
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, 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. 

 


