
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: 

Vedoucí diplomové práce: 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 

Univerzita Karlova v Praze 

Právnická fakulta 

Katedra mezinárodního práva  

 

Diplomová práce 

Místo a pojetí obyčeje v současném mezinárodním právu 

Martin Denk 

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 

29.4.2011 



 
 

 

 

 

 

Čestné prohlášení: 

 

 Prohlašuji, ţe jsem předkládanou diplomovou práci vypracoval samostatně, 

všechny pouţité prameny a literatura byly řádně citovány a práce nebyla vyuţita 

k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

V Praze dne 29.4.2011     Martin Denk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Poděkování: 

 

 Tímto bych rád poděkoval vedoucímu své diplomové práce, prof. JUDr. Pavlu 

Šturmovi, DrSc., za podporu při psaní práce a konzultace mi poskytnuté ať jiţ v rámci 

tématu, či technických a formálních náleţitostí s prací spojených. Zejména si váţím 

ochoty a variability, s níţ mi byly poskytovány termíny pro tyto konzultace, a to i přes 

značné časové vytíţení pana profesora. 

Děkuji.



1 
 

Obsah 
 

Obsah ............................................................................................................................................ 1 

Úvod .............................................................................................................................................. 2 

1. Obyčej v náhledu vybraných právních kultur ........................................................................ 5 

1.1 Teoretické vymezení obyčeje ........................................................................................ 5 

1.2 Pojetí obyčeje kontinentálně-právní kulturou .............................................................. 7 

1.3 Pojetí obyčeje anglosaskou právní kulturou ................................................................. 9 

1.4 Islám a judaismus ........................................................................................................ 11 

1.5 Hinduistická, dálněvýchodní a africká právní kultura ................................................. 14 

1.6 Shrnutí a dopad vybraných právních kultur v mezinárodním prostředí ..................... 19 

2. Obyčej jako pramen mezinárodního práva ......................................................................... 22 

2.1 Konstitutivní prvky obyčeje v mezinárodním právu.................................................... 23 

2.2 Základ historického vývoje obyčeje a jeho postavení v mezinárodních vztazích - 

prekodifikační období ............................................................................................................. 28 

2.3 Kodifikační činnost a její výsledky ............................................................................... 31 

2.4 Komise pro mezinárodní právo ................................................................................... 35 

2.5 Aplikace obyčejových norem v mezinárodním právu ................................................. 39 

3. Současná diskuse k problematice obyčeje .......................................................................... 44 

3.1 Shrnutí ......................................................................................................................... 49 

Závěr ............................................................................................................................................ 51 

Seznam zkratek ........................................................................................................................... 53 

Použitá literatura......................................................................................................................... 54 

Další prameny ......................................................................................................................... 57 

  



2 
 

 Úvod 
 

Téma „Místo a pojetí obyčeje v současném mezinárodním právu“ bylo zvoleno 

z prostého důvodu. Obyčej, v obecném významu slova, je pravidlem vyjadřujícím 

tradici, či přímo tradicí. Z hlediska současného pohledu zejména západní společnost pak 

chápe často tyto pojmy v negativním slova smyslu, jako něco, co je třeba ve jménu 

„vyššího dobra“ odstranit, v čem je třeba učinit změny, pokročit, co je třeba rozvíjet, a 

to často i jen z toho důvodu, aby byly ony změny učiněny. Po staletí v prostředí 

západních kultur jsou tradice a obyčej spojovány se statickým sociálním řádem. 

Tradiční společnost, či společnost zaloţená na tradici a obyčeji je pak z tohoto úhlu 

pohledu nazírána jako lhostejná i k validním důvodům případných změn
1
. 

Stejně tak, jako značná míra flexibility (nejen) v mezinárodním právu je 

bezpochyby nutná, stejně tak je třeba, aby k veškerým případným změnám bylo 

přistoupeno zodpovědně. A toto vyţaduje mimo jiné zcela jistě i zváţení tradice a 

obyčeje, a jejich významu. Neboť, obrazně řečeno: „An ancient clay pots tells us 

something not only about how clay pots were made, but about how clay pots should be 

made, if they are to least for thousands of years
2
.“ 

Vzhledem k vlastnímu tématu práce, tedy k místu a pojetí obyčeje v současném 

mezinárodním právu je otázka „místa“ chápána jednak jako otázka pozice obyčeje 

v systému pramenů mezinárodního práva, ale stejně tak i jako otázka „hodnoty“ či 

„uţitnosti“ obyčejových norem v praxi, s níţ pak souvisí i aspekt „pojetí“ obyčeje, který 

v sobě nepochybně dále zahrnuje i exkurs do problematiky definičních znaků obyčeje. 

Prvotní tezí této práce je podepření myšlenky o zachování hodnoty obyčeje pro 

mezinárodní právo veřejné v průběhu jeho vývoje. Vycházíme z toho, ţe jakkoliv se 

můţe měnit postavení a chápání pojmu obyčeje mezinárodního práva, pak vţdy, a tudíţ 

i v současnosti, je uchován jeho význam pro mezinárodní právo jako takové. Práce si 

v tomto ohledu klade za jeden z hlavních cílů ukázat široký význam obyčeje 

                                                           
1
 Náhled východních a tradičních právních kultur je poněkud jiný, srov. např.: GLENN, Patrick H. Legal 

traditions of the world : sustainable diversity in law. 2nd ed. Oxford : Oxford University Press, 2007. 401 

s. ISBN 0-19-926088-5, str. 23: Tradition becomes rather a resource from which reasons for change may 

be derived…; argumentováno tamtéţ str. 8: „All legal traditions appear to have relied greatly on the 

spoken word…the most important element in oral tradition is not so much the spoken word as it is human 

memory. The spoken word, once spoken, must be recalled…Oral traditions, by virtue of their method, or 

process, are constantly being re-arranged, or are forgotten.“ 
2
 GLENN, Patrick H. Legal traditions of the world : sustainable diversity in law. 2nd ed., str. 7 
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v současném mezinárodním právu na základě kodifikační činnosti v rámci 

mezinárodního společenství i praxe států. 

Sekundární teze se pak vztahuje k vymezení mezinárodně-právního obyčeje 

teorií, kdy si klademe za cíl poukázat na chápání a význam obyčeje v rámci vybraných 

právních kultur, jejich podíl na formování pojmu obyčeje v mezinárodním právu a 

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

mezinárodního práva. Neboť státy mezinárodního společenství nejsou izolovány, ale 

vzájemně se ovlivňují, ať jiţ na bázi soupeření či spolupráce, a obyčej je nejstarším, a 

zároveň původním, pramenem mezinárodního práva stejně jako práva obecně
3
. 

Vzhledem k výše uvedenému se pak práce rozpadá do dvou základních 

pododdílů, z nichţ v prvním se zabýváme především teoretickým vymezením obyčeje 

jak v rámci pojetí vnitrostátního, tak i mezinárodně-právního, a jejich komparací, 

významem obyčeje v rámci vybraných právních kultur a promítnutí tohoto významu do 

oblasti mezinárodního práva s cílem potvrdit, ţe zejména po stránce teoretické opory 

obyčeje mezinárodně-právní nauka a potaţmo i praxe nejen respektuje nauky 

jednotlivých právních kultur, ale i se v nich inspiruje. V druhé části se pak jiţ věnujeme 

obyčeji výhradně z hlediska mezinárodního práva. Po rozboru jeho konstitučních prvků 

jakoţto nezbytného podkladu pro další práci s tímto tématem následuje obhajoba jeho 

významu v průběhu vývoje mezinárodního společenství a významu kodifikační činnosti 

pro postavení obyčeje v rámci mezinárodního práva, následované zohledněním 

praktické aplikace obyčejových norem v mezinárodně-právních vztazích a judikatuře. 

V poslední části se vypořádáváme se základními aspekty současné diskuse k hodnotě a 

postavení obyčeje v mezinárodním právu s mírným náznakem potenciální vývojové 

tendence ve vztahu k obyčeji. 

Z hlediska metodologie hraje primární roli metoda komparační a logické metody 

analýzy a syntézy, zejména v první části práce doplněné pak metodou historickou. 

Komparace nachází uplatnění v první části práce jakoţto metoda pro srovnání 

jednotlivých aspektů právních kultur vůči sobě, z něhoţ pak pomocí logických metod 

činíme závěry k ovlivnění mezinárodně-právní nauky kulturami vybraných právních 

typů a oblastí. Metoda historická nachází opodstatnění vzhledem ke skutečnosti, ţe 

                                                           
3
 OPPENHEIM, L.F.L.; JENNINGS, Robert, Sir (ed.); WATTS, Arthur, Sir. (ed.) Oppenheim´s 

international law. 9th  ed., Vol. I. Peace. Harlow : Longman, 1992. 1333 s. ISBN 0-582-50108-3, str. 25 : 

„Custom is the oldest and the original source of international law as well as of law in general.“ 
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často je třeba jít aţ k samým kořenům společenských a kulturních vztahů, stejně jako 

vztahů regulovaných právem, a na nich důsledně s vědomím si podstatných historických 

momentů obezřetně budovat strukturu textu a následně argumentace tak, aby bylo 

moţno dojít k určitým závěrům. 

Vyuţití logických metod analýzy a syntézy spolu s komparací je zásadním i 

z pohledu srovnání relevantních odchylných názorů, či potvrzení názorů a doktrín 

shodných, v rámci komunity autorů věnujících se mezinárodnímu právu; kritická 

analýza nám pak slouţí ke zhodnocení takto získaných myšlenek a umoţňuje nám 

odůvodněně a racionálně se přiklonit k některým z autorů, případně odmítnout rozdílné 

názory jiných či vytvořit náhled vlastní. Logická metoda syntézy je pak pouţita 

k vytvoření uceleného obrazu celkové problematiky i dílčích otázek, přičemţ významné 

uplatnění nachází zejména při formulaci závěru. 
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1. Obyčej v náhledu vybraných právních kultur 

 

 

1.1 Teoretické vymezení obyčeje 

 z hlediska kulturního, a jakoţto obyčeje vnitrostátního práva obecně 

 

 Máme- li se v této práci zabývat problematikou obyčeje, je třeba si tento pojem 

co nejjednoznačněji vymezit, a to hned z několika pohledů. Zcela prvotním náhledem 

na problematiku obyčeje je náhled přijímaný v mimoprávní oblasti, tedy náhled 

antropologický či sociologický. Z tohoto hlediska je určujícím, ţe kaţdá kultura, 

respektive společnost obdařená kulturou z antropologického hlediska, má normativní 

aspekt. V kaţdé takovéto kultuře existují standardy a hodnoty, které jsou určitým 

způsobem vyjádřeny, a které jsou do určité míry vynucovány. Způsobů záznamu je 

mnoho, avšak základním je tradice, či řekněme „obecné povědomí“, v rámci níţ pak 

jsou konkrétní pravidla a vzorce chování přijímána konsensem naprosté většiny, často 

udrţovaným dlouhou dobu - tedy obyčejem. Pomineme-li opravdu starobylé kultury, 

kde obyčej je zcela neoddiskutovatelným základním normativním prvkem, pak i 

v současnosti je zřejmé, ţe rozdílné kulturní společnosti mají významná pravidla 

kulturního charakteru, které jsou svým naturelem obyčeji.
4
 

 Obyčej z tohoto pohledu však není obyčejem právním, jde o fenomén kulturní či 

morální. Základem jeho udrţení v praxi je funkčnost a opodstatněnost vzorce chování, 

který je v daném obyčeji obsaţen, spolu s nevysloveným apelem dané společnosti na 

jeho dodrţování. Ne kaţdý obyčej je však akcentován z hlediska společenské důleţitosti 

stejně. Prof. Keesing toto více osvětluje na příkladu existence obyčejů, které vyjadřují 

spíše standard dané kultury, jako jíst či nejíst určitým způsobem, při zachování daných 

standardů, případně v určité denní době, oproti obyčejům, jejichţ dodrţení je pro danou 

společnost naprosto zásadní, a v případě jednání jiným způsobem následuje citelný 

trest.
5
 

                                                           
4
 více např. KEESING, Felix M. Cultural anthropology : the science of custom. New York : Holt, 

Reinehart and Winston, 1958. 477 s., str. 1-4, 35-44, 302-309 ; srov. téţ KEESING, Roger M.; 

STRATHERN, Andrew J. Cultural anthropology : a contemporary perspective. 3rd ed. Londýn : 

Harcourt Brace, 1998. 565 s. ISBN 0-03-047582-1, str. 288 - 301 
5
 KEESING, Felix M. Cultural anthropology : the science of custom., str.302 :  „At one extreme there are 

customs like eating at noon, or having one´s hair arranged in a certain way, in which direct social 

compulsion is minimized-you „can“ or „may“ so behave if you wish. … In turn, behaviors range through 
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 Právě tento typ obyčeje dává na faktické bázi vzniknout obyčeji právnímu. 

Takovýto obyčej má povahu ustáleného pravidla chování vynucovaného z pozice moci, 

lhostejno jestli na bázi všeobecného aktuálního konsensu zbytku společnosti, nebo moci 

svěřené v rámci dané society menší skupině vládců či jednotlivci rozhodujícím o vině a 

trestu. 

Posun k rovině právní nese s sebou jistou nutnou formalizaci základního pojetí 

obyčeje. V podstatě veškeré právní kultury, které jsme byli schopni vůči sobě vymezit, 

se s jistou měrou odstupu shodují z hlediska právní teorie na schématu, kdy platnost 

obyčeje jakoţto formálního, ač nepsaného, pramene práva, tedy právní normy, kterou je 

upravena daná skutková podstata
6
, je pro daný případ podloţeno ideou alespoň 

relativně dlouhého uţívání, kterou lze označit jako usus longaevus, a ideou všeobecného 

konsensu, k jehoţ označení uţijeme termínu opinio necessitatis. Dále je třeba obsáhnout 

další shodný znak všeobecnosti uţití dotčeného pravidla v rámci společnosti, které se 

dotýká, obsaţený jiţ ve vlastní ideji usu longaevu. Tato „všeobecnost“ je míněna ve 

všech ohledech, tedy všeobecně v daném regionu, všeobecně všemi příslušníky dotčené 

sociální skupiny (národa, kmene, občanů či obyvatel státu, města apod.), všeobecně ve 

všech situacích, jichţ se dané pravidlo chování dotýká. V rámci tohoto se také 

všeobecně uznává, že normami obyčejového práva nejsou místní či jiné zvyklosti, k nimž 

soud může přihlédnout jen tehdy, zmocňuje-li ho k tomu výslovně zákon.
7
 

 Tento náhled však můţeme beze zbytku aplikovat snad pouze na kontinentálně-

právní kulturu, v ostatních pak jde právě a jen o ideu či schéma, jehoţ praktické 

vymezení či akademické definice vykazují jisté rozdíly. Ostatně i jiţ citovaný Knapp 

připouští, ţe nejde o náhled všeobecný, kdyţ k formálnímu vymezení konstitučních 

prvků obyčeje jako pramene práva říká: „Toto teoretické pravidlo ovšem není obecné. 

Tak např. zvykové právo v Anglii je definováno trochu jinak, jen přibližně lze tato 

pravidla použít na domorodá tradiční práva africká atd.
8
“. Islámská tradice pak pojem 

obyčeje v právním smyslu, jakoţto definičními prvky zakotvenou konstrukci, v zásadě 

nevytváří vůbec, ač z faktického hlediska ji uţívá. 

                                                                                                                                                                          
„should“ or „ought“ categories to the „must“ categories - that is, conduct demanded by the society, so 

that disobedience arouses widespread moral indignation, even horror, and calls for severe punishment.“ 
6
 KNAPP, V. Teorie práva. Plzeň : Západočeská universita. Fakulta právnická, 1994. ISBN 80-7082-140-

X, str. 65 
7
 KNAPP, V. Teorie práva., str. 68 

8
 KNAPP, V. Teorie práva., str. 68 
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 Právě naznačené odchylky ve formálním chápání právního obyčeje nejen 

opodstatňují potřebu věnovat separátní pozornost alespoň základním typům právních 

kultur, a také nutně zakládají jiný, řekněme více formalizovaný a snad přesněji 

formulovaný, systém nároků kladených na normu jednání tak, aby mohla být 

rozpoznána a uznána jako pramen práva pro potřebu mezinárodních vztahů, tedy 

jakoţto právní obyčej mezinárodního práva. 

 

1.2 Pojetí obyčeje kontinentálně-právní kulturou 

 se zohledněním právní teorie v České republice 

 

Pohled na obyčej jakoţto teoretický pramen práva z úhlu kontinentálně-právní 

nauky můţeme shrnout co do konstitučních prvků takto: „K tomu, aby nějaké obyčejové 

pravidlo bylo považováno za pravidlo právní, se zpravidla požaduje, aby splňovalo dvě 

podmínky, totiž – usus longaevus … což znamená požadavek, aby bylo v dané době, kdy 

se aplikuje, již bylo zachováváno od pradávna či nepaměti, a – opinio necessitatis, což 

znamená, že je obecně považováno za závazné.
9
“ 

 Z výše uvedené citace jsou patrny všeobecně uznávané konstituční prvky 

obyčeje jakoţto pramene práva – usus longaevus a opinio necessitatis. Někteří autoři
10

 

toto rozvádí dále a tento základ doplňují o další prvky, jako je určitost obyčeje, chápaná 

jako moţnost alespoň relativně konkrétního stanovení jeho obsahu, a státní donucení. 

