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Nemůžou nás zastavit – známe mezinárodní právo1 

Jama Ali, somálský pirát 

Úvod  

Námořní pirátství je fenomén, který provází lidstvo již od nepaměti. V průběhu 

historie se střídala období, kdy pirátství vzkvétalo, s obdobími, kdy se zdálo, že je 

definitivně po něm. Od 80. let minulého století se s pirátstvím na volném moři prakticky 

přestalo počítat. Sice se stále vyskytovalo, ale šlo většinou pouze o ojedinělé případy. 

V roce 2008 však došlo z nenadání k obrovskému nárůstu útoků v Adenském zálivu a 

moři kolem somálských břehů. Skupiny po zuby ozbrojených somálských pirátů na 

malých rybářských lodích přepadávající nákladní lodě se prakticky během okamžiku 

nebývale rozrostly a ochromily tak jednu z největších námořních obchodních tepen na 

světě. 

Odpověď západních velmocí na sebe nenechala dlouho čekat a během několika 

měsíců brázdily tuto oblast desítky válečných lodí, snažících se chránit nákladní lodě před 

nájezdy pirátů. Spolu s prvními zajatými piráty však vyvstal další problém. Co se zajatým 

pirátem dál? Pirátská krize kolem somálských břehů trvala čtyři roky, během kterých se 

vyzkoušelo mnoho řešení, z nichž některá se prokázala být lepší a některá horší.  

Nedostatečná právní úprava tohoto problému spolu se značnou logistickou a finanční 

náročností stíhání pirátů státem, který je zajal, dala vyvstat mnoha problémům. Nyní, pět 

let po začátku této krize, se zdá, že je problém zažehnán. Útoků signifikantně ubylo a 

situace se zlepšuje i na somálské pevnině. Novým epicentrem pirátství se ovšem stává 

Guinejský záliv. 

Proč tedy právě toto téma? Během pirátské krize u Somálských břehů se ukázalo, 

že současná právní úprava je nedostatečná a zároveň výklad stávajících mezinárodních 

smluv značně nejasný. V této práci bude provedena analýza současné situace v právní 

                                                 

1 Gettleman, J., Pirates Outmaneuver Warships off Somalia, N.Y. Times, Dec. 15, 2008, at A6, 

k dispozici na http://www.nytimes.com/2008/12/16/world/africa/16pirate.html?pagewanted=all&_r=0 

(naposledy navštíveno 25. 9. 2013) 

http://www.nytimes.com/2008/12/16/world/africa/16pirate.html?pagewanted=all&_r=0
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úpravě jurisdikce pro souzení pirátů a vše bude zasazeno právě do kontextu somálské 

pirátské krize. 

Oblast moře u břehů Somálska není zdaleka jediným místem na světě, o kterém se 

v současné době v souvislosti s pirátstvím mluví, avšak byla to právě tato pirátská krize, 

která oživila diskuzi na toto opomíjené téma. Dalšími místy často skloňovanými 

s pojmem pirátství jsou hlavně Guinejský záliv a Malacká úžina a tak, i když se zdá, že 

se problém v Somálsku podařilo vyřešit, tak toto téma zůstává stále aktuálním. 

První kapitola velice stručně nastíní roli a podobu pirátství v průběhu dějin, pokusí 

se přiblížit hlavní příčiny novodobého rozkvětu pirátství v oblasti kolem somálských 

břehů a v Guinejském zálivu. Problém Malacké úžiny nebude v této práci dopodrobna 

rozebírán, neboť se v naprosté většině jedná o pirátské útoky v souostrovních vodách. 

Dále bude v této kapitole vysvětleno, proč právě nedostatečná právní úprava pirátského 

práva je jednou z nejhlavnějších příčin novodobé pirátské krize.  

Kapitola druhá podává stručný výklad k pojmu pirátství a historickému vývoji 

tohoto pojmu. Podrobněji je v ní rozebrána současná definice pirátství v mezinárodním 

právu, konkrétně tak, jak je obsažena v Úmluvě OSN o mořském právu z roku 1982, 

jelikož rozeznání pirátství iure gentium od jiných protiprávních činů, ke kterým dochází 

na moři, je nezbytné pro následné správné určení jurisdikce. V druhé části této kapitoly 

je pojednáno o dalších protiprávních činech na moři a jejich klasifikaci.  

Kapitola třetí nastíní základní teoretická východiska pro určování příslušnosti 

soudu, počínaje jurisdikcí teritoriální, jakožto jurisdikcí nejběžnější, přes aktivní a pasivní 

jurisdikci osobní, jurisdikci zájmovou a konče jurisdikcí univerzální, jakožto jurisdikcí, 

ve spojitosti s pirátstvím, nejvíce diskutovanou a zároveň nemálo komplikovanou.  

Čtvrtá kapitola potom rozebere specifika při zadržení pirátů na volném moři a 

v pobřežních vodách, včetně zvláštního režimu v pobřežních vodách Somálska 

stanoveného několika rezolucemi Rady bezpečnosti OSN.  

Pátá kapitola nakonec provede srovnání jednotlivých možností, které mezinárodní 

právo poskytuje pro souzení zajatých pirátů a uvede k jednotlivým možnostem příklady 

z dosavadní praxe. 
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1 Pirátství tehdy a nyní 

Dá se předpokládat, že pirátství se objevilo prakticky ve stejné době, kdy se moře 

začala využívat k obchodu (tuto domněnku podporuje i fakt, že první dochovaná zmínka 

o pirátství pochází ze 14. století před naším letopočtem2), a následně provázelo lidstvo 

v průběhu dějin. Zmínky je možno nalézt ve starořeckých i římských pramenech. Za zlaté 

období pirátství se však považuje 16. – 18. století, kdy v souvislosti s rozvinutím obchodu 

s latinskou Amerikou došlo k opravdovému rozkvětu pirátství, především v karibské 

oblasti.  

Na počátku 20. století se ovšem s pirátstvím téměř přestalo počítat. Problém 

pirátství někteří autoři považovali za pouze akademický a domnívali se, že pirátství je již 

navždy problémem minulosti3. A skutečně, v průběhu 20. století se pirátství stalo pouze 

marginálním regionálním problémem, jenž se mezinárodního společenství téměř 

nedotýkal. O to větší bylo překvapení, když se v roce 2008 náhle zvýšil počet pirátských 

útoků u břehů Somálska. 

 

1.1 Somálské probuzení 

Pirátství v oblasti Somálska se však neobjevilo ze dne na den v roce 2008. 

Vzhledem k sužující chudobě a kolapsu somálského státu v roce 1991, lákalo pirátství 

jako zdroj obživy mladé somálské muže již delší dobu. Zatímco se však v minulosti 

jednalo o ojedinělé případy, se kterými dopravci počítali a dokázali se s nimi vyrovnat, 

prudký nárůst těchto útoků v roce 2008 vyústil v mezinárodní krizi. V následujícím textu 

budou stručně popsány příčiny tohoto náhlého nárůstu pirátských útoků a následná 

odpověď mezinárodního společenství. 

 

                                                 

2 Piracy timeline, http://pirateshold.buccaneersoft.com/pirate_timeline.html (naposledy navštíveno 1. 11. 

2013 

3 Bento, L.; Toward an International Law of Piracy Sui Generis: How the Dual Nature of Maritime Piracy 

Law Enables Piracy to Flourish; 29 Berkeley J. Int‘l Law. 399 (2011), str. 405 

http://pirateshold.buccaneersoft.com/pirate_timeline.html
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1.1.1 Politické příčiny 

Za hlavní a původní příčinu rozkvětu pirátství kolem břehů Somálska je 

považována tamní politická situace. V Somálsku od pádu režimu Mohameda Siada 

Barrého v roce 1991 panuje občanská válka a prakticky neexistuje fungující státní aparát, 

který by byl schopen bojovat proti kriminalitě na svém území. Spolu s dlouhými 

odlehlými písčitými plážemi, kterými Somálsko oplývá, a obyvatelstvem, které se 

nachází v zoufalé situaci a je zvyklé na tamější kritické podmínky, tak bylo Somálsko 

ideálním prostředím pro novodobý rozkvět pirátství. Význam nefunkčního státního 

aparátu se dá velmi dobře ilustrovat na krátkém období vlády Svazu islámských soudů na 

přelomu let 2006 a 2007. Svaz islámských soudů tehdy vedl boj proti pirátům a pokles 

pirátských útoků v této době byl velice znatelný.4  

Somálsko se v současné době skládá ze tří území. V roce 1991 vyhlásil nezávislost 

Somaliland na severu země a o sedm let později se odtrhl i Puntland na východě. Je třeba 

zde podotknout, že zejména Somaliland začal v posledních letech výrazně spolupracovat 

se zbytkem světa v boji proti pirátům.5 Koncem roku 2010 nasadil pravidelné pobřežní 

hlídky a začal s protipirátskou osvětou svých obyvatel. Největším problémem byl ovšem 

nedostatek právního podkladu pro boj s piráty, a tak začátkem roku 2012 došlo k přijetí 

protipirátského zákona.6 Tato aktivita somalilandské vlády byla následně jednou 

z hlavních příčin opětovného úpadku pirátství v průběhu roku 2012. 

 

1.1.2 Socioekonomické příčiny 

Somálsko je jednou z nejchudších zemí světa. Chudoba v této zemi je již od roku 

1960, kdy země získala svou nezávislost. Politická nestabilita spojená s nedostatečným 

                                                 

4 Stig Jarie Hansen, Piracy in the Greater Gulf of Aden: Myths, Misconceptions and Remedies (Oslo:  

Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2009) 27 

5 http://sabahionline.com/en_GB/articles/hoa/articles/features/2012/07/25/feature-02 (naposledy 

navštíveno 11. 10. 2013) 

6 Zákon č. 52/2012 k dispozici na 

http://www.somalilandlaw.com/Somaliland_Piracy_Law_2012_Eng180311A.pdf (naposledy navštíveno 

4. 5. 2013) 

http://sabahionline.com/en_GB/articles/hoa/articles/features/2012/07/25/feature-02
http://www.somalilandlaw.com/Somaliland_Piracy_Law_2012_Eng180311A.pdf
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ekonomickým, hospodářským a zemědělským plánováním, nepříznivé klimatické 

podmínky s dlouhými obdobími sucha a velká míra negramotnosti to jsou asi nejčastěji 

zmiňované příčiny chudoby a hladomorů, které sužují somálské obyvatelstvo. 

K výše uvedeným příčinám je však třeba přičíst ještě další dvě, které pocházející 

ve velké míře od západního světa a které sami somálští piráti často zmiňují. První z těchto 

příčin je nadměrné rybaření nedovolenými způsoby v Arabském moři, kvůli kterému 

v posledních letech signifikantně poklesl stav ryb kolem somálského pobřeží. V roce 

2004 navíc břehy Somálska zasáhla ničivá vlna tsunami, která spláchla do moře velké 

množství toxických odpadů, které byly na pobřeží nedovoleně skladovány. Tyto toxické 

látky pak znehodnotily, už tak bídné, úlovky somálských rybářů. Ryby přitom jsou 

jedním z nejdůležitějších zdrojů potravy velké části somálského obyvatelstva.7   

 

1.1.3 Praktická beztrestnost pirátství 

Hlavní příčinu rozkvětu pirátství je však především třeba hledat v nedostatečné 

represi tohoto zločinu. Nefunkčnost somálského státního aparátu navíc vylučuje možnost 

souzení pirátů v jejich vlasti, kde by to bylo ze všech hledisek nejvhodnější, a nutí státy 

k hledání alternativních možností. Využití těchto alternativních možností se ovšem 

potýká s mnoha překážkami. Současná mezinárodněprávní úprava je nedostatečná, 

značně nejasná a je těžké se v ní orientovat. Když odmyslíme neurčitost a nejasnost 

institutu univerzální jurisdikce a další limitace vztahující se k pirátství iure gentium, 

zůstává zde stále mnoho logistických a ekonomických problémů. Souzení pirátů v 

„západním světě“, často tisíce kilometrů od místa útoku, je velice složitý a zároveň 

finančně náročný proces, který se nikomu nechce moc podstupovat. V praxi to pak často 

vyústilo v to, že když už někdo piráty při činu zajal, tak raději, než aby podstoupil dlouhou 

a finančně náročnou anabázi soudního procesu, tyto piráty vysadil bez zbraní na břeh a 

pokračoval dále svou cestou. Tak například v roce 2008 odzbrojila a následně hned 

propustila německá fregata skupinu somálských pirátů, kteří se pokusili unést egyptskou 

                                                 

7 How Somalia's Fishermen Became Pirates; TIME Magazine; 18. 4. 2009; k dispozici na  

http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1892376,00.html (naposledy navštíveno 11. 10. 2013) 

http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1892376,00.html
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nákladní loď Wadi al-Arab. Rozhodnutí piráty nezadržet přišlo rovnou od německé vlády 

s odůvodněním, že Německo bude soudit piráty pouze v případě, že budou zasaženy 

německé zájmy, tedy pokud bude útok veden proti německé lodi nebo budou ohrožení 

němečtí občané.8 Na druhou stranu, při jiném útoku v roce 2010, zase posádka lodi 

ruského námořnictva prohlásila, že vysadila deset pirátů, kteří obsadili ruskou obchodní 

loď Moscow University, na nafukovacím člunu 300 námořních mil od pobřeží bez vody, 

jídla nebo jakýchkoliv navigačních prostředků. Plukovník Alexei Kuznetsov 

argumentoval rozhodnutí nedostatky v mezinárodním právu, kvůli nimž by byli piráti 

následně stejně osvobozeni. Dle některých svědectví ovšem byli piráti popraveni již na 

ruské lodi.9 

 

1.1.4 Mnohost cílů a vážení rizik 

Somálsko se nachází přímo na jedné z největších tepen světové lodní dopravy, 

kterou měsíčně propluje nespočet nákladních lodí, které jsou (respektive v prvních letech 

byly) pro vyzbrojené piráty většinou vcelku snadným cílem. Od pádu režimu v roce 1991 

navíc přímo do Somálska a do Keni míří velké množství lodí převážejících humanitární 

pomoc, které se staly obzvláště oblíbeným cílem (pravděpodobně nejslavnější z těchto 

případů byl únos americké nákladní lodi MV Maersk Alabama, který skončil zásahem 

speciálních amerických jednotek Navy SEALS poté, co se čtveřice pirátů snažila 

uprchnout v záchranném člunu s kapitánem lodi jako rukojmím.10)  

Při následném rozhodování měl pak potenciální pirát před sebou na jedné straně 

vidinu velkých kořistí a výkupných, které každým rokem stoupaly, a na straně druhé 

pouze velmi malé riziko jakékoli sankce. Není tedy potom divu, že se velké množství 

mladých somálských mužů rozhodlo právě pro dráhu piráta. Dokud nebyla vidina 

                                                 

8 German navy foils Somali pirates http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7799796.stm (naposledy navštíveno 

11. 10. 2013) 

9 Russian navy ‘sent Somali pirates to their death’ http://www.theweek.co.uk/politics/14701/russian-

navy-%25E2%2580%2598sent-somali-pirates-their-death%25E2%2580%2599#ixzz2hQRpeX13 

(naposledy navštíveno 11. 10. 2013) 

10 http://www.nydailynews.com/news/world/navy-seals-freed-capt-phillips-pirates-simultaneous-shots-

100-feet-article-1.360392 (naposledy navštíveno 5. 5. 2013) 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7799796.stm
http://www.theweek.co.uk/politics/14701/russian-navy-%25E2%2580%2598sent-somali-pirates-their-death%25E2%2580%2599#ixzz2hQRpeX13
http://www.theweek.co.uk/politics/14701/russian-navy-%25E2%2580%2598sent-somali-pirates-their-death%25E2%2580%2599#ixzz2hQRpeX13
http://www.nydailynews.com/news/world/navy-seals-freed-capt-phillips-pirates-simultaneous-shots-100-feet-article-1.360392
http://www.nydailynews.com/news/world/navy-seals-freed-capt-phillips-pirates-simultaneous-shots-100-feet-article-1.360392
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rychlého zbohatnutí dorovnána vidinou velké pravděpodobnosti přiměřené sankce, nešlo 

očekávat, že jejich rozhodnutí budou jiná. 

