývala jen mnohem 

užší možností přičitatelnosti. Zatímco ostatní ponechávala stranou a odkazovala na 

zprávu předchozí, detailněji vycházela toliko z prvé výše uvedené kategorie – 

z přičitatelnosti takového jednání státu, kterého se dopustil státní orgán.
90

 Ve 

zbývajících čtyřech zprávách
91

 tohoto zpravodaje již byla přičitatelnost zmiňována spíše 

okrajově, ovšem použití tohoto konceptu odpovídalo jeho vymezení v předešlých dvou 

zprávách, dále vycházelo z toho, že přičitatelnost je podmínkou odpovědnosti a dále že 

možnost přičitatelnosti závisí na podobě primárního závazku. 
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Robert Ago, který nejprve od roku 1962 předsedal subkomisi pro studium 

odpovědnosti státu a o rok později se stal druhým speciálním zpravodajem k této 

problematice, se ve své první zprávě detailně zabýval předchozími výstupy k tématu.
92

 

Zároveň zde na základě práce subkomise doporučil přičitatelnost pojmout jako 

subjektivní prvek mezinárodně protiprávních chování.
93

 Z tohoto pojetí vycházel i ve 

zprávách následujících, ačkoli úprava návrhu článků ve výsledku tuto terminologii 

nepřejala, jak bude uvedeno dále. Nicméně ve třetí zprávě
94

 už Robert Ago vytyčil 

jednotlivá pravidla přičitatelnosti do obdobně, jak jsou upravena dnes v návrhu článků. 

Zpráva obsahovala konkrétní návrh článku, přičitatelnost upravovaly čl. 5 – 9. Státu 

mělo být podle tohoto návrhu přičítáno jednání jeho orgánů (čl. 5), bez ohledu na jejich 

pozici ve státní hierarchii (čl. 6), jednání orgánů veřejných institucí od státu oddělených 

(čl. 7), jednání soukromých osob fakticky plnících veřejné funkce nebo jednajících za 

stát (čl. 8), jednání orgánů, které státu dal k dispozici jiný stát (čl. 9). Tato zpráva se 

nezabývala přičitatelností zanedbání náležité péče, a tedy následku, který způsobilo 

jednání soukromých osob. Stejně tak neřešila rozlišení na objektivní a subjektivní 

odpovědnost. 

Následující zpravodajové, Willem Riphagen, Mr. Gaetano Arangio-Ruiz a James 

Crawford pak již dále pracovali na návrhu jednotlivých článků, jež Komise postupně 

přijímala. 

V roce 1996 Komise předložila státům k připomínkám prostřednictvím 

Generálního tajemníka OSN návrh článků přijatý v prvním čtení.
95

 V tomto prvním 

návrhu článků byla přičitatelnost popsána více články než ve výsledné verzi z roku 

2001; bylo jí věnováno celkem desatero článků (5 – 15), mj. včetně článku 12, který 

popisoval přičitatelnost jednání orgánů mezinárodních organizací. Čl. 11 tohoto 

původního návrhu obsahoval také negativní vymezení přičitatelnosti, když výslovně 

uvedl, že skutek osob nebo skupin osob, který není jednáním ve jménu státu, není 
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tomuto státu přičitatelný, pokud tak nestanoví zvláštní pravidlo. Zároveň se návrh 

zabýval tím, jak zjištění pachatele dopadá na výpočet požadované kompenzace, resp. 

jestli je pro výpočet rozhodující, zdali se protiprávního jednání dopustil stát 

prostřednictvím jednání svých orgánů, nebo zdali pouze nezabránil soukromým 

osobám, aby se jednání dopustily, jak je vyžadováno speciálním pravidlem.
96

 

Prvotní návrh článků také rozlišoval odpovědnost za mezinárodní zločiny a 

mezinárodní delikty coby jiná mezinárodně-protiprávní jednání. U zločinů byly 

poškozenými veškeré ostatní státy, které se mohly odpovědnosti státu-pachatele 

dovolávat. Takovéto pojetí však způsobilo značné neshody a bylo jedním z důvodů, 

proč musel být návrh článků přepracován a toto rozdělení protiprávního jednání zcela 

vypuštěno.
97

 

K přijetí návrhu článků v jejich dnešní podobě došlo až v roce 2001. Část 

Komise chtěla články přijmout v podobě mezinárodní smlouvy, neboť závazná úprava 

by odpovídala důležitosti odpovědnosti a skutečnosti, že velká část primárních závazků, 

jejichž porušení odpovědnost zakládá, je rovněž upravena smluvním právem. Další část 

Komise se ale obávala, že by takováto úmluva mohla být přijata příliš malým počtem 

států, což by fakticky znamenalo její odmítnutí a zpochybnilo současný obyčejový 

základ odpovědnostních pravidel. Komise proto doporučila Valnému shromáždění, aby 

návrh článků vzalo na vědomí a zvažovalo možnosti přijetí tohoto dokumentu jako 

závazného v budoucnu. Valné shromáždění OSN přijalo odpovídající resoluci,
98

 ve 

které v souladu s doporučením Komise vzalo její práci na vědomí, zařadilo návrh 

článků jako přílohu resoluce a zavázalo se s návrhem dále zabývat později. Nyní Valné 

shromáždění OSN monitoruje soulad praxe států s návrhem článků a každé tři roky se 

k posouzení možnosti vydání závazné smlouvy vrací.
99
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2.1.2 Přičitatelnost v pojetí návrhu článků o odpovědnosti států za 

mezinárodně protiprávní chování 

 

Obecná úprava odpovědnosti v návrhu článků, včetně úpravy pravidel 

přičitatelnosti, představuje lex generalis vůči specifické smluvní úpravě či partikulární 

úpravě v jednotlivých subsystémech mezinárodního práva. Tento závěr nepřímo 

potvrdil i Mezinárodní soudní dvůr v případě Gabčíkovo – Naygmáros
100

. MSD 

dovodil, že smluvní právo může obsahovat konkrétnější pravidla odpovědnosti, ačkoli 

obvykle bude obsahovat závazky primární, zatímco sekundární závazky (úprava 

odpovědnosti vč. přičitatelnosti) zůstávají upraveny obyčejovým právem.
101

 Rovněž 

v arbitráži Power Group L.C. etc.
102

 tribunál potvrdil, že návrh článků (konkrétně čl. 4) 

se aplikuje při absenci jiné právní úpravy – existuje-li speciální pravidlo (v předmětném 

případě obsažené v kapitole 15 NAFTA), uplatní se toto speciální pravidlo. Následující 

řádky popisují pravidla přičitatelnosti obsažená v jednotlivých článcích. 

V článku 2, písm. a) návrh článků určuje, že přičitatelnost tvoří společně 

s porušením mezinárodněprávního závazku komponent mezinárodně protiprávního 

chování. Tento závěr dokládá návrh článků trojicí případů: Fosfáty v Maroku,
103

 

Teherán
104

 a Společnost Automobilová kola Dickson
105

. Zároveň návrh článků v odst. 3 

komentáře k danému článku zdůrazňuje, že nepoužívá terminologii „subjektivní“ a 

„objektivní“ prvek přičitatelnosti, protože takováto terminologie je spjata s pojetím 

subjektivní a objektivní odpovědnosti, které se ovšem odvíjí od charakteru primární 

obligace a návrh článků v tomto ohledu neobsahuje žádné obecné pravidlo.
106

 Návrh 

článků se tak nevyjadřuje k tomu, zdali její úprava určuje obecnou odpovědnost státu za 

protiprávní chování jako odpovědnost subjektivní nebo objektivní, ačkoli různí 

komentátoři k této otázce zaujímají odlišná stanoviska, jak bude uvedeno dále. Odst. 4 

komentáře k článku 2 s odkazem na případy MSD Korfský průliv a Teherán výslovně 
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stanoví, že přičítáno státu může být konání (actions) nebo opomenutí konat 

(ommissions). 

Klíčový je odst. 5 komentáře k čl. 2, který popisuje, že státy nemohou konat 

samy o sobě. Nezbytně vždy musejí jednat prostřednictvím jednotlivců nebo skupin 

jako svých zástupců. Přičítání jednání těchto osob státu je poté podle odst. 6 normativní 

operací – nejedná se o pouhé skutkové zjištění. 

Pravidla přičitatelnosti dále vymezuje kapitola II návrhu článků, a to v článcích 

4 – 11. Návrh článků uznává, že teoreticky by mohla státu být přičítána veškerá jednání 

fyzických a právnických osob, které v tomto státě sídlí nebo je k němu váže úzké pouto, 

takovýto přístup je ovšem v mezinárodním právu nežádoucí. Místo něj mezinárodní 

právo vychází z toho, že státu je přičítáno jen jednání osob v postavení jeho orgánů, 

vlády nebo těch, kdo jednali pod jejich přímou kontrolou, řízením nebo 

podněcováním.
107

 

A contrario poté státu není přičítáno jednání osob soukromých. Neexistuje-li 

možnost, jak jednání soukromé osoby přičíst státu podle návrhu článků ani podle normy 

obsažené v úpravě v pozici lex specialis, nelze pak obecně jednání jednotlivce přičítat 

státu. Tento závěr návrh článků opírá o rozhodovací praxi dvojice mezinárodních 

arbitrážních orgánů. 

Zaprvé návrh článků odkazuje na výsledky rozhodování Iránsko-amerického 

tribunálu (Iran-US Claims Tribunal). Tribunál vznikl v reakci na iránskou revoluci ke 

konci 70. let minulého století. USA a Irán coby mluvní strany jej založily Alžírskou 

deklarací 19. ledna 1981. Tribunál měl mj. rozhodovat o odškodnění těch občanů jedné 

smluvní strany, které poškodila druhá smluvní strana coby stát. Už z toho důvodu musel 

řešit, kdy je konkrétní jednání státu přičitatelné. Návrh článků
108

 cituje z výroku 

tribunálu, že „aby mohlo být jednání přičítáno státu, je nutné identifikovat s přiměřenou 

jistotou aktéry a jejich spojení se státem“.
109

 Tribunál tak vyjádřil poměrně striktní 

podmínku přičitatelnosti, podle níž by měla být známa jednající osoba a její vztah 

k státu, jemuž má být jednání přičteno. Tribunál sice uznal, že přičítat jednání na 

                                                 
107

 Ibid., str. 38, odst. 2. 
108

 Ibid., str. 39, odst. 9. 
109

  „In order to attribute an act to the State, it is necessary to identify with reasonable certainty the actors 

and their association with the State.“ Iran-United States Claims Tribunal. Případ č. 10199. Kenneth 

Yeager versus Islámská republika Irán. Americko-iránský tribunál. 2l. listopadu 1987, 82 ILR, str. 192 

odst. 38. 



 33 

takovéto bázi může být vzhledem k nepřehledné situaci v Iránu obtížné, nicméně dále 

přezkoumával, jaké osoby se měly přičítaného jednání dopustit. 

Zadruhé návrh článků zdůvodňuje základní pravidlo přičitatelnosti případem 

Tellini, kdy mezinárodní komise v roce 1923 stanovila, že „odpovědnost státu vznikne 

jednáním v podobě politického zločinu [spáchaného jednotlivcem jako soukromou 

osobou] proti cizinci na území státu pouze za předpokladu, že stát zanedbal veškerá 

přiměřená opatření k tomu, aby takovémuto zločinu zabránil a stíhal pachatele“.
110

 A 

contrario tak stát není odpovědný za protiprávní jednání jednotlivců, pokud učinil vše, 

co lze rozumně očekávat, aby takovémuto jednání zabránil. 

Ačkoli návrh článků v tomto ohledu expressis verbis nezmiňuje spojení 

s náležitou péči (due diligence), uvádí, že lze státu přičítat také to, že svou nedbalostí 

určitému jednání nezabránil. Zároveň návrh článků upozorňuje, že určení konkrétního 

pravidla pro přičitatelnost bude mnohdy ovlivněno charakterem vlastního primárního 

závazku, k jehož porušení došlo, ačkoli oba komponenty mezinárodně protiprávního 

jednání je třeba vnímat a posuzovat odděleně. Návrh článků shrnuje doktrínou hojně 

přejímané pravidlo, že jednání lze podle mezinárodního práva přičítat státu na základě 

striktních pravidel, popsaných v návrhu článků, nikoli na základě pouhého kauzálního 

spojení (link of factual causality). 
111

 

Stejně tak je nutné odděleně posuzovat přičitatelnost protiprávního jednání a 

jednání secundum et intra legem. Např. pravidla určující, kdo může za stát platně 

uzavřít smlouvu, čí jednání po právu je státu přičitatelné a vytváří nový primární 

závazek, mohou být zcela odlišná od pravidel určujících, kdy stát zodpovídá za 

protiprávní jednání jednotlivce, kdy je mu takové jednání přičitatelné.
112

 Při 

přičitatelnosti právoplatného jednání lze ovšem postupovat do jisté míry analogicky 

k přičitatelnosti protiprávního chování, zvláště při absenci zvláštní právní úpravy.
113

 

Na jednotlivém státu a jeho vnitrostátní právní úpravě spočívá, jak definuje své 

orgány. Mezinárodní právo poté určuje, že (protiprávní) jednání těchto orgánů je 

zpravidla přičitatelné státu, nezávisle na jejich vnitrostátním postavení a obvykle také 
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na tom, zdali jednali v mezích své kompetence nebo ultra vires.
114

 Dále návrh článků 

přichází s konkretizací pravidel přičitatelnosti v 8 článcích pod čísly 4 – 11. 

Jak vyložil mezinárodní tribunál v arbitráži Eureko BV versus Polská 

republika,
115

 „principy přičitatelnosti [popsané v návrhu článků] jsou kumulativní, aby 

obsáhly nejen jednání jakéhokoli státního orgánu, ale také osob nebo entit, které nejsou 

státním orgánem, ale které jsou zmocněny právem příslušného státu k výkonu prvků 

vládní autority. Principy zahrnují také jednání osob nebo skupiny osob, pokud fakticky 

jednají podle instrukcí nebo pod řízením či kontrolou příslušného státu.“ Základní 

pravidlo je tedy obsaženo v článku 4 a dále doplňováno o speciální pravidla v článcích 5 

– 11. 

V článku 4 návrh článků určuje, že za jednání státu bude podle mezinárodního 

práva považováno jednání jakéhokoli státního orgánu (any State organ), ať již jde o 

orgán plnící funkce moci zákonodárné, výkonné, soudní nebo jiné. Zároveň při tomto 

určení nehraje roli pozice státního orgánu ve vnitrostátní hierarchii ani skutečnost, zdali 

se jedná o orgán centrální vlády nebo vlády teritoriální jednotky státu. Jak ostatně uvedl 

Mezinárodní soudní dvůr v případu LaGrand: „Mezinárodní odpovědnost státu vzniká 

jednáním kompetentních orgánů jednajících v tomto státě, ať už jsou jakékoli.“
116

 

Orgánem může být jakákoli osoba nebo entita, které vnitrostátní právo takovéhoto státu 

přiznává tento status. Mezi státní orgány proto patří orgány náležící do struktury státu, 

orgány teritoriálních jednotek státu a de facto orgány státu.
117

 V odst. 3 a 4 komentářů 

k článku 4 návrh článků zdůvodňuje znění tohoto pravidla odkazem na zažitou praxi 

mezinárodních tribunálů a komisí a zároveň zdůrazňuje, že z totožného principu 

vycházela i Haagská konference v roce 1930. 

Dle návrhu článků je tento princip součástí obyčejového práva, což potvrdil 

například ICJ.
118

 Je přitom nerozhodné, o jaký orgán se jedná nebo zdali v rámci své 

pravomoci jedná podřízený nebo nadřízený, což potvrdila řada rozhodnutí různých 
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komisí po druhé světové válce,
119

 stejně tak není rozhodné, jaké místo orgán zaujímá ve 

vnitrostátní mocenské hierarchii státu; např. jde-li o orgán federálního státu, orgán 

součástí takovéhoto federálního státu, provincie, nižšího územněsprávního celku 

apod.
120

 

Komentář k čl. 4 návrhu článků v odst. 13 shrnuje, že přičítání jednání státních 

orgánů státu není zpochybňováno, v praxi však může působit potíže určení, zdali osoba 

v postavení určitého orgánu jednala v rámci svých kompetencí, byť například ve zlé víře 

či zneužívajíc svého postavení ve vlastní prospěch. Zatímco zcela soukromé protiprávní 

jednání osoby ve funkci státního orgánu nemůže být státu přičítáno, jednání pod záštitou 

oficiální státní autority státu přičítáno bude, byť může jít o zneužití veřejné 

pravomoci.
121

 

Olleson
122

 uvádí, že pravidlo obsažené v čl. 4 návrhu článků bylo od přijetí 

článků v řadě případů přejímáno a aplikováno bez obtíží; zejména činy ozbrojených 

sil
123

 a policejních a soudních orgánů
124

 byly v rozhodovací praxi Mezinárodního 

soudního dvora automaticky přičítány státu. „Obdobně ve sporech o ochranu investic a 

lidských práv se zřídka vyskytují polemiky o přičitatelnosti jednání vnitrostátních 

ministerstev nebo soudů státu. V lidskoprávních sporech otázka přičitatelnosti jednání 

státních orgánu žalovanému státu obvykle zcela chybí.“
125

 Jako podporu pro takovýto 

závěr Olleson
126

 uvádí množství rozhodnutí týkajících se ochrany investic
127

, včetně 

rozhodnutí, kde tribunál dovodil, že jednání místní samosprávy je přičitatelné státu.
128

 

Olleson rovněž cituje z několika rozhodnutí judiciálních a kvazi-judiciálních orgánů 

chránících lidská práva. Dále doplňuje, že pravidlo v čl. 4 návrhu článků je dodržováno 

Evropským soudním dvorem při vyvozování odpovědnosti státu za porušení 
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komunitárního práva.
129

 Pravidlo popsané článkem 4 návrhu článků je tedy již do 

převažující míry vnímáno automaticky. 

Olleson dále poukazuje na to, že článek 4 aplikoval Mezinárodní soudní dvůr 

v případu Ozbrojené aktivity na území Konga.
130

 Tam soud dovodil, že jednání 

povstaleckého hnutí podporovaného Ugandou není přičitatelné Ugandě, neboť toto 

hnutí nepředstavuje státní orgán Ugandy – nevykonává prvky vládní moci.
131

 Naopak 

jednání ugandské armády Ugandě přičitatelné je. 

 

Článek 5 návrhu článků doplňuje, že státu je dále přičitatelné jednání osoby 

nebo entity, která sice není orgánem státu podle čl. 4, ovšem je v souladu se zákonem 

daným státem zmocněná k tomu, aby vykonávala prvky vládní moci za předpokladu, že 

daná osoba nebo entita v konkrétním případě jedná jako autorizovaná daným 

zmocněním.
132

 Toto pravidlo má reagovat na vznikající polostátní organizace stejně 

jako na korporace, jež stát privatizoval, přesto jim však ponechal část regulačních 

zmocnění. Pro přičitatelnost je potom rozhodující, zdali osoba nebo entita jedná jako 

autorizovaná osoba zastupující státní moc, pak její jednání státu přičitatelné je. Pokud 

jedná jako soukromá osoba, jednání přičitatelné není. Návrh článků uvádí příklad 

železniční společnosti, která z pověření státu vykonává určité policejní funkce. Jednání 

v rámci tohoto pověření je přičitatelné státu, soukromé jednání, jako např. prodej lístků, 

státu přičitatelné není.
133

 Pověření státu zároveň musí být výslovné a musí zmocňovat 

přímo k výkonu prvku státní moci.
134

 

Pro přičitatelnost není rozhodné, zdali jde o entitu vzniklou podle soukromého 

nebo veřejného práva příslušného státu, ani jestli stát vlastní v entitě kapitál, či zda 

přímo ovlivňuje její rozhodování na úrovni výkonného řízení (executive control). 

Naopak je zásadní, pokud stát zmocnil takovouto entitu k výkonu některé ze svých 

funkcí.
135

 Návrh článků také u tohoto pravidla popisuje jeho obyčejový charakter, který 
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dokumentuje odkazy na Haagskou konferenci v roce 1930, kde daný princip výrazně 

rezonoval, ačkoli se s ním konference nestihla podrobněji zabývat. 

Olleson
136

 opět cituje vybraná rozhodnutí, která z toho článku vycházela od 

okamžiku jeho přijetí. Krom rozhodnutí tribunálů ohledně odpovědnosti za porušení 

bilaterálních dohod o ochraně investic (BIT), jež pravidlo v čl. 5 přejímají, uvádí také 

již citované rozhodnutí MSD, kdy v případu ozbrojených aktivit na území Konga MSD 

odmítl přičítat jednání povstalecké skupiny, operující na území Konga, Ugandě, neboť 

povstalecká skupina nevykonávala prvky vládní autory, jak je uvedeno výše. V 

rozhodnutí Srbské genocidy MSD pouze shrnul, že články odlišné od čl. 4 a 8 

neodpovídají skutkovým okolnostem případu, proto nebude přezkoumávat jejich 

obyčejový charakter. 

Olleson
137

 přidává rovněž zhodnocení, jak je pravidlo čl. 5 reflektováno 

lidskoprávní rozhodovací praxí. Inter-americký soud pro lidská práva v případu 

Ximenes-Lopez versus Brazílie
138

 posuzoval situaci, kdy došlo k týrání a následně smrti 

pacienta v soukromé klinice. Soud zde dovodil, že státu lze přičítat výsledek porušení 

norem erga omnes, a to ať již způsobený přímo jednáním státu nebo tím, že stát nepřijal 

taková opatření, která by porušení zabránila. Bez ohledu na tento princip, specifický pro 

lidskoprávní oblast, dále soud odkázal na návrh článků a zdůraznil, že státu je 

přičitatelné také jednání osoby nebo entity, která byť není státním orgánem, je 

zmocněna legislativou státu vykonávat funkce zahrnující státní autoritu, a to do té míry, 

do jaké takovouto zákonem svěřenou funkci vykonává. 

 

Článek 6 návrhu článků stanoví relativně neproblematické pravidlo týkající se 

propůjčování orgánů mezi státy. Pokud jeden stát propůjčí druhému státu orgán a tento 

orgán vykonává prvky státní moci státu, jemuž je propůjčen, je jeho jednání přičitatelné 

státu, jež daný orgán užívá. Jinými slovy je za jednání daného orgánu odpovědný stát, 

který orgán přijal (receiving state) a který jej má tedy k dispozici (at the disposal). 

Propůjčený orgán zároveň nesmí jednat podle instrukcí svého domovského státu, ale na 

základě pokynů a pod kontrolou státu přijímajícího. Článek se tak neuplatní při klasické 
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spolupráci mezi státy, kdy může jeden orgán pracovat pro cizí stát, ačkoli fakticky jedná 

podle instrukcí a pod kontrolou svého domovského státu. Stejně tak článek nijak 

nedopadá na kulturní a diplomatické mise, které si zachovávají svou nezávislost na 

přijímajícím státu. Rozhodující je funkční spojení mezi orgánem a přijímajícím 

státem.
139

 

Návrh článků doplňuje dvojici podmínek pro aplikaci článku, zaprvé musí jít o 

orgán ve smyslu vnitrostátního práva vysílajícího státu, zadruhé musí orgán vykonávat 

prvky státní moci (elements of state authority) přijímajícího státu.
140

 

V návrhu článků je citováno z případu Chervreau,
141

 kdy Británie propůjčila 

Francii svého konzula v Persii, který ztratil určité listiny. Z arbitráže vyplynulo, že při 

absenci ujednání o odpovědnosti za jednání propůjčeného konzula odpovídá za jeho 

jednání ten, kdo fakticky jednání konzula řídil – tedy Francie, jejíž konzulát propůjčená 

osoba vykonávala. Nárok dovozovaný třetí osobou v důsledku nedbalosti konzula by 

proto mohl být uplatňován vůči Francii.
142

 

Na princip uvedený v čl. 6 návrhu článků Mezinárodní soudní dvůr odkázal také 

v případě Genocidy,
143

 kdy přezkoumával, zdali nedošlo k faktickému propůjčení 

ozbrojené skupiny „Škorpionů“ coby státního orgánu Republice Srpska. Při té 

příležitosti MSD potvrdil, že stát, který jiné veřejné mocnosti (public authority) 

propůjčil orgán, nenese odpovědnost za jednání tohoto orgánu ve jménu této jiné 

mocnosti. Termínem public authority MSD odkázal na to, že propůjčitelem nemusí být 

nutně stát, ale může jít o jinou entitu.
144

 

Olleson
145

 uvádí dvojici případů, kdy pravidlo v článku 6 potvrdil Evropský 

soud pro lidská práva. V obou případech
146

 stěžovatel namítal, že jednáním ozbrojených 

složek z různých evropských států došlo k porušení jeho práv. ESLP ovšem vyložil, že 

ozbrojené složky jednaly v rámci mise KFOR, která byla autorizovaná Radou 

bezpečnosti OSN podle kapitoly 7 Charty OSN. Podle ESLP tak došlo k propůjčení 
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orgánu, jak popisuje právě čl. 6 návrhu článků, a státy, odkud ozbrojené složky 

pocházely, nenesou za jejich jednání odpovědnost. ESLP dále odkázal na čl. 5 návrhu 

článků o odpovědnosti mezinárodních organizací, dovodil, že jednání ozbrojených sil 

KFOR je přičitatelné OSN, a uzavřel, že postrádá jurisdikci k rozhodování sporu, jehož 

stranou je OSN. Doktrína tento výstup přijala s dílčí mírou kritiky, zejm. v podobě 

potřeby rozlišovat mezi přičitatelností jednání a přičitatelností odpovědnosti. Ačkoli obě 

tyto operace obvykle splývají, může dojít i k situaci, kdy jednání lze přičítat jedné 

entitě, zatímco odpovědnost druhé – ve světle takovéhoto přístupu pak měl ESPL dle 

tohoto dílčího názoru přezkoumávat, zdali nedošlo k naplnění podmínek kolektivní 

odpovědnosti více států.
147

 Souběh přičitatelnosti jednání státu s přičitatelností jednání 

organizaci je přitom podrobněji popsán jinde.
148

 

 

Článek 7 návrhu článků je věnován jednání orgánů státu, které lze označit jako 

neautorizované nebo ultra vires. Stanoví, že státu bude přičítáno také jednání toho 

orgánu, který je státem zmocněný, avšak dané zmocnění překračuje nebo jedná 

v rozporu s udělenými instrukcemi. Toto pravidlo se vyvinulo s rostoucí potřebou 

jistoty a jednoznačnosti v mezinárodních vztazích a má zajistit, že stát nebude používat 

překročení zmocnění jako zástěrku, aby se zbavil vlastní odpovědnosti. Proto je státu 

přičítáno jednání orgánu, který pod záštitou výkonu státní moci spáchal zjevně 

protiprávní čin nebo takový čin, od něhož se ostatní orgány státu distancovaly.
149

 

Návrh článků sleduje vývoj tohoto pravidla až ke konci 19. století. Tehdy ještě 

existoval názor, zastávaný například USA, že by státu neměly být přičítány excesy, 

jichž se při výkonu své pravomoci dopustili jeho diplomaté. Tento opačný názor však 

ustoupil a dnes je pravidlo odpovídající článku 7 pevně zakotveno jako mezinárodní 

obyčej, součást doktrinálního učení i mezinárodních smluv. Stran posledně zmíněné 

kategorie návrh článků odkazuje na čl. 91 Dodatkového protokolu k Ženevským 

úmluvám z 12. srpna 1949, který stanoví, že strana konfliktu ponese odpovědnost za 

veškeré činy spáchané osobami, které tvoří její ozbrojené síly, což má odpovídat 
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obecným principům práva mezinárodní odpovědnosti.
150

 Krom rozhodovací praxe 

lidskoprávních mezinárodních tribunálů bylo toto pravidlo definitivně potvrzeno 

v případě Caire.
151

 Dvojice mexických úředníků chtěla vydíráním získat peníze od 

francouzského občana. Poté, co neuspěli, svou oběť zastřelili.
152

 Za jejich jednání 

následně odpovídalo Mexiko (jednání bylo Mexiku přičitatelné), ačkoli jej nadřízený 

obou pachatelů nikterak neschválil, ba naopak odsoudil. 