Zvláště druhý zde zmíněný atribut je jasně kontinentální interpretací – např. níţe 

zmíněná anglosaská právní kultura tento atribut v zásadě vyţaduje, nikoliv však v pojetí 

vynucení striktně státního, ale pouze mocenského, v zásadě lhostejno, jakým 

argumentem je ona moc podepřena. 

 Nesporným rysem kontinentálně-právních kultur je odsouvání obyčejových 

norem do pozadí a nahlíţení na ně jakoţto záleţitost spíše historického charakteru a 

minoritního významu, navíc s patrným náznakem chápání větší neţ nepatrné míry 

obyčejových právních pravidel jakoţto atributu z pohledu kontinentálního právníka 

méně vyspělých právních kultur – např.: „V současné době je význam obyčejového 

                                                           
9
 KNAPP, V. Teorie práva., str. 67 

10
 např. BOGUSZAK, J.; ČAPEK, J.; GERLOCH, A. Teorie práva. 2.vyd. Praha : ASPI Publishing, 

2004. 347 s. ISBN 80-7357-030-0 
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práva nepatrný a v zemích s vyspělou právní kulturou už obyčejové právo netvoří 

homogenní právní systém, nýbrž je nanejvýš právním pramenem sekundárním resp. 

subsidiárním
11

“ Tento postoj se pak opět ne zcela shoduje s názorem dlouhodobě 

prezentovaným např. dálněvýchodní naukou. 

 Praktického uţití obyčeje jakoţto samostatně stojícího pramen práva pak 

v duchu výše shrnutého náhledu problematiku pochopitelně nelze očekávat
12

. Jedinými 

pravidly obdobného charakteru, kteréţto jsou prakticky uţívány a nebývají v alespoň 

presumované úplnosti vtělena do jiných formálních pramenů práva, jsou uzance či 

zvyklosti. Tyto mají svojí povahou k obyčeji blízko, jsou však formálně odlišovány 

z hlediska nutnosti naplnění znaků obyčejového práva a faktu, ţe oproti klasickému 

obyčeji mají často méně konkrétní povahu, čímţ se na druhou stranu blíţí obecným 

právním principům a zásadám. Charakter zvyklostí, zvláště obchodních, je teoreticky 

sporný, nicméně obecně jsou tyto povaţovány za nepsaný pramen práva. Oproti tomu 

striktně vymezený obyčej pramenem práva pro současnou kontinentální právní kulturu a 

praxi není (v českých zemích od roku 1811 vydáním ABGB – rakouského Všeobecného 

občanského zákoníku). 

Postavení obyčeje a jeho význam pro soudobou kontinentálně-právní kulturu 

můţeme demonstrovat právě na případu České republiky. Přestoţe historicky o pramen 

práva ve formálním smyslu šlo, soudobá situace je jiná. Prameny práva jsou 

Mezinárodní smlouvy dle článků 10, respektive 10a Ústavy ČR
13

, Ústava a ústavní 

zákony, zákony a další právní předpisy, k nimţ řadíme zákonná opatření Senátu, 

dekrety prezidenta republiky, nařízení vlády normativní povahy, rozhodnutí prezidenta 

obecně normativní povahy, právní předpisy ministerstev a jiných správních úřadů a 

nařízení krajských a obecních rad v přenesené působnosti. Za pramen práva téţ je 

moţno s odkazem na zákonnou úpravu např. v obchodním právu povaţovat i obchodní 

zvyklosti, a dále teoreticky v některých oblastech i dobré mravy. Jakkoliv se tento výčet 

                                                           
11

 KNAPP, V. Teorie Práva., str. 69 
12

 srov. např. KNAPP, V. Velké právní systémy : Úvod do srovnávací právní vědy. Praha : C.H.Beck, 

1996. 248 s. ISBN 80-7179-089-3, str. 112 „…systém práva psaného (lex scripta), ve vztahu k němuž jsou 

event. jiné prameny práva (zejména právo obyčejové) toliko prameny subsidiárními…“ ; podrobněji 

tamtéţ str. 114-115 a 118-120 
13

 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění. 
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můţe v konkrétních bodech lišit od výčtu formálních pramenů práva jiných států, 

faktem zůstává, ţe obyčej v tomto výčtu v ţádném případě nefiguruje
14

. 

 

1.3 Pojetí obyčeje anglosaskou právní kulturou 

zejména s ohledem na nauku Spojeného království Velké Británie a Severního 

Irska 

 

 Jak jiţ bylo naznačeno, pojetí obyčeje anglosaskou právní kulturou je do značné 

míry odlišné od pojetí kontinentálně-právního. Jedním ze základních rozdílů je 

skutečnost, ţe obyčej je, přestoţe jako soudobý pramen má jiţ menší váhu neţ v 

minulosti, stále zůstává relativně ţivým a prakticky vyuţitelným pramenem práva 

alespoň v omezené oblasti lidských vztahů. Situaci v tomto směru jasně popisuje např. 

Smith & Kean´s English law: „It is still possible, even today, to argue the existence of a 

local or trade custom before the courts.
15

“ 

 Obyčej tedy stále hraje roli v moderním právu, s přihlédnutím k tomu, ţe jeho 

hlavní užití spočívá v případech, kde tradiční místní praxe je zpochybňována
16

. 

Publikace připouštějí reálně ne příliš velký objem případů posuzovaných v moderní 

době za pouţití obyčejového pravidla, nicméně výslovně trvají na tom, ţe pozice 

obyčeje jakoţto ţivého pramene práva je tímto zachována
17

. 

 Definice obyčeje je v anglosaské právní kultuře současně mnohem konkrétnější i 

ještě více neurčitá, neţ je tomu v případě kontinentální teorie. Obecnou definici obyčeje 

v anglickém právu nalézáme v případě Tanistry z roku 1608, kde je vyjádřena jako 

taková zvyklost, jež získala sílu práva
18

. Z pohledu čistě formální logiky jde o kruhovou 

argumentaci kdy získání právní síly je zároveň podmínkou i důsledkem vzniku obyčeje 

jakoţto pramene práva, nicméně teorie a další případy toto nepříliš informativní sdělení 

                                                           
14

 blíţe např. BOGUSZAK, J.; ČAPEK, J.; GERLOCH, A. Teorie práva. 2.vyd., str. 63 - 80 ; srov. téţ  

GERLOCH, A. Teorie práva. 5.vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  s.r.o., 2009. 308 

s. ISBN 978-80-7380-233-2, str. 70-76 
15

 tedy: „Je stále moţné, i dnes, tvrdit existenci místního nebo obchodního obyčeje před soudy.“ 

WEINSTEIN, Stuart ; WILD, Charles. Smith & Keenan´s English law. 16th ed. Harlow : Pearson 

Education, 2010. 954 s. ISBN 978-1-4082-1888-4, str. 13 
16

 ELLIOT, Catherine; QUINN, Frances. English legal system. 10th ed. Harlow : Pearson Education, 

2009. 708 s. ISBN 978-1-4082-0452-8, str. 111 „custom still plays a part in modern law … (but) … its 

main use is in cases where a traditional local practice…is being challenged“ 
17

 v některých geografických oblastech anglosaské právní kultury je pak pozice nepsaného práva a 

obyčeje ještě výraznější ; blíţe viz KNAPP, V. Velké právní systémy : Úvod do srovnávací právní vědy. 

str. 163 
18

 Case de Tanistry 80 E.R. 516 : „such usage as has obtained the force of law“ 
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rozšiřují tak, ţe obyčej je následně pevně a nezpochybnitelně zakotven v rámci 

hierarchie pramenů práva i v teorii. 

 Anglosaská kultura s odkazem na výše uvedená dodává soustavu kritérií, jejichţ 

kumulativním naplněním získává pravidlo chování charakter právního obyčeje. Prvním 

z těchto kritérií je kritérium času. Autoři referují o tomto kritériu zkráceně jako o „from 

time immemorial“, tedy „od nepaměti“. Toto rčení nabylo poněkud jasnějších obrysů 

v roce 1215, kdy byl zákonem stanoven výklad jako „since at least 1189.“  Pro potřeby 

praxe se toto obvykle striktně nedohledává, obvykle postačí naplnění doslovné definice 

„od nepaměti“, např. předvoláním pamětníků z dané oblasti a jejich výslechem, 

nicméně je moţno se vrátit k výkladu „nejméně od roku 1189“ v případě, kdy je 

prokazatelné, ţe od tohoto roku nastalo období, kdy nebylo fyzicky či historicky 

představitelné zkoumaný obyčej naplňovat.
19

 Souvisejícím atributem je i kontinuita, 

jejímţ vyjádřením je, ţe je nutné, aby dotčené právo bylo possible to exercise 

continuously since 1189. Zde jde o fyzickou moţnost výkonu, nemoţnost by byla 

způsobena např. u práva uţívání dočasnou neexistencí předmětu apod., nicméně tato 

nemusí být reálně vykonávána
20

. 

 Dalšími atributy jsou určitost a srozumitelnost. Pravidlo chování tedy pro to, aby 

bylo povaţováno za pravidlo obyčejového práva, musí být jasné a určité, konkrétně 

musí být jasně vymezena náplň práva, jeho rozsah, subjekty, a lokalita, na kterou bude 

uplatňováno; tato pak bývá navíc omezena co moţná nejúţeji. Krom toho musí být 

splněn i poţadavek opodstatnitelnosti, v jehoţ rámci nesmí výkon práva odporovat 

běţným poţadavkům zdravého rozumu ohledně spravedlnosti, pochopitelnosti, 

oprávněnosti a nesmí odporovat běţnému vnímání toho, co je dobré a špatné, a 

poţadavek na soudržnost, či lépe řečeno základní míru shody, zde v tom smyslu, ţe 

nesmí svou podstatou odporovat ostatním místním zvykům, a taktéţ z hlediska legality 

zákonům a nařízením (statute). Můţe být ale v rozporu s ustanoveními common law, a 

                                                           
19

 příkladem je např. Simpson v Wells 1871 WL 13850 ; (1871-72) L.R. 7 Q.B. 214, kdy se dané pravidlo 

bylo aplikováno členy cechu, který byl ovšem prokazatelně zaloţen aţ po roce 1189, a tedy charakter 

dotčeného pravidla jakoţto právního obyčeje nebyl uznán 
20

 tedy „možno vykonávat kontinuálně od (roku) 1189“ ve Wyld v. Silver [1963] 1 QB 169; [1963] Ch. 

243, CA - v tomto případě společenství obyvatel bylo potvrzeno obyčejové právo uţívat i proti vůli 

majitele určitý pozemek ke kaţdoročním trhům, ačkoliv toto právo nebylo dlouhodobě vykonáváno, 

pouze na bázi skutečnosti, ţe vykonáváno fyzicky být mohlo; zároveň majiteli bylo odmítnuto stavební 

povolení související s dotčeným pozemkem, aby jeho zastavením nebyl znemoţněn výkon přiznaného 

práva obyvatel 
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je vůči nim v takovém případě v postavení legis specialis, a má tedy před nimi aplikační 

přednost. 

 K poslední dvojici nutných poţadavků k přiznání statutu právního obyčeje je 

referováno jako k charakteru výkonu oprávnění jako práva a korespondujících 

obligatorních povinností. Na jedné straně jde o poţadavek, aby právo či zvyk byly 

vykonávány otevřeně a vůči všem a bez dalšího, nikoliv např. na základě, byť 

automaticky obnovovaného, povolení, a k tomu de facto zrcadlově, aby povinnosti 

z tohoto práva plynoucí byly uplatňovány obligatorně a nezáleţely na vůli obtíţeného.
21

 

 Je tudíţ zřejmé, ţe teorie je mnohem propracovanější a v důsledku konkrétnější 

co do vymezení podstaty obyčeje jakoţto pramene práva neţ kultura kontinentálně-

právní. Zároveň je také vzhledem k existující judikatuře s charakterem platných 

precedentů nezpochybnitelným, ţe jde o koncept ţivý, byť s postupem doby jiţ ne tak 

frekventovaně prakticky uţívaný
22

. 

 

1.4 Islám a judaismus  

 
 Legální tradice judaismu je pevně spojena s tradicí náboţenskou a sociální

23
. 

Ţidovské právo tak není v současnosti, a ani v minulosti primárně nebylo, právem 

aplikovaným na určitém území, ale právní kulturou zaloţenou na personální bázi. 

V dnešní době jde tedy o ucelený systém zahrnující právo rodinné, smluvní, trestní, 

právo vlastnictví a ustanovení i z dalších oblastí, spojený pevně s ţidovskou kulturou a 

náboţenskou identitou, které je v rámci komunit aplikováno i na území jiných států neţ 

Izraele, jehoţ postavení jakoţto národního ţidovského státu má v tomto ohledu svá 

specifika, rabskými soudy; je přitom zjevné, ţe tato pravidla mimo území Izraele 

netvoří systém fakticky rovnocenný k právu konkrétních svrchovaných států. Situaci 

osob podrobených tomuto právu lze v tomto ohledu s drobnými výhradami přirovnat 

k situaci cizince na území třetího státu, který je v zásadě nucen dodrţovat jak zákony 

třetího státu, tak i státu, jehoţ je občanem. Jakkoliv je pak faktický význam ţidovského 

                                                           
21

 potřebnými atributy jsou tedy krom moţnosti výkonu odnepaměti dále certainty, clarity, 

reasonableness, consistency, exercise as a right a obligatory duties 
22

 srov. téţ KNAPP, V. Velké právní systémy : Úvod do srovnávací právní vědy. str. 165-166 
23

 jak Talmud, tak Tóra obsahují jak právní pravidla, tak pravidla morální, mytologii a filosofii. Pro 

oddělení těchto struktur se uţívá výrazů „halakhah“ či „halacha“ pro právo a „haggadah“ či „haggada“ 

pro ustanovení kulturní a filosofická 
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práva pro současnou praxi jakéhokoliv státu přinejmenším diskutabilní, jde o svébytnou 

právní kulturu, která zejména v historii i vzhledem k diaspoře ovlivňovala často i dosti 

významně západní právní kultury. 

 Z hlediska vztahu k obyčejovým pravidlům je judaistická právní nauka na těchto 

de facto zaloţena. Původní nepsaná tradice z období před Mojţíšem má jednoznačně 

obyčejový charakter, a i další pravidla vznikající v období po soupisu Tóry, která zde 

plní úlohu prvotního psaného pramene práva, jsou vytvářena a předávána v nepsané 

podobě, aby byla převáţně ve 2. století našeho letopočtu sepsána v Mišnu, další ze 

základních pramenů práva ţidovské obce
24

. Z dnešního pohledu lze tedy říci, ţe jak 

Tóra, tak Mišna jsou soupisy nikoliv přímo samy o sobě právotvornými, ale pouze 

kodifikačními. K tomuto se v 5. století jako třetí základní pramen přidává Talmud, který 

je svou podstatou soupisem v předchozích přibliţně dvou aţ třech stoletích vznikajících 

opinií k Mišně, a tedy i základním výkladem k ní. Veškeré další prameny, jako např. 

komentáře či responsa, pak jiţ vycházejí ze zmíněné trojice prapůvodních soupisů 

obyčejového práva a jeho výkladu. I samotný proces vzdělání v ţidovském právu je 

svázán striktními pravidly na původním obyčejovém základě
25

. Lze ho shrnout 

hebrejským rčením „mitzvad talmud Torah“, které je chápáno ve dvou významech. 

Výraz talmud zde znamená v doslovném překladu studium, nicméně je také odkazem na 

soupis Talmudu, a tedy výš zmíněné rčení vyjadřuje nejen „studium Tóry“ jakoţto 

základního pramene, ale i „studium Tóry a/dle Talmudu“. Zároveň také naznačuje 

podstatu tohoto studia, které tkví v dlouhodobém setkávání znalců, studiu a diskusi, 

přičemţ veškerá poměrně striktní pravidla pro toto studium jsou poloţena na 

obyčejových základech sahajících daleko do historie.
26

 

 

 Islám, na první pohled moţná překvapivě, nese některé shodné prvky 

s judaistickou právní kulturou. Předně jde o ideu jediného autora práva a zakládání 

prakticky veškerého práva na myšlenkách a pravidlech pocházejících alespoň teoreticky 

z jednoho zdroje a jeho rozvoje interpretací, obdobně jako nazírání celého práva 

                                                           
24

 srov. STEINSCHNEIDER, M. Jewish literature from the eighteenth century : with an introduction on 

Talmud and Mirdash. 2nd, American ed. New York : Hermon Press, 1965. 378 s. str. 9-28 
25

 STEINSCHNEIDER, M. Jewish literature from the eighteenth century : with an introduction on 

Talmud and Mirdash. 2nd, American ed., str. 2-28; 67-75; 213-220 
26

 blíţe např. GLENN, Patrick H. Legal traditions of the world : sustainable diversity in law. 2nd ed., str. 

95-99, 104-119  
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v souvislosti s kulturou a náboţenstvím jako „cesty“ k následování či vhodnému 

ţivotu
27

. Do značné míry podobná je i struktura pramenů a vztah k interpretaci a 

aplikaci práva
28

, z faktického hlediska také nelze opomenout rozptýlení islámu 

v současném světě, byť z historicko-sociálního hlediska je výsledkem charakterově 

značně odlišných procesů a událostí. Je však třeba si uvědomit, ţe Mohamed se narodil 

na konci 6. století v oblasti, kde byly prokazatelně známy jak principy římského práva a 

tradice středního východu, tak právě i ţidovské právo. 

