
 

 

     POSUDEK 

 

na diplomovou práci Martina Denka „Místo a pojetí obyčeje v současném mezinárodním  

právu  “ 

 

 Diplomová práce je věnována jednomu ze základních pramenů mezinárodního práva. 

Práce je členěna na úvod, tři části a závěr. Diplomová práce má rozsah 57 stran. Práce byla 

odevzdána (datum  vypracování práce) dne  29. dubna  2011.   

 Práce je založena na dvou základních tezích. Prvotní je myšlenka o zachování hodnoty 

obyčeje pro mezinárodní právo veřejné v průběhu jeho vývoje. Sekundární je teze, která se 

vztahuje k vymezení mezinárodněprávního obyčeje, jež si klade za cíl poukázat na chápání a 

význam obyčeje v rámci vybraných právních kultur, jejich podíl na formování pojmu obyčeje 

jako důsledek jejich vlivu a vlivu dějinného vývoje na postavení obyčeje v rámci současného 

mezinárodního práva (str. 3). 

 Na základě toho je diplomová práce členěna do dvou základních kapitol. První je 

zaměřena na obyčej v náhledu vybraných právních kultur. Diplomant se v této kapitole 

zabývá teoretickým vymezením obyčeje. Na str. 6 autor konstatuje, že „normami obyčejového 

práva nejsou místní či jiné zvyklosti, k nimž soud může přihlédnout jen tehdy, zmocňuje-li ho 

k tomu zákon“. V této souvislosti vyvstávají  otázky na které by uchazeč mohl odpovědět při 

ústní obhajobě, zda zvyklost je odlišná od obyčeje, zejména v mezinárodním právu (o 

zvyklosti se zmiňuje dále např. na str. 29) a dále jakou úlohu zde hraje zmocnění zákonem. 

Zvyklostmi v pojetí obchodních zvyklostí se zabývá uchazeč v následující podkapitole, která 

je zaměřena na  pojetí obyčeje v kontinentálně-právní kultuře. Na str. 8 diplomant uvádí výčet 

pramenů práva z hlediska Ústavy České republiky. Bylo by možné zvážit zda na odkaz 

týkající se obyčeje nelze usuzovat z čl. 1 odst 2 Ústavy ČR.  Následně se zaměřuje na pojetí 

obyčeje anglosaské právní kultury. Konstatuje, že na rozdíl od kontinentálně právního pojetí 

je pozice obyčeje v anglosaské právní kultuře jakožto živého pramene práva zachována (str. 

9). Obyčej je v anglickém právu definován jako „taková zvyklost, jež získala sílu práva.“ 

Zabývá se i dalšími kulturami – islámem a judaismem, hinduistickou, dálněvýchodní a 

africkou právní kulturou. V závěru shrnuje dopad vybraných právních kultur v mezinárodním 

prostředí. Dospívá k tomu, že „mezinárodněprávní obyčej je fenoménem na obyčeji práva 

vnitrostátního nezávislým“, nicméně na druhou stranu zdůrazňuje skutečnost, že zejména jeho 

teorie  z vnitrostátních pohledů zejména některých právních kultur organicky čerpá (str. 21). 

Při ústní by měl diplomant vysvětlit své konstatování na str. 19 „vyjdeme-li ze základního 

principu mezinárodního práva, a sice že konsensus subjektů utváří obecně aplikovatelná 

pravidla“. Znamená to, že mezinárodní právo je založeno na konsensu? 

 Druhá kapitola pojednává o obyčeji jako pramenu mezinárodního práva. Autor zde 

nejprve věnuje pozornost konstitutivním prvkům obyčeje v mezinárodním právu. Zabývá se i 

úlohou mezinárodních organizací při vzniku obyčejů. Na str. 24 cituje, že „mezinárodní 

organizace mohou fakticky být nápomocny při vytváření obyčejového práva“. Jak tuto citaci 

vysvětlit např. v souvislosti s akty mezinárodních organizací?  Na str. 27 se zmiňuje o 

„souhlasu se závazností pravidla subjekty“. Znamená, to že závaznost obyčeje je založena na 

souhlasu? O souhlasu píše autor i na str. 30 nebo na str. 40, kde je obsažena poznámka i o 

kogentních normách. 

 Dále se zaměřuje na historický vývoj obyčeje a jeho postavení v mezinárodních 

vztazích-prekodifikační období. Na různých příkladech např. v oblasti válečného práva apod.  

vyjadřuje pochybnost o existenci obyčejového práva ve středověku. Vznik obyčejového 



mezinárodního práva spojuje v oblasti mořského práva se zámořskými objevy (str. 30). Je zde 

použita formulace námořní právo, správně se však jedná o mořské právo. 

 Následně rozebírá kodifikační činnost a její výsledky, v tomto ohledu zkoumá i 

činnost Komise pro mezinárodní právo. V závěru kapitoly se zabývá aplikací obyčejových 

norem v mezinárodním právu. Zaměřuje se zde i na vztah mezinárodního obyčeje a 

mezinárodní smlouvy (str. 40). Je otázkou zda v případě  obyčejového pravidla obecného 

mezinárodního práva  tento konflikt nastává, zda smlouva může být pramenem obecného 

mezinárodního práva? Vztah obecné a speciální úpravy řeší na str. 42. Třetí kapitola 

diplomové práce pojednává o současné diskusi k problematice obyčeje. V této souvislosti by 

uchazeč při ústní obhajobě mohl shrnout význam mezinárodních obyčejových pravidel 

v dnešní době. 

Pokud jde o hodnocení, autor přesvědčivě naplnil téma své diplomové práce.  Jedná se 

o teoretické téma mezinárodního práva. Ve své práci vychází zejména z názorů nauky, ale i  

příslušných rozhodnutí mezinárodního soudních a arbitrážních orgánů, vyjadřuje vlastní 

názory. Jedná se o náročnou problematiku ve které autor prokázal výbornou orientaci 

Pokud jde o literaturu, použil diplomant řadu převážně cizojazyčných děl k dané 

problematice a  dále soudní a arbitrážní rozhodnutí. Schopnost uchazeče  pracovat 

s literaturou prokazuje i na 133 citací. Práce je napsána srozumitelným, čtivým jazykem. 

 Diplomovou práci doporučuji k ústní obhajobě, hodnotím ji  klasifikačním stupněm  

výborně. Při ústní obhajobě doporučuji, aby se diplomant  zaměřil na otázky a připomínky 

obsažené výše v posudku. 

 

 

V Praze  dne  15. září  2011           

 

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

    

  

      

 

 

 

 