Návrh článků zároveň trvá na tom, že „případy, kdy úředníci jednali v rámci 

svého zmocnění jako takového, ačkoli protiprávně nebo navzdory instrukcím, musí být 

odlišeny od případů, kde je jednání natolik vzdálené výkonu oficiálních funkcí, že 

splývá s jednáním soukromé osoby, nepřičitatelným státu.“
153

 Pro takovéto rozlišení je 

rozhodující, zdali dané osoby jednaly zaštítěny státní autoritou. Ovšem i pokud by 

jednání dané osoby bylo spíše soukromého charakteru a tato osoba by se ho dopouštěla 

opakovaně tak, že stát o tomto jednání věděl nebo musel vědět, je jednání této osoby 

přičitatelné státu. 

Olleson
154

 shrnuje, že na článek 7 bylo od přijetí návrhu článků odkazováno ve 

větším množství případů a opět uvádí zejména spory ohledně dohod o ochraně investic 

(BIT) doplněné o dvojici lidskoprávních případů. Stran zpřesnění výkladu čl. 7 

arbitrážní tribunál
155

 např. dovodil, že pouhá skutečnost, že orgán jedná ultra vires, tedy 

přesahuje kompetence jemu svěřené vnitrostátním právem, nemusí zakládat porušení 

mezinárodního práva, zároveň pak tribunál není příslušný k přezkoumávání, zdali došlo 

k porušení kompetencí podle vnitrostátního práva. 

Olleson
156

 odkazuje také na případ Jan de Nul,
157

 v němž se měl tribunál 

překvapivě částečně odchýlit od pravidla, že jednání ultra vires je státu plně 

přičitatelné. Ve výkladu článku 4 návrhu článků měl tribunál naznačit, že de iure orgány 

státu jednají za stát pouze v případě, že jednají v mezích své kompetence, což by článku 

7 návrhu článků odporovalo. 
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V závěru Olleson
158

 analyzuje rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora 

v případu Ozbrojené aktivity na území Konga. MSD potvrdil obyčejový charakter 

pravidla, mj. zachyceného v několika úmluvách mezinárodního humanitárního práva, že 

státu je přičitatelné jednání jeho ozbrojených složek, i když konají navzdory rozkazu 

nebo způsobem přesahujícím jejich kompetence. Toto pravidlo MSD vztáhl také 

k situaci, kdy vojáci plenili konžské přírodní zdroje. Proti tomu se vymezil soudce 

Kateka, který plenění zdrojů považoval za činy natolik vzdálené jednání v rámci 

pověření, že musí jít o činy soukromé. 

 

Článek 8 návrhu článků popisuje pravidla pro přičitatelnost skutku řízeného 

nebo kontrolovaného státem. Jednání osoby nebo skupiny osob bude podle tohoto 

článku považováno za jednání státu, pokud daná osoba fakticky koná na základě 

instrukcí, pod řízením nebo kontrolou daného státu. Postačuje přitom přítomnost 

jednoho z uvedených pojmů – instrukce, kontrola nebo řízení (instruction, direction, 

control).
159

 Tento článek má představovat výjimku z obecného pravidla, že skutky 

jednotlivců coby soukromých osob nemohou být státu přičítány. Článek 8 tedy pokrývá 

dvě situace, kdy existuje zvláštní kauzální spojení mezi státem, případně jeho 

mocenskou mašinerií, a jednáním osob. 

Zaprvé, pokud soukromá osoba jedná na základě pokynů státu. Zadruhé, pokud 

soukromá osoba působí pod kontrolou státu.
160

 Pro zhodnocení druhého případu 

porovnává návrh článků test efektivní kontroly vyslovený Mezinárodním soudním 

dvorem v případu Nicaragua a test obecné kontroly vyslovený Mezinárodním trestním 

tribunálem pro bývalou Jugoslávii. Jako vhodnější volí návrh článků test efektivní 

kontroly,
161

 ačkoli pozice návrhu článků není ostře vyhraněná a návrh článků připouští 

odlišnosti odvíjející se od specifik situace.
162

 O této dvojici testů podrobně pojednává 

oddíl 2.2.1 v následující podkapitole. Návrh článků rozpor mezi koncepcí obou testů 

odůvodňuje odlišnými skutkovými okolnostmi a zdůrazňuje, že „rozhodně je nutno 

případ od případu zhodnotit, zdali určité jednání bylo nebo nebylo provedené pod 
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kontrolou státu do té míry, že by kontrolované jednání státu mělo být přičítáno.“
163

 

Návrh článků však od míry kontroly odvozuje přičitatelnost jednání v případě 

překročení instrukcí – pokud jsou osoby pod efektivní kontrolou, odpovídá stát i za 

jednání, kterého se dopustili překračujíce instrukce státu. Pokud osoby nejsou pod tak 

důslednou kontrolou, stát za jednání překračující instrukce neodpovídá.
164

 

Pro korporace platí, že samotné založení nebo ovládání státem nestačí k tomu, 

aby jednání korporací bylo státu přičítáno, pokud není korporace vysloveně založena 

jako zástěrka protiprávního jednání. Naopak pokud korporace vykonává, byť jen 

částečně, veřejnou moc, případně pokud stát využívá svůj vliv v korporaci výslovně a 

záměrně k dosažení určitého výsledku, je jednání korporace přičitatelné státu.
165

 

Obsah článku 8 byl přejímán v řadě rozhodnutí týkajících se porušení lidských 

práv stejně jako investičních sporů.
166

 Rozporu ve výkladu přičitatelnosti dle tohoto 

článku (částečně též dle čl. 4) v rozhodovací praxi Mezinárodního soudního dvora a 

Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii je v této práci věnován 

samostatný oddíl 2.2.1 v následující podkapitole. 

 

Článek 9 návrhu článků se zaměřuje na situace, kdy státní moc zcela absentuje 

nebo není vykonávána vládou. Uvádí, že státu lze přičítat jednání osoby nebo skupiny 

osob, pokud fakticky vykonávají prvky vládní autority při absenci nebo nečinnosti 

oficiálních nositelů úřední moci a v případech, které plnění úkolů státní moci vyžadují. 

Článek má být aplikován ve zcela výjimečných situacích, kdy oficiální orgány 

z mimořádných důvodů nevykonávají svou moc nebo dokonce neexistují. 

Návrh článků sleduje historii tohoto pravidla k tzv. levée en masse vychází 

z praxe Iránsko-amerického tribunálu, který řešil přičitatelnost jednání Revolučních 

gard či tzv. komitétů Iránskému státu.
167

 Ačkoli jednání gard nebylo nařízeno ani 
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autorizováno státem, jednalo se fakticky o výkon státní moci, o němž stát navíc musel 

vědět. 
168

 

Návrh článků také uvádí trojici podmínek pro aplikaci článku: „Zaprvé, jednání 

se musí fakticky vztahovat k výkonu prvků státní moci. Nejde tedy o výkon nové vlády, 

který podléhá čl. 4. Zadruhé, jednání musí být provedeno při nepřítomnosti nebo 

nečinnosti oficiálních autorit, tedy při celkovém nebo částečném kolapsu státní moci 

nebo nečinnosti státních orgánů z jiného důvodu. Zatřetí musí existovat podmínky 

vyžadující výkon (such as to call for the exercise) těchto prvků státních autorit.“
169

 

Od doby přijetí návrhu článků není známo rozhodnutí mezinárodního 

judiciálního či kvazi-judiciálního orgánu, který by z tohoto článku vycházel, neboť 

k takovéto situaci by v praxi mělo docházet spíše zřídka.
170

 Po ryze praktické stránce by 

bylo možné uvažovat o aplikaci tohoto článku v případě tzv. selhávajících států (failed 

states), ovšem u těchto států obvykle absentuje samotná subjektivita, respektive po 

právní stránce je jen prázdnou schránkou, zatímco po stránce faktické stát není schopen 

vykonávat své funkce, případně o jejich výkon zápasí s jedním či více vnitrostátními 

rivaly. I kdyby tedy došlo k mezinárodně protiprávnímu jednání, na něž by bylo možno 

aplikovat tento článek a jež by tak bylo přičítáno selhávajícímu státu, fakticky by 

nebylo žádné kompetentní státní autority tohoto státu, jež by mohla odpovědnost 

přijmout, neboť by se jednalo právě o stát selhávající. 

 

Článek 10 návrhu článků se zaměřuje na jednání povstaleckých a jiných hnutí. 

Přičitatelnost přitom váže na úspěšnost příslušného povstaleckého nebo jiného hnutí. 

V prvém odstavci uvádí, že jednání povstaleckého hnutí, které se stane novou vládou 

státu, bude přičitatelné tomuto státu. Obdobně dle druhého odstavce je jednání takového 

hnutí přičitatelné novému státu, který je tímto hnutím založen na části teritoria 

původního státu. Třetí odstavec čl. 10 doplňuje, že tímto pravidlem není dotčena 

přičitatelnost jednání soukromých osob státu podle předchozích pravidel. 

Tato pravidla vycházejí z toho, že povstalecká a jiná hnutí fungují nezávisle na 

vůli státu. V důsledku tohoto návrh článků dovozuje, že jednání neúspěšných 

povstaleckých a jiných hnutí při konfliktu s již existující státní autoritou nemohou být 
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přičítána této státní autoritě, s níž dané hnutí bojuje.
171

 Zároveň v daný okamžik není 

jiného státu (nový stát doposud nově nevznikl), který by za toto jednání odpovědnost 

převzal, jako stát povstalci založený. Podrobný výklad aplikace čl. 10 návrhu článků 

v jednotlivých uvedených scénářích a další specifika této modality přičitatelnosti uvádí 

Cahin.
172

 

Doktrinálně je takovéto pojetí podrobeno částečné kritice, neboť v případě 

úspěchu povstaleckého hnutí se jednání dopouští ještě neexistující subjekt, v případě 

neúspěchu poté za jednání povstaleckého hnutí prima facie neodpovídá žádný stát 

(povstalecké hnutí však může odpovídat podle zvláštní právní úpravy – např. 

humanitárního práva). V praxi je toto pravidlo ovšem vítáno a nepůsobí výkladové 

obtíže.
173

 

Ani zde není od doby přijetí návrhu článků známo rozhodnutí mezinárodního 

judiciálního či kvazi-judiciálního orgánu, který by z tohoto článku vycházel.
174

 V praxi 

by bylo možné uvažovat např. o tom, že pokud by se tzv. Islámský stát stal státem dle 

mezinárodního práva, bylo by mu možno přičítat mezinárodní zločiny a další 

protiprávní jednání. 

 

Závěrečný článek 11 návrhu článků se zabývá situacemi, kdy dojde k adopci 

jednání. Státu pak lze přičítat jednání, pokud (a do té míry, do jaké) jej uzná a adoptuje 

za vlastní. Na rozdíl od předchozích článků toto pravidlo jako jediné nevyžaduje, aby 

jednání bylo státu přičitatelné už v okamžiku, kdy se odehrává. Návrh článků dokládá 

toto pravidlo například rozhodnutím v arbitráži Lighthouse
175

 nebo rozhodnutím 

Mezinárodního soudního dvora Teherán.
176

 Ze druhého rozhodnutí vyplývá, že 

pro přičitatelnost musí stát jednání jak oficiálně uznat, tak adoptovat, převzít jeho 

výsledek. Nestačí pouhá podpora nebo schválení. 
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Ačkoli pravidlo čl. 11 od přijetí návrhu článků přímo neaplikovalo žádné známé 

rozhodnutí mezinárodního orgánu, bylo toto pravidlo využito analogicky, zejména 

v rozhodnutí Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii ohledně 

přičitatelnosti jednání, jež bylo uznáno a jehož výsledek byl přijat mezinárodní 

organizací.
177

 

2.1.3 Kritická reflexe práce Komise a návrhu článků 

 

Krom přejímání výkladu se objevila také kritika návrhu článků. V první řadě 

doktrína tomuto dokumentu vytýkala, že zbytečně rozlišuje, či uměle odděluje pravidla 

přičitatelnosti jako sekundární pravidla (součást odpovědnosti), čímž je odtrhává od 

pravidel primárních. Každá právní norma přitom může být porušena odlišně, proto lze 

její porušení přičítat na základě odlišných pravidel. Snaha o generalizaci v podobě 

návrhu článků je tudíž příliš zobecňující, neužitečná a ignorující partikularitu 

primárních norem.
178

 S takovouto kritikou se nicméně lze vypořádat odkazem na 

charakter návrhu článků coby lex generalis. Pokud primární právní norma skutečně 

obsahuje pravidla přičitatelnosti jejího porušení, potom jsou tato pravidla lex specialis. 

Samotný návrh článků uvádí, že konkrétní pravidlo přičitatelnosti, stejně jako objektivní 

či subjektivní charakter související odpovědnosti, budou ovlivněny charakterem 

partikulární normy.
179

 

S další kritikou přichází Allot,
180

 který již v okamžiku, kdy Komise pracovala, 

poukazoval na to, že právo mezinárodní odpovědnosti je ovlivněno politikou a 

mocenskými zájmy států, proto může výsledná kodifikace v podobě článků posloužit 

spíše státům, než jejich občanům – zaprvé ukotvit státní moc, spíše nežli ji omezit, 

zadruhé dovolit vládám, aby se zřekly odpovědnosti, spíše nežli je donutit, aby ji 

přijaly. Allot upozorňoval, že už od počátku práce Komise na kodifikaci této oblasti 

mezinárodního práva měly státy značně odlišné zájmy. Zatímco USA a západní státy 

vycházely z předešlé práce Haagské konference a chtěly zpřesnit pravidla pro 

odpovědnost za porušení práv cizinců na státním území, latinskoamerické státy si chtěly 

v procesu kodifikace podržet suverenitu a zabránit tomu, aby s vymáháním takovéto 

                                                 
177

 Olleson, op. cit., str. 99. 
178

 Condorelli, Luigi, Kress, Claus, op. cit., str. 225. 
179

 Návrh článků, op.cit., str. 34. 
180

 Allot, Philip. State Responsibility and the Unmaking of International Law. Harvard International Law 

Journal. Roč. 29, č. 1. 1988, str. 1 – 26. 



 46 

odpovědnosti nedocházelo k jejímu narušování. Allot dále popisuje, že doktrína do té 

doby volila ze třech způsobů, jak přistoupit ke kodifikaci odpovědnosti a tedy i 

přičitatelnosti: identifikováním deliktů, jejichž spáchání by bylo státu přičítáno, 

identifikováním závazků, jejichž porušení by založilo delikt a bylo státu přičítáno, nebo 

identifikováním principů pro odpovědnost či přičitatelnost.
181

 Zvítězilo pojetí principů a 

první zpravodaj, Garcia Amador, vytvořil zprávu,
182

 která počítala s větší subjektivizací 

jednotlivce v mezinárodním právu, např. také s výslovnou úpravou odpovědnosti za 

porušení lidských práv apod. Takovýto návrh se setkal s nevolí států a odpovědnost 

státu vůči jednotlivci postupně ustoupila do pozadí. Druhý zpravodaj, Ago, pak zajistil, 

že se Komise dále zabývala obecnými principy – mj. Ago v jedné ze zpráv Komise 

shrnul, že partikulární úpravu odpovědnosti, např. v režimu odpovědnosti za porušení 

práv cizinců, bude Komise respektovat, nicméně se především hodlá zabývat obecnými 

principy odpovědnosti, a to např. tím, kdy je jednání přičitatelné státu a kdy nikoliv.
183

 

Zásahy vlád spolu s apriorní snahou Komise články připravit tak, aby byly vládami 

schváleny, však dle Allota značně ovlivnily výslednou podobu článků. Tento autor 

zastává názor, že články byly pojaty spíše tak, aby moc státu ukotvily, než aby ji 

omezily. Např. návrh článků obecně připouští „protiopatření“ (countermeasure), než 

aby specifikoval jeho přiměřenost či použití, natož aby používal starší pojmy s výrazně 

negativními konotacemi „retorse“ a „represálie“ (reprisals). Obdobně přistupuje návrh 

článků k sebeobraně jako dovolené okolnosti vylučující protiprávnosti a tedy 

odpovědnost, nežli výjimečnému prostředku, který má být právem regulován. Allot pak 

také práci Komise vytýká, že „odpovědnost“ stejně jako „přičitatelnost“ příliš uměle 

konstruuje, setrvává na tradičním pojetí, kdy jednotlivec nemá mezinárodněprávní 

subjektivitu, proto je za mezinárodně protiprávní jednání primárně odpovědný stát. 

V komplikovaných pravidlech přičitatelnosti jednání jednotlivce státu se pak může 

zaprvé ztratit vlastní odpovědnost tohoto jednotlivce, zadruhé vytratit sama 

spravedlnost, kvůli mnohoznačnosti těchto pravidel.
184
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Allot přeneseně vytýká Komisi, že při práci postupovala více způsobem 

kodifikace stávajících obyčejů, ačkoli dle jeho názoru měla v zájmu obyvatel zvolit 

návrh progresivního rozvoje a formulovat takový návrh článků, který by dával větší 

prostor pro uplatnění práv jednotlivci, ale také mu svěřoval větší odpovědnost. Potřeba 

zachytit obyčejový charakter a zasadit se tak o to, že návrh článků bude státy přijat 

alespoň v takovéto podobě, je však ze strany Komise více než pochopitelná. Allot, píšící 

v roce 1988, zároveň mohl jen do omezené míry předpokládat, že Komise v roce 1994 

předloží návrh statutu mezinárodního trestního soudu, přičemž dalším rozvojem 

mezinárodního trestního práva dojde k tomu, že trestní odpovědnost jednotlivce 

v mezinárodním právu bude existovat paralelně s odpovědností státu. 

Rovněž skutečnost, že pravidla odpovědnosti či přičitatelnosti mohou být 

zneužita k zastření odpovědnosti, není pro mezinárodní právo nová. V krátkosti tuto 

myšlenku vystihl Lasson v roce 1871 výrokem že „stát, je-li suverénní, nemůže být 

vůbec odpovědným“.
185

 Stát pochopitelně může využívat svého postavení stejně jako 

aktuálních formulací mezinárodního práva, aby svou odpovědnost zastřel.
186

 Přesto však 

lze namítnout, že návrh kodifikace odpovědnosti státu, i vzhledem k tomu, jak je široce 

přijímán, je pro preciznější dovození odpovědnosti či určení přičitatelnosti vhodnější 

nežli úplná absence takovéto úpravy. 

 

2.2 Podrobněji k přičitatelnosti jednání jednotlivce nebo jeho následku 

státu 

 

Následující podkapitola se zabývá vybranými možnostmi, jak přičítat jednání 

jednotlivce státu. Rozlišení těchto možností a situací, kdy je použít, je pro snazší a 

přehlednější užití pravidel přičitatelnosti zásadní a zároveň těmto možnostem návrh 

článků věnuje toliko dílčí pozornost. V prvním oddíle tato část práce zkoumá rozpor 

v judikatuře mezi testy efektivní a obecné kontroly
187

 – tzn. rozdíly ve stanovení, jak 

přičíst jednání jednotlivce státu, respektive jakou míru kontroly musí stát nad jedincem 
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vykonávat. Ve druhém oddíle tato část práce zkoumá přičitatelnost nedostatku náležité 

péče (due diligence). 

 

2.2.1 Rozkol v judikatuře: test obecné a efektivní kontroly 

V rozhodnutí v případu Nikaragua
188

 Mezinárodní soudní dvůr přezkoumával, 

zdali jde jednání ozbrojených skupin v Nicaragui, tzv. „contras“, přičítat Spojeným 

státům americkým. Nejprve soud dovodil, že contras nepředstavovaly orgán USA de 

iure ani de facto – nejednaly za Spojené státy americké.
189

 Aby jednání contras mohlo 

být přičítáno USA, musely by Spojené státy contras řídit, instruovat nebo kontrolovat. 

Jak vyslovil MSD: „Aby dané jednání vyvolalo odpovědnost Spojených států, muselo 

by být v zásadě dokázáno, že Spojené státy měly efektivní kontrolu nad vojenskými 

nebo paravojenskými aktivitami v rozsahu, v jakém byla spáchána domnělá 

porušení.“
190

 

Pro takovýto způsob stanovení přičitatelnosti se tedy vžil pojem test efektivní 

kontroly. Tento test pro přičtení skutku USA vyžadoval, aby USA přímo účinně 

(efektivně) kontrolovaly, tzn. vydávaly určité, nikoli pouze obecné pokyny 

ke konkrétnímu protiprávnímu jednání contras v jednotlivých případech, nebo aby 

určité jednání rebelů contras přímo vynucovaly silou.
191

 MSD pak uzavřel, že neexistuje 

jednoznačný důkaz o tom, že by USA vykonávaly takový stupeň kontroly v takovém 

rozsahu a ve všech oblastech, aby bylo možné odůvodnit, že je jim jednání contras 

přičitatelné.
192

 USA tak nebylo přičítáno porušování humanitárního práva ze strany 

contras a Spojené státy nebyly za takováto porušení shledány odpovědnými.
193

 Test 

efektivní kontroly převzal návrh článků do článku 8, který mj. umožňuje přičítat státu 

jednání osob pod jeho kontrolou. 

V daném rozsudku ovšem soud rovněž nejprve přezkoumával, nakolik byly 

jednotky contras fakticky začleněny do organizační struktury Spojených států a nakolik 
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jejich činy závisely na rozhodnutí USA: „Tím, co musí nyní soud přezkoumat, je, zdali 

vztah contras k vládě USA byl vztahem závislosti na straně jedné a kontroly na straně 

druhé do té míry, že by bylo správné přirovnat contras pro právní účely k orgánu USA 

nebo k entitě jednající jménem vlády USA.“
194

 Glacová proto dovozuje, že v tomto 

pojetí lze spatřovat zárodek testu obecné kontroly (overall control – překládáno též jako 

test úplné nebo celkové kontroly): „Test úplné kontroly pak vyžaduje závislost mezi 

ovládanou skupinou a řídícím státem, který musí vykonávat stejný stupeň kontroly nad 

těmito jednotkami, jako by vykonával nad orgány svého státu de iure. Z toho důvodu by 

takový stát měl být zodpovědný za všechny činy spáchané jím řízenou skupinou, a to i 

v případě činů ultra vires.“
195

 Byť byly jednotky contras na pomoci USA zpočátku 

téměř výhradně závislé, jediným způsobem, jak mohly USA kontrolovat jejich činy, 

bylo poskytnutí či neposkytnutí této pomoci – ani tento test s nižším důkazním prahem 

by tedy nebyl splněn, bez ohledu na to, že MSD v dalším výkladu vyžadoval splnění 

důkazního prahu vyššího, a to dle testu efektivní kontroly. Jak uvádí Cassese, v případě 

Nicaragua tak soud označil dvě skupiny osob: osoby zcela závislé na státní pomoci a 

vedení (placené, vybavené, podporované, řízené atd.) a osoby částečně závislé na státní 

pomoci, jako např. contras. Činy první skupiny jsou podporujícímu státu jasně přičítány, 

u činů druhé skupiny je vyžadována kontrola nad konkrétním jednáním.
196

 

Nicméně test obecné kontroly formuloval Mezinárodní trestní tribunál pro 

bývalou Jugoslávii (dále jen „ICTY“), když jeho odvolací senát rozhodoval v případu 

Tadić.
197

 Odvolací senát ICTY kritizoval test obecné kontroly proto, že umožňuje 

státům jednat prostřednictvím soukromých osob, aniž by takovéto jednání bylo 

považováno za jednání státního orgánu de facto, a tudíž bylo přičitatelné státu. 