 V náhledu na problematiku obyčeje však docházíme naopak k podstatným 

odlišnostem. Tak jako je ţidovské právo zaloţeno na obyčejových pravidlech, právo 

islámské je od počátku formálně právem psaným
29

. Jak jiţ bylo naznačeno, 

Mohamedovi byla dobře známa idea psaného práva, na jejímţ základě do Koránu 

včlenil okolo pěti set veršů s právní podstatou, z nichţ na osmdesát je moţno povaţovat 

za právní kodifikaci v zásadě i z pohledu současného západního práva. Jakkoliv zde 

můţeme jistě oprávněně předpokládat inspiraci nejrůznějšími zvyklostmi a tradicemi 

Mohamedovi jeho následovníkům známými, Korán na ně přímo neukazuje ani jimi není 

jinak podepřen, přestoţe při podrobném historickém průzkumu bychom fakticky shodné 

prvky jistě našli
30

. Dále je také přinejmenším diskutabilní, do jaké míry a zda vůbec 

splňovaly do Koránu takto inkorporované zvyklosti zejména podmínku jejich naturelu 

jakoţto práva v konkrétních oblastech, jinými slovy, zda byly chápány jako tradiční 

postupy a zvyklosti, či jako právo, a jako takové i např. vynucovány. V případě Sunny 

jakoţto dalšího ze základních pramenů naopak lze říci, ţe tento spis z hlediska práva 

reflektuje původní arabské zvyklosti a obyčeje, a tyto jsou v případě, kdy nedochází 

                                                           
27

 ostatně i doslovný překlad hebrejského výrazu pro právo „halakhah“ zní cesta, stejně jako u výrazu 

„shari´a“ uţívaného pro právo islámské 
28

 „idjma“ představující interpretace juristů k primárním pramenům je základní ideou i strukturně do 

značné míry obdobná Talmudu 
29

 bylo by však chybou domnívat se, ţe prameny islámského práva zcela sdílí veškeré charakterové 

vlastnosti psanému právu připisované či od něj vyţadované západní naukou – srov. např. GLENN, 

Patrick H. Legal traditions of the world : sustainable diversity in law. 2nd ed., str. 175 : „… Islamic 

sources are not positive or formal, though they are mainly written.“ 
30

 srov. např. GLENN, Patrick H. Legal traditions of the world : sustainable diversity in law. 2nd ed., str. 

204 : „… ongoing tradition would be the real source of Islamic law… So the origins of Islamic law would 

not be found in Koran and the Sunna, but in the Raw material of the existing customary…law.“ ; téţ srov. 

DAVID, R. et. al. (ed. comm.).  International encyclopedia of comparative law. Vol. II Ch. 2 Structure 

and the divisions of the law. Tübingen : Mohr, [přesná datace chybí]. 171 s., str. 138: „In fact, Islamic 

law has been construed from the very beginning on a foundation of custom…“ 
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k jejich výslovnému zákazu či zrušení, dále fakticky praktikovány
31

. I zde je však 

návaznost na obyčej spíše faktickou z hlediska konkrétních ustanovení, neţ aby byla 

jakýmkoliv způsobem tato návaznost přímo vyjádřena či teoreticky podepřena. Jistý 

nedostatek teoretického podkladu je ostatně taktéţ jedním z podstatných znaků 

islámského práva jako celku
32

. 

 V kaţdém případě tak lze říci, ţe Korán i Sunna, jakoţto právní prameny psané, 

jsou primární autoritou, z níţ právo islámu vychází, a toto tudíţ, na rozdíl od práva 

ţidovského, není tudíţ alespoň formálně přímo zaloţeno na obyčejových pravidlech. 

Poněkud jiná situace je situace ohledně partikulárních obyčejů. Vzhledem k masivnímu 

rozšíření islámu v celosvětovém měřítku je faktická značná odchylnost jeho 

jednotlivých forem pochopitelným jevem
33

. V některých oblastech kaţdodenního ţivota 

pak následně nacházíme i značné odchylky oproti původnímu islámu odvozované od 

obyčeje
34

. Obyčejové právo tak ve formě minimálně místních obyčejů zastává i 

v islámské právní kultuře jistou roli, a to i v současné době, kdy v jeho rámci často 

dochází k reformám nebo se připravují, jak by bylo moţno dokladovat hlubším 

rozborem např. právního systému Turecka
35

. 

 

1.5 Hinduistická, dálněvýchodní a africká právní kultura 

 

Hinduistická právní kultura a potaţmo i právní systém v oblasti, zahrnujíc v to 

samozřejmě Indii samotnou, a dále státy jako Malajsie a Pákistán, ale i státy 

                                                           
31

 DAVID, R. et. al. (ed. comm.).  International encyclopedia of comparative law. Vol. II Ch. 1 The 

different conceptions of the law. Tübingen : Mohr, 1975. 160 s., str. 87 : „In fact, the ancient customs and 

usages which were not expressly abolished continued to be applied. In fact, these customs and usages of 

pre-Islamic ARABIA constitute the essence of Islamic law…“ 
32

 DAVID, R. et. al. (ed. comm.).  International encyclopedia of comparative law. Vol. II Ch. 2, str. 128 : 

„Islamic law is empirical. The great textbooks do not present general theories.“ 
33

srov. např. MENSKI, Werner. Comparative law in a global context : the legal systems of Asia and 

Africa. 2nd ed. New York : Cambridge University Press, 2006. ISBN 0-52-185859-3, str. 281: „…the 

immense plurality of locally colored customary and religious practices lead some scholars to speak of 

„Islams“ rather than „Islam“ …“ ; příp. srov. téţ DAVID, R. et. al. (ed. comm.).  International 

encyclopedia of comparative law. Vol. II Ch. 2, str. 138: „…it is right to say, not that there are a number 

of schools of Islamic law, but rather that there are a number of legal systems, each of which rightly 

claims to be a system of Islamic law.“ 
34

 srov. např. GLENN, Patrick H. Legal traditions of the world : sustainable diversity in law. 2nd ed., str. 

180:  „the law of family and the law of succession… is private, consensual law … (which) … in fact 

constitutes legal custom from the point of view of western lawyer“ ; obdobná situace je například i 

v oblasti spoluuţívání zemědělské půdy. dále srov. DAVID, R. et. al. (ed. comm.).  International 

encyclopedia of comparative law. Vol. II Ch. 1, str. 86 a násl. 
35

 blíţe viz MENSKI, Werner. Comparative law in a global context : the legal systems of Asia and Africa. 

2nd ed., str. 354 a násl. 
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geograficky mimo tuto oblast, jakými jsou Tanzanie a Keňa, je, obdobně jako jiţ 

dotčený systém ţidovský či systém práva islámského, propojen s tradicí, filosofií a 

náboţenstvím
36

. Toto propojení sahá v případě Indie aţ k dílům jako Mahábhárata a 

Bhagavadgíta, které propojují tradici, moralitu a filosofii v jedno spolu s obyčeji. 

S ohledem na obyčejová pravidla zde můţeme v tradičním právu pozorovat stejný 

fenomén jako v právu islámském, a to přesun konkrétních pravidel do pramenů psaných 

spolu s komentáři k nim, nicméně typicky bez podepření substantivní teorií. Této 

teoretické opory se obyčejovým pravidlům v Indii dostává aţ v koloniálním období 

v důsledku ovlivnění původní hinduistické kultury anglosaským systémem. Částečně i 

jako důsledek nepochopení prapůvodní podstaty propojení práva a kultury a vzájemné 

pozice právních pramenů v tomto období vzniká fenomén označovaný jako anglo-

indické právo, který ve svém důsledku vede k formalizaci a do značné míry i posílení 

pozice obyčeje. 

Jako výsledek tradičně silného postavení obyčeje a vlivu anglosaské kultury vedlo 

k utuţení významu obyčeje jakoţto pramene, a to i přesto, ţe některá obyčejová 

pravidla ztratila svou platnost. 

Nelze opomenout ani francouzský vliv v oblasti, který však z hlediska postavení 

obyčeje nemá natolik zásadní význam, je však i v důsledku akceptace některých 

kontinentálních principů indickým právem významným činitelem působícím ve 

prospěch nutných kodifikačních snah a tvorby nové legislativy na místech, kde tradiční 

pravidla nemohla dostačovat potřebám nové, kosmopolitní indické společnosti. I přes 

tyto legislativní procesy počínající na přelomu 20. a 30. let 20. století, je i v moderním 

období právní obyčej platným pramenem práva aplikovaným v praxi 
37, 38

. 

 

 Právní systémy dálného východu jsou i v rámci ostatních touto prací 

porovnávaných kultur výrazně specifické
39

. V oblasti zcela jednoznačně v historii hrála 

výrazně dominantní úlohu čínská nauka, která ovlivňovala více či méně všechny okolní 

                                                           
36

 viz např. DAVID, R. et. al. (ed. comm.).  International encyclopedia of comparative law. Vol. II Ch. 1, 

str. 112:  „…the laws and customs are derived from the teachings of sages of the remote past who were 

taught ultimately by a divine power or creator…“ 
37

DAVID, R. et. al. (ed. comm.).  International encyclopedia of comparative law. Vol. II Ch. 1, str.. 110: 

„The judge is bound to see … that no valid customary rights would be infringed…“ 
38

 srov. DAVID, R. et. al. (ed. comm.).  International encyclopedia of comparative law. Vol. II Ch. 1, str. 

107 a násl. ; DAVID, R. et. al. (ed. comm.).  International encyclopedia of comparative law. Vol. II Ch. 

2, str. 143-156 
39

 dále např. KNAPP, V. Velké právní systémy : Úvod do srovnávací právní vědy. str. 205-207 
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kultury, zahrnujíc v to kulturu Japonska, Mongolska, Vietnamu i Koreje. Zatímco 

korejská a vietnamská kultura není vzhledem k historickému vývoji typickým 

představitelem právní kultury dálněvýchodního typu a mongolská právní kultura není aţ 

na kratší období nijak výrazně svébytnou, japonská nauka i přes vzájemné ovlivnění 

s naukou čínskou stojí také za pozornost.  

Čínský systém je historicky silně tradiční a provázaný s filosofií, vliv 

náboţenství zde není patrný tolik, jako je tomu např. u islámu či judaismu. Návaznost 

na filosofii a tradici je natolik výrazná, ţe konceptu práva jako takového, jakoţto 

systému pravidel a normativnímu systému není v tradiční čínské kultuře přikládán 

zdaleka takový význam, jako je tomu u západních kultur. Chápání práva západního typu 

se mezi dalšími filosofickými směry ovlivňujícími tradiční Čínu, jakými jsou 

konfuciánství, taoismus či filosofie jing-yang či moismus, nejvíce blíţí principy 

legalismu
40

. V důsledku převládajících směrů však převládá důraz na morálku, kdy 

právě ta, spíše neţ právo, má zaručit poklidný ţivot ve společnosti. Ta je pak v zásadě 

vnímána jako jednotný organismus, a konflikt individualit v jejím rámci je vnímán jako 

disharmonie a nemoc tohoto organismu, která musí být léčena. 

Tento náhled osvětluje i další specifikum dálněvýchodního práva, kterým je priorita 

trestního a případně správního práva, kdy tresty za porušení jeho pravidel mají dlouho 

zásadní aţ definitivní charakter, neboť jsou vnímány právě jako lék na nemoc 

společnosti
41

. Na stejném podkladu můţeme částečně osvětlit i další z výrazných 

zvláštností, minimálně z pohledu západního právníka, dálněvýchodní právní nauky, 

kterou je dlouhodobé nerozvinutí či dokonce absence norem soukromoprávních. 

Soukromé právo je zde vnímáno jako potencionální zdroj rozporů ve společnosti, a tedy 

nemoci organismu. 

V moderním období čínského práva pak dochází k ovlivnění socialistickou právní 

naukou a maoismem, ovšem spolu se stále výraznějším vlivem západních konceptů, a to 

aţ natolik, ţe jednoznačně můţeme tvrdit, ţe soudobý čínský právní systém v mnoha 

oblastech svými zákonnými ustanoveními odpovídá systému západnímu, tradiční 

pohled však do značné míry přetrvává. 

                                                           
40

 srov. např. DAVID, R. et. al. (ed. comm.).  International encyclopedia of comparative law. Vol. II Ch. 

1, str. 199 : „The legalist asserts that the social life of man must be strictly governed by positive law.“ 
41

 absolutní prioritu trestního práva v tradiční Číně ilustruje i skutečnost, ţe dříve uţívaný výraz pro právo 

má zároveň význam „trest“, zatímco další ze synonymních výrazů, který ovšem tento další význam nemá, 

je více pouţíván aţ moderní naukou 



17 
 

 Japonský systém, ačkoliv se vyvíjí aţ na několik období, v nichţ dochází 

k masivnímu importu právních myšlenek z kontinentu, převáţně separátně vůči 

čínskému, má s ním mnoho společného. Vidíme zde výrazné ovlivnění filosofií a 

částečné potlačení ideje práva jakoţto zásadního systému zaručujícího funkční 

společenské klima ve prospěch morálních pravidel a přirozeného respektu k autoritě 

spolu se zachováním tradičních hodnot. I v samotném praktickém uţití tradičního 

japonského práva nacházíme značné podobnosti, kdy doktrína aplikace práva při 

posuzování sporu je zcela odlišná od západních představ, jak výborně ilustruje např. 

prof. Yosiyuki Noda, kdyţ říká: „There can be no question of a WESTERN style system 

of litigation, designed to show which of the parties to the dispute has the law on his 

side; what is necessary is a system of conciliation, similar to CHINESE… The 

conciliator re-awakens the spirit of community in the parties by appealing to their 

emotions. The solution is not really a legal one, in that it does not decide the rights of 

the parties according to a pre-ordained legislative or customary rule.
42

“ V Japonsku 

navíc existuje silná preference pravidel Giri pro řešení sporů, která nejsou svou povahou 

pravidly právními a jsou zaloţeny právě spíše na emocionálních a osobních vztazích. 

Stejně jako v Číně i v Japonsku je tradiční nauka do velké míry odlišná od současné, 

která je prakticky shodná se západními principy; na území Japonska proces přibliţování 

západu však byl podmíněn historicky jinak a jeho počátky můţeme najít u reforem 

Meidţi. 

Z hlediska postavení obyčeje, jak naznačuje i výše uvedená citace prof. Nody, 

pak mají uvedené skutečnosti dopad v tom, ţe ačkoliv „obyčejová“ pravidla v tradičním 

dálněvýchodním právním myšlení existují (a v současném jsou formálně na ústupu pod 

vlivem západní nauky), nejsou obecně chápána ani tak jako vyjádření práva, ale spíše 

standard morálky, a tedy je nutno je povaţovat spíše za tradici či zvyklosti, neţ za 

obyčej v právním smyslu.
43

 

 

                                                           
42

DAVID, R. et. al. (ed. comm.).  International encyclopedia of comparative law. Vol. II Ch. 1, str. 133; 

volně: „ Na místě není otázka západního stylu řízení, vytvořeného k prokazování toho, která strana sporu 

má právo na své straně; co je (ve sporu) nezbytné je smírčí systém podobný čínskému … smírčí soudce 

obnovuje ve stranách ducha komunity apelujíc na jejich pocity. Řešení pak není vskutku právní v tom 

smyslu, ţe není rozhodnuto na základě předem stanovené legislativy či obyčejového pravidla.“ 
43

 srov. DAVID, R. et. al. (ed. comm.).  International encyclopedia of comparative law. Vol. II Ch. 1, str. 

120 - 136 
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Protikladem v oblasti vnímání obyčejových pravidel jsou vůči dálněvýchodní 

kultuře africké tradiční systémy
44

. Tradiční africké právo je totiţ s kulturou a zvyky 

provázáno natolik, ţe by se mohlo zdát, ţe prakticky neexistuje, a společnost je řízena 

v podstatě tradicí. V té míře, ţe právo zde neexistuje jakoţto zcela svébytný systém 

oddělitelný od tradic a zvyků, náboţenství a případně i filosofie, lze i souhlasit. 

Nicméně rozhodně nelze říci, ţe právo zde neexistuje jako takové
45

. Naopak na základě 

toho, ţe tradiční normy jsou zde povaţovány za neporušitelné a jejich překročení je 

prakticky nemyslitelné, stejně jako dlouhodobě po mnoho generací obecně a 

bezvýjimečně aplikované a charakterem nepsané lze dovozovat, ţe prakticky veškerá 

kulturní normativita je zde normativitou právní, zaloţenou na obyčejových pravidlech
46

. 

Jinými slovy, ţe vytváření kategorie práva jejím oddělováním od kultu, tradice a 

náboţenství zde postrádá smysl, neboť v podstatě jakýkoliv ustálený vzorec chování 

v tradičních afrických kulturách naplňuje znaky právního obyčeje, a je tedy právem. 

Této argumentaci nahrává i charakter tohoto normativního systému, který upozaďuje 

jakákoliv oprávnění z něj plynoucí a je svým charakterem souborem rituálů a 

povinností, které musí být naplňovány
47

. 

Na rozdíl od dálněvýchodních nauk i hinduistické právní kultury zde navíc obyčej ještě 

zůstává poměrně zásadním a aplikovaným pramenem práva, a to přestoţe v současnosti 

je stále více vytlačováno právem postaveném na západních modelech, které jednotlivé 

státy postupně zavádí, více či méně úspěšně, v mnoha právních oblastech do praxe. 