 

1.2 Reakce na Somálskou krizi 

Na žádost generálního tajemníka OSN, Pan-Ki-Muna započala v říjnu roku 2008 

první z řady misí, které měly za úkol bojovat s pirátstvím kolem somálských břehů. Tato 

mise pod záštitou Severoatlantické aliance (NATO), nesoucí název Allied Provider, měla 

za hlavní úkol doprovázet lodě vezoucí humanitární pomoc v rámci Světového 

potravinového programu (World Food Programme – WFP). Další misí pořádanou NATO 

byla mise Allied Protector, která probíhala v období od března do srpna 2009 a jejímž 

hlavním úkolem bylo odradit piráty od jejich počínání a ochrana civilních lodí. Tato mise 

se následně vyvinula do operace Ocean Shield, jejímž úkolem již nebylo pouze chránit 

civilní lodě na moři, ale také podílet se na tvorbě regionálního systému pro boj s piráty, 

včetně asistování jednotlivým vládám s výstavbou jejich vlastních kapacit pro potírání 

pirátských aktivit.11 

Paralelně s misemi NATO začala v prosinci roku 2008 působit námořní operace 

Evropské unie (EU) pod názvem EU NAVFOR Somalia – Operation ATLANTA, jejíž 

posláním je (i) ochrana lodí dovážejících humanitární pomoc do Somálska v rámci WFP 

a ochrana Mise Africké unie v Somálsku (African Union Mission in Somalia – 

AMISOM), (ii) odrazení, prevence a potlačení pirátských útoků a ozbrojené loupeže na 

moři u břehů Somálska, (iii) ochrana námořní dopravy kolem somálských břehů a navíc 

(iv) pomoc s monitorováním rybářských aktivit v této oblasti. Původně byla mise 

schválena na dvanáct měsíců, avšak následně byla dvakrát prodloužena, takže nyní je 

schválena do prosince 2014.12 

Od roku 2001 působí v regionu také Koaliční bojová operační skupina (Combined 

Task Force) CTF-150 náležející pod Koaliční námořní síly (Combined Maritime Forces), 

                                                 

11 NATO Counter-piracy operations, http://www.nato.int/cps/ar/natolive/topics_48815.htm (naposledy 

navštíveno 11. 10. 2013) 

12 http://eunavfor.eu/mission/ (naposledy navštíveno 11. 10. 2013) 

http://www.nato.int/cps/ar/natolive/topics_48815.htm
http://eunavfor.eu/mission/
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námořní bojovou jednotku sestávající z lodí devětadvaceti států, které dobrovolně slouží 

pod velením viceadmirála Amerického námořnictva (U. S. Navy Vice Admiral), a jejíž 

misí je udržovat námořní bezpečnost a bojovat proti terorismu a nelegálním aktivitám.13 

Jelikož však CTF-150 nemohla efektivně bojovat proti pirátství, došlo v roce 2009 

k vytvoření bojové jednotky CTF-151, jejíž misí je narušit pirátství a ozbrojené loupeže 

na moři a spolupracovat s regionálními partnery při budovaní systému, který by těmto 

útokům měl do budoucna zamezit.14  

Všechny tyto námořní operace jsou od roku 2008 předmětem měsíčních 

plánovacích konferencí konajících se v Bahrajnu a nazývajících se SHADE (Shared 

Awareness and Deconfliction). Na těchto konferencích nedochází ke koordinaci 

námořních operací, nýbrž se na nich pouze snaží zamezit nadbytečnosti v rámci výše 

uvedených a dalších nezávislých misí.15 

Dále byla v květnu roku 2008 v Tanzanii pod záštitou IMO pořádána konference 

s cílem schválení regionální protipirátské smlouvy po vzoru Regionální dohody o 

spolupráci při potírání pirátství a ozbrojené loupeže proti lodím v Asii (Regional 

Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia 

– ReCAAP), jež byla úspěšným instrumentem pro snížení pirátských útoků v 

oblasti Malacké úžiny.16 Výsledkem bylo nezávazné memorandum o porozumění, po 

němž v lednu roku 2009 následovalo vypracování regionálního rámce pro spolupráci a 

sdílení informací nazvaného podle místa konání schůzky Džibutská pravidla chování 

(Djibouti Code of Conduct).17  

A konečně, v lednu roku 2009, v souvislosti s přijetím rezoluce Rady bezpečnosti 

č. 1851(2008), vznikla Kontaktní skupina OSN pro boj s pirátstvím u somálských břehů 

                                                 

13 http://combinedmaritimeforces.com/ctf-150-maritime-security/ (naposledy navštíveno 14. 10. 2013) 

14 http://combinedmaritimeforces.com/ctf-151-counter-piracy/ (naposledy navštíveno 14. 10. 2013) 

15 http://oceansbeyondpiracy.org/matrix/activity/shared-awareness-and-deconfliction-shade (naposledy 

navštíveno 14. 10. 2013) 

16 C. Warbrick, ‘Piracy Off Somalia: UN Security Council Resolution 1816 and IMO Regional Counter‐
Piracy Efforts’, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 57, Cambridge University Press, July 

2008, p. 697‐698. 

17 http://www.imo.org/OurWork/Security/PIU/Pages/DCoC.aspx (naposledy navštíveno 14. 10. 2013) 

http://combinedmaritimeforces.com/ctf-150-maritime-security/
http://combinedmaritimeforces.com/ctf-151-counter-piracy/
http://oceansbeyondpiracy.org/matrix/activity/shared-awareness-and-deconfliction-shade
http://www.imo.org/OurWork/Security/PIU/Pages/DCoC.aspx
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(Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia – CGPCS) pro usnadnění diskuze a 

koordinaci snah států a mezinárodních organizací při boji s pirátstvím u břehů Somálska. 

 

1.3 Z Arabského moře do Guinejského zálivu 

Zatímco opatření mezinárodního společenství kolem Somálských břehů začala 

v roce 2012 konečně přinášet ovoce v podobě značného úbytku pirátských útoků, jejichž 

počet se dostal dokonce na šestileté minimum, situace se začala prudce zhoršovat na 

druhé straně Afriky, v Guinejském zálivu. Dle zprávy IMB18 z července roku 2013 je 

oblast kolem nigerijských břehů novým pirátským epicentrem. Modus operandi 

nigerijských pirátů je jiný než v případě Somálska. Místo unášení lodí a následného 

žádání výkupného nigerijští piráti kradou z lodí surovou ropu, kterou Nigerie vyváží do 

dalších zemí ke zpracování, jelikož sama nemá potřebné rafinerie.19  

Rozkvět pirátství v této oblasti ale hlavně ukazuje na to, že Somálsko nebylo 

pouhou výjimkou a že pirátství je i v současné době problém, se kterým je třeba počítat. 

 

2 Definice pirátství 

Než se začneme zabývat problematikou jurisdikce, je třeba podívat se na samotný 

pojem pirátství. Ten totiž v průběhu dějin prošel značným vývojem, který dozajista stále 

ještě není u konce. Co se vlastně člověku vybaví v současné době, když se řekne slovo 

pirát nebo pirátství? Kromě kapitána Jacka Sparrowa a černé vlajky s lebkou a zkříženými 

hnáty napadne jistě nejednoho z nás i spojitost těchto slov například s problematikou 

porušování autorských práv. A kdo z nás se někdy na cestách autem nepotkal s pirátem 

silnic? Za pirátské se ovšem od roku 1913 označovalo také nelegální radiové vysílání20 a 

                                                 

18 K dispozici ve formátu PDF na žádost na http://www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre/request-

piracy-report (naposledy navštíveno 14. 10. 2013) 

19 West Africa piracy overtakes Somali ship attacks http://www.bbc.co.uk/news/world-22944460 

(naposledy navštíveno 18. 10. 2013) 

20 Online Etymology Dictionary http://www.etymonline.com/index.php?term=pirate (naposledy 

navštíveno 18. 10. 2013) 

http://www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre/request-piracy-report
http://www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre/request-piracy-report
http://www.bbc.co.uk/news/world-22944460
http://www.etymonline.com/index.php?term=pirate
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příkladů by se jistě našlo i více. Těmito problematikami se ovšem tato práce nezabývá, 

nýbrž se zaměřuje pouze na problematiku pirátství námořního.  

Avšak ani definování námořního pirátství není v právu ani v obecném jazyce vůbec 

jednoduchým problémem. Pojem pirátství, odvozený od slova pirát, pochází z latinského 

slova peirata, které znamená „námořník“, „korzár“, „mořský lupič“ a pochází dále od 

řeckého slova peirates, jež doslova znamená „ten kdo útočí“.21 Zajímavé je, že stejného 

základu jako české slovo „pirát“ užívají i další jazyky, tak například v angličtině jde o 

výraz „pirate“, v němčině „Pirat“, ve španělštině a italštině „pirata“ a v holandštině 

„piraat“. Co všechno se však za tímto pojmem skrývá, je však nelehké definovat. Tak 

například Ottův slovník naučný za pirátství považuje každé násilné, bez zmocnění některé 

souverenní vlády podniknuté rušení námořního spojení a svobodného užívání moře 

jednotlivými loďmi, jednotlivými lidmi nebo společnostmi.22 Tato definice je velice široká, 

zahrnující velké množství způsobů jednání a vybočující pravděpodobně ze všech 

současných právních definic pirátství. V následujících podkapitolách se tato práce bude 

zabývat zejména vývojem definic právních. 

 

2.1 Pirátství před mezinárodně právní kodifikací 

Problematiku pirátství tradičně upravovaly národní právní předpisy a to mnohdy 

značně odlišně. V průběhu dějin byla za pirátství považována široká škála prohřešků 

odehrávajících se na moři od loupeží a únosů přes znásilňování a pustošení až po 

vraždění. Tak například americký Nejvyšší soud v roce 1820 v případu Smith  pirátství 

definoval pouze jako loupež na moři. 23 Tento výrok byl vůbec první definicí pirátství ve 

Spojených státech. Ve Velké Británii definoval pojem pirátství Piracy Act z roku 1837, 

který za něj označoval zejména násilné činy vůči členům posádky a neoprávněnou 

dispozici se zbožím nacházejícím se na napadené lodi, včetně házení tohoto zboží přes 

palubu. Velice zajímavým se jeví také kriminalizace posádky napadené lodi, která se 

                                                 

21 Ibid. 

22 Ottův slovník naučný, šestnáctý díl, Argo 1999, str. 467 

23 United States v. Smith 18 U.S. (5 Wheat.) 153 (1820), str. 153 
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útoku nijak nebrání24. Podle Francouzského zákona z roku 1825 byly za pirátství 

považovány nepřátelské akty jako například zmocnění se francouzské lodě násilím nebo 

lstí, nebo násilné akty proti francouzským lodím a plavidlům států, s nimiž Francie není 

ve válce. 

Současně s jednotlivými národními úpravami se pak utvářela i řada mezinárodně 

právních obyčejových pravidel. A byla to zejména tato obyčejová pravidla, jež počátkem 

20. století posloužila jako základní kameny při tehdejších kodifikačních snahách. 

V souhrnu tento mezinárodní obyčej tvoří mezinárodní pirátské právo, o kterém se 

v literatuře hovoří jako o „pirátství iure gentium“, „obecném pirátství“, „pirátství tak, jak 

je definováno obecným mezinárodním právem“ a o „mezinárodním zločinu pirátství“. 

Zejména poslední označení může však být poněkud zavádějící, neboť jak mezinárodní 

obyčej, tak i závazné mezinárodní smlouvy týkající se pirátského práva, určují pouze 

jurisdikční pravidla a neobsahují žádné konkrétní sankce. Je tedy, dle názoru autora této 

práce, třeba pirátství odlišovat od klasických zločinů mezinárodního práva jako například 

genocida, zločin proti lidskosti nebo válečný zločin, jejichž skutková podstata a sankce 

za jejich porušení je přímo součástí mezinárodního práva, neboť v případě pirátství jde 

pouze o zločin s mezinárodním prvkem, jehož trestnost a sankci za jeho spáchání musí 

stanovit národní právní norma.   

 

2.2 Počátky kodifikace pirátství iure gentium 

V roce 1932 sestavila Harvardská výzkumná skupina (Harvard Research Group) 

dokument nazývající se Harvardský návrh úmluvy o pirátství (Harvard Draft Convention 

on Piracy). Tento dokument, který se pokusil o kodifikaci soudobých obyčejových norem 

týkajících se pirátství, podával na tehdejší dobu velmi širokou definici pirátství, když za 

něj považoval jakýkoliv čin násilí nebo zadržení spáchaný s úmyslem oloupit, znásilnit, 

zranit, zotročit, uvěznit nebo zabít osobu nebo s úmyslem ukrást nebo zničit majetek (…) 

pokud je tento čin spojen s útokem, který pochází z paluby lodi, a tato loď je lodí pirátskou 

                                                 

24 Piracy Act 1721, 8 Geo 1 c 24, sekce 1, str. 2 
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nebo lodí bez národního charakteru, a pokud k tomuto činu dojde na místě, které 

nepodléhá teritoriální jurisdikci žádného státu.25 Za pirátství navíc, kromě výše 

uvedených činů, označuje také dobrovolnou a vědomou účast v posádce pirátské lodě a 

podněcování a napomáhání páchání těchto činů.26 

Harvardský návrh článků se později stal základem pro kodifikační činnost Komise 

OSN pro mezinárodní právo. Ta v roce 1956 sestavila návrh článků pro kodifikaci 

mořského práva,27 jenž se zabýval mimo jiné i úpravou pirátství. Návrh byl projednáván 

o dva roky později na první konferenci OSN o mořském právu v Ženevě a výsledkem 

těchto jednání bylo podepsání čtyř úmluv, z nichž jednou byla Ženevská úmluva o volném 

moři (Geneva Convention on the High Seas – HSC). Tato úmluva byla původně 

podepsána 46 státy a k roku 2013 má již 65 signatářů. Ač byly články přijaté v této úmluvě 

viditelně inspirovány výše zmiňovaným Harvardským návrhem, některé klíčové 

problémy byly, patrně pod vlivem politického tlaku, vynechány či obejity, což se 

v následné praxi ukázalo jako problematické.28 

 

2.3 Úmluva OSN o mořském právu 

Již v roce 1973 se v OSN začalo diskutovat o nové kodifikaci námořního práva, 

která by zahrnovala všechny čtyři Ženevské úmluvy. Výsledkem byla Úmluva 

Organizace spojených národů o mořském právu (United Nations Convention on the Law 

of the Sea, UNCLOS), která byla sjednána a podepsána na třetí konferenci OSN o 

mořském právu v roce 1982 v Montego Bay a v současné době má již 165 signatářů. Tato 

úmluva pro její signatáře nahrazuje starší Ženevské úmluvy. Pro některé státy, které 

UNCLOS doposud nepodepsaly, mezi které patří například i USA, Írán a Izrael, zůstává 

v platnosti Ženevská úmluva o volném moři. 

                                                 

25 The Draft Convention on Piracy, Supplement: Research in International Law, Part IV – Piracy, 26 

American Journal of International Law, 1932, str. 739–747 

26 Ibid. 

27 Yearbook of the international law commission, volume II, 1956, pp.282-285. 

28 Dubner, Berry Hart; The Law of International Sea Piracy; 11 N.Y.U. J. Int'l L. & Pol. 471 1978-1979, 

str. 471 
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Pirátství iure gentium, tedy pirátství tak jak je zahrnuto v mezinárodním obyčeji a 

definováno mezinárodním právem a na něž se vztahuje univerzální jurisdikce, je tedy 

v současné době kodifikováno ve dvou platných mezinárodních smlouvách, a to sice v 

Ženevské úmluvě o volném moři z roku 1958 a Úmluvě OSN o mořském právu z roku 

1982. Vzhledem k tomu, že je úprava v obou těchto smlouvách téměř naprosto shodná 

(rozdíly jsou pouze stylistického rázu), bude v následujícím textu pracováno pouze 

s novějším z obou dokumentů. 

Úmluva OSN o mořském právu upravuje pirátství v článcích 100 až 110. Článek 

101 stanoví, že za pirátství podle této úmluvy se považují následující činy: 

(a) jakýkoli protiprávní čin násilí nebo zadržení anebo jakýkoli loupežný čin 

spáchaný k soukromým účelům posádkou nebo cestujícími soukromé lodi nebo 

soukromého letadla namířené: 

(i) na volném moři proti jiné lodi nebo letadlu anebo proti osobám nebo 

majetku na jejich palubě; 

(ii) proti lodi, letadlu, osobám nebo majetku v místě, které nepodléhá 

jurisdikci žádného státu; 

(b) jakýkoli čin dobrovolné účasti při použití lodi nebo letadla, jestliže ten, kdo se 

jich dopouští, ví o skutečnostech, které vtiskují této lodi nebo tomuto letadlu 

charakter pirátské lodi nebo letadla; 

(c) jakýkoli čin, který má za účel podněcovat nebo úmyslné usnadňovat čin uvedený 

v pododst. (a) nebo (b).29 

Ač to na první pohled nemusí být zřejmé, tato definice pirátství v sobě, oproti 

definici v Harvardském návrhu článků a oproti některým dalším definicím pirátství, 

obsahuje několik omezení, na která je třeba se blíže podívat, což je předmětem 

následujícího výkladu. V článku 101 Úmluvy je důležité si všimnout čtyřech základních 

definičních prvků, a sice, že se jedná (i) o protiprávní čin násilí nebo zadržení anebo 

loupežný čin, (ii) spáchaný k soukromým účelům posádkou nebo cestujícími soukromé 

                                                 

29 Úmluva OSN o mořském právu, 1982, článek 101 



14 

 

lodi nebo soukromého letadla, (iii) na volném moři nebo v místě, které nepodléhá 

jurisdikci žádného státu a (iv) proti jiné lodi nebo letadlu. Jednotlivé elementy budou 

v následujících odstavcích blíže rozebrány. 