Mezinárodní trestní tribunál se ovšem nezabýval odpovědností státu stricto sensu, nýbrž 

otázku přičitatelnosti řešil, neboť musel rozhodnout, zdali se jednalo o mezinárodní 

ozbrojený konflikt.
198

 Pokud by dané jednání skupiny osob bylo přičítáno Jugoslávii, 

jednalo by se o mezinárodní ozbrojený konflikt a rozrostla by se řada pravidel 
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mezinárodního humanitárního práva, která danou situaci upravují a která tak mohou být 

porušena. Mezinárodní trestní tribunál dovodil, že aktivity organizovaných a 

hierarchicky strukturovaných skupin mohou být přičítány státu, pokud se prokáže, že 

stát takovouto skupinu uznal, tzn. svěřil jí určité úlohy a mohl vykonávat obecnou 

kontrolu nad jejími aktivitami, například koordinací nebo pomocí této skupině.
199

 Na 

základě toho dovodil, že jednání ozbrojených skupin bylo možno přičítat Jugoslávii (ta 

mj. stále vyplácela vojákům platy), a v předmětném případě se tudíž jednalo o 

mezinárodní, resp. zmezinárodnělý konflikt. 

Mezinárodní trestní tribunál slevil z požadavku na test efektivní kontroly a 

dovodil, že postačuje kontrola obecná, a to ve formě obecného začlenění do organizační 

struktury státu a celkové kontroly nad činností ve formě generálního řízení (ne 

konkrétních rozkazů) a pomoci. Vyšel z předešlého případu Kenneth Yeager versus 

Islámská republika Irán a interpretace dalších rozhodnutí a ohledně testu efektivní 

kontroly poznamenal, že není přesvědčivý, protože nerespektuje odpovědnost státu za 

jednání jednotlivců v pozici jeho úředníků, ačkoli jde o jednání ultra vires či navzdory 

příkazům.
200

 Glancová shrnuje, že dle rozsudku odvolacího senátu „mezinárodní právo 

nepožaduje úplnou kontrolu nad ozbrojenými skupinami nebo jednotlivci, neboť lze 

odůvodněně předpokládat, že míra skutečného vlivu státu na skupinu, či jednotlivce se 

bude v jednotlivých případech lišit. Není nutno, aby kontrolní orgány státu musely 

plánovat veškeré operace na nich závislých jednotek, vybírat jejich cíle nebo udávat 

instrukce týkající se vedení bojových operací skupiny.“
201

  

S určitou mírou zobecnění a zjednodušení by bylo možno dovodit, že v případě 

MSD Nicaragua se jednalo o pravidlo vycházející z dnešního článku 8 návrhu článků, 

zatímco v případě ICTY Tadić šlo o pravidlo vycházející z čl. 4. Samotný rozsudek 

ICTY dovodil, že test efektivní kontroly vyžaduje udělení konkrétního rozkazu či 

instrukce, přičemž tento rozkaz může být udělen také jednotlivci – není vyžadována 

organizační struktura skupiny pachatelů. Proto na základě tohoto testu může být 

přičítáno státu jednání soukromých osob najatých státem, bez organizační struktury, 

nevybočující z udělených rozkazů, tedy ne jednání ultra vires nebo proti rozkazu. Test 
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obecné kontroly naopak vyžaduje, aby skupina pachatelů měla určitou organizační 

strukturu a jako taková byla do určité míry fakticky začleněna do mocenské hierarchie 

státu, jemuž má být jednání přičítáno – v důsledku toho pak jde o de facto orgán státu, 

postačuje pouze obecná kontrola a státu je přičítáno i jednání této skupiny ultra vires. 

V případě testu efektivní kontroly je tak přezkoumáváno, zdali jednotlivec, byť mimo 

jakoukoli organizaci, jednal na základě rozkazu, v případě testu obecné kontroly se 

zjišťuje, zdali skupina, dostatečně organizovaná, byla začleněna do státní struktury, 

která nad ní vykonávala obecnou kontrolu.
202

 Takovýto výklad však není jednoznačný, 

jak bude uvedeno níže,
203

 a oba testy mohou sloužit jako specifikace pro přičitatelnost 

dle dnešního čl. 8 návrhu článků (ačkoli tento článek primárně upřednostňuje test 

efektivní kontroly). Značnou kontroverzi také způsobilo, že ICTY výslovně podotkl, že 

test efektivní kontroly není přesvědčivý, neboť odporuje smyslu právní úpravy 

odpovědnosti státu, čímž naznačoval, že by test obecné kontroly měl nahradit test 

efektivní kontroly popsaný MSD.
204

 

Tuto kontroverzi ještě posílilo následné rozhodnutí Mezinárodního soudního 

dvora v případu genocidy.
205

 MSD se nejprve rozhodl přezkoumat, zdali pachatelé 

genocidy jednali jako orgán státu – Jugoslávie.
206

 Teprve v případě negativního zjištění 

měl soud přezkoumávat, zdali tyto osoby jednaly z pověření, dle instrukcí nebo pod 

kontrolou Jugoslávie ve smyslu čl. 8 návrhu článků.
207

 

Stran prvního bodu MSD dovodil, že zločin genocidy nemůže být přičítán 

Jugoslávii z důvodu, že by byl spáchán jejími orgány nebo osobami zcela závislými na 

ní.
208

 To, co bylo v rozsudku MSD Nicaragua označeno jako původ testu obecné 

kontroly, MSD v případu genocidy přeformuloval jako požadavek celkové závislosti. 
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Pokud má být konkrétní jednání přičítáno státu coby jednání jeho de facto orgánu pouze 

na základě závislosti jednající osoby na státu, musí jít o závislost úplnou: 

 

„Osoby, skupiny osob nebo entity mohou, pro účely 

mezinárodní odpovědnosti, být srovnávány se státními orgány, i když 

takovýto status neplyne z vnitrostátního práva, a to za předpokladu, že 

jednají v ‚úplné závislosti‘ (complete dependence) na tomto státu, jehož 

jsou zcela výhradně (ultimately merely) nástrojem. V takovém případě 

je vhodné odhlédnout od právního statutu za účelem zhodnocení 

odpovídajícího realitě vztahu mezi jednající osobou a státem, k němuž 

je tato osoba tak úzce přimknuta, že se nejeví ničím jiným, nýbrž 

zástupcem tohoto státu. Jakékoli jiné řešení by státům umožnilo 

vyhnout se vlastní odpovědnosti tím, že by jednali prostřednictvím osob 

nebo entit, jejichž domnělá nezávislost by byla pouhou fikcí.“
209

 

 

MSD trval na tom, že má-li jít o jednání státního orgánu de facto, musí jít o plnou 

závislost jednající osoby, k přičítání na této bázi tedy bude docházet spíše výjimečně.
210

 

MSD v rozsudku následně obsáhle kritizoval pojetí přičitatelnosti v případu 

ICTY Tadić. Předně uvedl, že předmětem případu Tadić byly jiné skutkové okolnosti. 

Pro zjištění, zdali se jednalo o mezinárodní ozbrojený konflikt, bylo vzhledem 

k důkaznímu prahu nutné přezkoumávat, jaký byl vztah pachatelů ke státu, nakolik byli 

pachatelé začleněni do státních struktur. 

Jinými slovy bylo nutno zjistit, zdali se pachatelé při svých obecných aktivitách 

v bojích fakticky stali státním orgánem, takže jsou jejich veškeré ozbrojené aktivity 

přičitatelné státu, který by se tak stal stranou konfliktu a učinil z něj konflikt 

mezinárodní. ICTY měl posoudit jen to, zdali se v předmětném případě odehrával 

mezinárodní ozbrojený konflikt. ICTY již neměl řešit otázku, zdali je veškeré jednání 

pachatelů přičitatelné Jugoslávii. Podle MSD se v případě genocidy pachatelé při 

páchání genocidy státními orgány nestali, do struktur státu začlenění nebyli (byť obecně 

v jiných situacích jako orgány Jugoslávie vystupovat mohli). Proto MSD řešil zcela 

jinou otázku – „zdali ve specifických podmínkách událostí v Srebrenici jednali 

pachatelé genocidy na základě instrukcí odpůrce nebo pod jeho řízením či 

kontrolou.“
211
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MSD vytýkal ICTY, že se mimo svou kompetenci vyjadřoval o odpovědnosti 

státu, ačkoli měl řešit pouze odpovědnost jednotlivce a otázka přičitatelnosti byla 

jakousi předběžnou otázkou pro posouzení charakteru ozbrojeného konfliktu a určení 

aplikovatelného práva.
212

 Dále řekl, že posuzování jednání státního orgánu de facto 

může být dostačující pro účely zjištění, zdali se jedná o mezinárodní ozbrojený konflikt, 

resp. zdali je zapojen stát, jemuž má být jednání přičítáno, a jehož účast tímto mění typ 

konfliktu. Jedná se tedy o jiné skutkové okolnosti. 

Bez ohledu na to ovšem MSD setrval na požadavku úplné závislosti de facto 

státního orgánu, jak je uvedeno výše. A zároveň dovodil, že při absenci lex specialis se 

pravidla přičitatelnosti nemění podle různých typů protiprávního jednání. Není důvodu, 

proč by se MSD měl u mezinárodního zločinu genocidy odchýlit od testu dříve 

vysloveného v případu Nicaragua.
213

 MSD tedy zůstal u aplikace testu efektivní 

kontroly, který dle jeho názoru odráží obyčejové právo a je zachycen také v návrhu 

článků.
214

 

MSD zastával názor, že zatímco pravidla přičitatelnosti zůstávají stejná bez 

ohledu na charakter protiprávního jednání, konkrétní pravidlo je nutné zvolit podle 

skutkových okolností. Vztáhnuto k dané situaci, Jugoslávii lze přičítat různá jednání 

pachatelů zakládající mezinárodní ozbrojený konflikt – pro takovouto přičitatelnost se 

využije čl. 4 návrhu článků a posouzení, zdali pachatelé jednali v obecné závislosti na 

státu, jemuž má být jednání přičítáno. Nicméně Jugoslávii nelze přičíst, konkrétní 

jednání pachatelů v podobě účasti na genocidě – v takovém případě by bylo nutné 

dosáhnout důkazního prahu testu efektivní kontroly, tedy prokázat, že v okamžiku 

genocidy Jugoslávie měla tuto kontrolu nad jednáním pachatelů. 

Bez ohledu na předešlý požadavek úplné závislosti orgánu de facto MSD uznal, 

že test obecné kontroly mohl být adekvátní pro určení charakteru ozbrojeného konfliktu, 

nicméně pro účely vymezení státní odpovědnosti je zcela nevhodný a vyřčený při 

překročení kompetencí:  

 

„Pokud je test ‚obecné kontroly‘ využit k určení, zdali se jedná o 

mezinárodní ozbrojený konflikt, což byla jediná otázka, jíž měl 

odvolací senát rozhodnout, může být test aplikovatelným a vhodným; 
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Soud jej však neshledává vhodným pro předmětný případ, jelikož 

takovouto otázku není nutné řešit pro jeho rozhodnutí. Na druhou stranu 

ICTY prezentoval test ‚obecné kontroly‘ jako srovnatelně aplikovatelný 

dle práva odpovědnosti státu pro určení – stejné jako nyní musí učit 

MSD – zdali a kdy stát odpovídá za činy spáchané paravojenskými 

jednotkami, ozbrojenými silami, které netvoří jeho oficiální orgány. 

V tomto kontextu je argument podporující tento test nepřesvědčivý.“
215

 

 

Dle MSD by bylo nelogické test obecné kontroly aplikovat na dvě odlišné 

záležitosti. Na straně jedné stojí míra zapojení státu v ozbrojeném konfliktu na území 

jiného státu, která je vyžadována pro to, aby byl konflikt mezinárodní. Na straně druhé 

stojí míra zapojení státu ve specifickém činu spáchaném v průběhu tohoto konfliktu. 

Tato dvě měřítka se logicky mohou výrazně lišit. Test obecné kontroly příliš rozšiřuje 

odpovědnost státu, z toho důvodu není vhodný a jednání jednotlivců, nejsou-li orgánem 

na státu zcela závislým, lze státu přičítat jen na základě čl. 8 návrhu článků – tedy 

pokud stát jednotlivcům uděluje instrukce, vykonává nad nimi řízení nebo nad nimi má 

efektivní kontrolu.
216

 

MSD tak uzavřel, že genocida není přičitatelná odpůrci. Oproti rozsudku se 

postavil toliko disent soudce Al-Khasawneha, který Jugoslávii aktivní účast na genocidě 

přičítal a zdůraznil, že test obecné kontroly by dané situaci posloužil lépe. 

V dalším rozsudku, kde byla přičitatelnost řešena, Ozbrojené aktivity v Kongu, 

soud neshledal potřebné aplikovat ani jeden z dvojice rozebíraných testů, proto se 

nevyjadřoval k tomu, zdali je jeden z nich vhodnější.
217

 

Vodítko MSD z případu genocidy, zdali a za jakých podmínek používat test 

obecné a efektivní kontroly, zanechalo množství otázek. O tom, kdy a jak aplikovat 

jednotlivé testy nepanuje shoda ani v doktríně. De Frouville cituje větší množství 

rozhodnutí, která preferují buď pojetí MSD (de facto orgán státu musí být na státu zcela 

závislý, jinak je pro jednotlivce vyžadován test efektivní kontroly), nebo pojetí ICTY 

(postačuje test obecné kontroly). De Frouville je přesvědčen, že se jedná o typický 

příklad fragmentace mezinárodního práva,
218

 což bude podrobněji popsáno v následující 
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teoretické kapitole. Oproti tomu Šturma, Jílek a kol. hodnotí rozhodnutí ohledně 

přičitatelnosti ICTY jako ne zcela přesvědčivé.
219

 

Naopak Cassese, předseda ICTY, podotkl, že už v rozsudku v případu Nikaragua 

měl soud lépe odůvodnit, proč přistupuje právě k testu efektivní kontroly – o to více, že 

stanovení tak vysokého prahu přičitatelnosti nebylo do té doby odůvodněno žádným 

rozhodnutím. Podle Casseseho chybí v rozhodnutí soudu dostatečná identifikace 

právního obyčeje, který by test efektivní kontroly odůvodňoval. Dále může odporovat 

obecné zásadě, že státy by se neměly vyhýbat odpovědnosti za škodu způsobenou svými 

orgány.
220

 

Obdobně Cassese kritizoval rozhodnutí MSD v případě genocidy z následujících 

důvodů. Zaprvé rozsudek MSD podle Casseseho nedokládá, že by test efektivní 

kontroly byl součástí obyčejového práva. Jen proto, že tentýž soud dříve v případu 

Nicaragua rozhodl tímto způsobem a příslušný výklad byl přejat v návrhu článků, nelze 

dovozovat, že by se jednalo o obyčej. Zadruhé se MSD nedostatečně vypořádal 

s tvrzením ICTY, že ačkoli se podmínky v případě Nicaragui a Tadiće lišily, testy by 

měly být stejné. V souhrnu pak měl MSD dokázat, že test obecné kontroly nevykazuje 

charakteristiky uzu longeavu a opinia iuris.
221

 

Na obranu kompetence ICTY k dovozování obecných závěrů ohledně testů 

kontroly v případu Tadić Cassese nepřímo uvádí, že tribunál zde musel rozhodovat dle 

obecných zásad přičitatelnosti a o obecných zásadách přičitatelnosti, neboť mezinárodní 

humanitární právo neobsahuje žádné speciální zásady, Ženevské úmluvy hovoří pouze o 

ozbrojených silách „patřících stranám konfliktu“, pojem patřící již není dál 

specifikován.
222

 Odvolací senát ICTY uznal existenci testu efektivní kontroly a zároveň 

se dostatečně vypořádal s důvody, proč jej nepoužít, neboť test obecné kontroly lépe 

odpovídá principům práva mezinárodní odpovědnosti, když neumožňuje státům vydávat 

jednání svých de facto orgánů za nepřičitatelné jednání soukromých osob. Navíc ICTY 

připustil koexistenci obou testů – testu efektivní kontroly pro určení přičitatelnosti 

jednání jednotlivce a testu obecné kontroly, s nižším důkazním prahem, pro 

přičitatelnost jednání organizované skupiny. Své rozhodnutí zároveň ICTY dostatečně 
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odůvodnil odkazy na judikaturu.
223

 Při současné politické situaci dle Casseseho zároveň 

hrozí, že státy mohou využívat najaté či podporované osoby pro účast v ozbrojených 

konfliktech v zahraničí, aniž by jim jednání těchto osob mohlo být přičítáno.
224

 

Podobné stanovisko zaujímá Svaček, když uvádí, že test efektivní kontroly 

v případě genocidy zakládá příliš vysoký důkazní práh. V konfliktech, kde jsou 

zapojena různá místní či povstalecká hnutí, zřídka kontrolují strany konfliktu každý 

určitý čin. Zatímco USA v Nikaragui usilovaly o změnu režimu, v balkánské válce bylo 

částečně cílem též potlačit nepřátelské obyvatelstvo – tedy přímo spáchat mezinárodní 

zločin.
225

 USA v Nikaragui tedy nemohly předpokládat, že se budou contras dopouštět 

porušení mezinárodního humanitárního práva. Aby jim mohlo být takovéto porušení 

přičítáno, je na místě test efektivní kontroly. 

V případě genocidy však bylo potlačení obyvatelstva samotným cílem střetnutí. 

Jugoslávie se tedy podporou a – byť jen obecnou – kontrolou jednotek na tomto činu 

podílela. Test efektivní kontroly tuto skutečnost zbytečně zastírá zaváděním příliš 

vysokého důkazního standardu. MSD přesto místo vypořádání se s těmito skutečnostmi 

v tomto ohledu dovodil, že Jugoslávie toliko zanedbala svou povinnost genocidě 

předcházet – tzn. lze ji přičítat nedostatek náležité péče v předcházení nežádoucímu 

stavu, a to podle speciální smluvní úpravy. Přičitatelnost nedostatku náležité péče je 

jako samostatná problematika rozebrána v následujícím oddíle. 

 

 

2.2.2 Přičitatelnost nedostatku náležité péče (due diligence) jako 

mezinárodně protiprávního jednání 

 

Samostatnou pozornost si zasluhuje přičitatelnost nedostatku náležité péče (due 

diligence).
226

 Jedná se o situaci, kdy je státu přičítáno, že nezabránil protiprávnímu 

jednání jednotlivců či dokonce protiprávnímu stavu. Tento způsob ustanovení 
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odpovědnosti státu za určitý vzniklý stav bývá někdy označován jako „nepřímá 

přičitatelnost“, či přičitatelnost nedbalosti, lepší se ovšem jeví termín přičitatelnost 

nedostatku řádné péče.
 227

 

Jak naznačuje i výše uvedený rozsudek MSD v případu genocidy, tento způsob 

přičitatelnosti může představovat určité východisko, když státu nelze přičíst jednání 

konkrétního jednotlivce, např. dle pravidel uvedených v návrhu článků. Vývoj této 

povinnosti dokumentuje Hessenbruege
228

 a je již částečně popsán v kapitole o 

historickém vývoji přičitatelnosti. 

Prvním zásadním rozhodnutím v této věci byl rozsudek MSD Korfský 

průplav.
229

 V tom MSD zdůraznil, že stát nesmí vědomě připustit, aby jeho území bylo 

využito k aktivitám, které nepřátelsky ovlivňují jiné státy.
230

 Termín „vědomě“ je poté 

nutné vykládat ve světle následujících řádků: 

 

„Z pouhé skutečnosti, že stát vykonával kontrolu nad vlastním 

územím a vodami, nelze dovozovat, že tento stát věděl nebo mohl vědět o 

protiprávním činu v těch místech spáchaném, ani že nezbytně znal nebo 

měl znát jeho pachatele. Takováto skutečnost [kontrola nad územím a 

vodami] sama o sobě a oddělena od dalších důkazů, prima facie nezakládá 

odpovědnost ani neobrací důkazní břemeno.“ 

Na druhou stranu, skutečnost této výlučné teritoriální kontroly 

vykonávané státem v rozsahu jeho hranic má význam pro vhodnou metodu 

dokazování, že stát o takovýchto událostech věděl. Z důvodu této výlučné 

kontroly druhý stát, oběť porušení mezinárodního práva, často není 

schopen dodat přímé důkazy skutečností, které by zavdaly vznik 

odpovědnosti. Takovémuto státu by měl být povolen liberálnější přístup 

k dovozování fakt a nepřímých důkazů (circumstancial evidence). Tyto 

nepřímé důkazy jsou přípustné ve všech právních systémech a uznávané 

mezinárodněprávními rozhodnutími…“
231

 

 

Zaprvé tedy z pouhé výlučné kontroly nad územím, jinými slovy suverenity 

státu, neplyne ani automatická znalost všech protiprávních činů, které se v prostoru 

hranic státu odehrávají (a tedy ani odpovědnost). Zadruhé takováto výlučná kontrola 

neotáčí bez dalšího důkazní břemeno na stát, z jehož území protiprávní jednání 
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vzešlo.
232

 Význam výlučné kontroly území spočívá pouze v tom, že poškozený stát 

nemusí dosáhnout tak vysokého důkazního prahu a může se spolehnout na nepřímé 

důkazy (circumstancial evidence), které ve svém souhrnu prokáží určitou skutečnost i 

bez důkazů přímých, které často není možné získat právě proto, že se nacházejí pod 

výlučnou kontrolou státu, z jehož území protiprávní akt vzešel. 

MSD zároveň dovodil odpovědnost Albánie coby odpůrce za to, že nevarovala 

ostatní státy, že jim může hrozit nebezpečí, jež má původ na albánském území, 

respektive v albánských výsostných vodách. Albánii přitom přičítal rovněž odpovědnost 

za celkový následek (nejen za část škody způsobenou tím, že následku nezabránila): 

„Jelikož Albánie nejednala, odpovídá nejen za to, že upustila od své povinnosti náležité 

péče, ale také za exploze a škody a ztráty na životech, které se v jejich důsledku 

udály.“
233

 

Rovněž v případu Teherán
234

 MSD dovodil, že Irán zanedbal svou povinnost 

udržovat na svém území standard veřejného pořádku, stejně jako dopustil porušení 

specifického režimu diplomatického práva. Írán neučinil nic, co by zabránilo studentům 

v protiprávním jednání vůči diplomatické misi USA, a zároveň neposkytl diplomatické 

misi náležitou ochranu.
235

 

Krom výše uvedené judikatury státy přijaly také deklaraci týkající se jednání 

státu prostřednictvím soukromých vojenských a polovojenských skupin a zasahování na 

území jiného státu nebo do ozbrojeného konfliktu prostřednictvím těchto tzv. „proxies“. 

V této Deklaraci o přátelských vztazích mezi národy
236

 Valné shromáždění OSN 

vyjádřilo, že každý stát má povinnost zdržet se organizování nebo podněcování 

organizování nestandardních (irregular) jednotek ozbrojených skupin, včetně žoldáků, 

zamýšlejících průnik na území jiného státu, zároveň nesmí státy takovéto jednání 

ozbrojených skupin ani tolerovat. Tato resoluce Valného shromáždění OSN je 

považována za doklad obyčejového práva.
237

 Opět na základě této normy může být státu 

přičítáno, že nezabránil jednání konkrétního jednotlivce, jak by při vynaložení náležité 

                                                 
232

 Srov. též De Frouville, op. cit., str. 261. 
233

 Ibid., str. 23. 
234

 United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, Rozsudek, I.C.J. Reports 1980. 
235

 De Frouville, op. cit., str. 274. 
236

 UN GA Res 2625 (XXV). Declaration on Principles o International Law Concerning Friendly 

Relations and Co-operation Among States. 24. říjen 1970. 
237

 Cahin, Gérard. The Responsibility of Other Entities: Armed Bands and Criminal Groups. In Crawford, 

James, Pellet, Allain and Olleson, Simon (eds.). The Law of International Responsibility. Oxford: Oxford 

University Press, 2010, str. 332. 



 59 

péče měl, nebo že takovéto jednání toleroval, což je při vynaložení náležité péče 

nepřípustné. 

Tuto normu lze využít jako modelový příklad pro demonstraci, jak může 

charakter primárního práva ovlivnit podobu normy sekundární. Z primární normy 

obsažené v obyčejovém právu, podtrženém zmíněnou resolucí Valného shromáždění 

OSN, vyplývá závazek státu, aby nedopustil určité jednání. Z podstaty této normy je 

zřejmé, že může být porušena úmyslným konáním, úmyslným opomenutím či 

nedbalostí. V případě přítomnosti zavinění tedy státu bude její porušení přičitatelné. Již 

však není jasné, zdali a nakolik lze státu přičítat, pokud vynaloží určitou snahu, aby 

nežádoucím činům jednotlivce zabránil, přesto k nim však bude docházet. Není jasné, 

zdali státy za dodržování tohoto pravidla odpovídají subjektivně – tedy porušení je jim 

přičitatelné jen při zavinění – nebo objektivně – odpovídají za následek, byť jej 

nezavinily ani svou nedbalostí.
238

 Jelikož návrh článků nerozlišuje objektivní a 

subjektivní odpovědnost státu, jak bude uvedeno dále, není v tomto ohledu příliš 

nápomocna. 