Naproti tomu však zvykové právo fakticky hraje v mnoha částech Afriky stále 

podstatnou roli.
48

 

 

                                                           
44

 případně „africký tradiční systém“ – mezi autory neexistuje úplná shoda v pojímání této problematiky. 

Zatímco International encyclopedia of comparative law. Vol. II Ch. 1 argumentuje spíše pohled 

jednotnosti afrického práva s odchylkami v rámci jednotlivých oblastí, případně kmenů, Menski se v 

Comparative law in a global context : the legal systems of Asia and Africa. 2nd ed. přiklání spíše k pojetí 

systému odlišných právních kultur s jednotícími prvky. 
45

 KEESING, Roger M.; STRATHERN, Andrew J. Cultural anthropology : a contemporary perspective. 

3rd ed., str. 293 
46

 srov. DAVID, R. et. al. (ed. comm.).  International encyclopedia of comparative law. Vol. II Ch. 2, str. 

157 a násl, zejm. 157-158 
47

 srov. např. DAVID, R. et. al. (ed. comm.).  International encyclopedia of comparative law. Vol. II Ch. 

1, str. 138: „African law is bound up with the idea of duty. It takes the form of a rite which must be 

obeyed… In African law is but rarely a legitimate claim supported by pre-established rule.“ 
48

 srov. např. DAVID, R. et. al. (ed. comm.).  International encyclopedia of comparative law. Vol. II Ch. 

1, str. 138 a násl. ; srov. téţ DAVID, R. et. al. (ed. comm.).  International encyclopedia of comparative 

law. Vol. II Ch. 2, str. 157-168, zejm.157-159 
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1.6 Shrnutí a dopad vybraných právních kultur v mezinárodním 

prostředí 

  

 Právní obyčej je v podstatě abstraktní ideou odráţející tradici natolik silnou, ţe 

její porušení je v rámci dané společnosti prakticky nemyslitelným. Konkrétní pravidla 

jím ustanovená jsou však oproštěna od většiny historicko-sociálních konsekvencí. 

V některých společnostech je pak vnímán jako prostě fakticky existující fenomén, který 

není podroben teoretickému zkoumání, ani to v zásadě nepotřebuje. V kontrastu 

k tomuto pohledu, zastávanému judaistickou naukou či islámem, pak v jiných oblastech 

právní kultury, zejména v oblasti anglosaské a kontinentální, nahlíţen úţeji jako pramen 

práva více neţ jako společenský úkaz, a jako takový je i do značné míry rozpracován 

teorií. Anglosaská nauka pak oproti kontinentální nahlíţí na danou problematiku přeci 

jen poněkud méně z formálního hlediska ve prospěch materiálního
49

. Na tomto místě je 

nutno podotknout, ţe v mezinárodním právu v souladu s jeho historickým vývojem i 

soudobými poţadavky zejména na co moţná nejmenší míru výkladových 

nejednoznačností, na nichţ by mohly být zaloţeny mezinárodní spory, převládl druhý 

zmíněný přístup. 

 I z velmi základního exkursu do problematiky náhledu jednotlivých kultur na 

obyčej jakoţto pramen práva je zřejmé, ţe tyto se od sebe liší i v relativně základních 

prvcích. Zatímco současná kontinentálně právní kultura obyčej jakoţto pramen práva 

v zásadě neuznává vůbec, v oblasti anglosaské je mu stále přikládán formálně i fakticky 

jistý význam, kultury další, jako třeba islámská či blízkovýchodní, jsou pak na tradici, 

konzervatismu, a potaţmo i obyčeji, ve své podstatě v různé míře zaloţeny. Vyjdeme-li 

pak ze základního principu mezinárodního práva, a sice ţe konsensus subjektů utváří 

obecně aplikovatelná pravidla, lze nepochybně říci, ţe není myslitelné, aby mezinárodní 

právo mohlo existovat jako funkční celek, pokud by minimálně v základních otázkách 

nebyl tento konsensus zcela všeobecným. Stejně jako platí, ţe právo je ponejvíce 

výsledkem sociálních sil působících v dané společnosti, pak i mezinárodní právo je 

výsledkem interakce jednotlivých subjektů, a tedy i právních kultur jimi zastupovaných, 

motivovaných politickou mocí a názory vyvstávajícími v rámci těchto kultur na otázky 

                                                           
49

 srov. např. ČEPELKA, Čestmír; ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo veřejné. Praha : C.H.Beck, 

2008. 840 s. ISBN 978-80-7179-728-9, str. 102 
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práva a spravedlnosti. Logickým důsledkem toho je pohled na obyčej v mezinárodním 

právu kde jeho hodnota a postavení bude výsledkem této interakce. 

Jinými slovy, je bezpochyby třeba, aby pravidla a teorie upravující zásadní otázky 

mezinárodního práva, a tou bezpochyby problematika pramenů, a tedy i obyčeje, je, 

byla formulována tak, aby byla mezinárodním společenstvím obecně akceptována. 

 Z výše uvedeného pak logicky vyplývá nutnost alespoň základní slučitelnosti 

podstatných prvků mezinárodního práva de facto s jakoukoliv právní kulturou existující 

v rámci mezinárodního společenství. Jiţ na základě tohoto lze bezpochyby říci, ţe 

definice obyčeje mezinárodního práva teorií bude na jedné straně odlišná od jakékoliv 

vnitrostátní, na straně druhé však bude obsahovat s vysokou pravděpodobností alespoň 

některé shodné prvky. V tomto duchu lze nahlíţet například na problematiku času pro 

potřebu tvorby obyčeje v mezinárodním právu. Na jisté době trvání se zde shodnou 

veškeré kultury obyčej jako pramen práva byť i jen historicky uznávající. Zatímco 

kultura anglosaská je zde však velmi konkrétní, co se tohoto poţadavku týká, v dalších 

právních oblastech je doba trvání často ustavena jen mlhavě. Obdobně i samotná výše 

poţadavku na dobu trvání je různá; v anglickém právu je, jak je výše zmíněno, je za 

jistých podmínek uznávána minimální hranice stanovená rokem 1189, v islámském či 

ţidovském právu sahá do hlubší historie. Formální udrţení poţadavku doby trvání pro 

ustanovení obyčejového pravidla v mezinárodním právu lze pak nahlíţet jako logický 

obecně přijatelný důsledek zmíněných rozdílů, stejně tak jako jeho oslabení aspektem 

frekvence uţití konkrétního dotčeného pravidla a neostré stanovení minimální hranice 

pro tento poţadavek. 

 Pochopitelně nelze říci, ţe by výše naznačené schéma ovlivnění mezinárodního 

práva fungovalo stejně či se shodnou intenzitou vůči veškerým právním kulturám. 

Naopak, je logickým důsledkem historického vývoje počínajícího jiţ v období 

zámořských objevů, ţe mezinárodní právo je ovlivněno ponejvíce právem dřívějších 

koloniálních mocností, které náleţí ke kontinetálně-evropské či anglosaské právní 

kultuře. Svou roli zde hraje i skutečnost, ţe západní právní myšlení je zaloţeno více na 

ideji práva jakoţto zásadního a nejdůleţitějšího systému ovlivňujícího společenské 

ţití
50

, zatímco kultury blízkého i dálného východu i kultury africké výrazně akcentují 

                                                           
50

DAVID, R. et. al. (ed. comm.).  International encyclopedia of comparative law. Vol. II Ch. 1, str. 15: 

„…attitude of innumerable Western lawyers and thinkers about law who treat the legal systems an 

outstandingly important feature of social organization, who consider that law counts, and who mean by 
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v tomto směru i další hodnoty, jako jsou morálka, respekt, řád či tradice, a proto i 

přirozeně vyšší zájem západních právníků o regulaci mezinárodního styku právem. 

 Ovlivnění mezinárodního práva zejména západní naukou, ať jiţ anglosaskou či 

kontinentální, je zřejmé i z dalších znaků, které jsou vlastní zejména právě západnímu 

právnímu myšlení a projevují se i v mezinárodním právu. Jedním z těchto znaků je 

doktrinální autonomie, v jejímţ rámci jakkoliv mohou být změny v právu či jeho teorii 

vynuceny vnějšími okolnostmi, sociální situací či politickou silou spíše neţ přímo 

odbornou právní veřejností, tato má obvykle alespoň poradní roli při formulaci právního 

rámce ke konkrétním problémům a udrţuje jeho konstrukci v rámci právní logiky a 

systému ve snaze zamezit inkonsistenci s dalšími oblastmi práva. Dalšími znaky jsou 

také vyvinutá formální organizace, dále, jak jiţ bylo naznačeno, specifická role práva 

ve společnosti projevující se zejména rozvinutými strukturami ústavního a správního 

práva, formalizovaný přístup k pramenům práva a v neposlední řadě v mnoha ohledech 

vyšší z tohoto plynoucí úroveň propracovanosti právní teorie oproti zmíněným africkým 

či východním právním naukám
51

. 

 

Jak jiţ bylo výše naznačeno, je zřejmým, ţe obyčej v mezinárodním právu není 

v ţádném případě obrazem obyčeje vnitrostátního, zvláště s ohledem na skutečnost, ţe 

jednotlivé právní kultury, jejichţ představiteli konkrétní státy jsou, se v náhledu na 

obyčej podstatně liší. Z toho plyne, ţe mezinárodněprávní obyčej je fenoménem na 

obyčeji práva vnitrostátního nezávislým, nicméně na druhou stranu je třeba zdůraznit 

skutečnost, ţe zejména jeho teorie z vnitrostátních pohledů zejména některých právních 

kultur organicky čerpá. 

 

  

                                                                                                                                                                          
„law“ the set of substantive rules, procedures and techniques which lawyers themselves regard as in a 

general sense determinative of relevant questions.“ 
51

 dále srov. např DAVID, R. et. al. (ed. comm.).  International encyclopedia of comparative law. Vol. II 

Ch. 1, str. 45 a násl. 
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2. Obyčej jako pramen mezinárodního práva 
 

 Výklad k pramenům mezinárodního práva je obvykle uveden citací Článku 38 

Statutu Mezinárodního soudního dvora, který je všeobecně široce uznáván jakoţto 

nejautoritativnější a ucelený výčet co do pramenů mezinárodního práva
52

, ačkoliv 

výrazu pramen není přímo pouţito. Zmíněný článek stanoví: 

1. Dvůr, jehož úkolem je rozhodovat podle mezinárodního práva spory, které jsou mu 

předloženy, aplikuje 

a) mezinárodní úmluvy, ať obecné či partikulární, stanovící pravidla výslovně 

uznaná státy ve sporu; 

 b) mezinárodní obyčej, jakožto důkaz obecné praxe uznávané za právo;  

 c) obecné zásady právní uznávané civilizovanými národy; 

 d) s výhradou ustanovení článku 59 soudní rozhodnutí a učení 

nejkvalifikovanějších znalců mezinárodního práva různých národů jakožto 

podpůrný prostředek k určování právních pravidel. 

 2. Toto ustanovení se nedotýká pravomoci Dvora rozhodovat ex aequo et bono, jestliže 

strany s tím souhlasí.
53

 

Bylo by však zásadní chybou tento výčet povaţovat za výčet sám o sobě 

hierarchický
54

, případně jakkoliv dovozovat, s výjimkou soudních rozhodnutí a učení 

nejkvalifikovanějších znalců v bodu d), který jiţ sám o sobě hovoří o prostředku 

podpůrném, takovou hierarchii i na faktické bázi. 

Je tedy třeba odmítnout některá tvrzení o faktické významové nadřazenosti 

některých pramenů mezinárodního práva vůči jiným, která se vyskytovala ve 

starší odborné literatuře, zejména ve vztahu obyčeje a mezinárodní smlouvy. Takové 

                                                           
52

 srov. např. SHAW, Malcolm N. International law. 6th ed. Cambridge : Cambridge University Press, 

2008. 1542 s. ISBN 978-0-521-89929-1, str. 70 : „widely recognized as the most authoritative and 

complete statement as to the sources of international law“, příp. BROWNLIE, Ian. Principles of Public 

International Law. 7th ed. Oxford : Oxford University Press, 2008. 784 s. ISBN 978-0-19-955683-0, 

str.5: „generally regarded as a complete statement of the sources of international law“ 
53

 cit. znění dle ONDŘEJ, Jan (ed.); POTOČNÝ Miroslav (ed.). Obecné mezinárodní právo 

v dokumentech.3. vyd. Praha : C.H.Beck, 2010. 353 s. ISBN 978-80-7400-330-1; totoţné znění dostupné i 

na http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-

mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf ; stav k 7.2.2011, 13:53 CET 
54

 Např. BROWNLIE, Ian. Principles of Public International Law. 7th ed., str.5: „…if looked at closely, 

cannot be regarded as a straightforward enumeration of the sources. … The provisions are not stated to 

represent a hierarchy…“; obdobně např. SHAW, Malcolm N. International law. 6th ed., str. 123-7 ; srov. 

téţ Case concerning Right of Passage over Indian Territory (Merits) ,Judgment of 12 April 1960: I.C.J. 

Reports 1960, p. 6., opinion Judge Moreno Quintana 
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významově-hierarchické uspořádání dovozoval například Outrata, tvrdíc, ţe „Na 

prvořadý význam mezinárodních smluv v současném období ukazuje též pozitivní 

ustanovení čl. 38 Statutu Mezinárodního soudního dvora, který uvádí mezinárodní 

smlouvy na prvém místě před mezinárodním obyčejem“.
55

 Vzhledem k aktuálnímu 

postavení obyčeje lze říci, ţe je všeobecně uznáváno, že obyčej nestojí na nižším stupni 

hierarchie než mezinárodní smlouva, ale oba prameny jsou rovnocenné.
56

 

Zároveň je však třeba zdůraznit, ţe polemika o významu a postavení obyčeje 

v rámci systému pramenů mezinárodního práva je dnes opět, či snad stále, ţivá, ačkoliv 

je postavena na poněkud jiných argumentech
57

. 

 

2.1 Konstitutivní prvky obyčeje v mezinárodním právu 

 

Obyčej
58

 je tedy bezpochyby jedním ze základních pramenů mezinárodního 

práva, který je statutem Mezinárodního soudního dvora definován jakoţto „důkaz 

obecné praxe uznávané za právo“. Tato proklamace však zcela ponechává stranou např. 

to, kdo je subjektem této „praxe“, ani dále nerozvádí, co je moţno za praxi ve smyslu 

výše citovaného ustanovení povaţovat. Obdobně lze diskutovat i pojem „důkaz“. 

Nejprve tedy několik slov k subjektům, které jsou svojí „praxí“ způsobilé 

stanovit pravidla s kvalitou mezinárodního obyčeje. Je nezpochybnitelným, ţe klíčovým 

subjektem jsou zde suverénní státy. Otázka, zda ovšem pod subjekt lze zde podřadit i 

mezinárodní organizace mezivládní povahy, případně i mezinárodní organizace sui 

generis, jakou je např. Mezinárodní červený kříţ, jiţ však takto jednoznačnou odpověď 

nenabízí. Např. Brownlie se ve svých Principles of International Law odvolává na 

„…princip, že všeobecná shoda států vytváří obecně aplikovatelná pravidla (principle, 

that general consent of states creates rules of general application)…“ s dodatkem, ţe 

                                                           
55

 OUTRATA, Vladimír. Mezinárodní právo veřejné. Praha : Orbis, 1960. 636 s., str. 26, obdobně 

ČEPELKA, Čestmír. Smlouva a obyčej v mezinárodním právu. Praha : Univerzita Karlova, 1984. 70 s., 

str. 50 
56

 ČEPELKA, Čestmír; ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo veřejné., str. 98 
57

 viz dále v třetí části 
58

 obecně k teorii viz např. OPPENHEIM, L.F.L.; JENNINGS, Robert, Sir (ed.); WATTS, Arthur, Sir. 

(ed.) Oppenheim´s international law. 9th  ed., Vol. I., str. 25-31 ; BROWNLIE, Ian. Principles of Public 

International Law. 7th ed., str. 6-12 ; SHAW, Malcolm N. International law. 6th ed., str. 72-93 ; 

SCHWARZENBERGER, Georg; BROWN, E.D.  A manual of international law. 6th ed. Milton (near 

Abingdon, Oxon) : Professional Books, 1976. 612 s. ISBN 0903486-26-1, str.  26-27 ; ČEPELKA, 

Čestmír; ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo veřejné, str. 97 a násl. ; SØRENSEN, Max (ed.). Manual 

of public international law. Londýn : Macmillan, 1968. 930 s., str. 128 a násl. 
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„…definice obyčeje v mezinárodním právu je v podstatě vyjádřením tohoto principu 

(the definition of custom in international law is essentially a statement of this 

principle…)
59

“, z čehoţ lze dovozovat, ţe „praxi“ ve smyslu článku 38 Statutu MSD 

chápe výhradně jako praxi státní, resp. mezistátní, bez přímého vlivu mezinárodních 

organizací, a to i s odkazem na Asylum case.
60

 Naproti tomu M.N. Shaw v textu 

International Law říká, ţe „Mezinárodní organizace mohou fakticky být nápomocny při 

vytváření obyčejového práva“
61

 s odkazem na některé další případy řešené MSD
62

,. 