 

2.3.1 protiprávní čin násilí nebo zadržení anebo loupežný čin 

Ve slovním spojení „jakýkoliv protiprávní čin násilí nebo zadržení anebo loupežný 

čin“, které uvozuje článek 101 (a), lze spatřovat určitá nejednoznačnost, která může 

způsobovat výkladové obtíže. Otázkou například je, podle jakého systému práva se má 

protiprávnost těchto činů posuzovat. Formulace „jakýkoliv protiprávní čin násilí nebo 

zadržení anebo loupežný čin“ (any illegal acts of violence or detention, or any act of 

depredation) navíc vyznívá dost obecně, což se úplně neslučuje se současnými požadavky 

na dostatečnou určitost a jasnost trestněprávních norem. I z tohoto důvodu se často 

doporučuje článek 101 vykládat spíše pouze jako normu umožňující státům vymáhat své 

národní trestní normy v rozsahu omezeném právě touto formulací.30 

 

2.3.2 Soukromé účely a soukromá loď 

Dalším problematickým bodem výše zmíněné definice je požadavek, aby čin byl 

spáchán k „soukromým účelům“ (private ends). UNCLOS neudává žádnou definici 

soukromých účelů a nechává tak místo pro interpretaci a diskuzi. Oproti obyčejovému 

pirátství již není považován za nutný prvek úmysl loupit, animus furandi,31 přičemž 

nenávist či touha po odplatě jsou nyní srovnatelně přijatelnými motivy.32 V praxi se 

ustálily dva názory na výklad tohoto termínu. 

                                                 

30 Guilfoyle, D.; Treaty Jurisdiction over Pirates: A Compilation of Legal Texts with Introductory Notes; 

2009, str. 3 

31 Komentář ILC ke článku 39 Návrhu článků týkajících se mořského práva z roku 1956, (A/CN.4/104), 

str. 282 

32 Rubin, P.; op. cit., str. 324 
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 V současné době se tento problém objevil v souvislosti s případem Sea Shepherd. 

Sea Shepherd Conservation Society je environmentální organizace bojující proti lovu 

velryb, která v roce 2012 napadla a vyřadila z provozu výzkumnou loď japonské 

společnosti Catacean. Tato společnost na základě povolení, uděleného jí dle Mezinárodní 

úmluvy o regulaci lovu velryb (International Convention for the Regulation of Whaling), 

lovila velryby. Ačkoli zde chyběl úmysl obohatit se, Americký odvolací soud zastal 

názor, že útok na velrybářskou loď, za účelem jejího vyřazení z provozu, je nutno též 

považovat za útok pirátský. Soudce Kozinski vyslovil názor, že „soukromé účely“ jsou i 

ty, jichž je dosahováno na základě osobní, morální nebo filozofické motivace, jako právě 

environmentální cíle organizace Sea Shepherd. Skutečnost, že se pachatel domnívá, že 

slouží veřejnému dobru, neznamená, že by jednal k veřejnému účelu.33 V následné 

diskuzi se objevily dva rozdílné názory na tuto problematiku. 

Prvním názorem, kritickým k výše uvedenému rozhodnutí, je názor, že čin musí být 

proveden s úmyslem finančně se obohatit, podle něhož nelze pod pojem pirátství zařadit 

činy pouze s politickým nebo ideologickým motivem. Dle tohoto názoru nebyly politicky 

motivované útoky na volném moři v mezinárodním právu tradičně považovány za 

pirátství, nýbrž pouze za zločiny, které mohl poškozený stát posoudit dle svých zákonů.34 

Z tohoto důvodu někteří komentátoři také dovozují, že terorismus nemůže nikdy být 

pirátstvím.35 V praxi by to však mohlo vést k tomu, že by například Somálští piráti 

prohlásili, že jsou povstalci zapojení v konfliktu se somálskou Přechodnou federální 

vládou a na lodě útočí z čistě politických důvodů, čímž by se možnost jejich potrestání 

výrazně ztížila. Jiní odborníci se naopak přiklání k odůvodnění soudce Kozinskiho a za 

činy spáchané k soukromým účelům považují pouze činy vykonané soukromými osobami 

                                                 

33 Inst. of Cetacean Research v. Sea Shepherd Conservation Soc'y, (9th Cir. 2012), str. 8, k dispozici na 

http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/general/2013/05/24/12-35266_Amended_Opinion.pdf (naposledy 

navštíveno 22. 10. 2013) 

34 Heller, K. J.; A Response to Kontorovich and Gallagher About Piracy, k dispozici na 

http://opiniojuris.org/2013/02/27/a-response-to-kontorovich-and-gallagher-about-piracy/ (naposledy 

navštíveno 22. 10. 2013) 

35 Guilfoyle, D.; op. cit. str. 3 

http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/general/2013/05/24/12-35266_Amended_Opinion.pdf
http://opiniojuris.org/2013/02/27/a-response-to-kontorovich-and-gallagher-about-piracy/
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a odlišují je od činů osob veřejných.36 Za pirátství by se tak nepovažovaly akty, které by 

bylo možné přičíst nějakému státu. Oba tyto názory mají své podporovatele a oba mají 

svůj logický základ.37 Najít jednoznačnou odpověď na tuto otázku, je tak v současné době 

nemožné. 

Druhou podmínkou je, že se musí jednat o čin posádky nebo cestujících soukromé 

lodi. To znamená, že pirátství se nemůže dopustit válečná nebo státní loď používaná 

pouze k neobchodní státní službě. Válečné a státní lodě totiž vystupují jako zahraniční 

orgán svého státu a jejich jednání se přičítá přímo tomuto státu.  Jednání těchto lodí tedy 

v žádném případě nesplňuje podmínku soukromých účelů a nemůže tak být považováno 

za pirátství. Přičitatelnost jednání válečné nebo státní lodi státu, pod jehož vlajkou plují, 

souvisí s tím, že posádka válečné nebo státní lodě podléhá přímému velení orgánů tohoto 

státu. Situace se však změní v okamžiku, kdy se tomuto velení posádka vzepře a začne 

jednat v rozporu z příkazy. S touto situací Úmluva výslovně počítá ve článku 102. Ten 

totiž za pirátské činy spáchané soukromou lodí tak, jak jsou definovány v článku 101, 

považuje i násilné činy vůči cizí lodi spáchané válečnou lodí nebo státní lodí, kterých se 

zmocnila vzbouřená posádka. 

 

2.3.3 Volné moře nebo místo, které nepodléhá jurisdikci žádného státu 

Velmi významnou podmínkou stanovenou článkem 101 je nutnost, aby k útoku 

došlo na volném moři nebo na místě, které nepodléhá jurisdikci žádného státu.  

Volným mořem se rozumí všechny části moře, které nejsou zahrnuty do výlučné 

ekonomické zóny, do pobřežního moře anebo do vnitrozemských vod státu či do 

souostrovních vod souostrovního státu. Článek 58 odst. 2 UNCLOS však dále stanoví, že 

ustanovení týkající se pirátství a dalších nedovolených činností se užijí i na výlučnou 

                                                 

36 Kontorovich, E.; Yes, Sea Shepherd Engages in Piracy Under International Law, k dispozici na 

http://www.volokh.com/2013/02/27/yes-sea-sheperd-engages-in-piracy-under-international-law/ 

(naposledy navštíveno 22. 10. 2013) 

37 Bellish, J.; More Great Piracy Facts in U.S. Courts: Private Ends Edition, k dispozici na 

http://www.ejiltalk.org/more-great-piracy-facts-in-u-s-courts-private-ends-edition/ (naposledy navštíveno 

22. 10. 2013) 

http://www.volokh.com/2013/02/27/yes-sea-sheperd-engages-in-piracy-under-international-law/
http://www.ejiltalk.org/more-great-piracy-facts-in-u-s-courts-private-ends-edition/
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ekonomickou zónu. Kde tedy tato práce bude mluvit o volném moři, bude pod tento 

pojem zahrnovat i výlučnou ekonomickou zónu. Místem, které nepodléhá jurisdikci 

žádného státu, by pak mohl být například ostrov, který nenáleží žádnému státu, nebo 

pobřežní moře přiléhající k neokupovanému území.  

Tato podmínka souvisí s vykonáváním suverenity nad státním územím na jedné 

straně a s principem extra territorium jus dicenti impune non paretur na straně druhé. 

Zatímco tedy v pobřežním moři má pravomoc pouze stát, kterému pobřežní moře náleží, 

ve zbylých částech moře by na základě výše zmíněného principu neměl pravomoc 

zasáhnout proti pirátům nikdo. Z tohoto důvodu je třeba, aby mezinárodní právo 

poskytovalo k těmto zásahům na volném moři určité zmocnění.  

Podmínka stanovující, že o pirátství iure gentium se jedná pouze, pokud se odehraje 

na volném moři, je odůvodněna zejména názorem, že zde není žádný dobrý důvod k tomu, 

aby mezinárodnímu společenství jako celku byla přidělena jurisdikce k aktům, ke kterým 

má již jurisdikci pobřežní stát a stát, v němž je loď registrována.38 Za možnou výjimku 

z tohoto pravidla se považuje případ, kdy pirátská loď z volného moře napadá lodě uvnitř 

pobřežního moře státu, který nemá dostatečné prostředky k zamezení takovýchto útoků.39 

V tomto případě by tedy zřejmě šlo o pirátství, i přestože by k činu nedošlo na volném 

moři.  

Velké množství pirátských útoků se ovšem odehrává pouze v pobřežních mořích, 

vnitřních vodách a souostrovních vodách, které nejsou volným mořem. To znamená, že 

tyto útoky nespadají pod definici pirátství dle UNCLOS. Tento fakt je proto shledáván 

jednou z největších limitací této právní úpravy.  

 

2.3.4 Nutnost více lodí 

Definice pirátství v článku 101, mimo jiné, stanoví podmínku, aby útok byl veden 

proti jiné lodi. O pirátství na základě tohoto požadavku půjde pouze, pokud bude útok 

                                                 

38 Johnson, D. H. N.; Transactions of the Grotius Society; Vol. 43, Problems of Public and Private 

International Law, Transactions for the Year 1957, str. 72 

39 Greig, D.; International Law, 2nd edition, 1976, str. 332 
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veden z jedné lodě proti jiné lodi. O pirátství se tak nebude jednat v případě aktů, 

spáchaných na palubě lodi posádkou nebo pasažéry, namířených právě proti této lodi 

nebo proti osobám nebo majetku na této lodi. Tato podmínka byla zavedena především 

z důvodu, aby v protiprávním aktu nescházel mezinárodní prvek a nejednalo se o případ, 

kdy jurisdikce náleží jednoznačně pouze jednomu státu.40  

Nevýhoda této limitace se nejvýrazněji projevila v roce 1985, kdy se několik členů 

Organizace pro osvobození Palestiny nalodilo v přístavu na italskou výletní loď Achilles 

Lauro, aby ji následně ve Středozemním moři unesli. Jelikož se zdržovali na palubě už 

od vyplutí a nezaútočili z jiné lodě, nedal se v tomto případě čin posoudit jako pirátství.  

  

2.3.5 Soulad smluvní definice pirátství s mezinárodním obyčejem 

Ve vztahu k výše diskutovaným omezením definice pirátství iure gentium, by se 

dala položit otázka, zda definice, jež je obsažena v UNCLOS a HSC, není užší než 

definice, která již existovala v mezinárodním obyčeji. Otázka je zda například dle 

mezinárodního obyčeje se pirátské právo nevztahuje i na činy spáchané mimo volné moře 

a na činy spáchané v rámci pouze jedné lodě. Shoda většiny komentátorů i současná praxe 

však naznačuje, že definice pirátství uvedená v UNCLOS a HSC je v naprostém souladu 

s mezinárodním obyčejem.41  

 

2.3.6 Shrnutí 

V rámci této podkapitoly byly popsány aspekty nejdůležitější definice pirátství, 

tedy pirátství iure gentium a bylo vysvětleno v jakých ohledech je tato definice limitující. 

V důsledku těchto limitací však vznikla řada dalších právních úprav, pojímajících další 

eventuální protiprávní činy na moři. Tyto úpravy budou předmětem dalšího výkladu.   

                                                 

40 Morrison, S.; writing in 1932, cited by Penny Campbell, ‘A modern History of the International 

Definition of Piracy’, in B. A. Elleman, A. Forbes, and D. Rosenberg (eds), Piracy and Maritime Crime: 

Historical and Modern Case Studies, str. 32 

41 Guilfoyle, D.; op. cit. str. 4 



19 

 

 

2.4 Úmluva o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti námořní 

plavby 

Úmluva o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti námořní plavby 

(Convention on the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime 

Navigation – SUA) byla přijata v rámci IMO v roce 1988 a v současné době má již 156 

signatářů. Hlavním motivem pro sepsání této úmluvy byl incident, ke kterému došlo 

v roce 1985 na palubě lodi Achilles Lauro (popsaný výše), po němž mezinárodní 

společenství zjistilo, že instrumenty dostupné v tehdejším mezinárodním právu nebyly 

dostatečné k boji proti takovýmto teroristickým útokům na moři. Samotný text této 

úmluvy je inspirován, v té době již fungujícími, úmluvami týkajícími se boje proti 

terorismu v civilním letectví a jeho hlavním účelem bylo umožnění efektivního potírání 

protiprávních činů ohrožujících bezpečnost námořní plavby, jež nespadají pod definici 

pirátství, stanovenou v UNCLOS. 

Dle úmluvy SUA spáchá osoba trestný čin, jestliže protiprávně a záměrně: 

(a) se zmocní lodi nebo vykonává nad ní kontrolu silou nebo hrozbou síly nebo 

jakoukoli jinou formou zastrašování; nebo  

(b) uskuteční násilný čin proti osobě na palubě lodi, jestliže tento čin může ohrozit 

bezpečnou plavbu této lodi; nebo 

(c) zničí loď nebo způsobí poškození lodi nebo jejího nákladu, jež může ohrozit 

bezpečnou plavbu této lodi; nebo 

(d) umístí nebo jakýmikoli prostředky způsobí, že na lodi je umístěno zařízení nebo 

látka, které mohou loď zničit nebo způsobit poškození lodi nebo jejího nákladu, 

jež ohrozí nebo může ohrozit bezpečnou plavbu této lodi; nebo 

(e) zničí nebo vážně poškodí námořní navigační zařízení nebo vážně zasáhne do 

jejich činnosti, jestliže takový čin může ohrozit bezpečnou plavbu lodi; nebo 

(f) sdělí informaci, o níž ví, že je nesprávná, a tím ohrozí bezpečnou plavbu lodi; 

nebo 
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(g) zraní nebo usmrtí jakoukoliv osobu v souvislosti s pácháním nebo pokusem 

spáchat některý z trestných činů uvedených v písmenech (a) až (f).42 

Trestný čin rovněž spáchá osoba, která se o některý z výše uvedených činů 

pokusí, případně ke spáchání takového činu napomůže nebo spácháním takového 

činu hrozí, je-li hrozba takové povahy, že může ohrozit bezpečnou plavbu dotyčné 

lodi.43 

Podstatnou změnou oproti UNCLOS, která měla značně rozšířit možnosti uplatnění 

Úmluvy SUA, je rozdílné vymezení oblastí, ve kterých k protiprávnímu činu spadajícímu 

pod tuto Úmluvu dochází. V článku 4 se stanoví, že jejích ustanovení se použije, jestliže 

loď pluje nebo její plavební řád zahrnuje plavbu do vod, přes ně nebo z vod za vnější 

hranici pobřežního moře jednoho státu nebo boční hranice svého pobřežního moře s 

přilehlými státy. Toto ustanovení se tak neomezuje na pouhé volné moře, nýbrž se 

aplikuje i na protiprávní činy, ke kterým dojde v pobřežním moři státu, za předpokladu, 

že loď, proti které útok směřuje, pluje z nebo na volné moře nebo pobřežní moře jiného 

státu. Pokud by daný případ nespadal do tohoto vymezení, aplikují se ustanovení Úmluvy 

SUA také v případě, kdy se pachatel nebo údajný pachatel nachází na území jednoho ze 

156 signatářských států.  

Další zásadní rozdíl spočívá v motivaci pachatele. SUA nestanoví, na rozdíl od 

UNCLOS, požadavek na specifický úmysl pachatele. Protiprávní čin tak může být 

motivován jak politickými důvody, tak i důvody soukromými. Díky tomu je možné SUA 

aplikovat nejen na teroristické útoky, ale i na pirátství v širším slova smyslu. 