Na jednu stranu může samotný termín náležitá péče napovídat, že pokud stát 

tuto péči na určité úrovni, předepsané primárním právem, vynaloží, zprostí se 

odpovědnosti, protože udělal vše, co je v jeho silách. Tento přístup je blíže 

subjektivnímu pojetí odpovědnosti, tzn. odpovědnosti za zavinění.  

Na druhou stranu může být tento koncept vykládán tak, že pokud došlo ke 

vzniku určitého následku, stát musel náležitou péči zanedbat. Kdyby ji totiž vynaložil, 

k následku by nemohlo dojít. Tento přístup se blíží objektivnímu pojetí odpovědnosti, 

nevyžadujícímu zavinění. 

Jelikož tato problematika není řešena v návrhu článků, v ideálním případě by 

měla primární norma určovat, jakou míru odborné péče je stát povinen vynaložit, aby se 

zprostil přičitatelnosti a vyvrátil podezření z vlastní nedbalosti, či případě zdali 

odpovídá automaticky za následek, jehož samotnou existencí je odborná péče porušena 

(absolutní objektivní odpovědnost). 

Toto však vždy z primárního pravidla vyplývat nebude, jak dokazuje výše 

uvedený příklad. Extenzivním či restriktivním výkladem „odborné péče“ tak lze 
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v daném případě rozšířit nebo zúžit počet aktivit nestátních aktérů, jež stát musí 

potlačovat, kontrolovat či jejichž činnost je vždy povinen regulovat.
239

 

Hessenbruege
240

 přitom vychází z toho, že odpovědnost za porušení standardu 

náležité péče již není založena na přičitatelnosti konkrétního jednání určitého pachatele 

státu. Státu tedy není přičítáno toto jednání, pouze skutečnost, že tomuto jednání 

nezabránil, ačkoli jednání zabránit měl a mohl. Nepřičítá se samotné jednání, nýbrž to, 

že mu nebylo zamezeno, a do určité míry také následek tohoto jednání. Přičitatelnost 

porušení náležité péče tak podle Hessenbruegeho není součástí sekundárního pravidla 

odpovědnosti, ale přímo součástí primárního pravidla, které závazkem přímo určuje, 

komu může být porušení přičítáno, např. který stát nesmí dopustit, aby území bylo 

využito způsobem nepříznivě ovlivňujícím cizí státy. Přičítáno není vlastní jednání, jako 

v případě Albánie kladení min, ale jeho následek nebo výsledný stav, neboť tomuto 

jednání nebylo zabráněno.
241

 Tento autor tedy evidentně zastává objektivnější pojetí 

přičitatelnosti nedostatku náležité péče. 

Přitom tomu původní návrh článků o odpovědnosti států měl vycházet z toho, že 

odpovědnost států za dění na jejich území a zanedbání standardu náležité péče se bude 

blížit spíše subjektivnějšímu pojetí. To odrážel původní článek 11 návrhu článků z roku 

1996 určující, že státu nelze přičítat činy jednotlivců. Pravidlo implicitně vycházelo 

z předpokladu, že v takovéto situaci lze státu toliko přičítat, že takovýmto činům 

jednotlivců nezabránil, ačkoli tak učinit „měl a mohl“. Slovo „měl“ značí, že musí 

existovat primární závazek těmto činům předcházet (i např. ve formě určité generální 

prevence, jíž vyjádřil MSD v případu Korfský průliv). Slovo „mohl“ značí, že pokud 

k jednání jednotlivců došlo i přes veškerou možnou péči, jejíž vynaložení lze očekávat, 

státu nelze přičíst, že tomuto jednání nezabránil, protože více už stát činit nemohl. 

Pravidlo, že státu nelze obecně přičítat jednání jednotlivců, bylo jako samostatný článek 

vyškrtnuto. Do podoby návrhu článků z roku 2001 se nedostalo a nahradil jej princip 

vyjádřený v komentáři, že stát obecně neodpovídá za jednání jednotlivců, pokud 

specifický článek návrhu článků nestanoví jinak.
242

 Tato úprava přičitatelnosti porušení 
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náležité péče se tedy vytratila a s ní i vodítko, nakolik subjektivně či objektivně stát za 

nevynaložení odborné péče odpovídá. 

Přitom v minulosti byla tato otázka řešena poměrně frekventovaně. Řada autorů 

v 19. století vycházela z doktríny komplicity, která předpokládá, že stát se tolerováním 

protiprávního jednání či nestíháním pachatele fakticky podílí na jeho protiprávním činu 

a je povinen zajistit kompenzaci do výše takovéhoto svého podílu. Jak uvádí Bronwlie, 

mezinárodní právo např. uznávalo, že stát neodpovídá za jednání davu, pokud 

nevykazoval zjevnou nedbalost, např. zjevným nezabráněním protiprávnímu jednání 

nebo nepotrestáním pachatelů.
243

 

Obdobné pojetí odráží i některá dřívější rozhodnutí, např. v případě Youman, 

podle nějž stát sice nemusí vždy odpovídat za jednání svých úředníků, zejména pokud 

porušují jeho instrukce nebo zákon a jednají zcela mimo běžné očekávání (regular 

expectations), ovšem v rámci své náležité péče má povinnost stíhat a trestat pachatele. 

Skutečnost, že přístup náležité péče zahrnuje také povinnost stíhat a potrestat pachatele, 

zde uznal i stát v pozici odpůrce – Mexiko.
244

 Tato doktrína se postupně z pojetí 

odpovědnosti státu v návrhu článků vytratila, čímž došlo k částečnému smazání 

rozlišení pravidel primární a sekundární povahy a objektivní a subjektivní 

odpovědnosti.
245

 

Kvůli této vzniklé absenci tak tato modalita přičitatelnosti – odpovědnost za 

zanedbání náležité péče – pokrývá určitý širší prostor a může dle výkladu zaštiťovat 

více situací. Na straně jedné odpovědnost za zanedbání náležité péče úzce hraničí 

s pravidly sekundární odpovědnosti, kdy nemusí být v konkrétním případě jasné, zdali a 

kdy je nutné státu přičítat pouze samotné jednání jednotlivců a kdy „postačuje“ přičítání 

toho, že tomuto jednání nezabránil (srov. přičitatelnost nedostatečného předcházení 

genocidě). Na straně druhé odpovědnost za zanedbání náležité péče hraničí 

s absolutnějším pojetím ručení státu za škodlivé následky, byť nezakázané 

mezinárodním právem. Takovéto pojetí vyjádřené principem sic utere tuo a popsané 

například v případu Slévárny v Trailu,
246

 pak již zcela upouští zavinění a přičítání 

jednání jednotlivce státu, postačuje kauzální spojení příčiny a škodního následku. 
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V praxi tedy bude nutné v jednotlivých případech vždy řešit následující otázky: 

Zaprvé bude nutné identifikovat primární závazek, z něhož pramení povinnost 

postupovat s náležitou péčí. Bude nutné zjistit, zdali tato povinnost vůbec existuje 

v dané oblasti a zdali pramení z obyčejového práva (např. povinnost nedopustit zneužití 

vlastního území k účelům poškozujícím cizí státy) či smluvního práva (např. povinnost 

předcházet genocidě). Následně bude nutné dovodit míru subjektivity či objektivity 

v odpovědnosti státu – nakolik je dle primární normy vyžadováno zavinění, či nakolik 

stát odpovídá za následek. 

Zadruhé, pokud nepůjde o absolutně objektivní odpovědnost za následek, bude 

nutné právně rozlišit a skutkově prokázat, zdali stát měl a mohl vědět, že dochází 

k určitému protiprávnímu jednání, a zdali a do jaké míry tomuto jednání měl a mohl 

zabránit (podmínka nedbalostního zavinění). 

Spojení „měl protiprávnímu jednání zabránit“ značí, že musí být objektivně 

přítomna norma, která státu ukládá tak činit – např. obyčejové pravidlo nedopustit, aby 

území státu bylo využito k aktivitám nepřátelsky ovlivňujícím jiné státy.
247

 Spojení 

„mohl danému činu zabránit“ značí, že státu v tomto subjektivně nebránilo nic, co by 

jeho odpovědnost vylučovalo a že o činu věděl nebo měl vědět. 

V tomto ohledu nemusí být vždy zřejmé, kdy je pro porušení vyžadována tzv. 

„must have known knowledge“, tedy že stát musel o protiprávním jednání vědět, kdy 

naopak postačuje „should have known knowledge“, tedy že stát měl o tomto jednání 

vědět. V případu Korfský průliv se MSD nevyjádřil, zdali postačuje konstruktivní 

znalost (should have known knowledge), nebo je nutné prokázat, že stát o jednání vědět 

musel. Z dostupných okolnostních důkazů MSD přímo dovodil, že stát musel o 

protiprávním jednání vědět, přesto mu nezabránil – byl tedy splněný vyšší standard 

prokázané vědomosti a nebylo nutno mezi oběma možnostmi rozlišovat. Otázkou pak 

stále zůstává, zdali a kdy lze odpovědnost posunout až do absolutní polohy, kdy stát 

odpovídá za následek, ačkoli o něm ani nemohl vědět.
248

  

Zatřetí není jasné, zdali lze státu spolu s odpovědností za nedostatek náležité 

péče přičíst odpovědnost za následek jednání v celé výši, nebo jen do určité míry. MSD 

v případě Korfského průlivu dovodil odpovědnost Albánie za následek, v jiných 
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případech však stát může chtít svou odpovědnost snížit s odkazem na to, že vzhledem 

k pouhé nedbalosti mu nelze přičíst následek jakožto celek. 

Výše uvedené otázky jsou navzájem propojeny a bude nutné posuzovat případ 

od případu, přičemž ne vždy budou odpovědi jednoznačně přijímány. Tuto 

problematiku ilustruje případ ozbrojeného zásahu Spojených států v Afghánistánu, kdy 

vládnoucímu hnutí Tálibán, a tedy tomuto státu, měla být přičítána odpovědnost za 

útoky na Světové obchodní centrum, provedené nestátní organizací Al Káida, která 

v Afghánistánu našla útočiště, tzv. safe heaven. K tématu se vyjadřovala řada 

internacionalistů včetně Antonia Casseseho. Někteří tvrdili, že pouhé nezabránění Al 

Káidě v provedení útoků a dovolení, aby z území Afghánistánu útoky zkoordinovala, 

zakládá porušení povinnosti náležité péče a činí stát odpovědným za následek. Další 

autoři polemizovali, zdali jako základ přičitatelnosti takovéhoto „ozbrojeného útoku“ 

použít spíše skutečnost, že Tálibán hnutí Al Kaidá podporoval nebo že teroristický čin 

schválil ve smyslu čl. 11 návrhu článků.
249

 Tento případ demonstruje současné obtíže 

s aplikací pravidel přičitatelnosti, jimž je věnována následující podkapitola. 

 

2.3 Přičitatelnost a specifické „nové“ oblasti mezinárodního práva 

 

Následující podkapitola se zaměřuje na dvojici oblastí, kde přičítání jednání 

státu způsobuje v praxi obtíže. Prvou oblastí je přičítání kybernetických útoků státům, 

druhou tzv. hybridní válka. Po obecném popisu těchto oblastí práce identifikuje potíže, 

které přičitatelnost v těchto oblastech způsobuje. Následně práce vymezuje 

aplikovatelnou právní úpravu a v oddíle 2.3.3 nastiňuje některá právní řešení či 

možnosti dalšího spíše spontánního vývoje mezinárodněprávní úpravy přičitatelnosti 

v těchto oblastech. 
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2.3.1 Kybernetické útoky 

Jednu z frekventovaně užívaných definic kybernetického útoku poskytlo 

Oddělení obrany (Department of Defense) Spojených států amerických. Termín 

kybernetický útok vymezilo jako aktivity využívající počítačových sítí k odepření či 

přerušení přístupu k informacím, zhoršení jejich kvality, jejich destrukci či dočasné 

potlačení v počítačích nebo počítačových sítích, případně destrukci vlastních počítačů či 

jejich sítí.250
 Termín kybernetický útok je přitom často používaný, aniž by implikoval, 

že dochází k útoku např. ve smyslu mezinárodního humanitárního práva či trestního 

práva. Jak popisuje Harašta
251

, „[b]ezpečnostní incidenty jsou často označované jako 

kybernetické útoky, což v právním prostředí vzbuzuje určitou terminologickou 

nepříjemnost. Útok jako takový je totiž předmětem mezinárodního práva a předpokládá 

vojenský konflikt, což zdánlivě diskvalifikuje jeho použití jako zobecňujícího pojmu. 

Podle některých autorů je tento problém ale pouze virtuální a pojem kybernetický útok 

se ujal jako generální pojem veškerých kybernetických hrozeb namířených proti 

informačním systémům.“
252

  

Kybernetické útoky mohou vzejít z většího množství počítačů z více států, 

zároveň mohou být přesměrovány tak, že budou fakticky budit dojem, že pocházejí 

z jednoho státu, ačkoli jejich původ bude ve státě jiném. Především pak velmi zřídka 

půjde snadno dopátrat konkrétního pachatele – fyzickou osobu, která je původcem 

daného jednání. Téměř nikdy proto nebude splněna následující podmínka: „Aby mohlo 

být jednání přičítáno státu, je nutné identifikovat s přiměřenou jistotou aktéry a jejich 

spojení se státem“.
253

 Ke kybernetickým útokům přitom dochází s rostoucí intenzitou a 

mnohé z nich bez diskuse zahrnují objektivní prvek protiprávního chování – porušují 

mezinárodní právo, například narušením suverenity či dokonce dosahují úrovně použití 

síly. Níže práce uvádí několik případů. 
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Jako odveta za odstranění sochy ruského vojáka z centra Tallinnu zasáhla 

v květnu roku 2007 Estonsko vlna tzv. DDoS útoků, které fakticky vyřadily z provozu 

servery tamní vlády, finančních i dalších institucí. Některé zdroje spekulují, že útoky 

probíhaly z podnětu ruské vlády. Vyšetřovatelům se podařilo vypátrat, že za útoky stojí 

hnutí v Rusku, nicméně zůstává nejasné spojení tohoto hnutí s Ruskou federací, tedy se 

státem jako takovýcm.
254

 Ministr obrany Estonska přirovnal takto intenzivní DDoS útok 

k vojenské blokádě přístavu
255

. Společný článek 5 Smlouvy Severoatlantické aliance se 

však neuplatnil. 

V roce 2010 byl detekován počítačový kód Stuxnet. Ten se přes přístroje 

Siemens rozšířil až do iránského jaderného zařízení Natanz, kde docházelo 

k obohacování uranu. Tam virus manipuloval s ovládáním centrifug. Takovouto 

sabotáží některé centrifugy zničil a způsobil tak hmotnou škodu. Existují dohady, že 

virus vypustily USA s Izraelem, které tak chtěly demonstrovat důmyslné nástroje 

umožňující omezení iránského jaderného programu.
256

 Jako odplata za Stuxnet 

následoval útok na počítačovou síť ropné společnosti Saudi Aramco. Malware pronikl 

do 30 000 počítačů a v důsledku útoku klesla cena akcií společnosti.
257

 Nejnovější 

vývoj kybernetického konfliktu mezi USA a Iránem přinesl duben roku 2016, kdy soud 

Spojených států amerických soudil v nepřítomnosti iránské hackery za to, že blokovali 

formou DDoS útoku online přístup k 46 americkým finančním institucím a zaútočili 

také na informační systémy menší přehrady. Jednalo se o pracovníky iránských 

korporací, které mohly pracovat na objednávku íránské vlády.
258

 

V roce 2013 společnost Mandiant odhalila špionážní aktivity zahrnující 

neoprávněné získávání chráněných a tajných informací. Tyto aktivity s největší 

pravděpodobností probíhaly pod kontrolou čínské vlády, neboť se podařilo vypátrat 
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stopy vedoucí až ke kybernetické infrastruktuře v budově vlastněné čínskou vládou. Ta 

tak mohla získat data od více než 140 organizací
259

. 

V těchto a obdobných případech je přičitatelnost zásadní, neboť právě tato 

operace umožní určit, zdali a vůči jakému státu uplatňovat právo na cesaci, restituci, 

kompenzaci či satisfakci, nebo sáhnout k protiopatření či dokonce sebeobraně. Aplikaci 

pravidel přičitatelnosti na kybernetický prostor nejkomplexnějším způsobem popisuje 

tzv. Talinský manuál.
260

 Tento dokument, k jehož vzniku daly podnět kybernetické 

útoky proti Estonsku v roce 2007, je výsledkem práce expertů na oblast mezinárodního 

práva v oblasti kybernetické bezpečnosti a aplikuje obecná pravidla přičitatelnosti na 

kybernetický prostor. Stran klasifikace manuálu coby zdroje mezinárodního práva se 

vzhledem ke složení a erudici autorského kolektivu jedná o učení nejkvalifikovanějších 

vědeckých autorit ve smyslu čl. 38, odst. 1, písm. d) Statutu Mezinárodního soudního 

dvora. 

Ohledně přičitatelnosti v pravidlu 6 Talinský manuál předkládá,
261

 že stát je 

mezinárodněprávně odpovědný za kybernetickou operaci, která je mu přičitatelná a 

která zakládá porušení mezinárodních závazků. Pro přičítání jednání jednotlivce 

v kyberprostoru státu Manuál využívá test efektivní kontroly.
262

 V pravidle 7
263

 Manuál 

stanoví, že pokud došlo ke spuštění kybernetické operace z vládní kybernetické 

struktury, není to dostatečným důkazem pro přičitatelnost operace danému státu. Tato 

skutečnost však představuje indikátor, že je dotčený stát spojený s operací. Obdobně 

pravidlo 8 určuje, že skutečnost, že kybernetický útok prochází vládní infrastrukturou, 

nepostačuje k tomu, aby byl útok danému státu přičitatelný.
264

 

Pravidlo 5 Talinského manuálu specifikuje požadavek náležité péče a ukládá 

státům, aby vědomě nedovolily, aby byla jejich kybernetická infrastruktura na jejich 

území nebo pod jeho výlučnou kontrolou zneužita k chování, které nepřátelsky nebo 

protiprávně ovlivňuje jiné státy. „Manuál zde odkazuje právě na precedent v případu 

Slévárny v Trailu, podle nějž stát nemůže vědomě dopustit, aby na jeho teritoriu 
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docházelo k jednání, které způsobí jinému státu škodu. V případu Korfský průliv poté 

MSD dovodil, že stát musí varovat ostatní státy, pokud na jeho území vyvstává hrozba 

pro tyto státy. V neposlední řadě v případu Teherán MSD určil povinnost státu 

neschválit výsledek protiprávního jednání a zabezpečit, aby na území státu byly 

dodržovány určité normy. Pokud stát dopustí, aby takovéto normy byly na jeho území 

porušeny, měl by nahradit škodu. Vzhledem k těmto argumentům tedy můžeme potvrdit 

pojetí, z něhož vychází Shaw
265

 s odkazem na poradní stanovisko MSD
266

 v případu 

Namibia,“
267

 kde MSD dovodil, že jako základ pro ručení vůči ostatním státům za činy, 

které je ovlivňují, postačuje samotná fyzická kontrola nad teritoriem, nikoli suverenita 

nebo legitimita užívání území.
 268

 

Talinský manuál podobně jako např. Healey
269

 odlišuje různé možnosti, za co 

stát může fakticky odpovídat, tedy co lze státu přičíst. Tím vzniká pomyslný žebříček 

přičitatelnosti s rozdílnými stupni odpovědnosti státu dle toho, co je mu přičítáno – od 

tolerování kybernetických útoků, až po provedení útoků pod efektivní kontrolou státu 

nebo přímo jeho orgánem. 

Manuál však nechává řadu otázek nevyřešených. Zaprvé se nijak nevyjadřuje 

k tomu, že v architektuře kybernetického prostoru bude vlastní pachatel těžko 

dopátratelný, proto se jen zřídka podaří poškozenému státu shromáždit dostatek důkazů, 

aby úspěšně provedl test efektivní kontroly, natož protiprávní jednání v kyberprostoru 

přičetl cizímu státu jako jednání jeho orgánů de iure či de facto. 

V takovém případě se nabízí možnost, že by stát odpovídal alespoň za to, že 

kybernetickému útoku nezabránil – tzn. za porušení due diligence. Už samotný tento 

koncept však způsobuje výkladové obtíže, jak je popsáno výše. V případě 

kybernetického prostoru navíc skupina autorů talinského manuálu neidentifikovala, 

jestli musí jednání, jemuž stát v kyberprostoru nezabránil, způsobit škody, případně 
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zdali tyto škody musí být vždy fyzické, hmatatatelné. Pro vyčíslení škod 

v kyberprostoru přitom neexistuje ustálená metodika.
270

 

Navíc se experti neshodli ani na tom, zdali povinnost due diligence, resp. 

povinnost prevence, vůbec dopadá na kybernetický prostor.
271

 Schmidt uvádí, že praxe 

států nasvědčuje o opaku, ačkoli by i pro státy bylo uznání a zavedení této odpovědnosti 

velmi žádoucí. Státy se nicméně obávají, že by pro ně bylo značně obtížné dohlížet nad 

obrovským množstvím počítačů na jejich území.
272

 V neposlední řadě experti nedosáhli 

koncensu, zdali k porušení odpovědnosti náležité péče postačuje konstruktivní znalosti 

(should have known) o protiprávním jednání, nebo zdali je nutná prokazatelná znalost 

(must have known) vyplývající z důkazů, byť nepřímých, v jejich vzájemné souvislosti 

(circumstancial). 

Stran dalších pramenů platného práva je přičitatelnost jednání státu 

v kybernetickém prostoru sporadicky popsanou oblastí. Veškeré dokumenty na bázi 

návrhů či soft law se tomuto tématu v užším slova smyslu striktně vyhýbají, jejich 

význam pro pravidla přičitatelnosti je možné toliko dovozovat. 

Resoluce Valného shromáždění OSN ze dne 21. prosince 2009 A/RES/64/211 

zdůrazňuje, že Valné shromáždění OSN „dále uznává, že způsobem odpovídajícím 

jejich úloze, musí vlády, obchodní subjekty, organizace a jednotliví vlastníci a uživatelé 

informačních technologií přijmout odpovědnost za zvýšení bezpečnosti informačních 

technologií a podniknout kroky k takovémuto zvýšení.“ Valné shromáždění pak 

podtrhuje nutnost spolupráce a důležitost informačních technologií při jejich pokojném 

a mírumilovném využití.
273

 

Dne 12. září 2011 pak na tuto resoluci navázaly Čína, Ruská federace, 

Tádžikistán a Uzbekistán v dopise adresovaném tajemníkovi OSN.
274

 Tento dopis 

vyzýval, aby Valné shromáždění resolucí přijalo Mezinárodní pravidla chování 
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v kybernetickém prostoru. Jako první z těchto pravidel tyto státy navrhly respekt 

k právům států vyplývajících z Charty OSN také v kyberprostoru, zejm. dodržování 

práva na suverenitu, územní svrchovanost a politickou nezávislost. Na druhém místě 

poté dané státy požadovaly zákaz užívání informačních technologií včetně sítí, 

k provádění nepřátelských aktivit nebo aktů agrese, k ohrožování mezinárodního míru a 

bezpečnosti či šíření informačních zbraní. Dále návrh pravidel obsahoval apel na 

spolupráci států a na jejich odpovědnost k zajištění bezpečnosti vlastních 

kybernetických infrastruktur. 

Tyto dokumenty mohou prokázat obecnou vůli států regulovat kybernetický 

prostor, případně přijmout zodpovědnost za protiprávní jednání v kybernetickém 

prostoru či alespoň za zajištění, aby k takovémuto protiprávnímu jednání systematicky 

nedocházelo. Zaprvé však zůstávají dokumentem na bázi soft law, zadruhé z nich 

v žádném případě nejde dovodit specifická pravidla pro přičitatelnost kybernetických 

útoků či zanedbání náležité péče států. 

Z pohledu regionálních pramenů práva lze zmínit dvojici dokumentů. Zaprvé 

tzv. Budapešťská úmluva o kybernetické kriminalitě,
275

 jejíž přijímání zaštítila Rada 

Evropy, obsahuje závazek povětšinou evropských států kriminalizovat určité typy 

chování v kybernetickém prostoru. Čtyřicet devět států, jež smlouvu ratifikovalo, včetně 

USA, má povinnost náležitým způsobem upravit své trestněprávní předpisy a stíhat 

podle nich pachatele vybraných kybernetických útoků. Při porušení této povinnosti 

přitom stát neodpovídá za samotný útok ani za jeho následek, ovšem může mu být 

přičítáno toliko to, že neprovedl danou konvenci – tzn. nekriminalizoval příslušné 

jednání a nyní dle implantované trestní úpravy nestíhá pachatele. Zde by se přitom 

jednalo o typickou odpovědnost za porušení smlouvy, kdy je přičítáno samotné 

porušení. Smlouva však obsahuje také extradiční klauzule, zejm. v čl. 24. V případě 

významnějšího rozšíření počtu smluvních stran by se tak možnost přičíst státu 

neprovedení smlouvy v podobě nestíhání nebo nevydání pachatele mohla stát nástrojem, 

jak dovodit nepřímou odpovědnost státu za dění v kybernetickém prostoru, resp. jak 

založit odpovědnost státu za jeho nečinnosti, nebo stát učinit odpovědným také 

v situaci, pokud se nepodaří prokázat, že sám konal. 
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Zadruhé upravuje kybernetický prostor dohoda mezi členskými vládami 

Šanghajské organizace pro spolupráci z roku 2008.
276

 Ta mj. jako hrozbu v oblasti 

informační bezpečnosti stanovuje zneužití dominantního postavení v informačním 

prostoru k újmě ostatních států, a to v čl. 2, odst. 4, a rozšiřování informací škodlivých 

pro společensko-politický, společensko-ekonomický, duchovní, morální a kulturní život 

v ostatních státech. Čl. 3 poté popisuje jednotlivé metody spolupráce při zvládání 

kybernetických hrozeb, včetně sdílených akcí a monitoringu. Základem smlouvy je pak 

opět spolupráce, smlouva blíže neupravuje podmínky, za kterých by bylo původ 

jednotlivých hrozeb možné přičítat konkrétnímu státu. 