Otázka subjektivity mezinárodních organizací vzhledem k vytváření norem 

obyčejového práva však není problematickou pouze z pohledu neshody autorů ve věci. I 

v případě, ţe připustíme role mezinárodních organizací v procesu vytváření obyčeje, je 

třeba poukázat na problematiku přičitatelnosti konkrétního jednání dané organizaci 

v praxi, neboť často bude obtíţným, ne-li nemoţným, stanovit, zda dotčené jednání je 

projevem vlastní subjektivity mezinárodní organizace jako takové, či je-li pouze více či 

méně přímým důsledkem aktivity států, které jsou takovou organizací sdruţeny, nebo 

dále, jsou jejími zakladateli. 

Právě výše naznačený problém ohledně přičitatelnosti vede k situaci, kdy, jak se 

zdá, většina autorů tuto otázku raději přímo či se k ní přímo nevyjadřuje, anebo se 

přiklání raději k názoru, ţe jakákoliv praxe vyplývající z činnosti mezinárodních 

organizací je v konečném důsledku povaţována za praxi státní
63

. 

Pojem „důkazu“
64

 obecné praxe má v definici obyčeje dvojí význam. Jednak 

obyčej sám je povaţován za důkaz „obecné praxe“ která jiţ probíhá bez ohledu na to, ţe 

v počátcích jednoznačně podloţena obyčejem nebyla. Také ovšem svým významem 

implikuje nutnost podepření existence „praxe“, a potaţmo obyčeje samého, materiálním 

                                                           
59

 BROWNLIE, Ian. Principles of Public International Law. 7th ed., str. 3 
60

 dále srov. např. „…abstention of a protest by a substantial number of states in face of practice followed 

by some others.“ v BROWNLIE, Ian. Principles of Public International Law. 7th ed., str. 8 ; či „The way 

in which, as a matter of practice, custom resolves itself into a question of special relations is illustrated 

further by the rule that a state may contract out of a custom in the process of formation.“ tamtéţ, str. 11  

Asylum case 
61

 SHAW, Malcolm N. International law. 6th ed., str. 83 
62

 Reparation for injuries suffered in the service of the United Nations, Advisory Opinion: I.C. J. Reports 

1949, p. 174. ; případně téţ Reservations to the Convention on Genocide, Advisory Opinion : I.C. J. 

Reports 1951, p. 15. 
63

 srov. např. DEGAN, V.D. Sources of international law. Haag : Kluwer Law International, 1997. 564 s. 

ISBN 90-411-0421-6, str. 147-150 
64

 V anglické jazykové verzi je ve statutu na tomto místě uţito výrazu „evidence“ 
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dokladem. Takovýto materiální důkaz
65

 prokazuje, či alespoň podporuje, svou vlastní 

existencí i existenci samotného obyčeje a je nutným jiţ v důsledku základního 

charakteru obyčejové normy jakoţto nepsaného pramene práva. Takovéto materiály 

jsou obvykle početné a mohou se vyskytovat v mnoţství odlišných forem. Za průkazné 

zdroje v tomto ohledu jsou povaţovány materiály, jakými jsou např. tisková prohlášení, 

politická vyjádření v nejrůznějších formách projevu, diplomatická korespondence, 

manuály k právním otázkám, vojenské a námořní rozkazy, národní i mezinárodní soudní 

rozhodnutí atd., přičemţ jejich hodnota se pochopitelně v závislosti na okolnostech 

můţe v jednotlivých případech lišit. Jinými slovy tedy ani zde nelze dovodit ţádné 

hierarchické uspořádání
66

. 

Dalším podstatným aspektem obyčeje je charakter praxe. Jen praxe s určitými 

kvalitativními znaky můţe podloţit mezinárodní obyčej
67

. Jedním ze zde vyţadovaných 

elementů je i uniformita a konzistence praxe. Podkladem je zde rozhodnutí MSD 

Asylum case, v němţ je řečeno, ţe „The party which relies on a custom…must prove 

that this custom is established in such a manner that it has become binding on the other 

party“ a „is in accordance with constant and uniform usage practiced by the states in 

question…
68

“, tedy ţe strana opírající se o obyčej musí prokázat, ţe obyčej je 

povaţován za závazný v souladu se stálou a jednotnou praxí dotčených států. Ačkoliv 

citované rozhodnutí MSD se týká primárně aplikace obyčejových pravidel 

partikulárního charakteru vztaţených k americké oblasti, avšak oprostíme-li se od 

vyjádření důkazního břemene zde obsaţeného, obecné vyjádření ke kvalitě obyčeje 

ve smyslu výslovně vyjádřeného poţadavku na uniformitu a stálost, by zřejmě bylo 

moţno přesvědčivě vztáhnout i na obecné mezinárodní právo. Poţadovaná uniformita 

nemusí být zcela absolutní, nicméně musí jít v kaţdém případě o věcnou uniformitu 

(substantive uniformity)
69

, coţ otevírá prostor pro individuální posuzování případů a 

                                                           
65

 toto slovní spojení nelze zaměnit s pojmem materiálního pramene práva, zejména proto, ţe materiální 

pramen udává konkrétní podobu obecného právního pravidla, a to sám o sobě, zatímco zde, jakkoliv 

mohou být různé formy materiálních dokladů ve svém obsahu konkrétní, se právní pravidlo takto 

nevytváří. 
66

 srov. BROWNLIE, Ian. Principles of Public International Law. 7th ed., str. 6 
67

 např. ČEPELKA, Čestmír; ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo veřejné., str. 101: „…ne každá praxe 

má obyčejotvornou hodnotu. Tu má pouze kvalifikovaná praxe, která vykazuje určité znaky.“ 
68

 Colombian-Peruvian asylum case, Judgment of November 20th 1950 : I.C. J. Reports 1950, p. 266., str. 

14 
69

 Fisheries case, Judgment of December 18th, I95I: I.C. J. Reports 1951, p. 116. 
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činí posouzení jednotnosti praxe otázkou zaloţenou do značné míry na přístupu 

soudce
70

. 

Obdobně ne zcela ostře je vymezen poţadavek doby trvání aplikace daného 

pravidla na vztahy subjektů. Ačkoliv tento aspekt je brán v potaz, není nijak pevně 

stanoven minimální časový interval, ale je-li v konkrétních případech prokazatelně 

splněn poţadavek jednotnosti a konsistence praxe, postačuje i relativně krátká aplikační 

doba, zvláště dojde-li v rámci takového období k frekventovanému uţití dotčeného 

pravidla. Zatímco v některých oblastech práva dochází k utváření obyčejových pravidel 

relativně pomalu, v jiných, jako např. oblast uţití vzdušného prostoru nebo 

kontinentálního šelfu, se obyčeje konstituují v podstatně kratších časových rozmezích. 

Lze tedy uzavřít, ţe ačkoliv doba, po níţ je pravidlo uţíváno, je zohledňována, nejde o 

prvek zcela zásadní
71

. 

Výše citované ustanovení článku 38 Statutu Mezinárodního soudního dvora 

výslovně uvádí další z kvalitativních aspektů, kteréţto je třeba vzhledem k praxi 

konstituující mezinárodní obyčej naplnit, a tím je obecnost této praxe. Tato obecnost, či 

téţ všeobecnost, není, stejně jako je tomu u poţadavku jednotnosti, chápána jakoţto 

obecnost absolutní
72

. Reálně je přezkum naplnění tohoto znaku zaloţen na dvojím 

pohledu na věc. V prvé řadě se zaobíráme otázkou aktivního přístupu, tedy je nutno 

prokázat, ţe určitý počet subjektů ve shodě se zkoumaným pravidlem jednal nebo jedná, 

a to při naplnění všech dalších potřebných kvalitativních znaků takového jednání. Je 

však třeba vzít v potaz i roli pasivních subjektů, jinými slovy existenci obyčejového 

pravidla jako takového či alespoň jeho účinnost vůči některým subjektům můţeme 

popřít důkazem o jejich protestu vůči vznikající praxi, či jednání proti ní, neboť 

z absence protestu je moţno dovozovat tacitní souhlas dalších dotčených subjektů s 

pravidlem. V takovém případě je třeba pochopitelně operovat s nezanedbatelným 

počtem oponujících subjektů, opačný přístup by byl z hlediska mezinárodní reality 

vzhledem k počtu subjektů a rozdílnosti jejich zájmů zjevně nesmyslný
73

. 
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 srov. např. BROWNLIE, Ian. Principles of Public International Law. 7th ed., str. 7 
71

 BROWNLIE, Ian. Principles of Public International Law. 7th ed., str. 7 MSD „does not emphasize the 

time element as such in its practice“ 
72

 v anglické verzi je toto vyjádřeno poněkud jasněji jiţ samotným statutem, kdyţ jde o poţadavek 

„generality“, nikoliv „universality“, zatímco v češtině jsou výrazy „obecnost“ a „všeobecnost“ často 

uţívána synonymně 
73

 s výhradou situací, kdy subjekt vystupuje proti pravidlu dlouhodobě a konstantně jako tzv. „persistent 

objector“ 
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Na tomto místě je třeba zdůraznit, ţe absence protestu je prvkem pro utváření 

obyčejového pravidla významným, není bez dalšího dostatečná. Dokladem této 

skutečnosti je rozhodnutí Lotus Case, v němţ je rozebráno, ţe absenci protestu ze strany 

lze jako tacitní vyjádření souhlasu s daným pravidlem chápat pouze nasvědčují-li tomu 

další okolnosti a důkazy, v opačném případě lze absenci protestu vykládat pouze jako 

nezájem dotčených subjektů o situaci
74

, a následně shrnuto, ţe pouze v případech, kdy 

státy neprotestují, protoţe se cítí dotčeným pravidlem vázány, lze hovořit o obyčeji
75

. 

Právě souhlas se závazností pravidla subjekty, jak je ostatně vyjádřeno i 

formulací „…uznávané za právo“ uţitou Statutem MSD, tedy de facto vnitřní postoj 

subjektu k dané problematice je posledním elementem, který musí být přítomen, máme-

li konkrétní usus povaţovat za právo se všemi důsledky z toho plynoucími, či právě jen 

za usus. Tento postoj je vyjádřen pomocí opinia juris, které je rozhodujícím faktorem 

pro určení, zda subjekt nahlíţí na dané pravidlo jako na zvyklost bez právní závaznosti, 

či jako obyčej mezinárodního práva. Toto je jasně vyjádřeno v návaznosti na předchozí 

případy v North Sea Continental Shelf case
76

. Komplikujícím faktorem zde můţe být 

otázka, co a za jakých okolností můţe být z materiálního hlediska pokládáno za 

dostatečný důkaz opinia juris, jinými slovy kým a čím, kterými konkrétními osobami a 

díly či doklady, je opinio juris reprezentováno. V některých případech pak lze dojít i 

k tomu, ţe zatímco teoreticky je opinio juris poţadováno jakoţto předpoklad vzniku 

obyčeje, a jako takové by mu mělo předcházet, v praxi je obtíţné k tomuto nalézt 

doklady a následně argumentovat existenci opinia juris jinak neţ právě na základě 

obyčeje, tedy jako aspektu obyčej pouze potvrzujícího, a tedy i následného, jak dokládá 

např. nesouhlasné stanovisko (dissent) soudce Tanaky v North Sea Continental Shelf 

case
77

. Faktem i přesto zůstává, ţe obvykle je za dostatečný důkaz existence opinia juris 
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 S.S. Lotus (Fr. v. Turk.), 1927 P.C.I.J. (ser. A) No. 10 (Sept. 7), strp.28 „Even if the rarity of the 

judicial decisions to be found among the reported cases were sufficient to prove in point of fact the 

circumstances alleged … it would merely show that states had often, in practice abstained from … and 

not that they recognized themselves as being obliged to do so.“ 
75

 tamtéţ „…for only if such abstention were based on their being conscious of a duty to abstain would it 
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ve věci povaţován konsensus v literatuře, stejně jako je za něj povaţováno předchozí 

určení rozhodnutím MSD či jiným mezinárodním tribunálem, popřípadě i další doklady. 

 

Jakkoliv se v práci zásadně zabýváme problematikou obyčeje jakoţto normy 

obecného mezinárodního práva, tedy jakoţto normy obecně závazné, bylo by nešťastné 

alespoň nezmínit problematiku partikulárních obyčejů. Existence tohoto typu norem je 

totiţ nesporným faktem. 

Normy partikulárního obyčejového práva se vytváří v zásadě na obdobných 

principech, které jsou výše rozebrány pro obyčej obecného mezinárodního práva, 

nicméně jsou uţ v tomto okamţiku, a následně i co do závaznosti, omezeny na omezený 

počet stran. Dle pojítka mezi těmito stranami a jejich počtu se hovoří o místních, 

lokálních či oblastních obyčejích tam, kde norma je závazná v rámci určité geografické 

oblasti obvykle určené dále i kulturně, historicky, sociálně či ekonomicky. Obdobně lze 

hovořit o speciálním obyčeji např. tam, kde k úpravě konkrétní problematiky existuje 

jednak mezinárodní úmluva zavazující větší počet stran, ale zároveň některé její 

signatářské státy vůči sobě v dané věci postupují odchylně od jejich ustanovení, a to při 

naplnění podmínek vzniku obyčejového pravidla. 

V těchto případech ovšem nachází své opodstatnění pohled na normu 

partikulárního obyčejového práva spíše jako na tacitní smlouvu
78

, na rozdíl od vnímání 

obecně platných obyčejových norem jakoţto zcela svébytného pramene mezinárodního 

práva, neboť partikulární obyčej v zásadě zakládá práva a povinnosti pouze stranám, 

které se na jeho utváření aktivně podílí
79

. 

 

2.2 Základ historického vývoje obyčeje a jeho postavení 

v mezinárodních vztazích - prekodifikační období 

 

 Zkoumání historického postavení mezinárodního obyčeje je minimálně 

v prvopočátcích poměrně obtíţným. Zcela zásadním problémem je zde otázka od kdy 

můţeme vůbec hovořit o mezinárodním právu jako takovém či alespoň o jeho 

počátcích, a následně tedy i kdy můţeme hovořit o konkrétním obyčejovém pravidle 

jako o pravidle mezinárodním. Počátky mezinárodního práva jako takového jsou přitom 
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s obyčejovými normami pevně spjaty. Role obyčeje právě v tomto období je 

nepochybně klíčovou
80

. Obdobně pak jisté obtíţe činí skutečnost, ţe v daném období 

neexistuje minimálně ucelený, v počátcích dokonce ţádný, teoretický základ 

k problematice obyčejových pravidel
81

, a o to obtíţnější je i samo stanovení, zda 

konkrétní norma je zvyklostí či kulturním rituálem, a kdy se stává právem. 

 S ohledem na výše řečené je tedy s jistou výhradou moţno diskutovat přesah 

obyčejových pravidel mezinárodního práva aţ do starověku či raného středověku. 

Zejména některá obyčejová pravidla „mezinárodního“ práva, která bychom řadili dnes 

k právu válečnému či právu diplomatickému a konzulárnímu, případně právu zvláštních 

misí, můţeme pak povaţovat za prastará. Takto jsou dokladovány například zákazy 

některých technik boje na dálném východě, zejména v oblasti Číny a Indie, obdobně 

zákaz ničení polností a zemědělských budov v Indii, formální pravidla okupace a 

vyhlašování války v Římě či v zásadě obecně uznávané pravidlo o nedotknutelnosti 

vyslanců. Z hlediska faktické náplně konkrétních pravidel jsou tato součástí 

mezinárodního práva i dnes a jsou chápána jakoţto obecné mezinárodní právo
82

. Na 

druhou stranu je ovšem nutno poukázat na několik problémů souvisejících se zde 

příkladmo uvedenými pravidly. 

 V prvé řadě jde o otázku, zda lze vůbec hovořit o obyčeji s ohledem na motivaci 

zainteresovaných stran. Budeme-li důsledně poţadovat prvek přesvědčení subjektu o 

právní závaznosti normy, dle níţ jedná, lze se pak domnívat, ţe tento aspekt nedochází 

naplnění. Daleko spíše lze předpokládat pouze přesvědčení o výhodnosti takového 

jednání – vyslance či vyjednavače je v tomto směru moţno chápat jakoţto rukojmí, a 

následně předpokládat odvetná opatření protistrany, bude-li mu ublíţeno. Obdobně lze 

nahlíţet i na zmíněný zákaz ničení polností, kdy daleko spíše neţ motivaci humánností 

takového zákazu můţeme spatřovat motivaci ekonomickým profitem, který by byl 

ztracen v případě neexistence zákazu, zvláště zdůrazníme-li, ţe řečený zákaz se netýká 

jiných typů civilního majetku, neţ zemědělského, tedy například obydlí civilistů. Zdá se 

tedy, ţe daleko spíše neţ o obyčeji by zde tedy bylo moţno hovořit o zvyklosti. Přesto 

                                                           
80

 DAILLIER, Patrick; PELLET, Alain. Droit international public.7
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jsou právě pravidla tohoto typu povaţována spolu s pravidly námořního práva za 

základní kámen mezinárodního práva vůbec
83

. 

 Obdobně problematickým je charakter takových norem, kde těţko lze hovořit o 

„mezinárodním“ obyčeji, neboť ve všech uvedených příkladech jde vţdy o pravidlo 

postavené nikoliv na konsensu všech dotčených stran, ale fakticky vynucované jakoţto 

právo jednoznačně či potenciálně silnější strany v obavě před následnou represí při jeho 

nedodrţení, v případě římských zvyklostí k vyhlašování války jde pak o úpravu zcela 

jednostrannou. V tomto ohledu je ovšem situace odlišná v antickém Řecku, kde 

vzhledem k formální nezávislosti městských států lze říci, ţe technicky jde alespoň o 

vztahy mezistátní, ačkoliv o mezinárodních hovořit ještě nepochybně nelze. Normy a 

instituty v takových vztazích uţívané, jakým bylo například právo azylu, pak mají 

jednoznačně blízko k mezinárodnímu právu. 