 

2.5 Ozbrojená loupež na moři/proti lodi 

Vzhledem k tomu, že, jak bylo výše popsáno, legální definice pirátství podle 

Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu je v určitých směrech podstatně 

                                                 

42 Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání úmluvy o potlačování protiprávních činů proti 

bezpečnosti námořní plavby; č. 100/2005 Sb., článek 3 

43 Ibid. 
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limitována a není tak možné pod ni zařadit velké množství činů, ke kterým na moři 

dochází, je vhodné do této práce zařadit též pojem ozbrojená loupež na moři či ozbrojená 

loupež proti lodi. Tyto termíny lze nalézt v mnoha dokumentech, které se zabývají 

problematikou pirátství v širším slova smyslu. V následujícím výkladu bude stručně 

představeno několik těchto definic, včetně dokumentů, v nichž se nacházejí. 

 

2.5.1 Doporučení Mezinárodní námořní organizace pro vyšetřování zločinů 

pirátství a ozbrojené loupeže proti lodi  

Pravděpodobně nejdůležitější definicí ozbrojené loupeže proti lodi je definice 

Mezinárodní námořní organizace (International Maritime Organization – IMO), což je 

specializovaná agentura Organizace spojených národů, jejímž hlavním úkolem je 

zvyšování bezpečnosti obchodní námořní dopravy a zabraňování znečištění moří. 

V prosinci roku 2009 vydala IMO revidovanou verzi dokumentu nazývajícího se 

Pravidla chování IMO pro vyšetřování zločinů pirátství a ozbrojené loupeže proti lodi 

(IMO Code of Practice for the investigation of Crimes of Piracy and Armed Robbery 

Against Ships), jehož účelem je zejména sjednotit postup členských států při zadržování 

osob podezřelých ze spáchání zločinu pirátství nebo ozbrojené loupeže proti lodi a při 

zajišťování důkazů pro umožnění zdárného průběhu jejich následného stíhání. 

Dle článku 2.2 tohoto dokumentu se ozbrojenou loupeží proti lodi rozumí jakýkoli 

protiprávní čin násilí nebo zadržení anebo jakýkoli loupežný čin nebo výhružka, že k 

takovému činu dojde, pokud se nejedná o zločin pirátství, spáchaný k soukromým účelům 

a namířený proti lodi nebo proti osobám nebo majetku na palubě takové lodi, uvnitř 

vnitrozemských vod, souostrovních vod a pobřežního moře44 a také jakýkoliv čin 

spočívající v podněcování nebo úmyslném ulehčování takového činu.45 

                                                 

44 IMO Code of Practice for the investigation of Crimes of Piracy and Armed Robbery Against Ships, 

Resoluce A.1025(26), 29. prosince 2009, článek 2.2 (1), k dispozici na 

http://www.imo.org/OurWork/Security/PiracyArmedRobbery/Guidance/Documents/A.1025.pdf 

(naposledy navštíveno 1. 11. 2013) 

45 Ibid. 

http://www.imo.org/OurWork/Security/PiracyArmedRobbery/Guidance/Documents/A.1025.pdf
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2.5.2 Regionální dohoda o spolupráci v boji proti pirátství a ozbrojeným 

loupežím na lodích v Asii  

Zajímavým dokumentem upravujícím pirátství a ozbrojenou loupež proti lodím na 

regionální úrovni je Regionální dohoda o spolupráci při potírání pirátství a ozbrojené 

loupeže proti lodím v Asii (ReCAAp). Naprostá většina pirátských útoků v jihovýchodní 

Asii se odehrává v souostrovních vodách, na které se definice pirátství uvedená v Úmluvě 

Organizace spojených národů o mořském právu nevztahuje, a tak ReCAAp definuje 

pojem ozbrojené loupeže na moři. Definice ozbrojené loupeže na moři obsažená v tomto 

dokumentu je téměř totožná s definicí pirátství ve článku 100 UNCLOS, když jediným 

rozdílem je, že k ní musí dojít na místě spadajícím pod jurisdikci některého ze 

signatářských států.46  

 

2.6 Pirátství dle národního práva 

Přestože je pirátství upraveno mezinárodními smlouvami, národní právní předpisy 

jednotlivých států jsou stále základním kamenem při souzení zajatých pirátů. 

Mezinárodní právo totiž stanoví pouze základní definici pirátství iure gentium a k němu 

aplikovatelná jurisdikční pravidla, celý následný proces se však odehrává v režii a podle 

právních norem státu, ve kterém soud probíhá. Navíc k útokům proti plavidlům nedochází 

pouze na volném moři, ale i v pobřežním moři. Zatímco všechny tradiční námořní 

velmoci mají právní předpisy týkající se pirátství dostatečně propracované, stále se najde 

velké množství států, které v národní úpravě pirátského práva značně zaostávají. 

 Národní definice pirátství jsou jak užší, tak často i širší než definice mezinárodně 

právní. Za pirátství iure gentium lze však považovat jen pirátství, které je obsaženo 

v mezinárodním obyčeji tak, jak je definováno v UNCLOS, takže na pirátství jehož 

                                                 

46 Regionální dohoda o spolupráci v boji proti pirátství a ozbrojeným loupežím na lodích v Asii, článek 1 

odstavec 2. K dispozici na 

http://www.recaap.org/Portals/0/docs/About%20ReCAAP%20ISC/ReCAAP%20Agreement.pdf 

(naposledy navštíveno 18. 10. 2013) 

http://www.recaap.org/Portals/0/docs/About%20ReCAAP%20ISC/ReCAAP%20Agreement.pdf


23 

 

definice by vybočovala z těchto mezí, by nebylo možno použít pravidlo o univerzální 

jurisdikci. 

 

2.6.1 Pirátství v českém právu 

Trestné činy jsou v českém právním řádu upraveny v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník. Tento zákon výslovně pirátství neupravuje. V paragrafech 290 až 292 upravuje, 

pod souhrnným označením trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní 

plavidlo a pevnou plošinu, pouze trestné činy získání kontroly nad vzdušným dopravním 

prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou, ohrožení bezpečnosti vzdušného 

dopravního prostředku a civilního plavidla a zavlečení vzdušného dopravního prostředku 

do ciziny. Pirátské útoky ovšem zpravidla naplňují více „obyčejných“ skutkových 

podstat, a pokud by tak český soud měl jurisdikci trestně stíhat nějakého piráta, mohl by 

aplikovat například ustanovení o trestném činu loupeže, omezení osobní svobody, braní 

rukojmích, atd. 

 

3 Jurisdikční východiska 

Dříve než budou rozebrána jednotlivá východiska pro určení jurisdikce, je třeba se 

podívat na samotný pojem jurisdikce. Pojem jurisdikce pochází z latinského ius dicere, 

což znamená určovat nebo nalézat právo. Jeho výklad v právní teorii však není zdaleka 

jednoznačný.  

Jurisdikce je specifickým aspektem státní suverenity a vztahuje se k soudním, 

legislativním a administrativním kompetencím státu.47  V nejširším slova smyslu by se 

dala jurisdikce státu definovat jako oprávnění subjektu určitým způsobem jednat. V tomto 

smyslu jde hlavně, nicméně ne výlučně, o legální pravomoc tvořit a vynucovat pravidla.48 

Tato pravomoc je odvozena od státní suverenity, jež značí nezávislost státní moci na 

                                                 

47 Brownlie I.; Principles of Public International Law, Fifth Edition, Oxford University Press, 1998 

48 Oxman B.H.; Max Planck Encyclopedia of Public International Law: Jurisdiction of States, 

http://www.mpepil.com/, (naposledy navštíveno 29. 5. 2013) 

http://www.mpepil.com/
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jakékoli jiné státní moci, jak v oblasti vztahů mezinárodních, tak i ve věcech vnitřních,49 

která je však omezena zájmy ostatních suverénních států a v současné době také 

systémem základních lidských práv chráněných mezinárodním právem.50 Vzhledem 

k tomu, že se tato práce zabývá problematikou zločinu pirátství, bude následující výklad 

pojednávat o jurisdikci trestní.  

Základním principem určujícím trestní jurisdikci v mezinárodním právu je princip 

teritoriality, který je přímo odvozen od suverenity státu nad svým územím. Dva 

nejzákladnější výchozí body pro výkon jurisdikce státem jsou obsaženy již v samotné 

koncepci novodobého státu, a sice v definovaném území a stálém obyvatelstvu. Stát 

vesměs vykonává výlučnou jurisdikci nad všemi osobami, majetkem a aktivitami na svém 

území. Tento princip je pak v některých případech doplněn principy dalšími, které se již 

neváží přímo k území státu a jež jsou povětšinou souhrnně nazývány principy 

extrateritoriální jurisdikce.51 Principy teritoriality a aktivní personality (národnosti) jsou 

v mezinárodním právu označovány za nesporné,52 zatímco principy pasivní personality, 

efektů, ochrany a univerzality jsou obecně uznávané, ale výklad jejich obsahu a způsob 

jejich výkonu za nesporné jistě označit nelze. V následujících podkapitolách bude každý 

z těchto principů podrobněji rozebrán a zároveň bude nastíněn jeho vztah k problematice 

pirátství. 

 

3.1 Teritoriální jurisdikce 

Jednou ze základních funkcí státu je udržovat pořádek v rámci svého území, a tak 

není překvapivé, že princip teritoriality je základním principem při určování trestní 

jurisdikce. Dle principu teritoriality vykonává stát svou jurisdikci ve vztahu ke zločinům, 

k nimž mělo dojít na geografickém území, nad kterým uplatňuje svou suverenitu, včetně 

                                                 

49 Ondřej J.; Právní režimy mezinárodních prostorů, Aleš Čeněk s.r.o., 2004, str. 43 

50 Op. cit. Oxman  

51 Ke vhodnosti tohoto označení viz: Ryngaert C.; Jurisdiction in International Law, Oxford University 

Press, 2008, str. 7n 

52 Rozsudek ve věci Wood Pulp, 4 CMLR 901, 96 ILR 
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vzdušného prostoru nad ním, jakož i pod zemí.53 Stát má na svém území výlučnou 

jurisdikci. Toto právo státu bylo potvrzeno i v již zmiňovaném rozsudku Stálého dvora 

mezinárodní spravedlnosti ve věci S. S. Lotus z roku 1927.54 

 

3.1.1 Princip registrace  

Zejména ve spojení s problematikou, jíž se tato práce zabývá, je třeba se zabývat 

problematikou jurisdikce na palubě lodě, jež se nachází mimo území státu. Tato 

problematika je v rámci této práce zařazena pod jurisdikci teritoriální, neboť se o ní 

nejčastěji mluví jako o jakési fikci, podle které se registrovaná loď považuje za 

pohyblivou součást státního území.55 Z této fikce bylo vycházeno i v případě S. S. Lotus. 

Jen pro úplnost je třeba dodat, že toto není jediný možný pohled, jelikož se ve vztahu 

k registrované dá mluvit rovněž jako o vztahu národnosti. 

 

3.1.2 Princip efektů (objektivní teritoriální jurisdikce) 

Princip nebo doktrína efektu (effects doctrine/principle), někdy také nazývaný 

objektivní teritoriální jurisdikce, je princip odvozený od principu teritoriality, na jehož 

základě může stát uplatnit svou jurisdikci ve vztahu k  činu, který byl spáchán mimo 

území tohoto státu, avšak na území tohoto státu způsobuje nežádoucí efekt. Tento princip 

se však omezuje pouze na případy, kdy (i) protiprávní jednání je všeobecně považováno 

za trestný čin, (ii) efekt na území státu je přímý, značný a předvídatelný a (iii) pravidlo je 

v souladu s principy uznávanými státy s rozvinutými právními systémy. 

 

                                                 

53 Kratochvíl, V. a kol.; Trestní právo hmotné. Obecná část.; 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 135 

54 Ondřej, J., op. cit. str. 44 

55 Ondřej, J., op. cit. str. 45 
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3.2 Principy extrateritoriální jurisdikce 

V případech, kdy na nějaké jednání, které chce stát potrestat, nelze uplatnit 

teritoriální jurisdikci, musí se stát poohlédnout po základu pro jurisdikci jinou, 

extrateritoriální. V případech užití extrateritoriální jurisdikce by však měl stát mít vždy 

na zřeteli požadavek, aby zde byl nějaký skutečný vztah (genuine link) tohoto státu 

k souzenému případu. 

 

3.2.1 Princip aktivní personality 

Princip aktivní personality spočívá v oprávnění státu vykonávat jurisdikci nad 

svými občany i v případě, kdy se v době spáchání trestného činu nebo po něm, 

nenacházejí na území tohoto státu. I tato zásada vychází ze státní svrchovanosti. Některé 

státy tuto svou jurisdikci omezují například požadavkem, aby čin byl trestný i dle lex loci, 

jiné aplikují tento princip pouze na závažné zločiny nebo pouze na případy, kdy se stíhání 

domáhá poškozená strana.56 Zdá se však, že takováto omezení nejsou nutná a že stát má 

tedy ničím neomezené právo zakládat svou jurisdikci pouze na občanství obviněného.57  

Za zmínku stojí jistě i názor, že otázku občanství je třeba posuzovat jak v době 

spáchání činu, tak v době stíhání pachatele. Stát tedy bude vykonávat jurisdikci nad 

pachatelem i tehdy, pokud již déle není občanem tohoto státu nebo pokud se jím stal až 

po spáchání trestného činu.58 V opačném případě by se totiž teoreticky pachatel mohl 

změnou státního občanství potrestání vyhnout. 

Některé státy však neomezují tento princip pouze na své občany, nýbrž jeho 

aplikaci rozšiřují například i na osoby, které mají na území státu trvalý pobyt, na své 

                                                 

56 Akehurst, M.; Jurisdiction in International Law; 46 Brit. Y. B. Int'l L. 145 1972-1973, str. 156 

57 American Journal of International Law, 29 (935), Supplement, pp. 523-3I. Citováno v Akehurst, M.; 

Jurisdiction in International Law; 46 Brit. Y. B. Int'l L. 145 1972-1973, str. 156 

58 Harvard Research on International Law, ‘Draft Convention on Jurisdiction with Respect to Crime’, 

(1935) 29 AJIL, str. 532 
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vojáky účastnící se zahraniční mise nebo dokonce na členy posádky obchodních lodí 

registrovaných na jejich území.59 

Pokud se výše uvedený princip aplikuje na pirátství, bude mít trestní jurisdikci stát, 

jehož budou piráti občany nebo případně, v němž budou mít trvalé bydliště. U zločinu 

pirátství, který se odehrává na volném moři, kde žádný stát nevykonává svou 

svrchovanost, se princip aktivní personality zdá jako nejlepší základ pro uplatnění 

jurisdikce. V případě Somálského pirátství, by tohoto principu mohlo však využít pouze 

Somálsko, které, jak již bylo výše uvedeno, nemá v současné době fungující státní aparát, 

který by piráty soudil. Z toho důvodu, bylo nutné pro boj s pirátstvím v této oblasti hledat 

jiné základy pro uplatnění jurisdikce.  

 

3.2.2 Princip pasivní personality 

Princip pasivní personality umožňuje státu vykonávat jeho trestní jurisdikci ve 

vztahu k trestnému činu spáchanému mimo jeho území z důvodu, že obětí tohoto činu je 

občan tohoto státu. Odůvodnění tohoto principu spočívá v povinnosti státu ochraňovat 

své občany i mimo jeho území.  

Princip pasivní personality se objevuje v právních předpisech mnoha států a je 

dalším ze způsobů, jakými stát rozšiřuje působnost svých zákonů za své hranice. Přestože 

ohledně tohoto principu panovala hlavně počátkem 20. století značná kontroverze, 

v současné době je již mezinárodním společenstvím obecně přijímán zejména 

v souvislosti s mezinárodním terorismem.60  Debaty ovšem stále probíhají ohledně jeho 

aplikace na jiné zločiny.  

Ve vztahu k tématu této práce je tento princip velmi důležitým, jelikož dává státům 

možnost soudit pachatele pirátských útoků namířených proti občanům těchto států. 

Vzhledem k současné podobě námořního obchodu, kdy na lodích často bývají posádky 

                                                 

59 Akehurst, M.; op. cit. str. 157 

60 McCarthy, J.; The Passive Personality Principle and Its Use in Combatting International Terrorism; 

Fordham International Law Journal; Vol. 13, Issue 3; 1989; str. 307 
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poskládané z námořníků z různých zemí, se díky tomuto principu rozšiřuje počet států, 

který může piráty soudit bez použití kontroverzní univerzální jurisdikce. 