Na úrovni Evropské unie dochází k harmonizaci některých postupů států, 

například ke zřízení a specifikaci úloh tzv. Computer Emergency Response Teams 

(CERTs), a právních úprav členských států
277

. Daná pravidla ovšem opět neobsahují 

žádná konkrétní vodítka, dle kterých v případě kybernetického útoku přičítat takovéto 

jednání státu, či jak a zdali vůči takovémuto státu kolektivně postupovat. 

Národní strategie či případně národní zákony upravující bezpečnost 

v kybernetickém prostoru se přičitatelností kybernetického útoku cizímu státu 

nezabývají, respektive nestanovují pravidla, podle kterých by státy činily jiné státy 

odpovědnými za kybernetické útoky. Samotná praxe států přitom často bývá 

rozkolísaná či dvojsečná, jak bude popsáno dále v oddíle 2.3.3. Proto není možné 

dovodit, že by státy svým jednáním vytvářely jednoznačný a konstantní právní obyčej. 
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Kybernetický prostor sám o sobě existuje relativně krátkou dobu na to, aby se pro 

chování v tomto prostoru utvořil pevný, trvalý a závazný obyčej. 

Aplikace pravidel přičitatelnosti jednání státu v oblasti kybernetických útoků tak 

zůstává rozebírána toliko doktrínou, jejíž závěry pro úvahy de lege ferenda shrnuje 

oddíl 2.3.3. Před ním tato práce ještě ovšem pojednává o tzv. hybridní válce jako další 

z oblastí, kde působí aplikace pravidel přičitatelnosti jednání státu obtíže. 

 

2.3.2 Hybridní válka 

V tzv. hybridních válkách (hybrid warfare) je asymetrické použití ozbrojené síly 

ve formě podporování ozbrojených skupin, guerilly, či dokonce terorismu, 

kombinováno s dalšími prvky donucení či působení na nepřítele, jako je propaganda, 

ekonomický nátlak či právě výše popisované kybernetické útoky. 

Státy Severoatlantické aliance se hybridní válkou zabývaly v rámci experimentu 

Vzdorování hybridním hrozbám (Countering hybrid threats) v roce 2011, od projektu 

však bylo kvůli nezájmu členských států upuštěno, což se při událostech na Krymu a 

Ukrajině v roce 2014 ukázalo jako předčasné rozhodnutí. V září 2014 proto NATO 

oživilo tento koncept. V deklaraci z Waleského summitu představitelé NATO zdůraznili 

různorodost taktik hybridní války a podtrhli nutnost přípravy na tento způsob vedení 

boje: 

„Zajistíme, že se NATO efektivně vypořádá se specifickými 

výzvami, které přináší hrozby hybridního vedení boje, kdy je využíváno 

velkého množství otevřených a skrytých (overt and covert) vojenských, 

paravojenských a civilních opatření ve vysoce integrovaném provedení. 

Je zásadní, aby Aliance disponovala nezbytnými prostředky a procesy 

k odstrašení a efektivní odezvě na hrozby hybridního vedení boje a 

kapacitami pro posílení národních sil.“
278

 

 

Dne 1. prosince 2015 tajemník NATO spolu s vysokou představitelkou EU pro 

zahraniční věci a bezpečnostní politiku oznámili zahájení nového programu výzkumu 

hybridního válečnictví a novou strategii NATO, jejímž prostřednictvím má takovémuto 
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způsobu vedení boje tato vojenská obranná organizace vzdorovat.
279

 NATO pro 

hybridní války používá také pojmu nepřičitatelné vedení boje („unattributed 

warfare“).
280

 

Cílem hybridní války je dostupnými prostředky zbavit nepřítele vůle dále 

bojovat za co nejmenších vynaložených nákladů. Jde o kombinaci konvenčních a 

nekonvenčních bojových metod s nátlakovými metodami nevyužívajícími sílu. Užívané 

taktiky mnohdy těží ze zmatení nebo demoralizování nepřítele. Jak uvádí Bachmann a 

Masquera, hybridní válka má přispět k ukončení nepřátelství ještě před tím, než nepřítel 

dosáhne svých cílů, zafixovat stávající patovou situaci, která se má pro protivníka stát 

frustrující či neúnosnou. Zároveň má snížit vnější prestiž a vnitřní podporu protivníka, 

vyvolat zmatení, zpochybnit zažitý politický, náboženský a teritoriální status quo a 

vytvořit nové vztahy závislosti a podřízenosti.
281

 Hybridní válka tak sama o sobě 

nesplývá s definicí ozbrojeného konfliktu, kterou poskytl ICTY v případu Tadić, byť 

může probíhat simultánně s takovýmto konfliktem, vedena jednou stranou nebo oběma 

stranami. Převažující roli v hybridní válce získávají prostředky s omezeným použitím 

síly nebo dokonce bez použití síly a bez přímých obětí na životech, které jsou 

kombinovány a integrovány do celkové strategie. 

Pro hybridní válku je příznačná „spolupráce mezi politicky motivovanými silami 

a dalšími skupinami zapojenými do aktivit podléhajících spíše vnitrostátnímu trestnímu 

právu nežli mezinárodnímu válečnému právu; odtud plyne ‚hybridní‘ charakter 

takovéhoto konfliktu.“
282

 Velitelství speciálních operací USA popisuje hybridní války 

jako „kombinaci konvenčních, nestandardních (irregular) a asymetrických prostředků, 

zahrnující přetrvávající manipulaci politickým a ideologickým konfliktem; a zahrnující 

státní i nestátní aktéry, využívající diplomatických, informačních, vojenských a 

ekonomických prostředků k destabilizaci protivníka“.
283

 Cílem hybridní války je 

kombinací různých prostředků oslabit vůli protivníka ke vzdoru, zejména odhodlání 

jeho populace další vzdor podporovat. 
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Ani nekonvenční vedení konfliktu ani orientace na odhodlání populace není na 

rozdíl od kybernetických útoků novou taktikou ani strategií. O nekonvenčních 

praktikách boje najdeme zmínku už v díle klasického starověkého stratéga Mistra Sun, 

který mimo jiné jasně zdůrazňoval význam oklamání či podvedení nepřítele.
284

 Sílu 

veřejného mínění pro strategický úspěch v ozbrojeném konfliktu pak demonstrovala 

například válka ve Vietnamu.
285

 Vybrané aspekty vedení boje nekonvenčními 

prostředky dále řešil právě MSD v případě Nikaragua, když pro přičitatelnost jednání 

neregulérních paravojenských skupin státu vyvodil požadavek úspěšného testu efektivní 

kontroly. Nicméně hybridní válka, byť bezesporu spadá pod nekonvenční vedení boje, 

je specifická v následujících třech ohledech. Zaprvé, nově podstatně více vytěžuje 

vedení operací v tzv. páté dimenzi – tedy v oblasti kybernetického prostoru a v oblasti 

šíření informací, o nichž pojednával předešlý oddíl. Zadruhé, je pro ni potom příznačné, 

že jednotlivé metody s využitím síly a bez využití síly jsou vysoce integrované.
286

 

Konečně zatřetí je pro hybridní válku typické, že přímo těží z nedostatků v pojetí 

přičitatelnosti jednání soukromých osob státu podle mezinárodního práva. Právě tím ji 

pro účely této práce můžeme odlišit od ostatních nekonvenčních metod vedení boje a 

z toho důvodu je jí věnován samostatný oddíl v této práci. Jak uvádí Schmidt, 

v budoucnu bude pravděpodobně méně docházet ke klasickým konvenčním střetnutím, 

ale „budoucí konflikt bude mít hybridní podobu, bude se odehrávat na několika velmi 

rozdílných bojištích, několika velmi rozdílnými prostředky, jež se budou zdát jako 

izolované a navzájem zcela nesouvisející, nepředstavující vojenskou kampaň. Konflikt 

bude motivován společnou ideou, bez nutnosti centrálního řízení. Operace v rámci 

takovéhoto konfliktu přímo a precisně obejdou mezinárodní právo kvůli problému 

přičitatelnosti, bez ohledu na to, zda půjde o popření fyzické přítomnosti vojáků 

porušujících územní celistvost státu nebo popření účasti na kybernetickém útoku 

narušujícím kritickou infrastrukturu nebo ovlivňujícím myšlení lidí a jejich podporu 

státní autoritě.“
287
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Dunlap v této souvislosti definoval dokonce tzv. právní vedení boje (lawfare
288

) 

jako samostatnou „strategii využívající – nebo zneužívající – práva jako náhradu za 

tradiční vojenské prostředky k dosažení operačního cíle“.
289

 Propojení hybridní války a 

problému přičitatelnosti je tak nepopiratelné. 

Rozlišující znak hybridní války, nebo také lawfare, tvoří také jistá 

podprahovost.
290

 Ti, kteří vedou hybridní válku, si jsou často vědomi, že reakce jejich 

protivníků, nebo silných západních států či mezinárodních organizací zajišťujících mír 

závisí na naplnění určitých právních kritérií. Vyslání vojenských jednotek podléhá 

přísným právním pravidlům a tradičně zůstává pod drobnohledem médií a veřejného 

mínění. Obdobně jsou regulována a sledována retorzní mezinárodní opatření. Aby došlo 

k jejich aktivaci nebo vojenskému zásahu za účelem udržení míru, musejí být naplněna 

určitá objektivní kritéria, daná platným právem. Např. musí jít o ozbrojený útok, útok 

musí být přičitatelný agresorovi. Hybridní válka, případě lawfare, vycházejí z toho, že 

pro naplnění těchto kritérií je třeba určité intenzity. Operace hybridní války záměrně 

probíhají v intenzitě o pouhý stupeň nižší, nežli je potřebné k vyvolání příslušného 

mezinárodního ohlasu. Lawfare schválně a systematicky zneužívá ztížené postižitelnosti 

operací, které se nacházejí těsně pod prahem objektivních právních kategorií, jako jsou 

„použití síly“, „ozbrojený konflikt“ či právě „přičitatelné jednání“:
291

 „Aktivní popření 

účasti na hybridních operacích je jednou z primárních metod využívaných státy k tomu, 

aby nepřekročily práh vyžadovaný k [robustnější] reakci jejich protivníka.“
292

 

Historií hybridní války se zabývá např. Hoffman, podle něhož se prvky hybridní 

války objevovaly například při irském boji o nezávislost v letech 1919 – 1920, nebo při 

odporu proti sovětské okupaci Afghánistánu v osmdesátých letech minulého století. 

Modelovým případem hybridní války bylo střetnutí izraelské armády s hnutím 

Hizballáh v průběhu druhé libanonské války v roce 2006. Tehdy Hizballáh opřel své 

aktivity o činnost decentralizovaných jednotek, které mohly fungovat samostatně a 

adaptabilně. Tyto jednotky zároveň do velké míry splývaly s civilní populací, k civilním 
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objektům umisťovaly také svá vojenská stanoviště. Tímto způsobem fakticky zneužily 

ochrany poskytované mezinárodním právem civilistům. V tomto konfliktu však pravidla 

přičitatelnosti jednání státu nesehrála významnější roli.
293

 

Ta přišla až o osm let později s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. Pro 

strategii, která přímo staví na hybridním válečnictví a využívá právních nejasností 

v pravidlech přičitatelnosti jednání státu, ba přímo usiluje o mystifikaci a podvedení 

nepřátel, se v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině rozšířil starší pojem 

„maskirovka“. Bachmann a Mosquera uvádějí jako případ využití této strategie, 

konkrétně nedostatku přičitatelnosti, odůvodnění připojení Krymu k území Ruské 

federace. V tzv. Budapešťském memorandu z 5. prosince 1994 se Ukrajina vzdala 

jaderného arzenálu výměnou za garanci hranic, počítaje v to též hranici krymskou.
294

 

Signatáři této dohody, včetně Ruské federace, se zavázali dodržovat nezávislost a 

teritoriální integritu stávajících ukrajinských hranic a zdržet se použití síly či hrozby 

silou proti územní celistvosti a politické nezávislosti Ukrajiny.
295

 

Po ruské anexi Krymu o 20 let později ruský ministr zahraničí argumentoval, že 

Rusku nelze přičítat porušení mezinárodního práva – tedy porušení Budapešťského 

memoranda jako mezinárodní smlouvy: „V memorandu jsme se také zavázali zdržet se 

hrozby silou nebo použití síly proti ukrajinské územní celistvosti nebo politické 

nezávislosti. A toto ujednání bylo plně dodrženo. Ani jediný výstřel nebyl vypálen na 

ukrajinské území… Ztráta územní celistvosti Ukrajiny pramení z komplikovaných 

vnitřních procesů, s nimiž nemají ruské závazky dle Budapešťského memoranda co 

dělat.“
296

 

Ruská federace tak ústy svého ministra přímo vytkla, že jí nelze přičítat 

připojení Krymu. Tato skutečnost má být výsledkem „komplikovaných vnitřních 

procesů“, nikoliv jednání, které by bylo Rusku přičitatelné podle mezinárodního práva. 

Článek 31 Vídeňské úmluvy o smluvním právu jednoznačně předepisuje, že je obsah 

smlouvy nutno vykládat v dobré víře v souladu s běžným významem s přihlédnutím 

k cíli smlouvy. Samotná anexe by se tak ve světle těchto výkladových pravidel jevila 
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jako těžko obhajitelná, a to odhlédnuto od porušení mimosmluvních, obyčejových zásad 

respektu k suverenitě a nevměšování se do vnitřních záležitostí. Rusko se nicméně 

danou argumentací snaží dovodit, že se nejednalo o anexi, resp. jednání, které by bylo 

Rusku přičitatelné. Není tak zpochybňován závazek ze smlouvy („A toto ujednání bylo 

plně dodrženo“). S využitím problematicky přičitatelnosti je dovozováno, že Rusko 

mělo vlastně pasivní roli, připojení Krymu nelze přičítat jemu, ale vnitřním procesům 

na samotném Krymu. Proto se nejedná o mezinárodně protiprávní chování – subjektivní 

prvek takovéhoto chování totiž dle Ruské interpretace zcela absentuje. 

Dalším příkladem lawfare je soustavné zastírání, zdali se jedná o vnitřní 

nepokoje, méně či více intenzivní vnitrostátní konflikt nebo zmezinárodnělý konflikt, 

přičemž nejasná odpověď komplikuje určení aplikovatelné právní úpravy.
297

 

Přičitatelnost je zde zásadní pro posouzení, zdali jde o konflikt zmezinárodnělý (srov. 

výše případ Tadić). Obdobným využitím lawfare je zdůvodnění připojení Krymu 

prostřednictvím odkazů na ochranu lidských práv tamních rusky hovořících obyvatel. 

Tento způsob argumentace ovšem nesouvisí s přičitatelností.
298

 Naproti tomu 

nedostatky přičitatelnosti významně zneužívá postup, kdy jsou do boje vysláni vojáci 

v neoznačených uniformách. 

Od 25. února 2014 se na Krymu po boku místních obranných sil začaly 

objevovat neoznačené vojenské jednotky, které postupně přebraly strategická a 

vojenská místa poloostrova, na kterých vztyčily ruské vlajky.
299

 Také obklíčily místní 

ukrajinské základny a zabránily ukrajinským vojákům opouštět pozice. Někteří 

bojovníci těchto jednotek v rozhovorech přiznali, že jsou členy ruských speciálních 

jednotek, ačkoli většina tvrdila, že představují místní domobranu. Alespoň část z nich 

podle Human Rights Watch tvořily ruské speciální síly. Tito vojáci byli také spatřeni 

s vybavením, které standardně používá armáda Ruské federace.
300
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Ačkoli Rusko nejprve zapojení svých jednotek v úvodní fázi krymského 

konfliktu popíralo, v rozhovoru dne 17. dubna 2014 Vladimír Putin přiznal, že se ruští 

vojáci konfliktu účastnili.
301

 Obdobně se spekuluje o zapojení ruských jednotek do bojů 

v okolí Donbasu. Neoznačení vojáků, přímo se účastnících bojů, tak opět zneužívá 

zhoršených možností přičitatelnosti jednání podle mezinárodního práva. Toto 

neoznačení příslušníků ozbrojených sil podstatně ztěžuje přičítání jejich jednání státu 

coby jeho orgánů de iure. Zároveň zhoršuje důkazní bázi, na níž by bylo možné přičítat 

jejich jednání států coby státních orgánů de facto (test obecné kontroly) či osob pod 

přímou státní kontrolou (test efektivní kontroly), ačkoli tyto možnosti samozřejmě 

přímo nevylučuje.
302

 Využívání vojáků v neoznačených uniformách tak představuje 

další z prostředků lawfare a hybridní války, těžících z obtížné přičitatelnosti. 

Obecně je lawfare coby prvek hybridní války, stejně jako hybridní válka 

samotná, velmi nebezpečným a vysoce nežádoucím jevem. Nejen že činí situaci 

nepřehlednou, obvykle bude také představovat porušení principu pacta sunt servanda a 

zakládat zneužití práva. Lawfare dokonce podkopává fundamentální předpoklad, že 

dodržování práva by mělo být v zájmu všech zúčastněných stran.
303

 Takto snižuje 

důvěru stran v právní úpravu, oslabuje jejich vůli a možnosti právo vynucovat. Naopak 

posiluje přesvědčení, že porušování či zneužívání práva může být pro některou stranu 

dlouhodobě výhodné. Při systematickém opakování těchto postupů může obecně dojít 

k destabilizaci mezinárodních vztahů a rétorické diskreditaci různých oblastí 

mezinárodního práva, konkrétně pak k ještě většímu rozvolnění pravidel přičitatelnosti a 

vyšší libovůli při jejich interpretaci. 

Identifikovat vyčerpávajícím způsobem mezinárodně-právní úpravu 

přičitatelnosti, která by se vztahovala na hybridní válku, je obtížné. Samotná hybridní 

válka zahrnuje množství velmi rozdílných aktivit, od propagandy přes kybernetické 

útoky a ekonomický nátlak až po klasické vojenské operace. Bylo by proto nutné 

postupovat pro každou z těchto aktivit odděleně a nezbytně také zkoumat, zdali a do 

jaké míry je přítomen objektivní prvek mezinárodně protiprávního chování – porušení 

platného práva. 
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Z jednotlivých výše uvedených taktik hybridní války tedy můžeme pro ilustraci 

vybrat například propagandu, na které lze obtíže přičitatelnosti demonstrovat. Už v roce 

1936 řešila Společnost národů rozsáhlou propagandistickou aktivitu tehdejšího 

nacistického Německa, které podněcovalo k mezinárodní agresi či štvalo obyvatele proti 

jejich vládám prostřednictvím radiového vysílání i jinými kanály.
304

 

Již tehdy přitom bylo poměrně obtížné s jistotou prokázat, že konkrétní vysílání 

nebo například letáky šíří státní orgány, nebo že jejich šíření řídí, organizují či 

umožňují. Na základě této debaty se později vydělila dvojice názorových pólů. Dle 

prvého by měl stát obecně vždy odpovídat za jednání jednotlivců podněcujících k válce 

(war-mongering propaganda), pokud se odpovědnosti sám nezprostí.
305

 Podle druhého 

zůstává odpovědností jednotlivce za podněcování k válce nedotčena odpovědnost státu, 

pokud nelze jednání jednotlivce státu připsat podle daných pravidel mezinárodního 

práva, např. nejde-li o jednání státním orgánem vykonané nebo nařízené.
306

 

Také v této rovině se odráží rozpor uvedený v předchozí kapitole – co lze státu 

přičítat: jestli samotné podněcování k válce, nebo pouze to, že toto podněcování 

dopustil a nijak mu nezabránil, či zdali je stát zcela bez odpovědnosti. Vzhledem 

k vágnosti termínu propaganda by problémy mohlo způsobovat jak příliš široké, tak 

příliš úzké pojetí přičitatelnosti v této oblasti. Platné právo přitom přičitatelnost 

propagandy nijak specificky neupravuje, existují toliko obecné normy, vyjádřené např. 

v návrhu článků. 

Hybridní válka tak může prostřednictvím nástrojů jako propaganda poškozovat 

stabilitu mezinárodních vztahů a metodou lawfare přímo využívat absence či obtížné 

aplikace konkrétnějších pravidel přičitatelnosti, čímž dopomůže původci zbavit se 

odpovědnosti za své jednání. 

Ačkoli jde o strategii či taktiku, která přímo využívá nedostatků mezinárodního 

práva, pravidla přičitatelnosti nevyjímaje, není lawfare ovšem rozhodně postupem, 

který by mezinárodní právo zcela opomíjelo nebo tolerovalo. Stran platné právní úpravy 

této oblasti by zde bylo možné odkázat např. na to, že zákaz takovéhoto jednání vyplývá 
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z požadavku dobré víry při intepretaci mezinárodních smluv. Tento požadavek zavádí 

např. čl. 31, odst. 1 Vídeňské úmluvy o smluvním právu. Dalším pramenem 

zapovídajícím takovéto jednání je obecná právní zásada, přítomná v množství právních 

řádů světa, zakazující tzv. abus de droit, zneužití práva. Jak uvádí Byers, „ke zneužití 

práva dochází pokaždé, když výkon individuálního práva poškodí zájmy společenství. 

Koncept zneužití práva vychází z národních právních systémů bez ohledu na to, že se 

jeho obsah může u jednotlivých států lišit. Koncept zneužití práva ovlivnil mezinárodní 

právo tam, kde je považován za jeho součást, ať již jako obecná zásada právní nebo část 

obyčejového práva.“
307

 

Byers dodává, že se tento princip uplatní zejména v oblastech mezinárodního 

práva, kde státům zůstává široké pole působnosti pro výkon jejich práv bez výslovných 

omezení – např. v oblasti mezinárodních prostor, společného zájmu nebo při ochraně 

před přeshraničním znečištěním.
308

 K tomu je ovšem třeba dodat, že dochází-li nově 

frekventovaně ke zneužití práva v oblasti jiné, měl by se tento princip aplikovat také 

tam. Jedná se totiž o pravidlo, které má svůj původ až v římském právu a odráží se 

v právních řádech množství států, například Švýcarska, Francie, České republiky,
309

 

Německa, Itálie, Rakouska, Španělska či Nizozemí. Významně rezonuje také v zemích 

common law. Jde proto o obecnou zásadu právní, která se již rovněž stala součástí 

mezinárodního obyčejového práva.
310

 

Byers toto dokumentuje také odkazem na řadu rozhodnutí mezinárodních 

arbitrážních a judiciálních orgánů, včetně případu Stálého dvoru mezinárodní 

spravedlnosti ohledně určitých německých zájmů v Horním Slezsku nebo případu MSD 

Gabčíkovo-Nagymáros. Dále zdůrazňuje, že řada mezinárodních smluv obsahuje vlastní 

klauzuli zakazující zneužití práva. Zneužitím práva se zabývala také komise pro Rozvoj 

mezinárodního práva OSN.
311
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Zneužití práva představuje také situace, kdy je právo (zne)užíváno k jinému 

účelu, nežli k jakému původně vzniklo.
312

 Tento koncept nabývá zvláštní důležitosti 

v situacích, kdy má dojít ke změně právní úpravy, a dále jako obecné vodítko pro řešení 

sporů.
313

 Z těchto důvodů se jeví jako zvlášť vhodný právní základ pro zastavení 

lawfare. 

Nicméně při zkoumání, nakolik odstraňuje obtíže s přičitatelností, narážíme na 

následující problém. Koncept zneužití práva je zaměřený na právo v subjektivním slova 

smyslu. Tomu odpovídá také anglický pojem „abuse of rights“. Jinými slovy má tato 

zásada zabránit v tom, aby výkon objektivním právem chráněného nároku porušoval 

zájmy nebo omezoval práva ostatních. Přičitatelnost jednání státu přitom není 

subjektivním právem ani nárokem – nejedná se o možnost chování zaručenou platným 

objektivním právem. Zároveň se nejedná ani o objektivní právo ve smyslu zákazu či 

příkazu. Naopak jde o právem uznávaný a zakotvený soubor pravidel sui generis 

určující, kdy nese stát zodpovědnost za určité protiprávní chování. 

Zákaz zneužití (subjektivního) práva by tak bylo nutné analogicky transformovat 

v zákaz zneužití pravidel přičitatelnosti a dále subsidiárně odkázat např. na nedostatek 

dobré víry státu, jež pravidel přičitatelnosti zneužívá, aby se zbavil své odpovědnosti. 

Takovýto proces je ovšem značně komplikovaný, jeho provedení by bylo možné 

očekávat například od mezinárodního soudního orgánu, kdyby měl řešit konkrétní 

situaci. Předpoklad, že by všechny státy samy na základě zákazu zneužití práva bez 

další specifikace regulovaly své jednání a nedopouštěly se lawfare, je 

nepravděpodobný. 