 Zejména jiţ zmíněné oblasti práva válečného a diplomatického a konzulárního 

se dále rozvíjí jiţ od raného středověku, situace je nicméně dále do značné míry 

komplikována postavením katolické církve a vlivem papeţského stolce
84

. Pravidla 

omezující techniky boje jsou zde obdobně jako na Dálném východě spíše motivována 

ctí a válečnickou morálkou neţ vědomím právní závaznosti, často zmiňované normy 

jako zákaz bojů v období církevních svátků a v dalších dnech na druhou stranu nemají 

opět konsensuální charakter, ale jsou odvozeny od mocenského postavení církve. 

Mnoţství válek je také pouze lokálního charakteru, a pravidla zde aplikovaná tedy 

nejsou pravidly mezinárodními či mezistátními; naproti tomu na vskutku mezinárodní 

konflikty, např. na kříţová taţení, se taková omezení nevztahují. Přes tyto skutečnosti 

však lze v zásadě říci, ţe právě v těchto pravidlech můţeme spatřovat základ 

obyčejového „mezinárodního“ práva. Obdobně zejména v rámci éry zámořských objevů 

na přelomu středověku a novověku dochází i k počátečnímu utváření práva námořního, 

přičemţ v souvislosti s tímto jsou dotčené nepsané normy jiţ beze sporu pravidly 

mezinárodního obyčejového práva
85

. 
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 Na přelomu středověku a v raném novověku dochází k dalšímu rozvoji obchodu 

a plavby, který si vyţaduje i další posuny na poli mezinárodního práva. Ideje reformace 

navíc stále více rozdrobují myšlenku papeţské nadvlády a dochází k rozvoji moderních 

národních států jako Francie, Anglie či Španělsko, které se stávají klíčovými hráči na 

mezinárodní scéně. Tyto skutečnosti přinášejí rozvoj mezinárodního práva v mnoha 

oblastech včetně samotné jeho teorie. V 16. a 17. století píší autoři jako Francisco 

Vitoria, Alberto Gentili, Thomas Hobbes či Samuel Puffendorf
86

. 

 Z hlediska teorie obyčeje je však více důleţitým aţ pozitivismus 18. století, 

v jehoţ rámci se formulují některé formální poţadavky na mezinárodněprávní obyčej, 

stále však chybí některé z dnes podstatných aspektů, zejména poţadavek na přítomnost 

psychologického elementu obyčeje reflektovaného opiniem juris. Na obyčej je tedy 

nahlíţeno jako na vyjádření tacitní úmluvy států
87

, Van Bynkershoek dokonce jde 

v tomto duchu dále a dodává, ţe obyčej nemá v ţádném případě přednost před 

výslovným vyjádřením poţadavkem subjektu, čímţ de facto neuznává existenci 

kogentních obyčejových pravidel mezinárodního práva, byť vzhledem k době by šlo 

pouze o teoretickou konstrukci
88

. Ucelená koncepce se vytváří aţ později pod vlivem 

Německé historické školy, kde za významného teoretika obyčeje je povaţován Karl von 

Kaltenborn, nicméně ani ten ještě nepovaţuje poţadavek opinia juris za relevantní. 

Opinio juris je následně jako nutný prvek akceptováno aţ na konci 19. století, kdy se má 

za to, ţe je obhájen a teoreticky rozpracován švýcarským juristou Rivierem
89

. 

 

2.3 Kodifikační činnost a její výsledky 

  

 Pod pojmem kodifikace v dnešní době rozumíme písemné vyjádření obsahu 

doposud obyčejových, a jako takových nepsaných, normativních pravidel 

mezinárodního práva. Provádí se formou mezinárodní smlouvy, kteráţto je následně 

nazývána kodifikační úmluvou. Z toho ovšem plyne, ţe „zatímco obecně platné 

mezinárodní právo obyčejové (tedy nepsané) je platné pro všechny státy mezinárodního 
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společenství, příslušná kodifikační úmluva, přinášející jeho písemné vyjádření, platí jen 

pro některé účastníky tohoto mezinárodního společenství států.
90

“, jak odpovídá 

charakteru mezinárodních úmluv
91

. Kodifikační úmluva i proto také obyčej 

nenahrazuje, ten zůstává v platnosti a je nadále závazný i pro subjekty, které nejsou 

přímo účastníky kodifikační úmluvy. 

 V této chvíli se kodifikační úmluvy rozdělují na úspěšné a neúspěšné. Za 

úspěšnou kodifikační úmluvu povaţujeme takovou, jejíţ formulace je i dalšími subjekty 

neţ přímo se jí účastnícími povaţována minimálně za akceptovatelnou, či výhodnou do 

té míry, ţe se touto úpravou fakticky řídí, a to včetně případných rozvojových pravidel 

v ní obsaţených (viz níţe). Tyto subjekty jsou pak vázány nikoliv smluvní formou 

úmluvy, neboť nejsou jejími účastníky, ale jejím obyčejoprávním ekvivalentem. „Obsah 

úspěšné kodifikační úmluvy tedy vstoupí do oblasti obecně platného mezinárodního 

práva, avšak nikoliv tím, že by se – předpokládaně – rozšířil počet účastníků dané 

úmluvy…
92

“. Slovo „obsah“ je zde třeba zdůraznit, neboť úmluva se tímto nestává 

univerzálně platnou, tuto kvalitu získává právě a jen její korespondující obyčejoprávní 

ekvivalent. Dá se tedy říci, ţe v rámci úspěšné kodifikační úmluvy dojde takto ke 

konkretizaci stávajících obyčejových pravidel obsahem úmluvy a obyčejová pravidla 

jsou pak nadále uplatňována v souladu se zněním této úmluvy. U neúspěšné kodifikační 

úmluvy tento proces nenastane. 

 Kodifikace je tedy procesem klarifikace nepsaného obyčejového práva 

prostřednictvím jeho inkorporace do normy psané. Jejím účelem je mimo jiné zajistit 

větší precisnost skrze psaný předpis („greater precision through the written act“), ale 

také vyjasnit trend vůči konkrétní normě („a trend towards particular norm).
93

“ S tímto 

procesem je tak svázán i proces další, kterým je rozvoj mezinárodního práva. V rámci 

kodifikačních snah dochází pochopitelně k utřídění a logickému uspořádání dotčených 
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pravidel v ucelený normativní celek. Současně s tím naráţíme na problém tzv. bílých 

míst, tedy oblastí či suboblastí, které nejsou dosavadním nepsaným právem pokryty 

dostatečně nebo vůbec. V jejich rámci pak odůvodněně dochází k doplnění existujícího 

stavu o pravidla nová, která dosavadní úpravu obohacují a rozvíjejí. Tato pravidla 

označujeme jako pravidla rozvojová. Vzhledem k praktické neoddělitelnosti těchto 

procesů se vytváří téţ ustálený pojem „kodifikace a rozvoj mezinárodního práva“. 

 

Počáteční idea zavedení kodifikačního procesu na poli nepsaného práva 

vycházející z nedostatečné exaktnosti nepsaného práva zejména v okamţiku sporu o 

toto právo je uceleně prezentována poprvé na konci 18. století J. Benthamem ve spisu 

Principles of International Law, jiţ si jasně uvědomující pouze kodifikace můţe 

alespoň částečně odstranit jeden ze zásadních praktických problémů obyčejových 

norem, a to jejich neostrost a vágnost
94

. S obdobnou myšlenkou v tomto období pracuje 

také ve Francii Abbé Gregoire. Praktického naplnění jejich idejí se setkáváme aţ od 

poloviny 19. století, navíc nejstarší kodifikační snahy vycházejí od soukromých 

institucí, jednotlivých autorů či učených společností. Jakkoliv tyto samy o sobě 

nemohly zajistit kodifikaci mezinárodního práva a těţko mohly být i přímo přijímány, 

zejména z důvodu aţ přílišné obsáhlosti a komplexnosti jako primární podklady pro 

kodifikaci samotnými subjekty mezinárodního práva
95

, existuje zde jistý nesporný vliv 

na jeho rozvoj. V roce 1863 například americký autor Francis Lieber sepsal jako první 

uceleně ustanovení práva válečného v díle „Instructions of the United States´ Armies in 

the Field“ Podstatným datem zde byl i rok 1873, v němţ došlo k zaloţení Institutu 

mezinárodního práva (Institut de Droit International) a Sdruţení pro mezinárodní právo 

(International Law Association, pův. Association for the Reform and Codification of the 

Law of Nations). Obě tyto společnosti připravily několik návrhů kodexů a dalších textů 

a schází se na pravidelné bázi dodnes. Obdobně významná role je přiznávána 
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Harwardské universitě a při ní roku 1927 zaloţené Harward Research in International 

Law, některými autory je věnována pozornost i dalším soukromým organizacím
96

. 

V souvislosti s kodifikačními snahami na mezivládní bázi se obvykle na prvním 

místě zmiňuje v letech 1814 – 1815 konaný Vídeňský kongres, kde byl přijat zákaz 

obchodu s otroky a pravidla týkající se reţimu mezinárodních řek a tříd diplomatických 

zástupců. Dalším významným milníkem jsou první a druhá Haagská mírová konference 

v letech 1899 a 1907. Konference čerpaly i z předchozí práce jednotlivců a společností, 

jmenovitě např. z jiţ zmíněného Lieberova díla Instructions of the United States´ 

Armies in the Field. Jakkoliv je třeba zdůraznit, ţe veškeré úmluvy přijaté těmito 

konferencemi
97

 co do techniky jsou spíše odrazem rozvoje mezinárodního práva na poli 

zejména válečného práva neţ jeho kodifikace, toto však nijak nesniţuje jejich přínos. 

Jakékoliv případné další snahy na tomto poli byly přerušeny 1. světovou válkou
98

. 

 Meziválečná kodifikace je pak zejména ve světle neúspěchu Společností národů 

roku 1930 pořádané Haagské kodifikační konference, která oproti očekávání nevykázala 

ţádné výsledky v oblasti odpovědnosti států, vydala pouze několik doporučení pro 

oblast teritoriálních vod a dílčích úspěchů dosáhla pouze v problematice občanství
99

. 

Příčiny neúspěchu jsou spatřovány ve vícero oblastech. Zaprvé cíle konference byly 

stanoveny příliš ambiciózně oproti úspěšným konferencím Haagským, kdy tyto si kladly 

za cíl vypořádat se s konkrétními dílčími otázkami, zde bylo ambicí konference 

kodifikovat celé oblasti právních vztahů., navíc výběr nepříliš souvisejících témat měl 

za následek rozdrobení pozornosti účastníků konference mezi tato témata. Zadruhé se 

v průběhu konference vyskytly metodické problémy a i politická příprava a podpora je 

shledávána nedostatečnou. Na druhou stranu souběh těchto aspektů měl za následek 

vytvoření idey nezávislého orgánu znalců a expertů, který by se napříště otázkami 

kodifikace a rozvoje mezinárodního práva zabýval. 

Po roce 1930 navíc jiţ k dalším pokusům stran kodifikace před 2. světovou válkou ze 

strany Společnosti národů nedošlo, jediným větším úspěchem v tomto období tak 
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zůstávají dvě úmluvy z roku 1929 pro oblast válečného práva – Ţenevská úmluva o 

zlepšení osudu raněných a nemocných v polních armádách (Convention de Genève pour 

l´amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne) a Ţenevská 

úmluva o zacházení s válečnými zajatci (Convention de Genève pour l´amélioration du 

sort des prisonniers de guerre). Na druhou stranu však byla v roce 1931 v rámci 

Společenství národů přijata rezoluce ke kodifikační proceduře, která později výrazně 

ovlivnila tvorbu Statutu Komise pro mezinárodní právo. 

 K pokusům o kodifikaci a rozvoj však nedochází pouze v rámci obecného 

mezinárodního práva jako takového, ale i v rámci jednotlivých místních oblastí. Za 

povšimnutí stojí jiţ zmíněný Americký kontinent, a zde především šestá panamerická 

konference v Havaně, na které byly v roce 1928 formulovány úmluvy věnující se statutu 

cizinců a azylu, smluvnímu právu, diplomatickým a konzulárním zástupcům, 

námořnímu a válečnému právu a problematice neutrality. Krom toho zde byla vytvořena 

i úmluva ke smluvnímu právu, ta ale byla později nahrazena Vídeňskou úmluvou o 

smluvním právu. V oblasti Afriky a Asie dochází k místním kodifikačním pokusům a 

vůbec většímu zapojení do procesu kodifikace a rozvoje mezinárodního práva aţ 

později, v druhé polovině 50. let 20. století zaloţením Asian-African Legal Consultative 

Committee (AALCC), která se jako jednotný poradní orgán účastnila Vídeňské 

konference v letech 1968 a 69 a od této doby úzce spolupracuje s Komisí pro 

mezinárodní právo podle článku 26 jejího statutu
100

. 

 

2.4 Komise pro mezinárodní právo 

 

 V současnosti zřejmě nejvýznamnějším orgánem ovlivňujícím svojí činností 

postavení obyčeje v mezinárodním právu je Komise pro mezinárodní právo 

(International Law Commission, Commission du droit international, ILC, CDI) 

zaloţená rezolucí Valného shromáţdění OSN 174 (II) na doporučení Výboru pro 

progresivní rozvoj mezinárodního práva a jeho kodifikaci jako pomocný orgán 

Shromáţdění v listopadu 1947. Komise se pak sešla na svém prvním zasedání v dubnu 

1949. 
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 Dle Statutu Komise pro mezinárodní právo
101

 je cílem Komise podpora či 

prosazování („promotion“) progresivního rozvoje mezinárodního práva a jeho 

kodifikace
102

, přičemţ tuto svou činnost primárně zaměřuje na mezinárodní právo 

veřejné, nicméně výslovně se uvádí, ţe jí není zapovězeno ani zaobírat se 

mezinárodním právem soukromým. Definici výrazů „progresivní rozvoj“ a „kodifikace“ 

je pak podána článkem 15 Statutu. Progresivním rozvojem je podle tohoto článku 

míněna příprava návrhů ve věcech, které dosud nejsou mezinárodním právem 

regulovány nebo v oblastech, kde právo ještě není dostatečně praxí států utvořeno, 

kodifikací je pak rozuměna preciznější formulace a systematizace pravidel 

mezinárodního práva v oblastech, kde jiţ existuje rozsáhlá praxe států, precedent a 

doktrína
103

. 

Kodifikační proces a proces a proces progresivního rozvoje jsou dále Statutem formálně 

odděleny, ačkoliv jak jiţ bylo zmíněno dříve, z praktického hlediska jsou spjaty natolik 

výrazně, ţe hovoříme o „kodifikaci a progresivním rozvoji“ mezinárodního práva jako o 

jednotném termínu. Toto propojení je uznáváno i samotnou Komisí a je povaţováno za 

ţádoucí tyto procesy propojovat
104

. 

 Pozoruhodným aspektem statutu Komise pro Mezinárodní právo jsou také 

ustanovení týkající se členství v ní. Je dáno, ţe ţádní dva členové Komise nemohou být 

státními příslušníky stejného státu, a ţe v Komisi má být zaručena taková skladba členů, 
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aby byly zastoupeny hlavní kulturní oblasti a právní systémy celého světa
105

. Tato 

ustanovení si vzhledem k formální nezávislosti členů Komise na státech, jejichţ jsou 

příslušníky, či státech, které je navrhují, nekladou za cíl reflektovat politickou rozloţení 

sil ve světě, přestoţe trend k faktické minimálně částečné politizaci členů Komise 

v praxi vysledovat lze
106

, ale právě zajistit přijatelnost návrhů Komise pro mezinárodní 

právo co nejširším spektrem států s rozdílnými právně-historickými kořeny
107

. Ke 

konkrétnější formě naplnění zmíněných poţadavků slouţí v současnosti rezoluce 

Valného shromáţdění 36/39 z 18.11.1981 navyšující počet členů Komise pro 

mezinárodní právo z předchozího počtu 25 (po navýšení z 21 v roce 1961 a před tím 

z původních 15 v roce 1956) na 34 členů
108

 volených podle regionálních skupin 

(regional groups), jak je zmiňuje článek 9 Statutu
109

. 

 Členové Komise pro mezinárodní právo jsou voleni na období pěti let 

s moţností i opakovaného znovuzvolení. V rámci svého funkčního období se pak 

pravidelně scházejí na zasedání, na jehoţ počátku je zvolen předseda pro daný rok, dva 

místopředsedové, předseda redakčního výboru a generální zpravodaj zasedání
110

. Od 

sedmdesátých let 20. století Komise vytváří pro kaţdé zasedání Přípravnou skupinu 

s úkolem posuzovat program a metody práce, a tato následně tato vytvořila Pracovní 

skupinu pro dlouhodobý program, které je uloţeno doporučovat témata k zařazení do 

pracovního programu Komise. Pracovní témata jsou pak ve formě vysvětlujícího shrnutí 

tématu obsahujícího vysvětlení soudobého právního stavu v dané oblasti a zhodnocení 

výhod a nevýhod přípravy zprávy, studie či návrhu úmluvy předloţena k projednání a 

případnému schválení zástupcům vlád v Šestém výboru Valného shromáţdění. Je-li zde 

téma schváleno ke zpracování, Komise dále pokračuje v práci na něm. 
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Významnou roli pak hrají jednotliví zvláštní zpravodajové k jednotlivým věcem. 

