
 Závěr 
 

 Jak již bylo naznačeno v úvodu, tématem této práce je „místo a pojetí obyčeje 

v současném mezinárodním právu“, přičemž cílem bylo jak popsat zařazení obyčeje 

v systému pramenů mezinárodního práva a vymezit jeho podstatu, tak především ukázat jeho 

hodnotu a možnost, či přímo nutnost, užití v současném mezinárodním právu. 

 Účelem práce bylo v tomto smyslu zejména podpořit primární tezi, a to že „obyčej si 

zachovává svou hodnotu i pro současné mezinárodní právo“, a sekundárně též, v rámci 

naplnění tématu pojetí obyčeje, i poukázat na myšlenkové konexe a paralely mezi nazíráním 

na obyčej mezinárodně-právní teorií a teorií práva v rámci vybraných právních kultur. 

 Primární teze je podepřena argumentačně třetí částí této práce, k níž nutný faktický a 

teoretický podklad dodává část druhá, v níž je postupně rozebrána konstituce obyčejových 

pravidel, je shrnut vývoj náhledu na ně a jejich důležitosti, část je věnována fenoménu 

kodifikace a progresivního rozvoje obyčejových pravidel, a konečně je pozornost věnována i 

aplikaci obyčeje. Třetí část této práce pak představuje diskusi k hodnotě obyčeje v současném 

mezinárodním právu, argumentovanou k výsledku, který potvrzuje zachování hodnoty 

obyčeje zejména ke stabilitě a „čistotě“ komplexu mezinárodního práva, a to zejména 

z důvodu jeho nezastupitelnosti jakožto jedné ze základních konstrukcí, na jejímž základě je 

odvozována i závaznost dalších pramenů mezinárodního práva či konkrétních norem vůči 

minimálně podstatné části mezinárodního společenství, široké aplikaci obyčejových norem, a 

s poukazem na potenciální nebezpečí plynoucí pro praxi z upozadění obyčeje a přílišného 

„urychlení“ konstituce norem mezinárodního práva. 

Teze sekundární o ovlivnění obyčeje v mezinárodním právu nazíráním jednotlivých 

právně-kulturních oblastí na něj je potvrzena množstvím faktických paralel načrtnutých 

v první části práce vůči části druhé, zejména kapitole 2.1, podložených logickým argumentem 

minimální příčinné souvislosti vycházejícím z formální rovnosti států jakožto subjektů 

mezinárodních vztahů, a dále podpořena v rámci kapitoly 2.4 odkazem na volební 

mechanismy a principy v rámci Komise pro mezinárodní právo OSN. 

Je tedy možno uzavřít, že obě stanovené teze se v zásadě podařilo potvrdit, byť toto 

nevylučuje zcela další možnou diskusi k danému tématu. 

Obdobně lze konstatovat naplnění tématu práce způsobem naznačeným již v úvodu, 

kdy aspekt „místa“ obyčeje je kryt primární tezí práce a fakticky dále podpořen v její druhé 

části, a aspekt „pojetí“ obyčeje je pokryt zejména částí první a kapitolami 2.1, 2.3 a 2.4. 



Informace a argumenty položené v jednotlivých částech pak při propojení téma dostatečně 

pokrývají. 

 