 

3.2.3 Princip ochrany (princip reálný) 

Dle principu ochrany může stát vykonávat svou jurisdikci ve vztahu k činům, které 

směřují proti zvláště důležitým vlastním zájmům tohoto státu, bez ohledu na místo činu 

a na osobu pachatele. Obvykle se tento princip využívá v souvislosti s trestnou činností 

proti státu a jeho orgánům.61 Tento princip, jehož kořeny sahají do první poloviny 

19. století, je v obecné rovině vcelku dobře zavedený.62 Problémem však, stejně jako u 

principu pasivní personality, zůstává šíře vymezení protiprávních jednání, jež by pod 

tento princip měla spadat. Zatímco skutkové podstaty postihující například zločiny proti 

bezpečnosti, uzemní svrchovanosti nebo politické nezávislosti státu a padělání státních 

pečetí, dokumentů nebo cestovních pasů, se zdají být naprosto v pořádku, skutkové 

podstaty formulované obecněji jako například zločiny proti základním zájmům státu, se 

již zdají nepřiměřeně náchylné ke zneužití.63 

 

3.3 Univerzální jurisdikce 

Definovat univerzální definici je vcelku složitý úkol. V mezinárodním právu ani 

obyčeji není žádná obecně uznávaná definice tohoto principu a ohledně jeho existence, 

obsahu a použitelnosti se zejména v posledních letech vedou vzrušené diskuze. Velmi 

obecně by se univerzální jurisdikce dala definovat jako trestní jurisdikce založená pouhou 

speciální povahou zločinu, kterou lze použít nehledě na místo, kde k zločinu došlo, na 

národnost pachatele nebo oběti nebo na jakékoliv jiné obecně uznávané pojítko mezi 

                                                 

61 Novotný, O., Vanduchová, M. a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná část. Praha: ASPI, a.s., 2007, 

str. 102 

62 Akehurst, M.; op. cit. str. 158 

63 Akehurst, M.; op. cit. str. 158 
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spáchaným zločinem a stíhajícím státem.64 Speciální povahou se nejčastěji myslí fakt, že 

takový zločin je obzvláště ohavný a mezinárodním společenstvím univerzálně za zločin 

uznaný a odsuzovaný.65 Mezi tyto zločiny se řadí obvykle pirátství, otrokářství, válečné 

zločiny, zločiny proti míru, zločiny proti lidskosti, genocida a mučení.66 

Tradičně je univerzální jurisdikce nejčastěji spojována právě se zločinem pirátství, 

jenž je dokonce považován za originální zločin spadající pod tuto jurisdikci, v pozdější 

době se však k němu pro svou spojitost s pirátstvím přiřadilo i otroctví. Po 2. světové 

válce ovšem mezinárodní společenství pocítilo potřebu rozšířit možnost aplikace 

univerzální jurisdikce i na trestání jiných závažných zločinů, což vyústilo ve vznik 

takzvané „nové univerzální jurisdikce“, jejíž oprávněnost byla poprvé vyslovena v roce 

1961 v soudním procesu proti nacistickému funkcionáři Adolfu Eichmannovi.67 

V souvislosti se zřízením Mezinárodního trestního soudu v roce 2002, pak množství států 

upravilo svou národní legislativu tak, aby poskytovala základ pro využití univerzální 

jurisdikce v souvislosti se zločiny genocidy, mučení a dalších válečných zločinů.68 Nová 

univerzální jurisdikce svou opodstatněnost obvykle odvozuje právě od tradiční 

univerzální jurisdikce pirátské.  

Pro zdárný výkon univerzální jurisdikce je zapotřebí splnění tří základních 

předpokladů. Za prvé existence specifického odůvodněného základu, tedy mezinárodního 

obyčeje nebo mezinárodní smlouvy, za druhé dostatečně jasně specifikovaná skutková 

podstata zločinu v mezinárodním právu a za třetí umožnění stíhání takového zločinu 

národní legislativou.69 Zajímavým se však jeví také názor, že v souvislosti s výše 

uvedenými nejzávažnějšími zločiny mohou národní soudní orgány spoléhat na 

                                                 

64 Macedo S.; The Princeton Principles on Universal Jurisdiction, 2001, str. 28 

65 Macedo opak. cit. str. 16 

66 Macedo opak. cit. str. 29 

67 Eichmann v. Attorney-General, 36 I.L.R. 277 (Isr. 1962) 

68 Pemberton, B.; „Pirate Jurisdiction“: Fact, Fiction, and Fragmentation in International Law, One Earth 

Future Foundation Working Paper, 2011, str. 10 

69 Xavier Phillipe, The principles of universal jurisdiction and complementarity: how do the two 

principles intermesh?, International Review ofthe Red Cross, Volume 68Number 862 June 2006, str. 379 
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univerzální jurisdikci i v případech, kdy tato není specificky upravena v národních 

právních předpisech.70 

Tato práce se ovšem zabývá pouze problematikou pirátství, a tak je v následující 

podkapitole podrobněji rozebrána právě tradiční pirátská univerzální jurisdikce. 

 

3.3.1 Tradiční „pirátská univerzální jurisdikce“ 

Jak již bylo řečeno výše, univerzální jurisdikce za svůj vznik vděčí právě pirátství. 

Její počátky se datují zhruba k přelomu 16. a 17. století a souvisejí s tehdejšími změnami 

v chápání moří jako společného vlastnictví veškerého lidstva, jež jsou nejčastěji 

spojovány s dílem Huga Grotia, Mare Liberum. Názor, že právě pirátství je zločin, na 

který se uplatní univerzální jurisdikce, je v mezinárodním právu vcelku dobře zavedený 

a byl vyřčen hned v několika známých soudních případech.  

Tak například v roce 1927 vyslovil soudce Moore ve svém separátním votu 

k rozsudku ve věci S. S. „Lotus“, který byl projednáván před Stálým dvorem mezinárodní 

spravedlnosti v Haagu, názor, že pirátství podle obecného mezinárodního práva je ve 

svých jurisdikčních aspektech sui generis.71 Přestože piráty může postihovat národní 

právo, jedná se o porušení obecného mezinárodního práva; a vzhledem k tomu, že místem, 

kde k útokům pirátů dochází, je volné moře, které nemá žádný stát právo ani povinnost 

dozorovat, nemohou se tito spoléhat na ochranu vlajky, pod kterou plují, a jsou 

považováni za zločince, za nepřátele lidstva – hostis humani generis – které může jakýkoli 

stát, v zájmu všech, zadržet a potrestat.72 

K podobnému názoru došel o sedm let později, tedy v roce 1934, i britský soud ve 

věci In re Piracy Iure Gentium, když v rozsudku uvedl, že pirát není nadále občanem, 

nýbrž hostis humani generis, a jako takového ho může soudit jakýkoliv stát kdekoliv.73 

                                                 

70 Macedo opak. cit. str. 30 

71 Separátní votum M. Moore, S.S. Lotus Case P.C.I.J. Ser. A, No. 10, (1927), str. 4 

72 Ibid. 

73 Privy Council, In re Piracy Iure Gentium [1934] AC 586, dostupné například na 

http://www.uniset.ca/other/cs5/1934AC586.html; (naposledy navštíveno 9. 10. 2013) 

http://www.uniset.ca/other/cs5/1934AC586.html
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V roce 2000 pak prezident Mezinárodního soudního dvora M. Guillame v rozsudku 

ve věci Arrest Warrant dokonce vyslovil názor, že mezinárodní obyčejové právo zná 

pouze jediný případ pravé univerzální jurisdikce, a to pirátství, zatímco ostatní případy 

takzvané univerzální jurisdikce jsou pouze odvozeny z mezinárodních smluv.74 

Dalo by se tedy říci, že pirátství je nejen prvním, ale zároveň i paradigmatickým 

zločinem, na který se vztahuje univerzální jurisdikce.75 Toto tvrzení se ovšem vztahuje 

pouze na pirátství iure gentium tak, jak je definováno mezinárodním právem, a tudíž 

neplatí pro národní úpravy pirátství, které by se této definici vymykaly. To se dá odvodit 

například z  Harvardského návrhu úmluvy o trestní jurisdikci (Draft Convention on 

Jurisdiction with Respect to Crime), který v článku 9 stanoví, že stát má jurisdikci ke 

každému činu, spáchanému mimo své území cizím státním příslušníkem, který zakládá 

zločin pirátství podle mezinárodního práva.76 

Toto zvláštní postavení pirátství v mezinárodním právu je tradičně 

ospravedlňováno třemi základními důvody, a sice (i) speciálním místem spáchání (locus 

delicti) zločinu pirátství,(ii) ztrátou občanství piráta a (iii) zavrženíhodností a obzvláštní 

ohavností tohoto zločinu. V následujících odstavcích, budou tyto důvody stručně 

přiblíženy.  

 

Speciální místo páchání pirátství 

Jako nejlepší vysvětlení existence univerzální jurisdikce u zločinu pirátství se jeví 

fakt, že k němu dochází na místě, na kterém má každý stát zájem udržovat bezpečnost, 

avšak na němž žádný nemá jurisdikci. Pirát si svou oběť nevybírá podle její státní 

příslušnosti, ale útočí na kohokoliv, a tím ohrožuje námořní dopravu jako takovou. Každý 

stát je tedy potenciální obětí jeho zločinu a každý stát by tak měl mít možnost ho stíhat. 

                                                 

74 Arrest Warrant of 1 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. 

Reports 2002, str. 3 

75 Macedo S.; Princeton Principles on Universal Jurisdiction; Princeton University; 2001; str. 45 

76 Harvard Research in International Law, Draft Convention on Jurisdiction with Respect to Crime, 

(1935) 29 A.J.I.L. (Supp.), str. 440 
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Ztráta občanství piráta 

Rovněž často zmiňovaným důvodem pro aplikaci univerzální jurisdikce na zločiny 

pirátství byl v dřívější době argument, že pirát tím, že se dopustí svého činu, kompletně 

ztrácí státní občanství jako následek toho, že porušil zákony lidství a stal se tak nepřítelem 

všeho lidstva, hostis humani generis. Tento názor byl vysloven například v již výše 

citovaných případech S. S. Lotus a In re Piracy Iure Gentium. Pirát dle tohoto názoru není 

občanem žádného státu a své zločiny páchá na volném moři a nebylo by tedy možné ho 

soudit na základě některé z tradičních jurisdikcí. Z toho důvodu je nutné, aby na jeho činy 

bylo možné uplatnit univerzální jurisdikci. 

 

Ohavnost zločinu pirátství  

Pravděpodobně nejkontroverznějším důvodem pro aplikování univerzální 

jurisdikce na zločin pirátství je údajný zvláště zavrženíhodný, ohavný charakter tohoto 

zločinu. Tak například v separátním votu k již citovanému rozsudku ve věci Arrest 

Warrant soudci Higgins, Kooijmans a Buergenthal uvedli, že je velice důležité, aby se 

univerzální jurisdikce vztahovala pouze na nejzávažnější a nejohavnější zločiny, jichž je 

pirátství klasickým případem.77 Tento názor se ovšem setkal se spoustou odpůrců, kteří 

namítali, že pirátství se svou ohavností nedá vůbec srovnávat například s genocidou nebo 

se zločiny proti lidskosti.78 Tento názor, obzvláště zohlední-li, jakou podobu má pirátství 

v současné době, sdílí i autor této práce. Pirátství by se v současné době svou závažností 

dalo přirovnat spíše k loupeži. 

Proti tomuto názoru by se navíc dalo argumentovat i tím, že zhruba od 16. století 

až do mírového kongresu v Paříži, konaného po skončení Krymské války roku 1856, byla 

poměrně velmi rozšířena praxe korzárství, což bylo ve své podstatě pirátství posvěcené 

                                                 

77 International Court of Justice, Case Concerning the Arrest Warrant (Democratic Republic of the Congo 

v. Belgium), Judgment, Joint Separate Opinion of Judges Higgins, Kooijmans and Buergenthal, Feb. 14, 

2002, I.C.J. Reports 2002, str. 60–61 

78 Geiss, R., Petrig, A.; Piracy and armed robbery at sea: the legal framework for counter-piracy 

operations in Somalia and the Gulf of Aden; The Criminal Prosecution of Pirates and Armed Robbers at 

Sea; Oxford University Press, 2011, str. 9 
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státem. Korzár, který napadal cizí lodě na základě zvláštního povolení (letter of marque), 

byl ve svém státě naprosto beztrestný, ačkoliv páchal stejné činy jako pirát.  

 

Další argumenty pro univerzální jurisdikci pro zločin pirátství 

Piráti si v zásadě nevybírají své cíle na základě jejich státní příslušnosti a ohrožují 

tak rovnoměrně obchodování všech států. Pirátství zároveň zvyšuje cenu námořní 

přepravy a tím pádem i obchodovaného zboží, v následku čehož jsou postiženy i státy, 

které nejsou pirátstvím dotčeny přímo. Navíc piráti nejsou v jejich činnosti podporováni 

státem, jehož jsou občany, a tak na rozdíl od jiných zločinů, na něž se uplatní takzvaná 

nová univerzální jurisdikce, se dá předpokládat, že tento stát nebude mít zpravidla proti 

stíhání pirátů jiným státem žádné námitky.79 

 

3.4 Problematika určování jurisdikce na moři v praxi 

Zatímco s jurisdikcí teritoriální nebývá většinou problém, určit, který stát nebo 

které státy mohou vykonávat jurisdikci extrateritoriální v případech pirátství a ozbrojené 

loupeže na moři a na základě jaké normy tak mohou činit, je otázka mnohem záludnější. 

Jeden pirátský útok může teoreticky naplňovat skutkové podstaty několika trestných činů 

a obvykle se týká více států, které by na něj mohly uplatnit svou trestní jurisdikci. Není 

neobvyklé, aby loď, plující pod vlajkou jednoho státu, byla vlastněna společností sídlící 

v druhém státu a její posádka byla poskládána z občanů dalších několika států. Obvykle 

tak může svou jurisdikci založenou na principu registrace, aktivní nebo pasivní 

personality, ochrany nebo efektů uplatnit více států. V praxi však spíše často dochází 

k tomu, že se tyto státy rozhodnou svou jurisdikci neuplatnit a hledají se tak další státy, 

které by mohly a chtěly pachatele stíhat na základě jurisdikce univerzální. Problematika 

určování jurisdikce při zadržení podezřelých a jejich následné stíhání bude podrobněji 

rozebrána v následujících dvou kapitolách. 

                                                 

79 Kontorovich, E.; „A Guantánamo on the Sea“: The Difficulty of Prosecuting Pirates and Terrorists; 

Northwestern University School of Law Public and Legal Theory Series No. 09-10; 2010; str. 252 
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4 Pravomoc k zadržení osoby podezřelé z pirátství 

4.1 Volné moře 

Názory na režim volného moře se v průběhu dějin dosti podstatně měnily a vyvíjely. 

V dobách antiky až raného středověku bylo volné moře přístupné pro všechny bez 

rozdílů80 a nic na tom neměnil ani fakt, že se někteří císaři Římské říše, a později i Svaté 

říše římské, prohlašovali za panovníky nad světovými moři.81 S nástupem moderního 

obecného mezinárodního práva v pozdním středověku se ovšem začal objevovat názor, 

že jednotlivé státy mohou rozšířit svou suverenitu i na část moře. V souvislosti s tím došlo 

k rozdělení podstatné části světových oceánů mezi tehdejší námořní velmoci, které na 

nich začaly vykonávat svou jurisdikci v mnoha různých podobách82, včetně opatření 

omezujících svobodu plavby. V návaznosti na dílo Huga Grotia, Mare liberum83, však 

postupně docházelo k opouštění od těchto opatření a koncem 17. století již bylo možné 

svobodně se plavit prakticky po všech světových mořích. Přestože jisté nároky na 

jurisdikci na volném moři přetrvávaly až do konce 19. století, dá se říci, že koncept 

svobody volného moře se v obecném mezinárodním právu usídlil již na počátku 19. 

století.84 

Volným mořem se dle obecného mezinárodního práva rozumí souvislá masa slané 

vody pokrývající větší část naší planety s výjimkou pobřežního pásu, pevninských úžin, 

zálivů a zátok, jež jsou součástí moře, ale nikoliv volného moře.85 Toto území nemůže 

                                                 

80 Například dle Ulpiána mari quod natura omnibus patet 

81 Oppenheim L.; International Law, str. 408 

82 Šlo například o vzdání holdu britské vlajce (honoring the flag) v britských mořích, ale i o povolení 

k rybaření, či pouhému průjezdu.  

83 Ten namítal, že moře nemůže být ve vlastnictví státu, jelikož není možné ho účinně okupovat a že tedy 

na něm žádný stát nemůže uplatňovat svou suverenitu. 

84 Oppenheim L.; International Law, str. 412 

85 Ibid str. 413 
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nikomu náležet a žádný stát na něm nemůže uplatňovat územní suverenitu. I obecné 

mezinárodní právo ovšem počítá s několika výjimkami z toho pravidla. 