Zvláštní zpravodaj (Special Rapporteur) v rámci daného tématu mimo jiné má za úkol 

seznámení pléna Komise s tématem, právním stavem a vývojem v relevantní oblasti a 

vytváří koncept navrhovaných článků pro danou věc a případně je přepracovává 

v souladu s připomínkami redakčního výboru. 

 Po přijetí návrhu článků k danému tématu jsou tyto v prvním čtení 

připomínkovány jednotlivými vládami v rámci Valného shromáţdění OSN a následně 

po zapracování těchto připomínek, je návrh schvalován Komisí ve druhém čtení, aby 

byl následně předloţen Valnému shromáţdění. 

 Za dobu svého trvání se komise věnovala mnoţství témat, z nichţ práce na 

některých byly dokončeny,
111

 na jiných přerušeny nebo dále neprobíhají, a na některých 

se stále pracuje. V rámci první zmíněné skupiny je moţno najít úspěšné počiny Komise. 

Takovým je například Úmluva OSN o sníţení bezdomovectví (UN Convention on the 

Reduction of Statelessness), která však svou podstatou není úmluvou kodifikační, stejně 

jako například také Úmluva o zabránění a trestání činů proti osobám poţívajícím 

mezinárodní ochrany, včetně diplomatických zástupců (Convention on the Prevention 

and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including 

Diplomatic Agents), které obě jsou úmluvami určenými jako harmonizující dokument 

stanovující zásady pro vydávání vnitrostátních právních norem. 

 Úspěšnými kodifikačními úmluvami naproti tomu jsou zejména Vídeňská 

úmluva o diplomatických stycích (Vienna Convention on Diplomatic Relations), 

Vídeňská úmluva o konzulárních stycích (Vienna Convention on Consular Relations) či 

Vídeňská úmluva o smluvním právu (Vienna Convention on the Law of Treaties) 

případně i Úmluva o pobřeţních vodách a pásmu souvislém, Úmluva o volném moři, 

Úmluvy o rybolovu a ochraně biologického bohatství moře a Úmluva o pevninské 

mělčině, ačkoliv tyto byly později v praxi nahrazeny Úmluvou Organizace spojených 

národů o mořském právu (United Nations Convention on the Law of the Sea), k méně 

zdařilým výsledkům pak patří Úmluva o zvláštních misích (Convention on Special 

Missions). Jako zcela neúspěšné jsou pak shledávány spolu s jinými i Vídeňská úmluva 
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o smlouvách uzavíraných mezi státy a mezinárodními organizacemi nebo 

mezinárodními organizacemi navzájem a Vídeňská úmluva o zastoupení států v jejich 

stycích s mezinárodními organizacemi mezinárodní povahy
112

. 

  

 V současnosti je na programu Komise pro mezinárodní právo několik témat, z 

nichţ prvním je problematika výhrad ke smlouvám (reservations to treaties), která je na 

programu od roku 1995, dalším odpovědnost mezinárodních organizací (responsibility 

of international organizations), jsoucí na programu od roku 2000 stejně jako 

problematika vypovídání cizinců (expulsion of aliens) a dopadu ozbrojených konfliktů 

na smlouvy (effects of armed conflicts on treaties). Dalšími tématy jsou pak povinnost 

vydat nebo stíhat (obligation to extradite or prosecute – aut dedere aut judicare, od roku 

2004), ochrana osob v případě pohrom (protection of persons in the event of disasters, 

2006) i další. Nejbliţší zasedání Komise je pak plánováno na období od 26.4.2011 do 

3.6.2011 a po přestávce od 4.7.2011 do 12.8.2011. 

 

2.5 Aplikace obyčejových norem v mezinárodním právu 

 

Aplikací obyčeje rozumíme zejména jeho uţití v konkrétní situaci, jednání dle 

pravidla jím stanoveného v této situaci. Jako takovou ji můţeme vnímat ze dvou 

pohledů, a to přímo jako aplikaci konkrétních pravidel přímo subjekty těchto norem, či 

jako aplikaci třetí stranou vůči těmto subjektům, zejména v případě sporu Jsou-li 

obyčejové i jiné normy aplikovány přímo subjekty vůči konkrétnímu chování v dané 

situaci, jde obvykle o aplikaci prostou, a to v tom smyslu, ţe mezi subjekty panuje 

shoda o tom, jaká konkrétní norma je aplikována, a jak se její pouţití odráţí v jednání 

subjektu v kontextu faktické situace, na níţ je norma aplikována. V případech, kdy 

taková shoda chybí, dochází ke sporu, který, není-li řešen dohodou subjektů, je následně 

rozhodován obvykle nezávislou třetí stranou nadanou pravomocí k rozhodnutí sporu. 

Tato pak aplikuje opět relevantní normy, nicméně rozhoduje jak o uţití či neuţití 

některých pravidel na danou situaci i o jejich následném dopadu na posuzovanou věc 

autoritativně. Nezanedbatelným rozdílem je zde téţ skutečnost, ţe zatímco v případě 

přímé aplikace normy subjekty vztahu panuje obvykle jistota ohledně jednotlivých 
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aspektů vztahu těchto subjektů jiţ před, nebo alespoň v okamţiku relevantního jednání, 

v případě rozhodování sporu z takového jednání plynoucího jde pochopitelně o aplikaci 

pravidel aţ ex post relevantním úkonům ve vztahu subjektů. 

 Spolu s obyčejem jsou pochopitelně ve faktických vztazích subjektů 

mezinárodního práva aplikovány i další jeho prameny, a to zejména obecné zásady a 

principy mezinárodního práva a normy smluvní. Toto však můţe přinášet jisté problémy 

v situaci, kdy znění těchto norem je se zněním pravidla stanoveného obyčejovou 

normou v částečném rozporu či se s ním vzájemně vylučuje. Obdobný problém můţe 

vyvstat i v okamţiku, kdy na dotčený vztah subjektů dopadá vícero norem 

mezinárodního práva i stejného typu, které však nabízejí rozdílné způsoby jednání 

v dané situaci. 

 

V rámci těchto potencionálních aplikačních konfliktů se věnujme nejprve 

moţnosti rozporu obecného právního principu či zásady mezinárodního práva 

s obyčejem. Je třeba říci, ţe Mezinárodní soudní dvůr se v zásadě odmítá zaobírat 

posuzováním či prokazováním, zda v konkrétních případech dochází či nedochází ke 

konfliktu pravidel mezinárodního práva tohoto typu. Na druhou stranu se zdá být 

jednoduchým řešením jakýchkoliv takovýchto potencionálních rozporů upřednostnění 

obyčejové normy obecného mezinárodního práva
113

, zejména kogentní, a to zřejmě 

zaloţené na podstatě takového obyčeje jakoţto vyjádření obecného konsensu celého 

mezinárodního společenství ve věci, a podstatě mezinárodně-právních principů či zásad. 

Z tohoto pohledu pak nehraje roli ani otázka potenciální aplikace pravidla lex posteriori 

derogat priori, neboť v případě, kdy obyčej jde kontra principu a časově tento následuje, 

je zřejmé, ţe se jiţ vyvíjel s minimálně presumovaným vědomím subjektů o jeho 

„protiprávnosti“ ; aplikací zásady lex posterior derogat priori bychom ostatně taktéţ 

došli ke stejnému závěru. Je-li pak časová souslednost opačná, tedy obyčej předchází 

ustavení principu, pak vycházeje z podstaty právního principu jakoţto zobecňujícího 

prvku práva je zřejmé, ţe vzniku takové zásady je moţno presumovat, kdyţ ne fakticky 

prokázat, předcházející konsensus subjektů ohledně faktické neudrţitelnosti původní 

normy či její protiprávnosti. 
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Otázka aplikace zásady lex posterior derogat priori má své opodstatnění i 

v případě konfliktu obyčejové (nepsané) normy s normou psanou. V případě, kdy norma 

psaná je normou partikulární, konstrukce přednosti se odlišuje dle charakteru obecné 

obyčejové normy jakoţto pravidla kogentního či dispozitivního. Jde-li o konflikt 

psaného pravidla a dispozitivní obyčejové normy se stejnou působností, převáţí norma 

pozdější, a není-li působnost konfliktních pravidel zcela stejná, pak zřejmě toto bude 

platit i pro subjekty vůči nimţ je shodná působnost obou dotčených pravidel
114

. Jde-li 

však o konflikt psané partikulární normy a kogentního obyčejového pravidla 

mezinárodního práva, zásada lex posterior derogat priori se nemůţe uplatnit, neboť je 

zde právě tento rozdíl v působnosti; „obecně platná pravidla obyčejová nelze nahradit 

partikulární smluvní úpravou
115

“. Potenciální konfliktní situace vůči kodifikační 

úmluvě je pak řešena myšlenkovou konstrukcí obyčejoprávního ekvivalentu
116

. 

Relativně nejméně jasnou je situace v spíše teoretickém případě faktického 

konfliktu obyčejových norem obecného mezinárodního práva či mezi vzájemně 

odlišnými výklady tohoto obecného, obyčejového mezinárodního práva. Jako příklad je 

zde uváděna problematika přičitatelnosti jednání „nestátních“ aktérů státům 

reprezentovaná uţitím testu efektivní kontroly (effective control test) Mezinárodním 

soudním dvorem
117

, zatímco Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii se 

přiklonil k testu všeobecné kontroly (overall control test)
118

 zaloţeném na jiném 

kritériu. Tato problematika byla řešena i Komisí pro mezinárodní právo v rámci tématu 

fragmentace mezinárodního práva. Problematika nikoliv výkladového, ale faktického 

konfliktu norem mezinárodního práva byla taktéţ řešena Komisí v rámci konfliktu 

norem vyskytujících se v rámci jednotlivých subsystémů, nicméně obdobně jako 

v předchozím případě nemohlo být stanoveno jednoznačné pravidlo či jejich ucelený 

soubor jakoţto návod k řešení konfliktních situací tohoto typu. Navrţené způsoby řešení 

napomáhají osvětlení problémů v této oblasti pouze částečně. 
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Obdobně se Komise pro mezinárodní právo v rámci tématu fragmentace 

mezinárodního práva blíţe zabývala i dalším typem konfliktů, tedy konflikty mezi 

normami obecného mezinárodního práva a normami v rámci jeho subsystémů, jakým je 

například právo lidských práv. Zde ovšem rozpor nemá zásadní dopady, neboť odchylná 

pravidla v rámci takových subsystémů či jejich odchylné nazírání lze jednoznačně 

chápat jakoţto lex specialis, které tak nijak neovlivňuje aplikaci generální normy 

v dalších oblastech mezinárodního práva, a zároveň jednoznačně určuje uţití 

speciálního pravidla v rámci subsystému, kde je zakotveno
119

. 

 

 Ohledně aplikace obyčejových pravidel v mezinárodních sporech by bylo nejen 

nadmíru obtíţným podat byť jen v zásadě ucelený seznam rozhodnutí, která byla dosud 

vydána nejrůznějšími mezinárodními instancemi v rozhodování sporů, či se k nim dále 

vyjadřovat, nehledě ke skutečnosti, ţe toto absolutně není moţno zvládnout v rámci 

daného rozsahu této práce. 

 Omezíme se tedy v zásadě pouze na konstatování a podepření některých faktů. 

Nejprve je třeba říci, ţe rozhodování sporů v mezinárodním prostředí je moţno zaštítit 

nejrůznějšími způsoby, přičemţ vţdy by mělo docházet k aplikaci stejných pravidel 

mezinárodního práva vůči sporné otázce. Takto můţe být tedy pochopitelně uţito i 

mezinárodního obyčeje. K ilustraci aplikační rozsáhlosti v tomto směru uveďme k jiţ 

v předchozích kapitolách zmíněným pouze několik málo vybraných dalších příkladů: 

V mezinárodní arbitráţi Stálý rozhodčí soud aplikoval obyčej v případu Las Palmas
120

, 

obdobně dochází k aplikaci obyčejových norem mezinárodními tribunály, např. 

Mezinárodní tribunál pro bývalou Jugoslávii v jiţ zmíněném případu Tadić, obdobně 

jedná v mnoha případech Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu, masivní je aplikační 

a výkladová činnost Mezinárodní soudního dvora
121

, případně Stálého dvora 
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mezinárodní spravedlnosti
122

, ve vztahu k obyčeji, a jiné. Tato judikatura má pak 

význam především při prokazování existence a výkladu konkrétních obyčejových 

pravidel, ale i pro samotnou teorii obyčeje, otázky jeho konstitutivních prvků, vzniku, 

vztahu k dalším pramenům mezinárodního práva, zejména smlouvám, atd.
123

.  
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3. Současná diskuse k problematice obyčeje  
  

 Z předchozí kapitoly je zřejmé, ţe aplikace obyčejového práva ve vztazích 

uvnitř mezinárodního společenství a v mezinárodních sporech je poměrně široká. 

V souvislosti se stále větším počtem oblastí kaţdodenní činnosti lidstva, které získávají 

v návaznosti na technologickou a sociální globalizaci mezinárodní aspekt, a z toho 

plynoucího rozšiřování okruhů vztahů regulovaných mezinárodním právem, se objevují 

názory naznačující, ţe v budoucnu se situace dramaticky změní. Jinými slovy někteří 

autoři buď naznačují, či přímo tvrdí, ţe obyčej ustoupí, nebo by alespoň měl ustoupit, 

do pozadí jakoţto pramen mezinárodního práva, který je v dnešní době jiţ de facto 

překonán
124

. Na druhou stranu existují i názory vyzdvihující hodnotu obyčeje, zejména 

s ohledem na jeho univerzální platnost a dynamický proces tvorby
125

. 

 Jedna z argumentačních rovin v diskusi o hodnotě obyčeje pro současné a 

zejména budoucí mezinárodní právo je postavena přímo na samé podstatě obyčeje jako 

takového. Zastánci názoru o překonání obyčeje argumentují tím, ţe tento není schopen 

se dostatečně rychle přizpůsobovat stále častějším změnám a rozšiřování mezinárodních 

aktivit, a s tím spojené potřebě přizpůsobení práva potřebám doby. Spolu s tímto 

názorem je vyzdvihována role mezinárodních smluv jakoţto dynamického nástroje 

umoţňujícího relativně rychlou reakci na potřebu doby. Poukazujíc na poţadavky 

kladené na obyčejová pravidla, zejména aspekty déledobého faktického respektování 

konkrétního pravidla v rámci mezinárodního společenství a konzistentního opinia juris, 

můţe být tento argument jednoduše shrnut tak, ţe něco tak neohrabaného a pomalého 

ve své konstituci a změně nemůže zachytit současnou evoluci v mezinárodním právu
126

. 

 Jakkoliv je zřejmé, ţe tato argumentace je postavena na solidním základu, lze ji 

snad zcela přijmout pouze jako faktický poukaz na fakt, ţe mezinárodní právo jakoţto 

celek, a s ním tedy i obyčej, čelí v dnešní době jisté zkoušce, nikoliv však jako podklad 

k výraznějšímu upozadění role obyčejových pravidel. Je nesporným, ţe mezinárodní 

právo, aby nepřestalo být funkčním celkem, musí co nejlépe reagovat na „stálé změny 

ekonomické, technické, sociální i politické povahy, k nimž dochází u jednotlivých států i 
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v celosvětovém měřítku.
127

“. Taktéţ je faktem, ţe mnohá pravidla zastarávají a dostávají 

se do zásadních rozporů s faktickou situací a podmínkami, za nichţ mají platit. A 

konečně nelze neţ souhlasit s nutnou změnou dotčených pravidel v takové situaci. 

 Nelze však bez dalšího akceptovat, ţe by se za účelem takových nutných změn 

mělo za všech okolností vyuţívat instrumentu mezinárodní smlouvy, jak je 

naznačováno, a to z několika důvodů. Prvním z nich je právě rychlost, s níţ se 

jednotlivé změny v nejrůznějších oblastech vztahů regulovaných mezinárodním právem 

dějí. Bylo by totiţ výrazně iluzorním domnívat se, ţe mezinárodní smlouvu, zvláště má-

li být široce závazná, je moţno zodpovědně připravit a uzavřít v nějak zvláště krátkém 

časovém období. Obvyklým je zde spíše svěření přípravných prací mezinárodním 

komisím či výborům odborníků, kteří před samotným schvalováním dokumentu často i 

mnoho let pracují na jeho návrhu, jehoţ schválení si často např. pro pozměňovací 

návrhy či výhrady stran můţe vyţádat i několik dalších let, nemluvě o skutečnosti, ţe 

mezinárodní smlouva obvykle nabývá účinnosti aţ s dostatečným počtem ratifikací, 

který často opět bývá naplněn aţ po letech, pokud vůbec. Vzhledem k praxi, kdy 

poţadavek „déledobé“ praxe konstituující obyčejové pravidlo je nahrazován do značné 

míry frekvencí aplikace v rámci této praxe, je moţno si představit i situace, kdy obyčej 

normující danou oblast mezinárodních vztahů bude ustaven v kratším absolutním 

časovém horizontu, neţ by se mohlo podařit pomocí mezinárodní smlouvy. 