Přičitatelnost jednání v podobě kybernetického útoku či aktivit v rámci hybridní 

války proto zůstává oblastí, kde platné mezinárodní právo čelí obtížím spojeným s jeho 

aplikací a dodržováním. 
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2.3.3 Úprava přičitatelnosti pro oblast kybernetických útoků a hybridní 

války de lege ferenda 

Následující řádky se zamýšlejí nad možnostmi, jak upřesnit pravidla 

přičitatelnosti ve dvou výše uvedených oblastech, přičemž závěry navržené literaturou 

pro jednu oblast zpravidla zhodnocují také v případě oblasti druhé, neboť v obou 

oblastech jsou potíže spjaté s přičitatelností obdobné. Nejprve se tento oddíl zamýšlí, 

zdali je vůbec vhodná změna práva, nebo zdali postačuje zachování stávající právní 

úpravy, které by se měly podřídit jak kybernetické útoky, tak hybridní válčení. Následně 

se práce zamýšlí nad konkrétními řešeními navrhovanými literaturou, přičemž hodnotí 

jejich oporu v právu platném, nebo nutnost přijetí specifické úpravy, která by toto řešení 

umožnila. 

Obecně se v odborné literatuře odráží spor mezi „exceptionalisty“ a 

„neexceptionalisty“.
 314

 Podle prvých si výjimečný charakter kybernetického prostoru, 

potažmo také hybridní války, vytváří svá vlastní pravidla, a proto je nutné mezinárodní 

právo zásadně změnit. Druhá skupina autorů tvrdí opak. Současná pravidla teritoriality a 

reálného světa jsou plně aplikovatelná na kybernetický prostor či na problematiku 

hybridní války, postačuje je nanejvýše drobně specifikovat.
315

 

Tuto diskusi o aplikaci práva v nových oblastech obecně a v kybernetickém 

prostoru konkrétně vystihuje spor Easterbrook versus Lessig.
316

 Americký soudce 

odvolacího soudu sedmého obvodu Frank Easterbrook tvrdil, že „psát o právu 

kyberprostoru je, jakoby se psalo o právu koňském, s tím, že ‚koňské právo‘ 

samozřejmě neexistuje (…) Technologie by měla prostě přijmout právo, které jsme pro 

ni vymysleli.“
317

 Domestikace koní samozřejmě nezměnila základní principy práva a 

nevedla k vytvoření žádného odvětví, které by naši předkové začali nazývat „koňským 

právem“. Když budeme kazuisticky zkoumat stovku sporů, ve kterých kůň kopl 

člověka, dozvíme se pramálo o pravidlech náhrady újmy na zdraví.
318
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Podle pohledu soudce Easterbrooka by se tedy kybernetický prostor měl 

přizpůsobit současným právním normám. Vynalézání specifického práva kyberprostoru 

představuje zbytečnou a neefektivní námahu. Pokud je aplikace práva nejasná, měli 

bychom ji specifikovat, nikoli znovu vynalézat zvláštní právní odvětví. Pokud právní 

úprava pro určitou problematiku chybí, Coasův teorém
319

 předpokládá, že při 

dlouhodobém opakování situace strany najdou její řešení. Tomu může dopomoci 

vytvoření institucí, které usnadní vyjednávání takovéhoto řešení a vyjednávání 

kompromisu.
320

  

Takováto argumentace má ovšem nedostatky. Domestikace koní sice žádné nové 

právní odvětví nepřinesla, ale jak uvádí Matejka,
321

 například příchod spalovacího 

motoru coby pokročilejšího způsoby dopravy ano. Vzniklo odvětví práva a řada 

specifických zcela samostatných právních předpisů, které automobilovou dopravu 

upravují. Vztáhneme-li problém k přičitatelnosti, byť na úrovni jednotlivých fyzických 

osob, nikoli států, pak vidíme, že automobil mohl pachatelům trestné činnosti pomoci 

rychle uniknout z místa činu a zároveň zakrýt jejich identitu tím, že budou prchat právě 

skrytí za skly vozidla. Tím tedy motorová vozidla ztížila přičítání určitého jednání 

určité osobě, jež se díky vozu mohla těšit větší anonymitě. Proto byly zavedeny státní 

poznávací značky, aby umožnily jednoznačnou identifikaci majitelů vozidel. 

Mimořádně přesvědčivou analogií s přičitatelností jednání státu může být 

objektivní odpovědnost provozovatele vozidla za vybrané přestupky v českém právu. 

Podobně jako dle doktríny odpovědnosti za porušení due diligence v mezinárodním 

právu, či v jeho vybraných oblastech, odpovídá provozovatel vozidla za to, že 

prostřednictvím jeho dopravního prostředku bylo porušeno určité právo, bez ohledu na 

to, zdali se porušení dopustil on sám. Rozvoj technologií a postupů si tak vynucuje 

změnu práva samotného, včetně jeho základních principů. 
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sám nese vzniklou škodu. Následek je tedy odstraněn na náklady farmáře B. Právo tak jen moduluje 

ekonomickou výhodnost (náklady a zisky) určitého jednání a tím směřuje jednání účastníků. Samozřejmě 

může dojít také k odkoupení pozemků farmáře B od farmáře A – vždy záleží na analýze nákladů a zisků 

daného kroku, kterou racionálně jednající aktéři provádějí. 
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Dalším argumentem proti soudci Easterbrookovi je, že Coasův teorém obvykle 

působí jen za určitých předpokladů. Jedním z nich je, že zainteresované strany znají 

jedna druhou, existují mezi nimi určité neformální vazby
322

 a mají zájem na 

dlouhodobém pokojném soužití.
323

 Kybernetický prostor či hybridní válka jsou ovšem 

domény těžící z anonymity, kdy identita pachatele nemusí být vůbec známa a míra 

neformálních vztahů mezi škůdcem a poškozeným je obvykle nulová. 

Nejpodrobněji pak Easterbrookovi oponoval právě Lessig.
324

 Tento autor 

upozorňuje, že právo představuje toliko jednu z možností, jak je regulováno chování. 

Krom práva ovlivňují chování dále také obecné mimoprávní normy, trh a architektura 

(fyzická podoba) prostoru. Při aplikaci tohoto schématu na oblast přičitatelnosti 

kybernetických útoků a vedení hybridních válek vidíme, že jsou dané faktory zásadní. 

Mimoprávní normy u kybernetických útoků a vedení hybridní války doposud 

neexistují. S určitou mírou nadsázky lze říci, že se určitým standardem či obecným 

vzorem stává, že pachatelé zde využívají horší postižitelnosti dle platného práva a 

obtížné přičitatelnosti, a proto se k danému typu jednání uchylují častěji, jak bylo 

popsáno v případě lawfare. 

Trh je v Lessigově pojetí možné definovat spíše jako oblast, kde jednotlivý 

aktéři zvažují náklady a zisky (costs and benefits) svého jednání. Kybernetický útok či 

hybridní válka je potom levným a relativně nenáročným prostředkem, jak dosáhnout 

určitého cíle. Nejdůležitějším faktorem je ovšem decentralizovaná architektura 

internetu, která umožňuje zastřít identitu jednotlivých aktérů, či případě obtížně 

dohledatelná identita osob, které se přímo účastní na hybridním vedení boje či relativně 

nízká intenzita jejich aktivity, nepostačující k naplnění kritéria daného platným právem. 

Jednotlivé faktory působící na chování – právní úprava, obecné normy, trh a 

architektura – se ovlivňují také navzájem.
325

 Podle pojetí soudce Easterbrooka by mělo 

právo ovlivnit jak obecné normy, tak trh a architekturu kybernetického prostoru. 

Z hlediska přičitatelnosti určitého jednání by se pravidla přičitatelnosti měla stát 
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obecnou normou. Dále by jako jasné vodítko pro vyvození odpovědnosti státu měla 

přičitatelnost podstatně zvýšit náklady za kybernetický útok či hybridní válku 

(mezinárodní odsouzení, nutnost nahradit škodu) a snížit zisky tohoto jednání na 

minimum. Případně by též právo mělo regulovat architekturu světa tak, aby byla 

fakticky možná přičitatelnost daných jednání – například přidělit každému počítači či 

jiné součástí infrastruktury vždy identifikovatelný a dohledatelný kód.
326

 

Ovšem Lessig protestuje, že architekturu kybernetického prostoru změnit nelze: 

„Kybernetický prostor nemá charakter; nemá architekturu. Je to kód.“
 327

 Na 

kybernetickém prostoru tak právo nemůže nic změnit. Vztaženo k přičitatelnosti – vždy, 

i při nejvyšším možném úsilí, bude možné vypátrat toliko konkrétní počítač, odkud útok 

vzešel – například identifikovat tzv. IP adresu daného počítače. Tuto skutečnost právo 

nemůže změnit. Naopak se musí změnit právo samotné, architektura kybernetického 

prostoru ovlivňuje právo a nikoli vice versa.
 328

 Právo musí nově specifikovat, zdali a za 

jakých okolností má stát odpovídat za jednání, které způsobili jednotlivci 

v kyberprostoru. K tomu je nutná změna práva, protože změna kyberprostoru 

prostřednictvím práva není možná ze samotné podstaty tohoto prostoru. 

Obdobně je tomu také u hybridních válek. Pokud někdo vědomě využívá 

nedostatků práva, nelze očekávat, že změní své chování pouze s odkazem na toto právo, 

z jehož nedostatků těží. 

Spor mezi Easterbrookem a Lessigem může být do jisté míry uměle přiostřený. 

Jádrem Easterbrookova argumentu mělo být, že základní právní principy, jako například 

ochrana vlastnictví či náhrada újmy, se příchodem kyberprostoru, případě s rostoucím 

významem hybridních válek nezmění. Easterbrook uznával, že v některých dílčích 

směrech je nutné vyjasnit aplikaci práva, nebo přijmou novou právní úpravu. 

Easterbrook netvrdil, že je nutné zcela ignorovat charakter kybernetického prostoru a 

bezvýhradně tuto doménu podřídit stávajícímu právu. Pouze varoval, že od jednotlivých 

kazuistických situací, které kyberprostor přináší, nelze odvodit speciální právní úpravu, 

která naopak musí vycházet z dlouholetých zavedených základních právních institutů. 
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Přitom také Lessig uznával, že platné právo působí na chování člověka, stejně 

jako může ovlivnit další faktory, které toto chování podmiňují. S jistou mírou 

porozumění oběma stranám lze tedy shrnout, že jak kybernetický prostor, tak hybridní 

války vyžadují změny práva či vyjasnění jeho aplikace, tyto změny by však měly 

respektovat a zohlednit také předešlá zažitá právní pravidla, která mají své historické 

opodstatnění a vzhledem k jejich možnosti obecné a univerzální aplikace jsou 

přesvědčivější. 

Jelikož jak problémy s přičitatelností kybernetických útoků, tak v doméně 

hybridní války mohou být oblastí, kde selhává Coasův teorém, nemusí být žádoucí je 

nadále ponechat zcela spontánnímu vývoji. Také z tohoto důvodu se následující řádky 

zabývají jednotlivými možnými řešeními přičitatelnosti v těchto případech, hodnotí 

jejich vhodnost, oporu v platném právu či nutnost podepřít je řešením de lege ferenda.  

Brenner
329

 spatřuje specificitu kybernetického prostoru ve dvou rovinách. 

Zaprvé kybernetický prostor zastírá odpověď na otázku, komu dané jednání přičítat, 

zadruhé odpověď na otázku jaké jednání je vlastně přičítáno. Zatímco první otázka 

jednoznačně odpovídá problematice přičitatelnosti jako subjektivního prvku 

mezinárodně protiprávního chování, druhá zjevně směřuje na prvek objektivní. 

Nicméně i druhá otázka má přímý vztah k přičitatelnosti – jiné typy mezinárodně 

protiprávních chování budou vyžadovat jiný standard pro přičitatelnost.
330

 Vzájemně 

propojeným zastřením daných rozdílů tak kybernetický prostor také zamlžuje, zdali 

dané protiprávní jednání spadá pod regulaci válečného práva (ius ad bellum / ius contra 

bellum, či v případě, že konflikt již existuje, ius in bello) nebo obyčejného mírového 

práva. Právo striktně dodržuje toto rozdělení, zároveň se významně zakládá na 

teritorialitě.
331

 Státy kybernetickou bezpečnost obvykle řeší založením zvláštní státní 

instituce, ovšem takovýto krok nestačí, protože nedostatečně respektuje výše uvedené 

důsledky kybernetického prostoru. Proto Brenner obhajuje zavedení specifického 

režimu, který by respektoval, že protiprávní jednání v kybernetickém prostoru může 

oscilovat na pomezí použití síly a jiného protiprávního jednání (na úrovni zločinu 

jednotlivce dle právního řádu poškozeného státu). 
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Daný závěr je obzvlášť vhodně aplikovatelný také pro oblast hybridní války. 

Samotným prostředkem této války je zastřít jak pachatele, tak samotný charakter 

jednání. A právě tato válka kolísá na rozmezí několika různých druhů mezinárodně 

protiprávního chování. 

Brenner ovšem řešení situace primárně nespatřuje v rovině mezinárodně právní. 

Obhajuje zvýšení spolupráce s civilním sektorem, a to i v institucionální rovině. 

Brenner odkazuje na založení Americké obranné ligy v USA (American Protective 

League) na počátku minulého století. Tato organizace zaštiťovala spolupráci mezi 

civilisty – dobrovolníky a státem. Jejím cílem bylo odhalování a potírání německé 

špionážní činnosti v USA. Brenner se domnívá, že by obdobná spolupráce s civilisty 

dobrovolníky mohla napomoci k překonání problému přičitatelnosti v kybernetickém 

prostoru.
332

 

Toto řešení dopadá do oblasti mezinárodního práva jen velmi omezeně, navíc by 

se mělo jednat spíše o mechanismus, jak zajistit tok informací a dostatek důkazů, nežli o 

způsob specifikace působení práva. To vše odhlédnuto od nezamýšlených důsledků 

vytvoření takovéto sítě dobrovolných pomocníků a důvěrníků. Nabízené řešení také 

nepřináší mnoho možností pro oblast hybridních válek, kde paradoxně „spolupráce“ 

vojenského a civilního sektoru může fungovat velmi intenzivně, práva na bázi 

maskovaného a skrývaného začleňování paravojenských skupin do bojových operací. 

Hybridní válkou, konkrétně přičitatelností jednání osob v neoznačených 

uniformách, se ve své práci zabývá Gillich
333

. Dokládá, že neoznačení uniforem není 

samo o sobě porušením principu rozlišování podle mezinárodního humanitárního práva. 

Tím by byl až útok na civilisty, nebo útok vojáků vydávajících se za civilisty. Zároveň 

nejde o proradnost, neboť je podle uniformy zřejmé, že se jedná o kombatanty.
334

 

Využívání neoznačených uniforem tak neodporuje mezinárodnímu humanitárnímu 

právu. Z hlediska přičitatelnosti platí, že jednání těchto osob by mělo být nadále 

přičitatelné státu, jehož domovskou brannou moc vojáci představují. Ozbrojené složky 

tvoří dle obyčejového práva orgán svého domovského státu de iure bez ohledu na to, že 

jejich domovský stát není vyznačen na jejich uniformách. 
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Postačuje tedy prokázat, že se jedná o vojáky z určité země, načež bude jejich 

jednání automaticky přičitatelné dané zemi. V případě, že by takovéto dokazování 

selhalo, je nutné přezkoumávat, zdali jsou vojáci orgánem de facto či zdali podléhají 

efektivní kontrole. Ve všech třech případech sice umožňuje mezinárodní právo přičítat 

jednání těchto vojáků státu. Prakticky bude ale podstatně obtížnější dokázat konkrétní 

skutečnosti právě proto, že vojáci nemají označení své země na uniformách. Pro stát, 

jemuž by jednání mělo být přičítáno, bude mnohem snazší svou odpovědnost popřít. 

Užívání neoznačených uniforem tak není mezinárodním právem zakázáno, což může 

být a je využíváno v rámci lawfare. 

De lege ferenda pak Gillich
335

 odkazuje na článek Kutze.
336

 Tento autor 

zdůvodňuje, že válka jako stav kolektivního násilí opravňuje vojáky coby zástupce 

jedné strany užívat toto násilí proti zástupcům druhé strany. Vojáci jednají za svůj 

domovský stát, jenž je ve válce, a tím jsou také chráněni před (trestněprávní) 

odpovědností za usmrcení cizích vojáků (licence to kill) a získávají ochranu v případě, 

že se stanou válečnými zajatci.
337

 S jejich domovským státem je pojí zvláštní pouto, 

které podmiňuje jejich mimořádný právní status. Právě kvůli tomuto poutu by bylo 

žádoucí přijmout úpravu, která bude státům předepisovat, aby označovaly své vojenské 

jednotky znakem státní příslušnosti. Tak by bylo mj. usnadněno dokazování nezbytné 

pro úspěšné přičtení jednání státu. Toto pravidlo by přitom pro státy neznamenalo žádné 

další náklady. Obdobě by bylo možné vyžadovat, aby vládní počítače užívali zvláštního 

označení IP adresy dle technologických možností. Tímto postupem samozřejmě nelze 

předejít využívání tzv. proxies – tedy podpory třetích stran, která na popud státu určitou 

věc vykoná. Nicméně alespoň vlastní státní orgány, k jejichž využití může bezesporu 

dojít, by byly nepochybně označeny. 

Z dalších autorů Jensen
338

 vyžaduje, aby u kybernetických útoků bezodkladně 

vzniklo poškozenému státu právo na protiútok, navzdory nedostatku přičitatelnosti, 

neznámému záměru pachatele a nezranitelnosti neutrálních států. Z hackerů by se tak 

podobně jako kdysi z pirátů stali určití hostes humani generis, přičemž by je 
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v kybernetickém prostoru jako sféře sdílené mezi státy měl každý právo libovolně a 

bezúhonně trestat. 

S tímto názorem se shodují McGee, Sabett a Shah. Podle nich by aktivní obrana, 

respektive protiútok proti pachatelům kybernetického útoku, mohly být mnohem 

účinnějšími ochrannými prostředky, a to zejména pro soukromý sektor, který by tito 

autoři právem na zpětný útok či aktivní sebeobranu vybavili.
339

 Na úrovni práv státu 

rozvíjí myšlenku protiútoku Roberts. Ten požaduje, aby právo na protiútok automaticky 

získal stát, pokud stát, ze kterého útok pochází, není schopen nebo ochoten danou 

situaci řešit.
340

 Takto by ovšem mohlo zbytečně docházet k provokacím, kdy by 

útočníci mohli útok přesměrovat přes vládní počítače 3. státu, aby tak krádeží identity 

vyvolali dojem, že za útok právě tento 3. stát odpovídá. Pokud by právo na aktivní 

sebeobranu mělo být přiznáno subjektům soukromého sektoru, museli by jeho zastánci 

prokázat, že stávající koncepty „krajní nouze“ a „nutné obrany“ jsou nedostačující. 

Zároveň přiznáním takovéhoto práva nad rámec uvedených konceptů by došlo 

k omezení státního monopolu na použití síly či donucení, kdy by v širší míře mohli tyto 

prostředky používat a o nich rozhodovat i soukromé subjekty. 

Navíc pokud by se opravdu mělo dále rozvinout právo na aktivní sebeobranu, 

neznamená to, že bude do budoucna zcela možné ignorovat pravidla přičitatelnosti. 

Naopak jejich význam ještě vzroste. Správná přičitatelnost je podmínkou oprávněné 

obrany v podobě protiútoku. Bez jejího provedení může aktivní obrana v kybernetickém 

prostoru způsobit více škody než užitku. 

V případě hybridní války zároveň takovéto řešení fakticky může splynout se 

současnou situací, kdy za ozbrojeného konfliktu může strana tohoto konfliktu zasáhnout 

proti osobám přímo se účastnícím na nepřátelství (directly participating on hostilities) 

po dobu jejich účasti na této aktivitě. 

Šetrnější variantou nastíněného přístupu je rozšíření separátní odpovědnosti 

jednotlivce v mezinárodním právu. Tato odpovědnost prozatím existuje jen omezeně na 

nejzávažnější trestněprávní úrovni či dle speciálních právních odvětví, např. jaderného 
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práva či práva životního prostředí
 341

 či v zárodcích u organizovaných povstaleckých či 

obdobných skupin.
342

 Za své jednání by pak dle mezinárodního práva samostatně 

odpovídali tito jednotlivci, bez ohledu na to, zdali by jednání bylo možné přičítat státu. 

Toto řešení ovšem ze své podstaty spadá mimo rámec této práce, která se zabývá pouze 

přičitatelností jednání státu. Zároveň nijak neřeší situaci, kdy není takovéhoto 

jednotlivce možno dopátrat. 

Další možností je společně s utvrzením povinnosti due diligence zavést 

v případě kybernetického prostoru či hybridní války přenos důkazního břemene. Droege 

popisuje, že v takovém případě by bylo na státu, z jehož území či infrastruktury 

kybernetický útok pochází, aby buď prokázal, že s tímto útokem nemá nic společného, 

nebo za něj převzal odpovědnost.
343

 Zastánci tohoto přístupu se shodují, že by bylo 

nutné zahrnout pravidlo de minimis, aby státy nebyly přehlceny prošetřováním relativně 

bezvýznamných kybernetických útoků. 

Takovýto přístup, usměrněný de minimis doktrínou, by bylo možné doplnit o 

povinnost státu, z jehož infrastruktury útok vzešel, aby stíhal a potrestal pachatele. 

Starší soudní rozhodnutí dokumentují, že takováto povinnost byla standardně 

vymáhána. V již citovaném případě Youman’s Claim
344

 Mexiko v pozici odpůrce 

uznalo, že součástí náležité péče je, že musí pachatele protiprávního jednání na svém 

území stíhat a potrestat, budou-li chyceni. Takovýto postup by mohl pomoci vyřešit 

situaci vzniklou po tzv. DDoS útocích na Estonsko v roce 2007. Ruská federace i přes 

vzájemnou dohodu o pomoci v trestních věcech odmítla asistovat Estonsku při 

vyšetřování těchto útoků.
345

 Tím se Rusko stalo odpovědným za nedodržení povinnosti 

stíhat a trestat pachatele, kteří poškodili jiný stát. Samozřejmě důsledné uplatňování a 

vymáhání odpovědnosti vůči státům v hegemonickém postavení zůstává problematické. 

Povinnost stíhat a trestat naráží také na faktická omezení – stát, na jehož území 

se pachatel nachází, může stíhání pouze předstírat, aby své povinnosti naoko dostál. Co 

se týče přenosu důkazního břemene, tak pro takovýto postup dle názoru autora této 
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práce doposud neexistuje v platném právu základ. V případu Korfského průlivu MSD 

dovodil, že samotná kontrola nad územím, kde se odehrálo protiprávní jednání, důkazní 

břemeno neobrací.
346

 V případu Nikaragua pak MSD potvrdil princip actiori incumbit 

probatio – ten, kdo chce z faktu těžit, jej musí prokázat.
347

 K přenesení důkazního 

břemene dochází jen v judikaturou úzce vymezených případech sebeobrany,
348

 výjimek 

z jurisdikce
349

 a nevyčerpání domácích opravných prostředků.
350

 Přijetí takovéhoto 

řešení by tedy státy musely zvážit de lege ferenda. 

Princip actiori incumbit probacio a přenos důkazního břemene by bylo možné 

použít také pro vyjasnění přičitatelnosti v oblasti hybridních válek či lawfare.
351

 

Bachmann a Mosquera vyžadují, aby strategie proti prostředkům hybridní války byla 

komplexní.
352

 Její součástí by mělo být také soustavné upozorňování na jednotlivé 

zavádějící interpretace mezinárodního práva či jeho zneužívání. Přitom právě o uvedený 

princip actiori incumbit probacio lze opřít požadavek, aby stát, který ve svůj prospěch 

uvádí určité tvrzení, toto tvrzení doložil, jinak nebude takovéto tvrzení vzhledem k již 

učineným misinformacím bráno jako důvěryhodné a legitimní zdůvodnění. 

Přičitatelnost následku určitého jednání státu by bylo možné založit také na tom, 

že stát věděl, že tento následek s určitou pravděpodobností nastane. Zvláštní soud pro 

Sierra Leone v případu Prokurátor v. Taylor dovodil, že „každý, kdo poskytne zbraně 

vládním silám nebo opozičním ozbrojeným skupinám a kdo si je vědom podstatné 

pravděpodobnosti, že budou tyto zbraně použity ke spáchání zločinů podle 

mezinárodního práva, může samostatně odpovídat za napomáhání těmto zločinům.“
353

 

Pokud by tak stát poskytoval podporu osobám vedoucím hybridní válku 

s vědomím, čemu tato podpora slouží, mohlo by mu být přičteno, že této válce 

napomáhá. Obdobně pokud by stát poskytoval svou kybernetickou infrastrukturu třetím 

osobám, ačkoli by byl upozorněn, že z této infrastruktury vycházejí kybernetické útoky, 

mohl by odpovídat za to, že těmto útokům napomohl. Zde se však jeví problematické, 

že Zvláštní soud pro Sierra Leone rozhodoval o trestní odpovědnosti osob, nikoli o 
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mezinárodní odpovědnosti státu. Dále tento soud posuzoval zločiny podle 

mezinárodního práva, tedy nejzásadnější protiprávní činy jednotlivců – porušení 

mezinárodního práva způsobené hybridní válkou či kybernetickými útoky nemusí 

dosahovat takovéto intenzity. V neposlední řadě bude obvykle obtížné prokazovat, že 

stát opravdu věděl, že může jedinec určitému jednání napomoci. Nicméně na daný 

rozsudek Zvláštního soudu pro Sierra Leone může posloužit alespoň jako analogické 

východisko. 