V současné době je režim volného moře kodifikován zejména v Úmluvě OSN o 

mořském právu z roku 1982. Volným mořem dle této úmluvy se rozumí všechny části 

moře, které nejsou zahrnuty do výlučné ekonomické zóny, do pobřežního moře anebo do 

vnitrozemských vod státu či do souostrovních vod souostrovního státu. 

Na volném moři podléhají lodě výlučné jurisdikci státu, pod jehož vlajkou plují. 

Toto základní jurisdikční pravidlo, které je součástí mezinárodního obyčeje, je v současné 

době kodifikováno ve článku 92 UNCLOS. Podmínkou pro uplatnění této výlučné 

jurisdikce je, že loď pluje pod vlajkou pouze jediného státu. Toto pravidlo na volném 

moři obecně vylučuje uplatnění jurisdikce vůči takovéto lodi jakýmkoli jiným státem. 

Zadržet loď na volném moři může pouze stát, pod jehož vlajkou tato loď pluje. 

Režim při potírání pirátství na volném moři je však výjimkou z tohoto obecného 

principu. Jeho základem je článek 105 UNCLOS, který stanoví, že na volném moři nebo 

na kterémkoli jiném místě, které nepodléhá jurisdikci žádného státu, může každý stát 

zabavit pirátskou loď nebo letadlo anebo loď nebo letadlo uchvácené piráty a jsoucí v 

jejich moci a zatknout osoby a zabavit majetek na palubě.86  

Zabavení a zatčení z důvodu pirátství muže být provedeno pouze válečnými loděmi 

nebo vojenskými letadly anebo jinými loděmi a letadly, které jsou zřetelně označeny a 

lze je považovat za lodě nebo letadla ve státní službě a k tomuto účelu zmocněné. Pokud 

by tedy piráty zajala přímo posádka obchodní lodě, musí je bez zbytečného odkladu 

předat na palubu takového plavidla nebo příslušným autoritám. 

Obecně je zakázáno, aby válečná nebo státní loď prováděla na volném moři 

prohlídku lodě, která pluje pod cizí vlajkou. To by v praxi omezilo možnost zadržení 

pirátských lodí pouze na situace, kdy bezprostředně dochází nebo došlo k útoku. Článek 

110 ovšem činí výjimku a uděluje právo na prohlídku lodě, plující pod cizí vlajkou. Je-li 

zde důvodné podezření, že tato loď je používána k provozování pirátství může válečná 

loď přikročit k ověření práva lodi používat vlajku, pod kterou pluje. Za tím účelem může 

                                                 

86 Úmluva OSN o mořském právu, 1982, článek 105 
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k podezřelé lodi vyslat člun pod velením důstojníka. Trvá-li podezření i po prohlédnutí 

dokladu, může přikročit k další prohlídce na palubě lodi, přičemž musí být zachována co 

největší ohleduplnost.  

 

4.2 Pobřežní moře 

Otázka jurisdikce v pobřežním moři byla v průběhu historie často diskutována. Na 

jedné straně byl názor, že pobřežní moře je součástí volného moře, na kterém stát 

vykonává pouze omezenou jurisdikci, svěřenou mu mezinárodním právem, a na straně 

druhé názor, že pobřežní moře je začleněno do území státu a ten zde tedy vykonává ničím 

neomezenou výlučnou jurisdikci. 

V současné době je tato otázka vyřešena v UNCLOS. Svrchovanost pobřežního 

státu se rozšiřuje za jeho pevninské území a vnitřní vody, a v případě souostrovního státu 

za jeho souostrovní vody, na přilehlé mořské pásmo zvané pobřežní moře. Hranice 

pobřežního moře si určuje stát sám, ale je při tom limitován šiří 12 námořních mil. 

Svrchovanost státu v oblasti pobřežního moře však není neomezená. Stát ji zde může 

vykonávat pouze v souladu s UNCLOS a dalšími pravidly mezinárodního práva. Zejména 

je tak povinen zajistit výkon práva na pokojné proplutí lodí plujících pod cizí vlajkou. 

Zadržet pirátskou loď nebo zastavit loď podezřelou z pirátství nacházející se 

v pobřežním moři státu, budou tedy moci pouze lodě pověřené k tomu zákony státu, jež 

v tomto pobřežním moři uplatňuje svou jurisdikci. Z tohoto pravidla však existují 

výjimky, které budou popsány dále. 

 

4.2.1 Opačné pronásledování bez přerušení 

Článek 111 UNCLOS dává autoritám pobřežního státu možnost pronásledovat cizí 

loď za hranice pobřežního moře, jestliže se příslušné orgány pobřežního státu důvodně 

domnívají, že loď porušila právní předpisy tohoto státu. Na základě tohoto pravidla, 

pokud by se loď jednoho státu dopustila v pobřežním moři druhého státu pirátství 

definovaného národními předpisy tohoto státu, loď tohoto druhého státu ji může 

pronásledovat a zadržet i na volném moři.  
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Tomuto principu se říká právo na pronásledování bez přerušení (hot pursuit), avšak 

v této podobě nemá zejména pro somálské pirátství většího významu. V souvislosti se 

somálským pirátstvím se ovšem často mluví o principu opačném (reverse hot pursuit), na 

základě něhož by byla válečná nebo státní loď oprávněna pronásledovat loď podezřelou 

z pirátství z volného moře do pobřežního moře cizího státu. Princip opačného 

pronásledování bez přerušení byl součástí Harvardského návrhu úmluvy o pirátství, který 

v článku 7 stanovil, že na místě uvnitř teritoriální jurisdikce cizího státu, nesmí stát 

pronásledovat nebo zadržet pirátskou loď, kromě případu, kdy pronásledování takové 

lodě je zahájeno státem na území podléhající jeho teritoriální jurisdikci, nebo 

nepodléhající jurisdikci žádného státu. V tomto případě může pronásledování pokračovat 

do pobřežního moře nebo skrz pobřežní moře cizího státu, pokud to tento stát nezakázal.87 

Ač by takový princip v praxi mohl velice pomoci, nelze ho v současné době úspěšně opřít 

o žádné platné mezinárodní právo.  

 

4.2.2 Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 

Situací v Somálsku se hned od začátku pirátské krize v roce 2008 začala zabývat i 

Rada bezpečnosti OSN. První rezoluce byla jednohlasně schválena a odsouhlasena i 

samotným Somálskem dne 2. června 2008 pod číslem 1816 a znamenala určitý průlom 

do výše popsaného principu výlučné jurisdikce státu v jeho pobřežních vodách. Tato 

rezoluce byla ještě v témže roce následována rezolucemi dalšími pod čísly 1838, 1846 a 

1851. Zjednodušeně tyto rezoluce nabádají státy ke spolupráci v potírání pirátství kolem 

břehů Somálska. Co je však hlavní, tyto rezoluce umožňují všem „spolupracujícím“ 

státům, aby vnikly do somálských pobřežních vod a užily tam všech nezbytných 

prostředků (all necessary means) k potlačení aktů pirátství a ozbrojené loupeže na moři. 

Spolupracujícím státem je ten stát, který operuje se souhlasem Přechodné federální vlády 

Somálska (Transitional Federal Government – TGF), jež byl dán na vědomí i 

Generálnímu tajemníkovi OSN. Toto oprávnění se sice může zdát nadbytečné, neboť 

                                                 

87 The Draft Convention on Piracy, Supplement: Research in International Law, Part IV – Piracy, 26 

American Journal of International Law (1932), str. 739–747, článek 7 
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pokud jde o zásah do suverenity, který stát odsouhlasí, není třeba žádné zvláštní rezoluce, 

avšak v tomto případě je odůvodněné zejména tím, že mnoho států TGF buď neuznává, 

nebo nedůvěřuje jeho schopnosti udělit souhlas včas. Rezoluce 1851 navíc toto oprávnění 

rozšířila, když spolupracujícím státům umožnila provádět i protipirátské operace na 

somálské půdě. 

 

4.3 Povinnost piráty trestně stíhat? 

Vzhledem k nevoli států piráty soudit, jež byla popsána výše, se hodně diskutuje, 

zda mezinárodní právo ukládá povinnost, nebo pouze uděluje oprávnění piráty zadržet a 

soudit. Obecné mezinárodní právo neukládá státům žádné zvláštní závazky v oblasti 

výkonu jejich trestní jurisdikce. Stát jako suverén zásadně není povinen stíhat trestní 

sankcí jakékoliv činy.88 Ani historické obyčejové právo ani Harvardský návrh úmluvy o 

pirátství neukládal státům povinnost piráty trestně stíhat. V současné době článek 100 

UNCLOS stanoví, že všechny státy v co největší míře spolupracují při potírání pirátství 

na volném moři nebo na jakémkoli jiném místě, které nepodléhá jurisdikci žádného státu. 

Toto ustanovení, zdá se, ukládá signatářům povinnost spolupracovat. Článek 105 však 

stanoví, že každý stát může zabavit pirátskou loď nebo letadlo anebo loď nebo letadlo 

uchvácené piráty a jsoucí v jejich moci a zatknout osoby a zabavit majetek na palubě a 

soudy tohoto státu mohou rozhodnout o sankcích, které mají být uloženy, jakož i o 

opatřeních, která mají být učiněna. Tento článek tedy výslovně žádnou povinnost 

nestanovuje. Zároveň se zdá, že nelze vykládat tento článek v souvislosti s povinností 

spolupracovat, jež je uvedena ve článku 100 tak, že by státy měly povinnost aut dedere 

aut iudicare.  

Problém je navíc mnohdy i v národních předpisech jednotlivých států, které 

nedávají jejich válečným lodím dostatečné legální prostředky k zadržení pirátů chycených 

při činu. 

                                                 

88 Potočný, M., Ondřej, J.; Mezinárodní právo veřejné – Zvláštní část. 6., doplněné a rozšířené vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2011, str. 78 
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Na rozdíl od UNCLOS, která v článku 105 hovoří pouze o možnosti pachatele 

stíhat, SUA v článku 5 výslovně stanoví, že každý smluvní stát má povinnost učinit 

trestné činy, uvedené v článku 3, postižitelnými patřičnými tresty, jež vezmou v úvahu 

závažnost těchto trestných činů. Tato mezinárodní smlouva tak na rozdíl od UNCLOS 

skutečně stanovuje povinnost států tyto trestné činy stíhat. 

 

5 Jurisdikce k souzení osoby podezřelé z pirátství 

V předchozí kapitole byly vysvětleny podmínky pro zadržení osob podezřelých 

z pirátství jak na volném moři, tak i mimo něj, a byla nastíněna otázka, zda státy mají 

povinnost piráty stíhat. Tato kapitola navazuje na kapitolu předešlou a předestírá 

možnosti, které mezinárodní právo poskytuje státu, který se rozhodne pro trestní stíhání 

těchto osob. 

 

5.1 Trestní stíhání pirátů ve státě, jehož jsou občany 

První variantou, která by přicházela v úvahu, je souzení zajatých pirátů ve státě, 

jehož jsou občany. Tento stát by měl jurisdikci soudit piráty na základě teritoriální 

jurisdikce, pokud k útoku dojde v jeho pobřežním moři, nebo principu aktivní personality, 

pokud se ho dopustí jeho občané na volném moři. Tato varianta je variantou ideální, avšak 

v případě Somálska je zde několik důvodů, proč toto není možné. Dvěma hlavními 

důvody jsou neschopnost Somálska efektivně střežit své pobřežní moře a soudit piráty a 

obavy týkající se porušování lidských práv. 

Jak již bylo předestřeno v první kapitole této práce, Somálsko je od roku 1991 

nefunkčním státem, který nemá efektivní centrální vládu a jehož soudní soustava je 

naprosto nedostatečná.89 Navíc Somálsko nedisponuje žádným námořnictvem, které by 

bylo schopno hlídat somálské břehy a zajistit bezpečnost na moři, což ostatně potvrdil i 

                                                 

89 E. Kontorovich, ‘A Guantanamo on the Sea: The Difficulties of Prosecuting Pirates and Terrorists’, 

California Law Review 234, Volume 98, 2010, str. 267‐268. 
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ministr zahraničních věcí a mezinárodní kooperace Přechodné federální vlády Somálska 

během zasedání Rady bezpečnosti, na kterém byla přijata rezoluce č. 1851(2008).90 Není 

tedy v silách somálského státu, aby piráty na moři zadržel a následně soudil. 

Pokud se budeme zabývat případem, kdy piráty na moři zadrží loď jiného státu a 

chtěla by tyto piráty somálským autoritám předat, dostáváme se k problému dalšímu. 

Zejména evropské vlády projevily obavy nad krutým zacházením s piráty a možným 

trestem smrti, který by je mohl v Somálsku dle islámského práva šaría čekat.91 Předání 

zadrženého piráta, by tak s největší pravděpodobností bylo v rozporu se zásadou non-

refoulement a stát, který by piráty do Somálska vydal, by mohl porušit mezinárodní 

závazek vyplývající z některé z lidskoprávních mezinárodních smluv. 

Souzení pirátů přímo v Somálsku tedy v současné době prakticky nepřipadá 

v úvahu. V této souvislosti je ovšem nutné zmínit, že Somálsko se v současné době skládá 

ze tří autonomních oblastí, kterými jsou Somálsko, Puntland a Somaliland. Zatímco 

ohledně Somálska platí vše, co bylo výše popsáno, zejména situace v Puntlandu je o něco 

lepší a již v počátcích somálské krize francouzské námořnictvo předávalo piráty lokálním 

autoritám tohoto autonomního regionu.92 Navíc Puntland projevuje velký zájem o 

spolupráci s mezinárodním společenstvím, co se potírání pirátství týče. Za tímto účelem 

již dal dohromady námořní jednotku, která začala hlídat břehy Puntlandu a uzavřel 

dohodu se Seychelami týkající se vydávání odsouzených pirátů k výkonu trestu do 

Puntlandu.93  

 

                                                 

90 Middelburg, A.; Piracy in a Legal Context, Prosecution of Pirates Operating off the Somali Coast; Wolf 

Legal Publishers; 2011; str. 49-50 

91 Middelburg, A.; op. cit. str. 48 

92 France ‚captures Somali pirates‘ http://news.bbc.co.uk/2/hi/7686806.stm  a French navy hands over 

suspected pirates to Somalia http://www.reuters.com/article/2010/03/13/us-somalia-piracy-

idUSTRE62C0WT20100313 (naposledy navštíveno 15. 10. 2013) 

93 Somali enclave to set up piracy courts, prisons http://www.reuters.com/article/2011/04/18/ozatp-

somalia-piracy-idAFJOE73H0B120110418 (naposledy navštíveno 25. 10. 2013) 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/7686806.stm
http://www.reuters.com/article/2010/03/13/us-somalia-piracy-idUSTRE62C0WT20100313
http://www.reuters.com/article/2010/03/13/us-somalia-piracy-idUSTRE62C0WT20100313
http://www.reuters.com/article/2011/04/18/ozatp-somalia-piracy-idAFJOE73H0B120110418
http://www.reuters.com/article/2011/04/18/ozatp-somalia-piracy-idAFJOE73H0B120110418
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5.2 Trestní stíhání ve státě, jenž piráta zadržel 

O něco pravděpodobnější variantou se zdá souzení pirátů soudem státu, který je 

zadržel. Jak již bylo vysvětleno výše, v tomto případě se soudy tohoto státu opírají o 

článek 105 UNCLOS a z tohoto pohledu zde tedy není žádný problém. Toto řešení 

však samo o sobě v praxi doposud nebylo využito94 zejména v důsledku nedostatečné 

politické vůle. Zatímco dostatečný instrument v tomto případě mezinárodní právo 

poskytuje, využití této varianty je pro státy značně nevýhodné a z toho důvodu také dosud 

nevyužité. V následujících odstavcích budou stručně popsány nejčastější argumenty států 

pro nevyužití této varianty. 

Prvním důvodem je nevole států působit jako „světová policie“. Většina světových 

námořních velmocí se v minulosti vyjádřila v tom smyslu, že bude soudit pouze ty piráty, 

jejichž činy se přímo dotýkají jejich státních občanů, nebo jiných důležitých zájmů.95 

Pirátské soudy jsou velmi finančně, logisticky i časově náročné a je tedy pochopitelné 

proč je tyto státy chtějí podstupovat pouze, pokud je to opravdu nutné. To ovšem mimo 

jiné znamená i to, že v těchto případech budou soudy těchto států moci svou jurisdikci 

pravděpodobně založit na jiných principech, než je univerzální jurisdikce, již poskytuje 

článek 105 UNCLOS, například na principu pasivní personality, efektů nebo ochrany. 