Jakkoliv tedy můţeme v tomto ohledu akceptovat názor, ţe mezinárodní právo 

můţe být nahlíţeno jakoţto příliš rigidní systém, šlo by patrně spíše o problém 

mezinárodního práva jako celku, nikoliv obyčeje jakoţto jeho části. S ohledem na 

obyčejová pravidla navíc řešení tohoto problému výrazně napomáhá výše rozebraný 

fenomén kodifikace obecného mezinárodního práva spojeného s inkorporací 

progresivních rozvojových pravidel v rámci kodifikačních úmluv
128

. 

 Druhým aspektem ke zváţení je závaznost mezinárodních smluv. Zatímco 

obyčej je normou závaznou ze své podstaty, s výjimkou obyčejů partikulárních, pro celé 

mezinárodní společenství, smlouva ze své podstaty je závazná pouze pro subjekty k ní 

přistoupivší. V historii pak doposud nedošlo, a je těţko představitelným, ţe by se tento 

stav nějak změnil, k vytvoření mezinárodní smlouvy, kteráţto by sama o sobě dosáhla 
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zcela univerzální platnosti
129

. Pokud některá smluvní pravidla dosáhla univerzální 

platnosti, pak jen a pouze prostřednictví jejich obyčejoprávního ekvivalentu. I zde je 

tedy nutno vidět značnou hodnotu obyčeje jakoţto pramene obecného mezinárodního 

práva, neboť při jeho absenci by pochopitelně nemohla být konstrukce obyčejoprávního 

ekvivalentu smluvního ustanovení aplikovatelná. Nelze pak neţ souhlasit s tvrzením, ţe 

„…obyčejové obecně platné právo, jakoţto právní řád mezinárodní, uţ pojmově 

nemůţe být nikdy nahrazeno smluvní formou…“
130

. 

 Uváţit je téţ beze sporu nutno i otázku charakteru, četnosti a rychlosti u 

konkrétních změn. V situaci, kdy bychom obyčej upozadili a na jeho místě vytvořili jiný 

prostředek umoţňujících relativně okamţitou reakci i na menší změny potřeb 

mezinárodního společenství s ohledem na právo (či jen masivně zvýšili uţití 

mezinárodních smluv v tvorbě práva), zůstává problémem potenciální naduţívání či 

přímo zneuţívání takového prostředku nebo problémy plynoucí z jeho nedokonale 

promyšleného uplatnění. Jinak řečeno, nelze vyloučit, ţe při existenci vysoce flexibilní 

alternativy obyčeje jakoţto pramene práva by nedocházelo k jejímu uţití i 

v marginálních otázkách a to s frekvencí, která by znamenala de facto pouze 

reflektování i jen velmi krátkodobých, oblastních, či prostě jen ne zcela zásadních 

politických trendů či mocenských zájmů. S vědomím skutečnosti, ţe mezinárodní právo 

není fenoménem izolovaným, ale naopak široce ovlivněným ekonomickou, politickou a 

sociální situací ve světě, a ani pozice jednotlivých států, ač formálně z právního 

hlediska rovnocenná, není zcela shodná
131

, by pak v extrému mohla hrozit i situace, kdy 

by mezinárodní právo de facto degradovalo na úroveň mocenského nástroje 

ekonomicky, vojensky či jinak silnějších států k prosazování aktuálních politických 

tendencí. 

 Z tohoto pohledu lze argumentovat, ţe právě jistá rigidita obyčeje zde plní úlohu 

stráţce relativní neutrality mezinárodního práva a právních jistot v jeho rámci. Na 

obdobných základech můţeme poukázat na nebezpečí plynoucí z příliš rychlých a 

překotných změn v mnoha oblastech mezinárodního práva, které mohou být sice 

výrazně naléhavými, ale i proto hrozí, ţe budou ve spěchu zpracovány nedokonale 
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s následnou nutností i opakované revize, navíc potenciálně působíc nezanedbatelné 

škody. Obyčej svým naturelem pravděpodobnost vzniku takových situací omezuje na 

absolutní minimum, neboť výše popsané moţnosti jsou zde vzhledem k jeho 

postupnému a v zásadě ţivelnému vzniku podpořeného všeobecnou akceptací teorií i 

praxí de facto nepředstavitelné. Objektivně lze tedy zajisté říci, ţe obyčej je pramenem 

rigidnějším neţ mezinárodní smlouva, nicméně právě v této jeho vlastnosti můţeme 

spatřovat jistý nutný konzervativní prvek v mezinárodním právu. 

 

 Argumentem souvisejícím s výše uvedenými je částečná neostrost či 

nekonkrétnost jednotlivých obyčejových pravidel. Skutečnost, ţe obyčej jakoţto 

nepsaný pramen práva ze své podstaty postrádá zcela konkrétní vyjádření svého obsahu 

je zejména s ohledem na praxi mezinárodního styku vnímána jakoţto relativně 

podstatný problém. Je však nutno podotknout, tato argumentace je v současnosti do 

značné míry oslabena činností směřující ke kodifikaci a progresivnímu rozvoji 

mezinárodního práva, zejména pod taktovkou Komise pro mezinárodní právo
132

. Je jistě 

pravdou, ţe tato činnost není ani zdaleka plně úspěšná, na druhou stranu nelze opomíjet 

některé podstatné pokroky, kterých dosaţeno bylo. 

K jednoznačnému vyjasnění konkrétní podoby zde dochází jako k výsledku 

kodifikačního procesu, který si klade za cíl právě preciznější formulaci a systematizaci 

pravidel mezinárodního práva v oblastech, kde tyto jsou doposud povaţovány za 

nedostatečné. V případě, kdy přípravné práce a celý kodifikační proces vyústí 

v schválení úspěšné kodifikační úmluvy, jiţ pak o obsahu obyčejové normy není nadále 

pochyb, a argument neexaktnosti vyjádření obsahu pro konkrétní normu zcela odpadá. 

Z tohoto důvodu se dá logicky předpokládat, ţe problém vytvářený pro praxi často 

nedostatečnou jednoznačností obyčejových norem bude s pokračující činností zejména 

Komise pro mezinárodní právo nadále ztrácet na významu. 

I tento myšlenkový postup je v zásadě povaţován některými zastánci názoru o 

historickém překonání obyčeje za jeho důkaz. Poukazují právě na široký záběr 

kodifikačních snah a objem jiţ ukončené kodifikace s tím, ţe obecně platná obyčejová 

pravidla jsou vyjádřena v současné době písemnou formou. S tímto názorem se nicméně 

téţ nelze ztotoţnit. Jednak zcela opomíjí skutečnost, ţe kodifikační snahy minimálně 
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v rámci Komise pro mezinárodní právo stále probíhají a nebyly nijak ukončeny a zbývá 

dořešit ještě řadu témat, nehledě ke skutečnosti, ţe další mohou být zařazena, a dále 

nebere v potaz např. jiţ zmíněnou konstrukci obyčejoprávního ekvivalentu ustanovení 

mezinárodní úmluvy, která teoreticky překlenuje problematiku obecné závaznosti i pro 

mezinárodní společenství zcela zásadních pravidel. 

Stejně jako na neostrost znění konkrétních pravidel je poukazováno na 

skutečnost, ţe obvykle nelze přesně stanovit okamţik, v němţ norma získává charakter 

obyčeje, a následně tedy v některých případech nemusí být jasné, zda konkrétní 

pravidlo vůbec obyčejový charakter má. Teoreticky je situace jednoduchá; jsou-li na 

obyčejové pravidlo mezinárodního práva kladeny kumulativně jisté formální 

poţadavky, je zřejmé, ţe obyčejový charakter je normě přiznán spolu s naplněním 

posledního z nich. Jiţ z formulace samotných těchto poţadavků je však zřejmým, ţe 

prakticky je přinejmenším obtíţné stanovit okamţik, ke kterému je ten který poţadavek 

naplněn, a tedy můţe činit obtíţe i při rozhodování, zda konkrétní pravidlo, o němţ je 

vedena debata, je či není pravidlem obyčejovým se všemi dopady na jeho závaznost 

vůči subjektům sporu. Tento problém je jednoznačně třeba vidět, otázkou je, zdali by 

měl hrát větší roli při posuzování hodnoty obyčeje pro mezinárodní právo. 

Ačkoliv výše zmíněné můţe v některých konkrétních případech ztěţovat řešení 

sporu či ho přímo způsobovat, a bylo by moţno poukazovat na skutečnost, ţe vůči 

mezinárodním smlouvám tento aspekt odpadá, je třeba zdůraznit, ţe obyčej se zdá mít 

v mezinárodním právu zcela odlišnou roli. Jak jiţ bylo opakovaně řečeno, smluvní 

pravidla jsou primárně bez dalšího závazná pouze pro strany smlouvy účastné, a tyto 

přistoupením aktivně potvrzují svůj zájem být konkrétními pravidly ve smlouvě 

obsaţenými vázány; ostré vymezení okamţiku účinnosti je zde tedy v zájmu právní 

jistoty ve vztazích mezi stranami výrazně ţádoucí. Na druhou stranu obyčejová pravidla 

jsou od doby svého ustanovení závazná i státům, které nevyjádřily takto expresivně svůj 

zájem na tom být danou normou vázány, byť jej mohou mít. Obyčej jakoţto pramen 

práva je nositelem práva dopadajícího univerzálně na všechny subjekty mezinárodního 

společenství, či alespoň (v případě partikulárních obyčejů) na jejich větší skupiny. 

Nelze pochopitelně říci, ţe by za tohoto stavu bylo ţádoucím nemít ţádnou hranici např. 

pro poţadavek doby či konzistence uţití, nicméně zdá se být ţádoucím, aby taková 

hranice existovala vyjádřena ne absolutně konkrétně s tím, ţe její naplnění pak musí být 
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doloţeno za všech moţných výkladových náhledů na ni. Jinými slovy můţeme 

formulace jako „déledobé“ či „všeobecné“, uţívané při definici formálních náleţitostí 

obyčejových pravidel, povaţovat do značné míry za ţádoucí záruku vysokého 

minimálního standardu zaručujícího zásadní nezpochybnitelnost konkrétních 

obyčejových pravidel korespondující s jejich obecnou závazností, spíše neţ za 

problematický aspekt. 

 Obecně vzato je téţ moţno dodat, ţe obyčejová pravidla jiţ ze své podstaty musí 

být v konkrétních případech v zásadě jednoznačně funkčními i přes případné nejasnosti 

ohledně jejich znění či výkladu, čistě proto, ţe nebylo-li by tomu tak, jen těţko si lze 

představit vůbec jejich vznik, je-li zaloţen mimo jiné na všeobecném dlouhodobém 

konsensu. Naproti tomu pravidla jiná, zejména smluvní, se mohou kvůli absenci tohoto 

prvku relativně snadno ukázat nefunkčními či neudrţitelnými v širším měřítku. 

 

3.1 Shrnutí 

 

 Z výše uvedeného je pak jednoznačně patrné, ţe jakkoliv bychom snad připustili 

přílišnou rigiditu současného mezinárodního práva s ohledem na potřeby překotně se 

rozvíjející mezinárodní interakce, bylo by přinejmenším nezodpovědným pokoušet se 

v současnosti či blízké budoucnosti o umělé omezování role obyčeje v mezinárodním 

právu či snad jeho nahrazování ustanoveními smluvními. 

 Předně obyčej má nezastupitelnou úlohu v samotných základech mezinárodního 

práva a jeho odsouvání do pozadí je v důsledku de facto podrýváním právě těchto 

základů celého komplexu s kapacitou způsobit jeho inkonsistenci a ad extremum 

kolaps. Zároveň naznačovaná moţnost nahrazení obyčejových ustanovení právem 

psaným na základě kodifikačních úmluv či smluvního práva mezinárodního je 

teoreticky přinejmenším problematická jiţ z toho důvodu, ţe i základní princip pacta 

sunt servanda zde uplatňovaný má obyčejové kořeny
133

, a dále je komplikována 

omezenou působností smluv jako takových, přičemţ obecná platnost kodifikačních a 

rozvojových ustanovení je zde odvozována z konstrukce obyčejoprávního ekvivalentu 

těchto ustanovení. V tomto smyslu se tedy obyčej v současném mezinárodním právu 

jeví jako zcela nezastupitelný. 

                                                           
133

 viz str. 32 
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 Dále je moţno zopakovat, ţe vyčítané znaky obyčeje, jakými jsou jeho vágnost a 

pomalá konstituce, mohou být naopak nahlíţeny jako potřebný konzervativní prvek 

v mezinárodním právu zamezující přehmatům s dalekosáhlými důsledky, byť 

v omezeném počtu konkrétních případů mohou působit jisté obtíţe či vytvářet sporné 

situace a komplikovat jejich řešení. Zároveň by se zdálo chybou omezovat význam 

obyčeje a jeho aplikaci v době, kdy je vyvíjena kontinuální a konzistentní činnost 

k odstranění nejasností a neostrosti obyčejových pravidel v oblastech, kde tyto působí či 

mohou působit zásadní problémy. Na hodnotu a význam obyčeje pak ukazuje i 

tematický rozsah minulé a současné práce Komise pro mezinárodní právo OSN, stejně 

jako relativně široká aplikace obyčeje v praxi. 
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 Závěr 
 

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

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

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

jeho hodnotu a moţnost, či přímo nutnost, uţití v současném mezinárodním právu. 

 Účelem práce bylo v tomto smyslu zejména podpořit primární tezi, a to ţe 

„obyčej si zachovává svou hodnotu i pro současné mezinárodní právo“, a sekundárně 

téţ, 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 níţ nutný 

faktický a teoretický podklad dodává část druhá, v níţ je postupně rozebrána konstituce 

obyčejových pravidel, je shrnut vývoj náhledu na ně a jejich důleţitosti, 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 jakoţto 

jedné ze základních konstrukcí, na jejímţ 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 mnoţstvím faktických paralel 

načrtnutých v první části práce vůči části druhé, zejména kapitole 2.1, podloţených 

logickým argumentem minimální příčinné souvislosti vycházejícím z formální rovnosti 

států jakoţto subjektů mezinárodních vztahů, a dále podpořena v rámci kapitoly 2.4 

odkazem na volební mechanismy a principy v rámci Komise pro mezinárodní právo 

OSN. 
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Je tedy moţno uzavřít, ţe obě stanovené teze se v zásadě podařilo potvrdit, byť 

toto nevylučuje zcela další moţnou diskusi k danému tématu. 

Obdobně lze konstatovat naplnění tématu práce způsobem naznačeným jiţ 

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 poloţené v jednotlivých částech pak 

při propojení téma dostatečně pokrývají. 
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The position and concept of custom in contemporary 

international law 

 

Summary: 

  

The purpose of this thesis is to analyze the position and concept of customary 

law in contemporary international law. The terms “position” and “concept” are used in 

the meaning of the actual status of the custom within the system of sources of the 

international law, as well as in the meaning of “value” or “usefulness” of customary law 

in contemporary international society, also regarding the discussion of authors 

concerning increasing pace and extent of international relations as a potential ground for 

diminishment or refusal custom as a valid source of international law. The reason why 

we chose this topic is, amongst others, to show that even today, under contemporary 

situation, customary law still have the value within the system of the sources of 

international law, and its´ position should not be abolished or even significantly 

diminished. 

 The thesis consists of three main chapters. First chapter provides the look into 

the history, theory and position of custom as a socio-legal phenomenon in different 

legal cultures in order to describe the key aspects of the view of each of those cultures 

on intrastate (or intra-cultural) custom and customary law, allowing to stress certain 

similarities and differences. Subsection one of this chapter provides theoretical basis for 

this excurse, followed by subsections 1.2 – 1.5 showing actual positions of custom 

within particular cultures. Subsection 1.6 then summarize key facts depicted within the 

previous text, pointing-out some of the main similarities and joined ideas rooted broadly 

in society, showing the idea of custom and its´ establishment as a long-lasting, efficient 

and working concept of legal ruling. There is also uncovered and defended the idea of 

particular validity of certain concepts drawn for the concept of international custom 

even when stressing its´ considerable difference and original core. 

 Second chapter is focused at custom as a source of international law. 

Subdivision there reflects the need for primary theoretical background as to the position 

of custom in the system of the sources and as to the constitutional elements of it. This 

mainly covers the formal position of custom in contemporary international law, leaving 



 
 

subsections 2.2 – 2.4 for shoving the historical position of custom in international law, 

its´ application both as to the theory and practical application by subjects of 

international law and international judicial and arbitrary bodies, as well as covering the 

problematic of codification of international customary law and the work of the 

International Law Commission. 

 Chapter three summarize contemporary discussion over the value and usefulness 

of custom for effective governing of international society pointing-out increasing extent, 

variety and pace of the relations between the subjects of international law and stressing 

potential clumsiness and slowness of adaptation of custom accordingly to the 

contemporary needs of subjects, as well as proposed vagueness of customary 

provisions. Revising the arguments set by respectable authors and using the methods of 

logical argumentation is argued the position and value of custom as still considerable 

under present-day situation. 

 The conclusion is drawn jointly in subsection 3.1 and in “Závěr”, defending the 

proposition of standing value of custom in contemporary international law, above all as 

a conservative instrument assuring certain level of fairness, material justice and stability 

in respect of international society and the relations within. 

  



 
 

klíčová slova: 
 

právo / mezinárodní právo / obyčej / kodifikace 

 

keywords: 
 

law / international law / custom / codification 