V neposlední řadě by pro vyjasnění pravidel přičitatelnosti de lege ferenda 

v oblasti kybernetických útoků mohlo dojít k lehké modifikaci testu efektivní kontroly, 

či testu obecné kontroly. Budeme-li pátrat po zrodu kontroly coby základu 

přičitatelnosti, odhalíme rozhodnutí v případu Zafiro.
354

 V této kauze se čínská posádka 

britské lodi Zafiro pustila v určitém okamžiku pobytu v americkém přístavu svévolně 

do rabování. Tribunál dovodil, že Británie odpovídá za rabování do té míry, do jaké 

v danou chvíli kontrolovala čínskou posádku lodi. 

Zde se tedy poprvé setkáváme s popisem kontroly státu coby základní 

skutečnosti, na níž vázat přičitatelnost. Při aplikaci na hybridní války by tak důkazní 

standard zůstal obdobný jako při testu efektivní kontroly. Při aplikaci na kybernetické 

útoky by ovšem mohlo dojít k drobné modifikaci. Kdybychom si představili, že provoz 

na lodi Zafiro zajišťovaly stroje, soud mohl přezkoumávat, zdali Velká Británie 

vykonávala kontrolu nad danými stroji. Místo provádění testu kontroly nad osobami – 

obsluhou počítačů, která zpravidla zůstane anonymní – by bylo možné provádět test 

kontroly nad vlastními stroji. 

Hrozilo by ovšem, že se takovéto řešení uzavře v začarovaném kruhu. Pro 

kontrolu strojů je nutná činnost lidského faktoru, opět by tedy bylo nutné zjišťovat, 

zdali počítače kontrolovaly konkrétní osoby. Navíc při tzv. krádeži identity si nemusí 

být státní orgán obsluhující počítače vůbec vědom, že jsou počítače zneužívány. Opět 

by se tedy otevřela obecná dilemata kontroly nad obsluhou počítačů a požadavku na 

konstruktivní či prokázanou znalost, že dochází k protiprávnímu jednání. 

Jako nejvhodnější z výše nastíněných možností se jeví přenos důkazního 

břemene, kdy státu může být protiprávní jednání přičítáno, pokud neprokáže, že se na 

něm podílel. Tento přenos by bylo nutné doplnit de minimis pravidlem, aby státy nebyly 
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příliš zatíženy. Zároveň by princip mohl korespondovat s oživením starší povinnosti 

stíhat a trestat pachatele, respektive umožnit poškozenému státu, aby se na stíhání a 

trestání podílel a mohl ověřit jeho důsledné provádění v mezích možného. 

Právní úprava však do této fáze nepokročila. Naopak, jak bylo ukázáno na 

počátku této kapitoly, v praxi dochází k častým kybernetickým útokům, aniž by byly 

někomu oficiálně přičítány. I hybridní válka je velmi živým fenoménem, který se navíc 

snaží nedostatků přičitatelnosti přímo zneužívat. Praxe tak může připomínat starší, 

primitivnější modul kolektivní odpovědnosti, jejíž základ je spíše faktický nežli právní. 

Stát často bude spíše politicky odpovídat ostatním státům za to, co vzejde z území 

v jeho hranicích či z jeho kybernetické infrastruktury, bez ohledu na vlastní zavinění. 

V reakci se ostatní státy mohou uchýlit např. ke kybernetické represálii nebo 

kybernetickému protiútoku, či k tréninku a vyslání vlastních guerill jako tzv. „proxies“ 

nebo jiným taktikám hybridní války. 

Takovýto systém nese dílčí znaky tradičního mezinárodního práva a místy 

například vykazuje prvky jakési kybernetické krevní msty tak, jak je doložena v právu 

raného středověku.
355

 Srovnejme například výše uvedený kybernetický konflikt mezi 

USA a Iránem, který započal virem Stuxnet, pokračoval odvetným útokem na Saudi 

Aramco a v nedávné době vyvrcholil soudem sedmi iránských hackerů. V těchto 

případech nejsou útoky oficiálně přičítány žádnému ze států, v očích mstitele však vždy 

stát, z jehož území útok vzešel, objektivně odpovídá a může se stát terčem msty. Prvky 

takovéto státní praxe existují, byť jejich doložení nemusí být vždy snadné. 

Návrat primitivní, spíše faktické nežli právní kolektivní odpovědnosti by zajisté 

nebyl žádoucí. Naštěstí by takováto státní praxe, byť může v současné době existovat, 

neměla založit právní obyčej ani se stát budoucím de iure standardem. Zásada ex injuria 

ius non oritur stanoví, že z bezpráví právo nevzniká. Je-li tedy útoky typu Stuxnet 

porušováno právo, nejde takto založit nový standard a stále se jedná o porušení práva, 

byť jej státy ve své praxi nikomu nepřičítají. Skutečnost, že není v konkrétním případě 

viník hledán, či že je obtížné mu jednání přičíst, neznamená, že vina zaniká a pro příště 

už viník hledán ani nebude. 
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Pro pokračování v tomto optimističtějším duchu lze doplnit, že co se státní praxe 

týče, existují rovněž slibné náznaky žádoucí spolupráce států, jež by mohla nastavit 

vhodný standard přičitatelnosti či dokonce vést ke globálnější smluvní úpravě této 

problematiky. Takovéto náznaky jsou však zpravidla omezené regionálně a specificitou 

jako například Budapešťská konvence o kybernetické kriminalitě a neupravují 

přičitatelnost stricto sensu. Mohly by se však stát základem pro budoucí zintenzivnění 

spolupráce. 

Rovněž nedávná zpráva skupiny vládních expertů OSN
356

 potvrdila to, o čem 

pojednává už Talinský manuál, tedy že státy mají povinnost vědomě nedopustit, aby 

jejich informační infastruktura byla zneužita k protiprávnímu jednání v kyberprostoru, a 

dále jsou povinny svou kybernetickou infrastrukturu náležitě zabezpečit. S rozvíjením 

vzájemné spolupráce v záležitostech kybernetické bezpečnosti nadále počítá také právo 

Evropské Unie.
357

 

Z takovýchto prvních náznaků se může vyvinout vhodná obyčejová praxe států, 

které budou kybernetický prostor střežit s náležitou péčí. Případně mohou tyto 

dokumenty později vést k adopci smluvní úpravy odpovědnosti v kybernetickém 

prostoru. U hybridních válek lze obdobně odkázat na deklaraci Valného shromáždění 

OSN vyžadující, aby státy nedopustily, že na jejich území budou organizovány vojenské 

skupiny pronikající na území jiných států.
358

 

Jak u kybernetického prostoru, tak u hybridních válek bude záležet na státech a 

jejich vůli, jakou pozici zaujmou či jaké pojetí přičitatelnosti zvolí, ať již svou praxí či 

přijetím smluvní úpravy. Jak shrnuje Hessenbruege,
359

 v historii nalezneme řadu více či 

méně žádoucích vzorů. Očekávané možnosti vývoje popisuje následující kapitola, po 

úvodním teoretickém zhodnocení dosavadního vývoje pravidel přičitatelnosti. 
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3. Teoretické zhodnocení vývoje a podob přičitatelnosti 

V předešlých kapitolách práce rozdělila a popsala různé možnosti přičitatelnosti 

a zabývala se oblastmi, kde působí přičitatelnost aktuálně obtíže. Nyní se pokusí o 

těchto jednotlivých způsobech přičitatelnosti vyvodit některé obecné poznatky, které 

mohou pomoci k lepšímu teoretickému uchopení problematiky či prognóze dalšího 

vývoje této oblasti mezinárodního práva. V prvé řadě se tato kapitola pokouší o 

klasifikaci způsobů přičitatelnosti, dále využívá vybrané teorie, jejichž prostřednictvím 

můžeme porozumět procesům, kterým pravidla přičitatelnosti podléhají. 

Z hlediska klasifikace by bylo možné přičitatelnost dělit dle forem a stupňů 

mezinárodní odpovědnosti,
360

 tedy v závislosti na charakteru právní normy, jejíž 

porušení je následně státu přičítáno. Tedy zdali je státu přičítán mezinárodní zločin či 

mezinárodní delikt,
361

 či jaká forma sekundárního závazku se s přičitatelností pojí – 

restituce, kompenzace či satisfakce. Zde by se ovšem nejednalo o klasifikaci v pravém 

slova smyslu, ale spíše o ad hoc charakterizaci přičitatelnosti vždy dle charakteru 

primárního závazku. 

Další možností, jak přičitatelnost dělit, je pojetí, kdy bychom rozlišovali jednání 

přičítané státu proto, že se jej dopustily osoby s ním spjaté (určitá obdoba ius 

sangvinus), nebo proto, že se odehrálo na území tohoto státu (obdoba ius soli
362

). Jak 

bude uvedeno dále, modely přičitatelnosti vedoucí k subjektivní odpovědnosti vycházejí 

spíše z posouzení pozice pachatele (ius sangvinus) a vyžadují jednání osob, zatímco 

modely přičitatelnosti vedoucí k objektivnější, či dokonce absolutní odpovědnosti 

vychází spíše z pojetí ius soli. 

Další klasifikace umožňuje vytvoření určitě taxonomie přičitatelnosti a využívá 

dvojice charakteristik: zaprvé, zdali je vyžadována aktivita, či zda postačuje pasivita 

státu, jemuž má být čin přičítán; zadruhé, zdali je přičitatelnost spjata s objektivní nebo 

se subjektivní odpovědností. 
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Obě kritéria jsou literaturou dobře popsána. Zvláště druhému je věnována 

rozsáhlejší pozornost.
363

 Jak již bylo uvedeno výše, obtíže při určování, zdali je 

odpovědnost státu za jednání soukromých osob spíše objektivní či spíše subjektivní, 

řešil již speciální zpravodaj Komise pro rozvoj mezinárodního práva Garica-Amador ve 

své prvé zprávě určené Komisi roce 1956.
364

 Blíže toto kritérium, rozdělení na 

subjektivní a objektivní odpovědnost, popisuje například také Brownlie.
365

 

Odpovědnost dělí na objektivní, tedy odpovědnost za následek (result based), u níž 

dochází k přenosu důkazního břemene, a subjektivní, tedy odpovědnost za zavinění 

(fault based), a to ve formě úmyslu nebo nedbalosti. 

Kelsen pak vysvětluje: „Pokud právo spojuje sankci s určitým jednáním pouze 

v případě, že je škodlivý následek skutku způsobený úmyslně nebo z nedbalosti, 

mluvíme o odpovědnosti založené na zavinění (fault) nebo vině (culpability); když 

právo spojuje sankci s určitým skutkem, i když škodlivé následky nezpůsobil záměr 

nebo nedbalost, mluvíme o absolutní odpovědnosti nebo ručení za následek 

(liability).“
366

 Toto rozdělení tedy fakticky odpovídá na otázku, co je státu přičítáno, 

případně za co je stát činěn odpovědným. Pokud je to zavinění následku, jde o 

subjektivní odpovědnost. Pokud je to následek bez nutnosti jeho zavinění, jde o 

objektivní odpovědnost. 

Doktrína se přitom neshoduje, jaká odpovědnost je vlastně obecně vyžadována 

v rámci návrhu článků a převládá tedy v mezinárodním právu. Hessenbruege
367

 tvrdí, že 

dnes postupně začíná převládat objektivní odpovědnost, zatímco dřívější subjektivní 

(fault based) odpovědnost byla výsledkem Grotiova pojetí, který ji odvodil ze 

vzájemného postavení králů jako fyzických osob, inspirován systémem iuris gentium. 

Naopak Seidl-Hohenveldern se přiklání k názoru, že v současném pojetí návrhu článků 

je vyžadována odpovědnost za zavinění, tedy odpovědnost subjektivní, přičemž 

kvalifikaci ovlivňují stupně odpovědnosti: čím těžší porušení mezinárodního práva, tím 

lehčí zavinění (úmysl či nedbalost) k přičitatelnosti postačuje. Není-li přítomno 
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zavinění, nelze odpovědnost dovodit. Výjimku stanoví pouze některé smluvní 

instrumenty, případně obyčejová pravidla, zavádějící objektivní odpovědnost.
368

 

De Frouville argumentuje, že pod vedením zpravodaje Komise OSN pro 

mezinárodní právo Aga prošel návrh článků značnou objektivizací, přičemž tento proces 

smazal část požadavků na zavinění, ovšem ne všechny.
369

 Rovněž Crawford coby 

bývalý speciální zpravodaj Komise pro tuto oblast se kloní k názoru, že se návrh článků 

záměrně vyhnul rozlišování, zdali je pro přičitatelnost, potažmo odpovědnost, nutné 

zavinění nebo zdali vzniká odpovědnost objektivní. Tomu mimo jiné odpovídá, že 

návrh článků nerozlišuje objektivní a subjektivní odpovědnost, dokonce se z toho 

důvodu vyhýbá i termínům objektivní a subjektivní prvek mezinárodně protiprávního 

chování, ačkoli tyto termíny byly zavedeny v době speciálního zpravodaje Aga a jistou 

dobu se používaly. 

Posouzení, zdali je k přičítání a dovození odpovědnosti nutno zavinění, se tak 

má odvíjet od charakteru normy primárního práva. Crawford shrnuje, že „stanovisko 

vyjádřené v Článcích naznačuje, že zavinění není nezbytně vyžadováno pro každý 

případ vzniku mezinárodní odpovědnosti. Samozřejmě může být vyžadováno 

v některých nebo dokonce mnoha případech, ale to je podřízeno primárním pravidlům 

závazků státu, přičemž v této věci návrh článků zaujímá neutrální pozici. Nevyžaduje 

ani nevylučuje nutnost zavinění pro žádný z případů.“
370

 

Značné problémy zde může způsobovat, že objektivní a subjektivní odpovědnost 

jsou vnímány jako dvě odlišné, oddělené množiny, ačkoli samy doktrinální výstupy 

hovoří o postupné objektivizaci. Jako východisko ke snadnějšímu teoretickému 

uchopení tedy může posloužit, pokud na objektivní a subjektivní odpovědnost budeme 

pohlížet jako na dvojici pólů spektra. Obdobně můžeme nahlížet také na první kritérium 

pro klasifikaci odpovědnosti, tedy na to, zdali je k přičítání třeba aktivního konání státu, 

nebo postačuje jeho pasivita. Výsledkem bude kategorizace jednotlivých pojetí 

přičitatelnosti zanesená v následujícím množinovém grafu: 
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V grafu je na horizontální ose znázorněno rozdělení na objektivní a subjektivní 

odpovědnost. To odpovídá určení, co je vlastně státu přičítáno – zdali samotné jednání, 

nebo jeho pouhý následek. Vertikální osa znázorňuje, nakolik musí být stát aktivní, aby 

mohla operace přičítání proběhnout, jinými slovy zdali musí aktivně konat, nebo 

postačuje jeho pasivita. Jednotlivá pojetí odpovědnosti jsou poté do grafu vyznačena 

jako množiny, místy se navzájem překrývající. 

Převážně v pravém horním kvadrantu je umístěn návrh článků. Ve většině 

případů totiž návrh článků předpokládá aktivní chování státu, v podobě jeho orgánů 

nebo jiných osob. Návrh článků také zhodnocuje testy obecné a efektivní kontroly, 

přičemž se přiklání spíše k testu efektivní kontroly. Autor práce je přesvědčen, že ve 

většině případů bude přičitatelnost podle návrhu článků vyžadovat zavinění. Dle 

Crawforda a samotného návrhu článků sice vždy záleží na primárním závazku. 

V mnoha případech však není ani z primárního závazku zřejmé, zdali jeho porušením 

vzniká odpovědnost objektivní či subjektivní; jinými slovy zdali lze státu přičíst jen 

zaviněné porušení (byť např. nedbalostí), nebo zdali mu je možno přičíst následek i bez 

zavinění. 

Diplomatická ochrana 

Postačuje pasivita státu 

Vyžadována aktivita státu 

Subjektivní odp. 

Fault based 

„za zavinění“ 

Objektivní odp. 

Result based 

„za následek“ 

Kolektivní odpovědnost 

středověku/starověku 

 

 

                 Due diligence 
MSD Corfu Channel – 

„must have known 

knowledge“ 

MSD Corfu Channel – „should have 

known constructive knowledge“ 

 

 

 

Návrh článků 

Liability (environmental 

law) 

MSD Nikaragua 

MSD Genocida 

ICTY Tadić 

konání 

opomenutí 

Přenos důkazního břemene 
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U problematiky náležité péče je tato otázka vázána na skutečnost, že standard 

náležité péče není definovaný a mnohdy ani definovatelný, jak uvedl již speciální 

zpravodaj Komise pro tuto oblast Garicia-Amador.
371

 V situacích pochybností bude 

soudy pravděpodobně vyžadován vyšší důkazní standard a státu, jemuž by mělo být 

jednání přičítáno, bude ponechána větší možnost liberace odkazem na to, že nejednal 

zaviněně. Proto je návrh článků v grafu zařazena především v oblasti pravého horního 

kvadrantu – s požadavkem konání a zavinění. Jelikož však z primárního závazku může 

vyplynout opak, zasahuje také do dalších kvadrantů. 

Součástí množiny návrhu článků je také rozsudek Mezinárodního soudního 

dvora v případu Nikaragua, který vyžaduje, aby stát konal (udílel osobám rozkazy, řídil 

je nebo kontroloval). Zároveň z podstaty věci vyplývá, že takovéto konání musí být 

zaviněné ve formě úmyslu. Čl. 8 návrhu článků a test efektivní kontroly vyžadují, aby 

stát udílel rozkazy, instrukce či dané osoby řídil – v praxi by takovéto aktivity mohl jen 

stěží provádět v důsledku svého opomenutí, své nedbalosti či dokonce pasivity. Proto je 

test efektivní kontroly z případu Nikaragua umístěn v pravém horním rohu kvadrantu. 

Pod ním se nachází rozsudek MSD v případu genocidy. Ten test efektivní 

kontroly potvrdil. Zároveň ale rozhodoval o povinnosti předcházet genocidě, tzn. 

nedopustit, aby došlo k určitému následku. Proto modrá šipka naznačuje přesun 

rozsudku do pravého dolního kvadrantu. Návrh článků zároveň zcela nezavrhuje test 

obecné kontroly, proto je součástí jejich množiny také částečně rozhodnutí ICTY 

v případu Tadić. Test obecné kontroly vyžaduje mnohem menší aktivitu státu. Stát 

nevydává konkrétní rozkazy, nýbrž má nad činností nestátního aktéra obecnou kontrolu, 

přičemž je vyžadována určitá míra začlenění do státních struktur. Rozsudek ICTY tedy 

vyžaduje menší míru zavinění ve formě úmyslu a menší míru aktivního konání, obě 

kritéria přesto musí být přítomna. 

Návrh článků zároveň přesahuje do ostatních kvadrantů, neboť připouští, že dle 

charakteru primární normy může být státu přičítáno jak konání, tak i opomenutí konat. 

V pravém dolním kvadrantu je umístěna přičitatelnost nedostatku náležité péče. 

U ní postačuje pasivita státu, právě ta je podstatou zanedbání náležité péče. Přesto se 

však jedná z velké části o odpovědnost subjektivní – stát musí tuto péči zanedbat buď 

vědomě (například tolerování terorismu) nebo z nedbalosti, nebo ve vybraných 
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případech tím, že sice činí, ale ne dostatečně (objektivizující prvek). Obdobně také na 

přičitatelnost dopadá rozdělní požadavků, zdali stát, jemuž má být přičítáno jednání 

nebo to, že jej dopustil, o tomto jednání musel vědět (must have known knowledge), 

nebo postačuje, že o něm měl a mohl vědět (should have known knowledge). 

Vzhledem k tomu, že výklad náležité péče není ještě zcela ustálen, může 

v některých případech podle toho, v jaké věci stát náležitou péči zanedbal, komentářová 

literatura předpokládat objektivnější pojetí. Státu tak teoreticky může být přičítán 

následek jednání, tedy protiprávní stav vzniklý porušením náležité péče, aniž by stát o 

takovémto porušení mohl vědět. Proto tohoto přičitatelnost porušení vyplňuje prostor 

mezi přičitatelností za zaviněné konání (subjektivní odpovědnost) a přičitatelností 

následku (objektivní odpovědnost). 

V kvadrantu vlevo dole může náležitá péče hraničit se středověkým pojetím 

kolektivní odpovědnosti, kdy stát, rodová či jiná pospolitost odpovídá za vše, co 

spáchají jeho příslušníci. V případě kolektivní odpovědnosti ovšem jde o pojetí 

absolutní odpovědnosti za jednání osob, zatímco zanedbání due diligence bývá obvykle 

vztahováno k dění na teritoriu státu. Zaměříme-li se pak blíže na absolutní odpovědnost 

za dění na daném teritoriu, zjistíme, že koncept náležité péče může hraničit s pojetím 

ručení (liability) za škodlivé jednání nezakázané mezinárodním právem, kdy je státu 

přičítán samotný následek bez ohledu na to, zdali ho způsobily jeho orgány či ryze 

soukromé osoby bez jakékoli státní kontroly. Rozhodující je pouze, že škodlivý 

následek vznikl v souvislosti s příčinou vzešlou z teritoria státu. 

Podobně obsahuje kvadrant vlevo dole množinu diplomatické ochrany. Toto 

pojetí přičitatelnosti je opět spíše teritoriální. Pokud je diplomatická ochrana uplatněna, 

státu může být přičítáno, že na svém území dopustil poškození zájmů jiného státu, resp. 

jeho občanů či korporací. K uplatnění diplomatické ochrany se vyžaduje neúspěšné 

využití domácích opravných prostředků. Státu tak není přičítáno jednání jednotlivce, 

nýbrž to, že nedisponuje efektivním mechanismem, jímž by jednání jednotlivce odčinil 

a v rámci nějž by byla účinně chráněna práva cizinců. 

Zároveň je v levém dolním kvadrantu naznačena množina „přenos důkazního 

břemene“, kdy by státu bylo přičítáno jednání vzešlé buď z jeho území (ius soli), nebo 

spáchané osobami s ním spjatými (ius sangvinus), pokud by se tento stát nevyvinil, tedy 
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sám neprokázal opak. Také tato možnost přičitatelnosti je výrazně objektivnější, protože 

přesouvá povinnost prokázat nevinu na stát, od něhož protiprávní jednání vzešlo. 

Tato množina je ovšem vyznačena tečkovaně, neboť přenos důkazního břemene 

v případě přičitatelnosti není na obecné rovině zakotven v obyčejovém ani smluvním 

právu,
372

 naopak případ Korfského průlivu uvádí, že kontrola nad územím důkazní 

břemeno neotáčí. Návrh článků přidává, že takzvané pojítko faktické kauzality (link of 

factual causality) rozhodně nelze považovat za základ přičitatelnosti, která naopak musí 

vycházet z pravidel stanovených mezinárodním právem. Přenos důkazního břemene tak 

zůstává vyznačen v grafu jako úvaha de lege ferenda. 

Při zhodnocení historického vývoje tak lze pozorovat, že původní absolutní 

pojetí odpovědnosti v podobě starověké a raně středověké kolektivní odpovědnosti se 

subjektivizovalo a postupně začala být pro přičtení jednání vyžadována aktivita státu. 

V poslední době můžeme naopak vnímat náznaky opačného trendu, kdy je státu namísto 

jednání jednotlivců přičítáno, že tomuto jednání nezabránil a nedostál své povinnosti 

jednat s řádnou péčí v příslušné oblasti. Zůstává sporné, do jaké míry tato skutečnost 

objektivizovala odpovědnost, tedy nakolik zavedla přičitatelnost následku jednání místo 

přičitatelnosti samotného jednání. 

Jednotlivé možnosti přičitatelnosti existují paralelně vedle sebe, přičemž 

rozdílné judiciální orgány mohou preferovat rozdílné standardy pro přičitatelnost 

jednání státu, jak dokumentuje De Frouville
373

 a jak je popsáno výše. Rozdíl mezi 

zastánci testu obecné a zastánci testu efektivní kontroly bývá označován jako typický 

příklad tzv. fragmentace mezinárodního práva.
374

 Dochází ke konfliktu mezi lišícími se 

výklady obyčejového pravidla, tedy k fragmentaci materiální. Jelikož takovéto 

rozcházející se výklady zastávají různé orgány, vykazuje rovněž fenomén prvky 

fragmentace institucionální.
375

 Východisko ze situace by nabízelo vnímání testu obecné 

kontroly jako lex specialis k testu efektivní kontroly.
376

 Nicméně sama Komise OSN 
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pod vedením zpravodaje Marttiho Koskenniemiho uvedla, že v současné podobě nebyl 

test obecné kontroly zamýšlen jako lex specialis, nýbrž jako úplná náhrada testu 

kontroly efektivní.
377

 

Lze předpokládat, že takováto fragmentace bude do budoucna sílit, zvláště díky 

nejasnostem ohledně aplikace přičitatelnosti v prostředí jako je kybernetický prostor či 

hybridní válka, kdy doktrinální výstupy prozatím vycházejí ze specifické a poměrně 

konzervativní aplikace obyčejových norem přičitatelnosti pro tyto oblasti, přičemž 

v praxi je přičitatelnost dovozována jen zřídka. V takovéto situaci bude záležet 

především na státech, jestli se rozhodnou mnohoznačný výklad upravit smluvním 

instrumentem nebo souladnou praxí, podpořenou například instrumenty soft law nebo 

opatřením podporujícími vzájemnou důvěru, tzv. confidence building measures. 