Dalším neméně závažným důvodem je bezesporu fakt, že velké množství států 

nemá dostatečně propracovanou národní legislativu, jež by umožňovala stíhání 

zadržených pirátů.96 Úprava pirátství obsažená v UNCLOS pouze zakládá univerzální 

jurisdikci pro pirátství iure gentium, avšak pro úspěšné stíhání zadržených pirátů je 

bezpodmínečně nutné, aby národní předpisy poskytovaly pro toto jejich stíhání 

dostatečnou oporu. Jedná se zejména o zvláštní procesní trestněprávní normy, jejichž 

potřeba vyplývá ze zvláštního charakteru zadržování pirátů uprostřed oceánu vojenskými 

                                                 

94 je třeba zde podotknout, že se jedná o případy, kdy pirát není příslušníkem státu, jehož válečná loď ho 

zadržela a zároveň neexistuje jiné pojítko mezi tímto státem a pirátským útokem 

95 Middelburg, A.; op. cit. str. 55 

96 Middelburg, A.; op. cit. str. 56-57 
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útvary, a pak samozřejmě o normy trestního práva hmotného, které musí obsáhnout 

skutkové podstaty pirátských činů. 

Posledním, avšak neméně zajímavým důvodem, kvůli němuž státy nejsou ochotny 

využívat univerzální jurisdikce pro souzení pirátů, je obava z toho, že odsouzení piráti po 

svém propuštění využijí svého práva žádat o azyl a stanou se tak zátěží pro státní systém 

sociálních dávek. Je známo, že lidská práva jsou v Somálsku porušována97, a bylo by tak 

prakticky nemožné poslat piráty zpět, jelikož by státy riskovaly, že poruší své závazky 

vyplývající z mezinárodního práva. 

 

5.3 Trestní stíhání ve třetím státě 

Jako poslední možnost tedy zbývá souzení pirátů před soudy třetího státu, tedy 

státu, který neprovedl zadržení pirátů na volném moři, ale jemuž byli piráti pouze předáni. 

Tato podkapitola bude rozdělena do dvou částí, a to na případy, kdy k souzení dochází ve 

státě majícím vztah k pirátskému útoku, a na případy, kdy k němu dochází ve státě, jež 

nemá k pirátskému útoku žádný vztah. Důvod k tomuto rozdělení je zejména ten, že 

zatímco v prvním případě budou soudy moci svou jurisdikci opřít například o princip 

pasivní personality, efektů nebo ochrany, v případě druhém budou muset spoléhat pouze 

a jenom na pravou univerzální jurisdikci. 

 

5.3.1 Stát mající vztah k pirátskému útoku 

Jak již bylo výše uvedeno, většina světových námořních velmocí se v minulosti 

vyjádřila v tom smyslu, že bude soudit pouze ty piráty, jejichž činy se přímo dotýkají 

jejich státních občanů nebo jiných důležitých zájmů. V této části se práce zabývá právě 

takovými případy. K této variantě budou nyní přiřazeny tři případy, ve kterých piráty 

soudil soud státu, který piráty na moři sám nezadržel, avšak který má k pirátskému útoku 

určitý vztah. Je zajímavé si všimnout, že ačkoliv by soudy pravděpodobně mohly uplatnit 

                                                 

97 Srovnej http://www.hrw.org/africa/somalia (naposledy navštíveno 25. 10. 2013) 

http://www.hrw.org/africa/somalia
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svou jurisdikci na základě jiného principu, tak ve dvou z těchto případů argumentovaly 

právě univerzální jurisdikcí.  

 

MV Maersk Alabama 

V dubnu roku 2009 stanul před soudem v New Yorku Abduwali Abdukhadir Muse, 

somálský pirát, pod jehož vedením došlo během března a dubna toho roku ke třem 

pirátským útokům na obchodní lodě v Adenském zálivu. Třetí z napadených lodí byla 

americká obchodní loď MV Maersk Alabama.  

Skupině pirátů se podařilo nalodit se na tuto loď a zajmout část posádky, zatímco 

zbytek posádky byl ukryt v bezpečné místnosti uvnitř lodě. Cílem pirátů bylo unést celou 

loď a odvézt ji do svého přístavu v Somálsku. Posádce se ovšem dařilo vzdorovat až do 

druhého dne, kdy dorazila na pomoc americká válečná loď USS Bainbridge. Piráti se 

pokusili utéct v záchranném člunu spolu s kapitánem lodi, kterého drželi jako rukojmí. 

Takto piráti oddalovali svůj osud celý den, dokud nebyli zneškodněni vojáky speciální 

jednotky U. S. Navy SEAL. Abduwali Abdukhadir Muse byl jediným přeživším 

pirátem.98 

Muse čelil mimo obvinění z pirátství také obvinění z únosu, braní rukojmích a 

spiknutí. Ke všem těmto obviněním se později doznal pod podmínkou, že bude zbaven 

obvinění z pirátství, jelikož podle amerického práva je jediným možným trestem za 

pirátství doživotní vězení. S tímto návrhem obžaloba souhlasila a výsledkem soudního 

procesu byl trest 33 let a devět měsíců odnětí svobody.99 

Vzhledem k tomu, že obžaloba stáhla obvinění z pirátství, musel soud svou 

jurisdikci zakládat na jiném principu než na univerzální jurisdikci. V tomto případě to 

ovšem nebyl problém, jelikož loď MV Maersk Alabama je registrována ve Spojených 

                                                 

98 Maersk Alabama Hijacking http://www.chicagotribune.com/topic/crime-law-

justice/crime/piracy/maersk-alabama-hijacking-(2009)-EVHST000097153.topic (naposledy navštíveno 

25. 10. 2013) 

99 Somali Pirate Sentenced to Nearly 34 Years http://cityroom.blogs.nytimes.com/2011/02/16/somali-

pirate-sentenced-to-nearly-34-years/?_r=3 (naposledy navštíveno 25. 10. 2013) 

http://www.chicagotribune.com/topic/crime-law-justice/crime/piracy/maersk-alabama-hijacking-(2009)-EVHST000097153.topic
http://www.chicagotribune.com/topic/crime-law-justice/crime/piracy/maersk-alabama-hijacking-(2009)-EVHST000097153.topic
http://cityroom.blogs.nytimes.com/2011/02/16/somali-pirate-sentenced-to-nearly-34-years/?_r=3
http://cityroom.blogs.nytimes.com/2011/02/16/somali-pirate-sentenced-to-nearly-34-years/?_r=3
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státech amerických a navíc celá posádka se skládala z amerických občanů, základem pro 

určení jurisdikce tak zde mohla být jak zásada registrace, tak princip pasivní personality. 

 

Semanyolu 

Dne 2. ledna 2009 v Adenském zálivu zaútočila skupina pěti pirátů v malém člunu 

střelnými zbraněmi na nákladní loď Samanyolu. Tato loď byla registrovaná na 

Nizozemských Antilách a byla ovládána tureckou posádkou. Zatímco se piráti pokoušeli 

nalodit, posádka lodi vyslala nouzové hlášení Koaličním námořním silám, které v této 

oblasti dohlížely nad bezpečností námořní dopravy, a pokoušela se odrazit útok použitím 

signálních světlic. Světlice zažehly požár na pirátské lodi a všech pět pirátů skončilo v 

moři, kde je později vyzvedla a zatkla dánská válečná loď. 

Dánské úřady následně požádaly Nizozemsko, zda by se tohoto případu neujalo, 

s čímž Nizozemsko souhlasilo a 10. února 2009 tak došlo k transferu vězňů z Dánska do 

Nizozemí. Zadržení piráti byli nizozemským státním zástupcem obviněni ze zločinu 

pirátství dle článku 381 nizozemského trestního zákoníku. Článek 4 odstavec 5 stanoví 

mimo jiné, že nizozemský trestní zákoník se uplatní vůči komukoliv, kdo mimo 

nizozemské území spáchá zločin pirátství uvedený v článku 381. To znamená, že 

nizozemský trestní zákoník přiznává ke zločinu pirátství univerzální jurisdikci. 

Článek 94 nizozemské ústavy zároveň ale stanoví, že národní právní norma se 

neužije, pokud by závazná mezinárodní smlouva stanovila jinak. Z toho důvodu bylo 

třeba porovnat ustanovení nizozemského trestního zákoníku se dvěma mezinárodními 

smlouvami, a to sice s Úmluvou o mořském právu a Úmluvou o potlačování zločinů 

ohrožujících bezpečnost námořní plavby. 

Z pohledu Úmluvy o mořském právu je relevantní zejména článek 105, o jehož 

dvojím možném výkladu bude více pojednáno v následující podkapitole. Nizozemský 

soud zde sice vykládá tento článek tak, že přiznává univerzální jurisdikci pouze státu, 

který piráta zajal (což by v tomto případě bylo Dánsko), zároveň však vyslovuje 

domněnku, že z tohoto výkladu nelze dovodit, že by takto přiznaná univerzální jurisdikce 

byla výlučná a že by zároveň znemožňovala užití univerzální jurisdikce přiznané 

národním právem jiného státu. 
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K úmluvě o potlačování zločinů ohrožujících bezpečnost námořní plavby 

nizozemský soud pouze poznamenal, že se jurisdikcí zabývá v článku 5 a 6, a že článek 

5 výslovně stanoví, že Úmluva nevylučuje žádnou jurisdikci vykonávanou národním 

právem v trestních věcech. Na základě tohoto dosti širokého výkladu následně soud 

vyslovuje názor, že článek 4 Nizozemského trestního zákoníku není v rozporu ani 

s jednou z výše uvedených Úmluv. 

Na závěr pak soud zkoumal, zda stačí pouze, aby národní předpis přiznávající 

univerzální jurisdikci nebyl v rozporu s mezinárodním právem, nebo zda je potřeba, aby 

z mezinárodního práva výslovně vyplývalo, že zde jurisdikce je, přičemž se přiklonil 

k první variantě.100 

Všech pět obviněných pirátů bylo shledáno vinnými a odsouzeno k trestu pěti let 

odnětí svobody. Tento trest, jež je pod spodní hranicí sedmi let, kterou stanovuje 

nizozemský trestní zákoník, byl odůvodněn zejména tím, že v podobných předchozích 

případech docházelo k propouštění pirátů bez soudu a navíc, že výkon trestu 

v Nizozemsku je pro ně další zátěž, jelikož jsou odříznutí daleko od svých rodin 

v Somálsku. 

 

MS Taipan 

5. dubna 2010 zaútočila 500 námořních mil skupina deseti somálských pirátů 

střelnými zbraněmi na nákladní loď MS Taipan. Posádka loď zastavila, vyslala nouzový 

signál a ukryla se ve speciálním protipirátském úkrytu. Piráti se sice nalodili, ale nedlouho 

poté na místo dorazila Nizozemská fregata, která je všechny pozatýkala. 10. června 2010 

byli piráti vydáni k soudu do německého Hamburgu, kde započal první pirátský soud 

v Německu po 400 letech.101 

                                                 

100 Rozsudek č. CR 10/600012-09/2010 Rotterdamského oblastního soudu ve věci Samanyolu, k dispozici 

na http://unicri.it/topics/piracy/database/Netherlands_2010_Crim_No_10_6000_12_09%20Judgment.pdf 

(naposledy navštíveno 25. 10. 2013) 

101 Verdict in Somali Hijacking Case: Court Rules in Germany's First Modern-Day Piracy Trial 

http://www.spiegel.de/international/germany/hamburg-court-hands-down-somali-pirate-sentences-a-

862350.html  

http://unicri.it/topics/piracy/database/Netherlands_2010_Crim_No_10_6000_12_09%20Judgment.pdf
http://www.spiegel.de/international/germany/hamburg-court-hands-down-somali-pirate-sentences-a-862350.html
http://www.spiegel.de/international/germany/hamburg-court-hands-down-somali-pirate-sentences-a-862350.html
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Ačkoli byla MS Taipan provozována německým rejdařem, tak byla registrovaná na 

Bahamských ostrovech a její posádka byla složena z obyvatel Turecka. Obhájce zajatých 

pirátů z tohoto důvodu namítal, že pro jejich vydání do Německa není žádný důvod. Svou 

námitku opíral především o užší výklad článku 105 UNCLOS, podle kterého mohou 

piráty soudit pouze soudy státu, který je zadržel, tedy Nizozemska. Německý soud opřel 

svou jurisdikci o univerzální jurisdikci a o fakt, že útokem byli zasaženi i němečtí 

občané.102 Mimo to se soud opřel o německý trestní řád, který přiznává příslušnost soudu, 

v jehož regionu je domácí přístav lodi, na které se trestný čin odehrál103.  

Soud v Německu trval dva roky a sklidil mnoho kritiky hlavně kvůli délce a 

nákladnosti. Německé soudy měly například velký problém s určením věku dvou 

nejmladších pirátů. Po dvouletém procesu byli dva nejmladší piráti odsouzeni k trestu 

odnětí svobody na dva roky a zbylí piráti k témuž trestu v délce pěti let. 

 

5.3.2 Stát nemající žádný vztah k pirátskému útoku 

Po rozebrání všech standardních variant pro souzení pirátů bude nyní probrána 

varianta nejvíce problematická, avšak v souvislosti s pirátstvím u somálských břehů 

zdaleka nejvíce užívaná. Jak již bylo mnohokrát řečeno, tak většina států piráty soudit 

nechce za žádnou cenu. Během somálské pirátské krize se ovšem našlo několik států, 

které souhlasily s tím, že budou soudit osoby podezřelé z pirátství, které jim ostatní státy 

předají. V následujícím textu bude nejdříve vysvětleno, v čem je shledávána ona 

problematičnost tohoto řešení a poté bude tato varianta podrobněji popsána v souvislosti 

se souzením pirátů keňskými soudy. 

 

Dvojí výklad čl. 105 UNCLOS 

                                                 

102  Adjudicating Somali Piracy Cases – German Courts in a Double Bind 

http://cjicl.org.uk/2013/01/03/adjudicating-somali-piracy-cases-german-courts-in-a-double-bind-

2/?Itemid=101 (naposledy navštíveno 11. 10. 2013) 

103 Článek 10 německého Trestního řádu (StPO) 

http://cjicl.org.uk/2013/01/03/adjudicating-somali-piracy-cases-german-courts-in-a-double-bind-2/?Itemid=101
http://cjicl.org.uk/2013/01/03/adjudicating-somali-piracy-cases-german-courts-in-a-double-bind-2/?Itemid=101
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Článek 105 UNCLOS stanoví, že na volném moři nebo na kterémkoli jiném místě, 

které nepodléhá jurisdikci žádného státu, může každý stát zabavit pirátskou loď nebo 

letadlo anebo loď nebo letadlo uchvácené piráty a jsoucí v jejich moci a zatknout osoby 

a zabavit majetek na palubě. Soudy státu, který provedl zabavení, mohou rozhodnout o 

sankcích, které mají být uloženy, jakož i o opatřeních, která mají být učiněna, pokud jde 

o tato letadla, lodě a majetek, s výhradou práv třetích stran jednajících v dobré víře.104 

Zatímco z první věty jasně vyplývá, že zatknout osoby na palubě pirátské lodi může 

každý stát, což bylo ostatně již rozebráno ve čtvrté kapitole této práce, věta druhá působí 

při výkladu univerzální jurisdikce značné problémy. Formulace „Soudy státu, který 

provedl zabavení, mohou rozhodnout o sankcích …“ totiž naznačuje, že zatímco každý 

stát může piráty zatknout, pouze stát, který je zatkl, je může následně i soudit. Z tohoto 

důvodu se zdá, že předání pirátů k souzení třetím státům, které nemají k pirátskému útoku 

žádný vztah, je v rozporu s vymezením univerzální jurisdikce v UNCLOS. Někteří autoři 

sice tento článek vykládají tak, že univerzální jurisdikci poskytuje, tento názor je však 

velmi obtížné sdílet. Přesný výklad tohoto ustanovení je velmi složité zjistit, jelikož 

nevyplývá ani z mnoha přípravných dokumentů, které byly vypracovány v souvislosti 

s kodifikací mořského práva.105 Z těchto důvodů ohledně tohoto problému probíhá velká 

diskuze, ze které vyplývají v podstatě tři možná řešení.  