Jak bylo uvedeno v závěru předešlé kapitoly, praxe států ovšem do velké míry 

kolísá. Na straně jedné se objevují pokusy o regulaci a spolupráci, na straně druhé však 

v mnoha případech není dovozována odpovědnost státu ani zahájeno šetření, ačkoli 

došlo k protiprávnímu jednání.
378

 Státy přitom o jasnější smluvní úpravu pravidel 

přičitatelnosti neusilují. Jisté odůvodnění této praxe by mohla poskytovat hypotéza 

Chandlera,
379

 že si státy chtějí zachovat maximální možnost využívat sílu 

v mezinárodních vztazích, zároveň však nechtějí za takovéto jednání nést odpovědnost. 

Ostatně jak uvádí Hessenbruege,
380

 pojetí přičitatelnosti v historii odpovídalo 

mocensko-politickému uspořádání. 

Kdyby vodítkem pro vytvoření hypotézy ohledně dalšího vývoje přičitatelnosti 

měly být realistické teorie mezinárodních vztahů, bylo by možné očekávat další 

rozvolnění pravidel přičitatelnosti a ještě frekventovanější zneužívání normativního 

aparátu, který přičitatelnost v současné době upravuje. Realismus předpokládá, že státy 

cílí především na posílení své vlastní síly, zajištění své moci a pozice v systému. 

Mezinárodních organizací či právních instrumentů mohou silné státy zneužívat jako 

legitimizací a zástěrek pro prosazování a ospravedlnění vlastních zájmů.
381
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Toto paradigma by tak předpokládalo, že se silné státy budou nadále uchylovat 

k lawfare nebo využívat nedostatek přičitatelnosti k zakrytí svých operací. Dojde-li 

mezi státy k nějaké spolupráci v této oblasti, bude spíše reakcí na hrozbu a snahou se 

proti ní spojit nebo o hegemonické předestření pravidel silného státu slabším státům, jež 

s ním uzavřou spojenectví. Minimálně oblasti jako kybernetický prostor či hybridní 

války zůstanou dle realistických měřítek místy, kde se budou místo mezinárodního 

práva projevovat spíše státní zájmy. 

Pokud bychom naopak vyšly z teoretických předpokladů vymezených 

liberálními teoriemi mezinárodních vztahů, budou mít státy zájem na vyjasnění pravidel 

přičitatelnosti. Dle liberalistických hypotéz státy chtějí spolupracovat, protože 

vzájemnou spoluprací dosahují zisku všechny zúčastněné strany.
382

 Součástí této 

spolupráce je pak nutně mezinárodní právo.
383

 Coasův teorém by ostatně i bez ohledu 

na možné přijetí právní úpravy naznačoval, že státy samovolně vzájemnou spoluprací 

odstraní negativní externality vyplývající z nedostatků přičitatelnosti. 

Ke specifikaci pravidel přičitatelnosti by pak mělo dojít buď postupným 

usazováním a ustalováním obyčejového práva, nebo na bázi progresivního rozvoje 

mezinárodního práva, kdy by státy přijaly např. novou smluvní úpravu. 

V prvém případě by tyto zárodky obyčejových pravidel bylo možné spatřovat 

v instrumentech soft law, z nichž některé zmiňuje např. podkapitola 2.3 této práce, a 

dále v situacích, kdy státy začnou dobrovolně spolupracovat např. vytvářením 

confidence building measures. Pro druhý zmíněný případ by státy mohly přijmout dílčí 

dohodu upravující přičitatelnost v určité oblasti – například obdobu Budapešťské 

konvence. Pokud by dohoda expressis verbis přičitatelnost neupravovala, mohla by 

alespoň obsahovat takové závazky, z nichž bude zřejmé, zdali stát za jejich porušení 

odpovídá objektivně nebo subjektivně. 

Přijetí obecné smluvní kodifikace přičitatelnosti či odpovědnosti, která by byla 

ještě podrobnější nežli návrh článků, je spíše nepravděpodobné. U samotného návrhu 

článků Valné shromáždění OSN ve spolupráci s Komisí stále váhá, zdali mezi státy 

existuje patřičný konsensus k přijetí tohoto dokumentu formou smlouvy. Nelze proto 

                                                 
382

 Navari, Cornelia. Liberalism. In Security Studies. New York: Routledge, 2008, str. 23 – 43. 
383

 Srov. Slaughter, Marrie Anna. International Law in World of Liberal States. European Journal of 

International Law. 1996, roč. 6, str. 503 – 538. 
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očekávat, že by státy byly ochotny přijmout ještě detailnější úpravu přičitatelnosti, nežli 

se nachází právě v návrhu článků. 

Ze stanovisek vlád států k návrhu článků je přitom patrný jasný rozpor. Zatímco 

některé státy deklarují, že jsou připraveny návrh závazně přijmout, jiné včetně České 

republiky
384

 upozorňují, že pro takovéto přijetí doposud nenastaly podmínky. 

Ke specifikaci obecných pravidel přičitatelnosti tak nejspíše v nejbližší době 

nedojde, a to dokonce ani v podobě přijetí návrhu článků jako smluvního instrumentu. 

Dál může pokračovat probíhající materiální a z části také institucionální fragmentace 

této části mezinárodního práva. Kybernetické útoky či hybridní válka by tak paradoxně 

mohly být jednou z partikulárních oblastí, kde dojde k progresivnímu rozvoji, 

rozhodnou-li se státy změnit současný stav, případně stane-li se tento stav ještě více 

nežádoucím a nevýhodným. Takovýto progresivní rozvoj by se pak mohl stát vzorem 

pro vyjasnění pravidel přičitatelnosti také v dalších oblastech. 

 

                                                 
384

 Srov. vyjádření ČR k možnosti závazného přijetí návrhu článků z r. 2007, na nějž odkázala i následně 

v roce 2010: „1. Ve světle praxe kompetentních českých autorit a institucí věří Česká republika, že 

koncensus dostatečný pro přijetí článků o odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní chování jako 

závazné smlouvy dosud nebyl dosažen. Obdobně Česká republika principiálně nepovažuje současný stav, 

kdy Valné shromáždění „bere články (…) na vědomí a doporučuje je „pozornosti členských států“, za 

nekonzistentní se současným přístupem k záležitosti nebo vyžadující radikální změnu. 2. Nicméně 

s ohledem na důležitost a rozsah práce, jímž přispívají ke kodifikaci a rozvoji mezinárodního práva, by 

Česká republika uvítala, kdyby články byly přijaty resolucí Valného shromáždění. Tato alternativa by 

nabídla větší šanci, z pohledu většiny států, že tento dokument získá kvalitu opinio juris v případě 

jakéhokoli budoucího přezkoumávání obyčejového charakteru těchto pravidel mezinárodního práva.“ 
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Závěr 
 

Přičitatelnost protiprávního jednání státu zůstává klíčovou oblastí mezinárodního 

práva veřejného a závisí na ní, zdali bude stát odpovídat za jednání, jehož se nezbytně 

vždy dopouští jednotlivci coby fyzické osoby. Pravidla přičitatelnosti přitom v průběhu 

dějin prošla vývojem, který odrážel mocensko-politické uspořádání v mezinárodních 

vztazích. Starověký a středověký princip kolektivní odpovědnosti zakládal přičitatelnost 

protiprávního jednání státu či státní pospolitosti pouze na příslušenství jedince, který 

porušil právo, k dané pospolitosti. Tvrdost tohoto principu korigovala například 

možnost vyloučit (outlaw) dané jednotlivce z pospolitosti, která se tak zřekla 

odpovědnosti za jejich jednání – to jí dále nemohlo být přičítáno. 

Opak kolektivní odpovědnosti, téměř v podobě Hegelovské antiteze, 

představovalo raně novověké pojetí přičitatelnosti, kdy bylo státu přičítáno výhradně 

protiprávní jednání jeho panovníka. Ten pak mohl právo porušit buď úmyslným 

konáním, úmyslným opomenutím, nebo nedbalostí, když navzdory své povinnosti 

dopustil, aby jeho obyvatelé více či méně soustavně porušovali právo. Byť byl princip 

automatické kolektivní odpovědnosti tímto novým principem přičitatelnosti zcela 

negován, přičitatelnost jednání jednotlivce státu se dále řídila jeho příslušností k státu. 

Jednání panovníka bylo přičítáno jeho státu, státu bylo také přičítáno, že panovník 

nezabránil jednání jeho obyvatel. 

Změnu tohoto předpokladu přinesl vestfálský mír, který částečně, ne však zcela, 

posunul pravidla přičitatelnosti směrem k zásadám teritoriality. Na jedné straně tak státu 

lze přičítat jednání (anonymních) jednotlivců, k němuž dochází na jeho teritoriu, 

prostřednictvím institutů diplomatické ochrany a náležité péče. Na druhé straně se 

vyvinula personální pravidla přičitatelnosti, kdy lze státu přičítat jednání jeho orgánů de 

iure nebo de facto, osob pod jeho efektivní kontrolou, či jednání, které stát uzná. 

Vývoj přičitatelnosti tedy vyústil v situaci, kdy existuje více různých možností, 

přičemž některé z nich se překrývají, vylučují nebo si navzájem odporují. Klasifikací 

těchto možností se tato práce pokusila přispět k jejich zpřehlednění a vyjasnění situací, 

kdy kterou z nich aplikovat, a to rovněž v rovině de lege ferenda. 

Obecně lze v mezinárodním právu vysledovat dvojici protichůdných trendů. 

Zaprvé dochází k objektivizaci odpovědnosti a tím také snížení nároků na přičitatelnost. 
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Koncepty diplomatické ochrany či náležité péče umožňují státu přičíst, že nesplnil svou 

povinnost, ačkoli sám protiprávní čin nevykonal. V těchto situacích ovšem není jasné, 

zdali státům s přičtením této nedbalosti lze přičíst odpovědnost za celý následek 

protiprávního činu, či jen za jeho část. Zároveň je vždy nutné identifikovat závazek, 

z nějž požadavek náležité péče vyplývá, a určit, zdali je tento závazek pro danou oblast 

mezinárodního práva relevantní. 

Zadruhé MSD v případu genocidy potvrdil přísnější pravidla pro přímou 

přičitatelnost jednání soukromých osob státu. Rozevírají se tak pomyslné nůžky mezi 

přičitatelností jednání jednotlivce a přičitatelností skutečnosti, že tomuto jednání 

jednotlivce stát zabránil. Mezi oběma póly se pak ještě otevírá řada modalit, jak, kdy a 

co vlastně přičítat. 

Od testu efektivní kontroly, v němž je přičitatelnost založena výhradně na 

konání a zavinění, jež zakládají ryze subjektivní odpovědnost, lze v některých případech 

slevit na test obecné kontroly, kde je míra konání a zavinění vlastního jednání nižší, 

stále je však vyžadována, tudíž se opět jedná o subjektivní odpovědnost. Úprava 

v návrhu článků se s těmito testy částečně překrývá, upravuje však řadu dalších 

možností, jak přičítat jednání státu. Ačkoli výslovně ponechává rozlišování mezi 

objektivní a subjektivní odpovědností na primárním závazku, většinou bude 

odpovědnost dovozená na jejím základě odpovědností subjektivní. Následně řadu 

situací od nedbalostní subjektivní odpovědnosti až po odpovědnost absolutně objektivní 

upravuje pojetí přičitatelnosti nedostatku náležité péče. Termín náležitá péče – 

respektive povinnost, která má být jeho obsahem – je pak velmi těžko specifikovatelný, 

jak podotkl již první speciální zpravodaj pro tuto problematiku Garica-Amador v roce 

1956. Přičítání nedostatku náležité péče hraničí s objektivním ručením (liability) či 

případně s historickým konceptem kolektivní odpovědnosti. Až na posledně 

zmiňovanou kolektivní odpovědnost jde vždy o koncepty přičitatelnosti, které se 

používají paralelně a simultánně v dnešní době. 

Z toho je zřejmé, že v budoucnu bude nejspíše pokračovat stávající fragmentace 

mezinárodního práva odpovědnosti států. K tomu může přispívat rovněž rapidní rozvoj 

dvojice oblastí, kde přičitatelnost způsobuje obtíže: kybernetických útoků a hybridní 

války. V obou případech je přičtení konkrétního protiprávního jednání státu ztíženo 

komplikovanými důkazními možnostmi poškozeného státu. Navíc v těchto oblastech 
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mohou státy doslova těžit z nedostatků přičitatelnosti a spoléhat, že jim dané protiprávní 

jednání nebude přičteno, nebo mohou vytěžováním nejasností v pravidlech 

přičitatelnosti záměrně zastírat svou odpovědnost. Tento stav je velice nežádoucí, 

protože podkopává důvěru ostatních států v mezinárodní právo a může jej v očích 

veřejnosti významně delegitimizovat tím, že jej vykreslí jako účinný nástroj k vedení 

boje či dosažení cíle agresorů (lawfare) a zároveň jako překážku pro účinnou obranu či 

protiútok ostatních států.  

Takovouto obavu opodstatňují například následující výroky: 

 

„Právníci války nevyhrávají. Ale mohou je prohrát? To nejspíše 

brzy zjistíme. Právníci napříč vládou vznesli tolik vítězoslavných 

paralyzujících (showstopping) právních otázek o kybernetické válce, že 

ponechaly naši armádu neschopnou bojovat, ba ani dokonce plánovat, 

válku v kybernetickém prostoru.“
 385

  

 

„Bojovat bitvu bývalo jednoduché… V perfektním světě by generál 

vstal a řekl: ‚Muži, následujte mne‘ a každý by odpověděl ‚Ano, pane,‘ 

a vyběhl. Ale svět už není takový… [nyní] je potřeba mít na vše tucet 

právníků. Válka je velmi legalistická a velmi komplexní.“
386

 

 

Právo nicméně v minulosti vždy dovedlo zareagovat na vývoj, ať již v oblasti 

nových technologií, mezinárodních vztahů nebo metod vedení boje. Důkazem posledně 

uvedeného budiž například postupná aktualizace mezinárodního humanitárního práva, 

vždy v odpovědi na nový typ konfliktu či vedení boje. Z podstaty věci se vždy jednalo o 

odezvu na vzniklou situaci – a tento trend bude do budoucna zachován, neboť budoucí 

vývoj nelze ani s vynaložením nevyššího možného úsilí předjímat. Nicméně i přes to 

právo v mnoha případech dovedlo reagovat na vzniklou situaci a přesvědčit zúčastněné 

strany, že jeho dodržování je vzájemně výhodné, naopak při jeho porušování dojde 

k rapidnímu zhoršení situace na úkor všech. Také v případě kybernetických útoků a 

hybridních válek tak právo může nabídnout vhodná řešení a nebýt pouze nástrojem 

lawfare či překážkou k obraně napadených. 

Mezi takováto řešení patří například (1) možnost automaticky zasáhnout proti 

konkrétním pachatelům coby hostes humani generis při rezignaci na přičitatelnost státu, 

                                                 
385

 Baker, Stewart A. Dunlap, Charles J. What is the role of lawyers in cyber warfare? ABA Journal. 

2012, roč. 98, č. 5. Str. 1. 
386

 Citováno podle Dunlap, Charles J. op. cit., str. 146. 
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(2) přenos důkazního břemene na stát, z jehož území protiprávní aktivity pochází, nebo 

na který dopadá důvodné podezření, a rozšíření povinnosti státu stíhat a trestat pachatele 

daného protiprávního jednání, či (3) náhrada testu kontroly nad lidmi testem kontrolou 

nad stroji v testu efektivní či obecné kontroly při posuzování přičitatelnosti 

kybernetických útoků. 

Druhé řešení se jeví jako nejvhodnější, ovšem při současném vyjasnění 

primárních povinností, u nichž se důkazní břemeno přenáší, a zároveň zavedení de 

minimis doktríny, aby státy nebyly přehlcovány povinností prošetřovat každý, byť 

bezvýznamný, kybernetický útok z jejich území či každou, byť marginální aktivitu 

jednotek na jejich území, která nepříznivě ovlivňuje či ovlivnila cizí státy.
387

 

Takovéto řešení však zůstává řešením de lege ferenda. U státu, z jehož území 

protiprávní jednání vzešlo, obvykle nedochází ke vzniku povinnosti prokázat, že za 

jednání neodpovídá (přenos důkazního břemene). Zároveň suverenita státu v současné 

podobě zamezuje ostatním státům kontrolovat, jak by stát, jemuž má být jinak jednání 

přičítáno, měl provádět vyšetřování a odhalování pachatelů, které by ho zbavilo 

odpovědnosti. 

Jakým způsobem se pravidla přičitatelnosti v budoucnosti vyvinou a která z nich 

převládnou, bude záležet na praxi a vůli států. Pro praxi států, zvláště v pozici 

hegemonů, je mnohdy typický dvojsečný zájem (double-edged interest). Státy by rády 

těžily z určení odpovědnosti svých rivalů podle pravidel přičitatelnosti, samy si však 

chtějí ponechat možnosti, jak využívat svou sílu a své kapacity, aniž by jim bylo dané 

jednání přičítáno. Proto nemají příliš zájem na vyjasnění, například smluvním, 

víceznačných pravidel přičitatelnosti, respektive by tímto vyjasněním mohly sledovat 

spíše vlastní zájmy.
388

 

Zde se tedy otevírá možnost pro státy v pozici tzv. middle powers, mezi něž se 

může řadit i Česká republika, či nestátní organizace, aby svým přístupem šly příkladem 

(tzv. best practice) a ostatní přesvědčily, že vyjasnění a dodržování pravidel 

                                                 
387

 Např. se spekulovalo, že jeden z pachatelů útoků 11. září 2001, Muhammad Atta, navštívil Českou 

republiku. Bez aplikace této de minimis doktriny by na ČR mohlo ad absurdum bez dalšího spočinout 
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jí opět ad absurdum být přičítáno porušení vybraného primárního závazku – dodržování due diligence či 

nedopustit, aby území státu bylo využíváno k aktivitám, které nepřátelsky ovlivňují cizí státy. 
388
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smluvního instrumentu, který by upravoval bezpečnost v kybernetickém prostoru. USA a západní státy 

takovouto úpravu odmítaly, neboť se obávaly, že by ji Rusko využilo k potlačení svobody na Internetu. 

Srov. Droege, op. cit., str. 535. 
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přičitatelnosti by mohlo vést k pacifikaci mezinárodních vztahů, například v oblasti 

kybernetických útoků nebo hybridní války. 

Motivací pro takovýto přístup může být úspěch Ottawské úmluvy z roku 1997 

zakazující protipěchotní miny. Tato konvence uspěla po předešlém selhání tuto oblast 

regulovat v rámci rozšíření Úmluvy o zákazu nebo omezení užívání některých 

konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující 

účinky. Do dnešního dne se k ní připojilo přes sto padesát států a pod tlakem, který tak 

vytvořila, se užití protipěchotních min více či méně oficiálně vzdaly i další státy. 

Obdobný progresivní rozvoj ve smluvním vyjasnění pravidel přičitatelnosti by byl 

značným a jistě ne nereálným úspěchem mezinárodního práva. V tomto duchu pak 

optimisticky vyznívá přesvědčení,
389

 že problémy spojené s přičitatelností v oblasti 

kybernetických útoků či hybridních válek je možné brát spíše jako příležitost 

k vyjasnění či doplnění právní úpravy přičitatelnosti nežli jako nepřekonatelnou hrozbu. 
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Resumé v českém jazyce: 
 

Práce nejdříve popisuje historické proměny způsobu, jak přičítat jednání 

jednotlivce státu. Původní starověké pojetí kolektivní odpovědnosti bylo absolutní. 

Státu či pospolitosti byl tedy přičítán jakýkoli protiprávní čin jeho členů, poškozené 

společenství si mohlo zvolit, zdali bude vyžadovat a přijme reparaci, nebo se uchýlí 

k použití síly.  

Toto pojetí se změnilo ve vrcholném středověku a novověku. Došlo 

k subjektivizaci odpovědnosti, kdy byly mezinárodní vztahy vnímány jako meziosobní 

vztahy mezi panovníky. Protiprávní jednání soukromých osob pak nebylo panovníkům 

přičítáno a převládlo subjektivní pojetí odpovědnosti založené na zavinění panovníka, a 

to buď ve formě konání, nebo opomenutí, resp. nedbalosti. Přičitatelnost jednání 

panovníka státu se pak rozšířila i na přičitatelnost jednání státních orgánů. 

Od 19. století však docházelo ke zpětné objektivizaci odpovědnosti. Koncept 

diplomatické ochrany fakticky umožnil přičíst státu, že nezajistil ochranný standard 

zájmů cizince na svém území. Koncept náležité péče (due diligence) pak i v dalších 

oblastech určil, že lze státu přičíst, pokud dopustí, aby došlo k porušení práva. Zde 

ovšem zůstává sporné, zda je možné státu přičíst celkový následek protiprávního 

jednání, nebo pouze jeho část, neboť státu je přičitatelné jen to, že jednání nezabránil, 

nikoli jednání samotné. 

Na druhé straně se ovšem konkretizovala také pravidla, kdy lze státu přímo 

přičítat určité jednání osob, vznikl návrh kodifikace těchto pravidel, který prozatím 

slouží jako zachycení obyčejového práva a čeká, zdali bude předložen státům ke 

schválení. Rozhodovací praxe soudních orgánů rovněž vyvodila pro situace, kdy má být 

přičítáno státu jednání jednotlivce, dvojici testů – obecné a efektivní kontroly. 

V současné době tedy existuje pluralita možností, jak přičítat jednání jednotlivce 

státu, přičemž některé z nich se mohou překrývat, nebo dokonce navzájem vylučovat, 

jako například uvedené testy obecné a efektivní kontroly. Tato část práva mezinárodní 

odpovědnosti států je tedy výrazně fragmentována. 

Práce se snaží klasifikovat jednotlivé možnosti přičitatelnosti, a tak přispět 

k jejich vyjasnění a potlačení negativních důsledků fragmentace. Tyto možnosti práce 

rozlišuje dle toho, zdali má být státu přičítáno jednání, k němuž došlo na jeho teritoriu, 
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nebo jednání, jehož se dopustily osoby se státem spjaté. Dále jednotlivé možnosti dělí 

podle toho, zda je přičtením protiprávního jednání založena objektivní či subjektivní 

odpovědnost státu, a dle toho, jaká míra aktivity státu je pro přičtení potřebná. Vzniklou 

klasifikaci vynáší do grafického zobrazení. 

Zejména v souvislosti s fenoménem kybernetických útoků nebo hybridních 

válek způsobuje přičitatelnost v současném mezinárodním právu obtíže. Práce se tak 

zamýšlí, jaká modalita přičitatelnosti vzhledem k pluralitě možností by pro dané oblasti 

mohla být nejvhodnější. To, jaké pojetí přičitatelnosti v těchto oblastech či celkově 

v mezinárodním právu převládne, bude záviset především na státech, které svou praxí 

vytvářejí obyčejové právo a svými projevy vůle mohou vytvářet smluvní závazky. 

 

 



 123 

Summary / Cizojazyčné resumé: 
 

The thesis firstly describes how the concept of attribution of private conduct to a 

state changed during the history. Original ancient conception of collective responsibility 

was absolute. One could attribute to a State or ancient community any unlawful act of 

its members. The damaged country or community could choose whether to demand and 

accept reparation or resort to use of force.  

This conception changed in the late middle ages and modern times. The 

responsibility of state was made more subjective. The international relations were 

perceived as inter-personal relations among the sovereigns. Unlawful conduct of private 

persons was not attributed to those sovereigns. This subjective conception of 

responsibility prevailed; it was based on concept of fault of the sovereign, either in form 

of action or omission or negligence. Later, the attribution of conduct of the sovereign to 

a State widened and included also the attribution of conduct of state organs.  

Since the 19
th

 century the responsibility has been gaining more objective 

character in certain areas of international law. The concept of diplomatic protection 

allowed attribution of a failure to guarantee certain standard and of a failure to protect 

the interests of foreigners on the territory of particular state. Another concept of due 

diligence prescribed also in other areas that one may attribute to a State that it allowed 

or tolerated certain unlawful conduct, even though the state had not intended it or had 

not carried it out itself. Though, a disputable point remains whether it is possible to 

attribute to a state whole the result of the unlawful conduct, or just a part of it, since the 

state had not acted itself, but just had not prevented the conduct as required by due 

diligence duty. 

On the other hand, also the rules for direct attribution of individual conduct were 

clarified. International Law Commission under the UN auspices drafted Articles on 

responsibility of states for internationally wrongful acts. Those articles record 

customary law and wait until they shall be submitted to countries for approval. The 

judicial decisions also derived two test for the situations when the states should be 

attributed a merely individual conduct – test of effective control and test of overall 

control. 
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As a result, there is a plurality of possibilities how to attribute individual conduct 

or its result to a State in current international law. The possibilities may overlap or even 

exclude each other, which is the case of above mentioned tests of effective and overall 

control. This part of the international law of state responsibility is therefore significantly 

fragmented. 

This thesis offers a classification of individual modalities of attribution. Such 

taxonomy intends to contribute to clarification of their use and eradication of negative 

impacts of international law fragmentation. The modalities of attribution are 

distinguished according to following features. Firstly, does should modality attribute a 

act that occurred on the territory of particular state, or does it attribute an act that was 

conducted by a persons linked to that country? Secondly, is the attribution based on 

objective (result based) responsibility or subjective (fault based) responsibility? Thirdly, 

is the action of state required for attribution, or is its inaction (omission, negligence) 

sufficient basis or attribution. The resulting classification is displayed in a diagram. 

Especially in relation to rising phenomena of cyber-attacks and hybrid, 

asymmetrical warfare the attribution may be problematic. The thesis analyses which 

modality of attribution, taking into account plurality of those modalities, could offer the 

most suitable solution of those situations. Nevertheless the states will have to decide 

which modality shall prevail, as the states create customary law by an exercise of their 

practice and form treaty law by voluntarily entering into obligations. 