První možností jak číst článek 105 je výše uvedený výklad, znamenající, že tento 

článek poskytuje pouhou limitovanou univerzální jurisdikci. Tedy že druhá věta článku 

105 zužuje rozsah věty první a omezuje výkon soudní jurisdikce pouze pro forum 

deprehensionis. Tento názor, s nímž se ztotožňuje i autor této práce, bývá odvozován 

z krátkého komentáře k článku 19 HSC, který je shodný s článkem 105 UNCLOS a dle 

kterého „tento článek opravňuje jakýkoliv stát k zadržení pirátské lodi … a k tomu, aby 

byli souzeni soudy tohoto státu. Toto oprávnění nemůže být vykonáno na místě pod 

jurisdikcí jiného státu“106, z něhož ale nelze jednoznačně určit, zda jeho druhá věta 

                                                 

104 Úmluva OSN o mořském právu 1982, článek 105 

105 Geiss, R., Petrig, A.; Piracy and armed robbery at sea: the legal framework for counter-piracy 

operations in Somalia and the Gulf of Aden; Oxford University Press, 2011, str. 149 

106 United Nations, International Law Commission, Commentary on the Law of the Sea Draft Convention, 

str. 283, komentář je ke článku 43 návrhu, z nějž se následně stal článek 19 HCS, k dispozici na 
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odkazuje na zadržení pirátské lodi, nebo na souzení pirátů. Na druhou stranu mezinárodní 

obyčej v době kodifikace takovéto omezení univerzální jurisdikce neobsahoval a není 

tedy jasné, proč by se k němu státy v kodifikaci uchýlily. Obzvláště pokud vezmeme 

v potaz skutečnost, že veškeré dokumenty týkající se přípravy této kodifikace 

v souvislosti s tímto problémem mlčí.107 

Druhým možným výkladem druhé věty článku 105, který se objevuje, je, že se jedná 

o pouhou kolizní normu. Dle tohoto názoru druhá věta tohoto článku pouze řeší konflikt 

mezi konkurujícími jurisdikcemi tím, že zvýhodňuje forum deprehentionis, avšak sama o 

sobě neobsahuje žádný základ pro stanovení jurisdikce. Tento názor ovšem není podložen 

naprosto žádnou zmínkou v dokumentech ke kodifikačním návrhům. Navíc v jeho 

prospěch nehovoří ani naprosto odlišný způsob formulace článku 97 UNCLOS, jež je 

bezesporu kolizní normou.108 

A konečně, někteří autoři se domnívají, že článek 105 pouze zdůrazňuje, že stíhání 

pirátů probíhá na základě lex fori, který definuje zločin, upravuje proces a stanovuje 

sankce, zatímco jurisdikce v těchto případech je určena mezinárodním obyčejem, který 

pro zločin pirátství přiznává úplnou univerzální jurisdikci. Tento názor navíc podporuje 

komentář k UNCLOS, podle kterého druhá věta článku 105 naznačuje, že soudy státu, 

který piráty zadržel, aplikují národní normy včetně národních kolizních norem.109 

Ať už je to s univerzální jurisdikcí v UNCLOS jakkoliv, důležité je, že během 

somálské pirátské krize došlo ve valné většině případů k předání zadržených pirátů 

třetímu státu, bez jakéhokoliv pojítka k jejich činům. Zejména Keňa, ale i Seychely a 

Maledivy se rozhodly pomoci mezinárodnímu společenství tím, že budou piráty soudit. 

Následující text se zabývá právě zřízením speciálního pirátského soudu v Keni.  

 

                                                 

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/8_1_8_2_1956.pdf (naposledy navštíveno 

14. 10. 2013) 

107 Geiss, R., Petrig, A.; op. cit. str. 150 

108 Geiss, R., Petrig, A.; op. cit. str. 151 

109 Geiss, R., Petrig, A.; op. cit. str. 151 

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/8_1_8_2_1956.pdf
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Bilaterální dohody s Keňou 

Z důvodu nevole k souzení zajatých pirátů se již před rozpukem somálské krize 

státy dozorující v Adenském zálivu rozhlížely po jiném státu, který by byl ochoten je 

soudit. A tak již v roce 2006 Spojené státy americké předaly skupinu zajatých pirátů 

k trestnímu stíhání do Keni. Tento soud proběhl bez větších komplikací a piráti byli 

odsouzení k trestu odnětí svobody na sedm let.110 Tato praxe se však začala naplno 

využívat teprve od prosince roku 2008, kdy Velká Británie podepsala s Keňou 

memorandum o porozumění (Memorandum of Understanding), které stanovilo podmínky 

pro předávání zajatých pirátů do Keni a jejich následné trestní stíhání. Podobné bilaterální 

dohody následně s Keňou podepsaly i Spojené státy americké, Evropská unie111 a Dánsko. 

Od této doby docházelo k pravidelnému předávání zadržených pirátů a jejich 

souzení v Keni. Západní státy se zbavily problému s náročným trestním stíháním těchto 

pirátů a Keňa inkasovala o těchto států peníze na modernizaci své soudní soustavy. Tato 

praxe trvala však bez problémů pouze do konce roku 2009. Dne 9. listopadu 2009 totiž 

vydal Keňský soud rozsudek, ve kterém vyjádřil názor, že keňské soudy jsou příslušné 

pouze k trestnímu stíhání pachatelů trestných činů, jež se odehrály na území Keni a 

nemohou tak být příslušné k souzení somálských pirátů zadržených na volném moři.112 

Od této chvíle tedy Keňa odmítala plnit dohody se západními státy o předávání pirátů a 

tento stav trval až do 18. října 2012, kdy Odvolací soud v Nairobi rozhodl o odvolání 

proti výše zmiňovanému rozsudku ve věci Mohameda Hashiho. Odvolací soud napadený 

rozsudek zrušil a rozhodl, že Keňa má jurisdikci k trestnímu stíhání osob podezřelých ze 

spáchání pirátství mimo keňské pobřežní moře, přičemž tento soud vyřkl, že 

                                                 

110 Kraska, J., Wilson, B.; Fighting Pirates: The Pen and the Sword, World Pol’y J., Winter 2008, str. 46–

47 

111 Ve formě Exchange of Letters, zveřejněno v Official Journal of the European Union ze dne 25. 3. 

2009, I. 79, str. 49-59 

112 R v. Mohamud Mohamed Hashi & Eight others (CA 434/2009) k dispozici na 

http://unicri.it/topics/piracy/database/Kenya_2010_Crim_No_434_(2009)_Judgment%20in%20case%204

34.2009%20(k5).pdf a pro detailní analýzu srovnej „Kenya: No Jurisdiction to Try Piracy?“ http://piracy-

law.com/2011/01/27/kenya-no-jurisdiction-to-try-piracy/ (naposledy navštíveno 25. 10. 2013) 

http://unicri.it/topics/piracy/database/Kenya_2010_Crim_No_434_(2009)_Judgment%20in%20case%20434.2009%20(k5).pdf
http://unicri.it/topics/piracy/database/Kenya_2010_Crim_No_434_(2009)_Judgment%20in%20case%20434.2009%20(k5).pdf
http://piracy-law.com/2011/01/27/kenya-no-jurisdiction-to-try-piracy/
http://piracy-law.com/2011/01/27/kenya-no-jurisdiction-to-try-piracy/
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v předchozím rozhodnutí bylo pochybeno ve výkladu keňských předpisů a nebyla 

zohledněna univerzální jurisdikce, kterou poskytuje mezinárodní právo.113  

Souzení pirátů v Keni bylo pro úspěšný boj s pirátstvím u somálských břehů velmi 

důležitým prvkem, ze kterého profitovalo jak mezinárodní společenství, tak Keňa 

samotná. Avšak ani tato varianta se neobešla bez problémů. Mimo výše popsanou dobu, 

po kterou keňské soudy neměly jurisdikci pro souzení pirátů, se ještě často mluvilo o 

nedostatečné kapacitě keňské soudní soustavy a o problematice lidských práv 

v souvislosti s vedením soudních procesů a vězněním somálských pirátů v keňských 

věznicích.114 

 

5.4 Trestní stíhání u Mezinárodního trestního soudu  

Pouze pro úplnost bude v této práci zmíněna i varianta souzení pirátů u 

Mezinárodního trestního soudu (International Criminal Court – ICC). O pirátství se 

hovoří jako o nejstarším zločinu uznaném v mezinárodním právu a v průběhu vyjednávání 

o podobě Římského statutu, jímž byl Mezinárodní trestní soud založen, se zvažovalo, zda 

by mělo či nemělo spadat pod jeho jurisdikci.115 Nakonec ovšem převážil názor, podle 

nějž jsou součástí Římského statutu pouze nejzávažnější činy genocidy, zločinů proti 

lidskosti a válečné zločiny a agrese. Jak již bylo vysvětleno výše, pirátství svým 

charakterem pravděpodobně nedosahuje takové závažnosti jako výše uvedené zločiny a 

jeho přidání do seznamu zločinů spadajících pod pravomoc Mezinárodního soudního 

dvora je tak vysoce nepravděpodobné. Mezinárodní soudní dvůr navíc nemá kapacitu 

                                                 

113 Rozhodnutí odvolacího soudu ve věci Hashi & Eight others (CA 434/2009) k dispozici na 

http://unicri.it/topics/piracy/database/Kenya_2010_Crim_No_113_(2011)_Courier_Appeal_Decision.doc

x a After a Brief Hiatus, Kenya Once Again Has Universal Jurisdiction Over Pirates 

http://www.ejiltalk.org/after-a-brief-hiatus-kenya-once-again-has-universal-jurisdiction-over-pirates/ 

(naposledy navštíveno 25. 10. 2013) 

114 Gathii, J. T.; Jurisdiction to Prosecute Non-National Pirates Captured by Third States under Kenyan 

and International Law, 31 Loy. L.A. Int'l & Comp. L. Rev. 363, 2009, str. 137 

115 Andersen, E., Brockman-Hawe, B., Goff, P.; Suppresing Maritime Piracy: Exploring the options in 

international law; One Earth Future Foundation Workshop Report, 2009, str. 4 

http://unicri.it/topics/piracy/database/Kenya_2010_Crim_No_113_(2011)_Courier_Appeal_Decision.docx
http://unicri.it/topics/piracy/database/Kenya_2010_Crim_No_113_(2011)_Courier_Appeal_Decision.docx
http://www.ejiltalk.org/after-a-brief-hiatus-kenya-once-again-has-universal-jurisdiction-over-pirates/
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k souzení velkého množství pirátských útoků, nemluvě o nepředstavitelné finanční i 

logistické zátěži, jež by tato varianta přinášela. 

 

5.5 Trestní stíhání v České republice 

Na závěr, hlavně pro zajímavost, bude rozebrána možnost stíhání osob podezřelých 

ze spáchání pirátství iure gentium soudy v České republice. Jak již bylo řečeno výše 

v kapitole zabývající se definicí pirátství, český právní řád nezná trestný čin námořního 

pirátství. To ovšem neznamená, že by případní piráti nemohli být odsouzeni například za 

spáchání trestného činu loupeže, braní rukojmí, ublížení na zdraví, atd. Pro určení, zda 

by české soudy měly jurisdikci pro trestní stíhání osob podezřelých z pirátství, je zásadní 

hlava I, díl 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, který stanoví místní působnost 

trestních zákonů.  

Trestní zákoník v § 4 upravuje zásadu teritoriality tak, že podle zákona České 

republiky se posuzuje trestnost činu, který byl spáchán na jejím území. Vzhledem k tomu, 

že k pirátství iure gentium může docházet pouze na volném moři, není toto ustanovení 

relevantní. V odstavci druhém se ovšem mluví o objektivní teritoriální jurisdikci a 

zejména písmeno b), které stanoví, že se zákona ČR použije i v případě, porušil-li nebo 

ohrozil-li tu pachatel zájem chráněný trestním zákonem nebo měl-li tu alespoň zčásti 

takový následek nastat, i když se jednání dopustil v cizině, by se teoreticky na pirátství 

dalo použít. 

Dalším ustanovením je § 5, který upravuje zásadu registrace. Na základě tohoto 

ustanovení se podle zákona České republiky posuzuje též trestnost činu, který byl spáchán 

mimo území České republiky na palubě lodi nebo jiného plavidla, anebo letadla nebo 

jiného vzdušného dopravního prostředku, které jsou registrovány v České republice. 

Obchodní námořní flotilou již bohužel Česká republika téměř deset let nedisponuje a tak 

je možnost užití tohoto ustanovení v souvislosti se somálským pirátstvím téměř 

vyloučena, dalo by se ho však použít v případě, kdy by pirátský útok směřoval proti 

soukromé jachtě registrované v České republice. 

Zásada aktivní personální jurisdikce obsažená v § 6 zřejmě nemá v souvislosti 

s pirátstvím pro účely této kapitoly značný význam, zásada pasivní personální jurisdikce 
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obsažená v § 8 odstavci 2 však již ano. I v současné době působí na obchodních lodích 

po celém světě relativně hodně českých námořníků, takže dle tohoto principu by bylo 

možné soudit před českými soudy piráta, který napadl loď, v jejíž posádce byl občan 

České republiky. 

Paragraf sedmý se týká zásady ochrany a poskytuje taxativní výčet trestných činů, 

které se posuzují podle zákona České republiky i v případě, spáchal-li takový trestný čin 

v cizině cizí státní příslušník nebo osoba bez státní příslušnosti, která nemá na území 

České republiky povolen trvalý pobyt. Taxativní výčet v tomto ustanovení ovšem 

neobsahuje skutkové podstaty, které by se na pirátství daly použít. 

Subsidiární zásada univerzality obsažená v § 8 stanoví, že podle zákona České 

republiky se posuzuje trestnost činu spáchaného v cizině cizím státním příslušníkem nebo 

osobou bez státní příslušnosti, která nemá na území České republiky povolen trvalý 

pobyt, i tehdy, a) je-li čin trestný i podle zákona účinného na území, kde byl spáchán, a 

b) jestliže pachatel byl dopaden na území České republiky a nebyl vydán nebo předán k 

trestnímu stíhání cizímu státu nebo jinému subjektu k trestnímu stíhání oprávněnému. 

Pokud by se územím, kde byl čin spáchán, rozuměla i paluba lodi, proti níž byl útok 

proveden, muselo by se zjistit, zda je čin trestný podle zákonů státu, ve kterém je tato loď 

registrována. Pokud by tomu tak bylo, mohl by pachatel být trestně stíhán v České 

republice v případě, kdy by tu byl i dopaden. To se však v souvislosti s pirátstvím zdá 

dosti nepravděpodobné. 

A konečně v § 9 trestní zákoník stanoví, že trestnost činu se posuzuje podle zákona 

České republiky také tehdy, jestliže to stanoví mezinárodní smlouva, která je součástí 

právního řádu. Česká republika je signatářským státem Úmluvy OSN o mořském právu. 

Tato smlouva byla podepsána a ratifikována116 a je tedy součástí právního řádu. Tato 

úmluva se jurisdikcí zabývá ve článku 105, o němž již bylo rozsáhle pojednáno výše v této 

práci, a který stanoví, že na volném moři nebo na kterémkoli jiném místě, které nepodléhá 

jurisdikci žádného státu, může každý stát zabavit pirátskou loď nebo letadlo anebo loď 

nebo letadlo uchvácené piráty a jsoucí v jejich moci a zatknout osoby a zabavit majetek 

                                                 

116 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 240/1996 Sb. 
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na palubě. Soudy státu, který provedl zabavení, mohou rozhodnout o sankcích, které mají 

být uloženy, jakož i o opatřeních, která mají být učiněna, pokud jde o tato letadla, lodě a 

majetek, s výhradou práv třetích stran jednajících v dobré víře.  

Vzhledem k tomu, že Česká republika nedisponuje žádnou válečnou nebo státní 

lodí, tak není v jejích silách zadržet pirátskou loď. Z tohoto důvodu by na UNCLOS 

mohlo k souzení pirátů v České republice dojít, pouze pokud by české soudy zastávaly 

širší výklad tohoto článku, jak bylo vysvětleno výše, a pokud by zároveň došlo k předání 

pirátů do České republiky jiným státem, který piráty zadržel. 

Jak bylo v této kapitole ukázáno, tak Česká republika disponuje právními cestami 

pro trestní souzení pirátů. Otázkou je, zda je reálné, aby v praxi k takovému případu někdy 

došlo. 

Závěr 

Úkolem této práce bylo zjistit a popsat jurisdikční aspekty potírání pirátství, čehož 

bylo dosaženo následovně. 

Po krátkém úvodu do historie pirátství se tato práce nejprve v první kapitole 

zabývala příčinami novodobého rozkvětu pirátství. Ze zpráv IMB vyplývá, že hlavním 

epicentrem pirátských útoků byla v období od roku 2008 do roku 2012 oblast moře kolem 

břehů Somálska, konkrétně Arabské moře a Adenský záliv, která je jednou z největších 

tepen mezinárodní lodní dopravy. Bylo vysvětleno, že hlavními příčinami těchto útoků, 

pocházejících výhradně ze somálské pevniny, byl na jedné straně zejména nefungující 

somálský státní aparát, nedovolené nadměrné rybaření třetích zemí v Arabském moři a 

zamoření somálského pobřežního moře toxickým odpadem a na straně druhé 

nedostačující právní rámec pro boj s pirátstvím, jenž měl za následek praktickou 

beztrestnost tohoto zločinu. Následně byla popsána odpověď mezinárodního společenství 

zejména v podobě námořních operací NATO, EU NAVFOR a Koaliční bojové skupiny. 

Na konec této kapitoly byla zařazena stručná zmínka o nově vznikajícím epicentru 

pirátských útoků v Guinejském zálivu u břehů Nigérie. 

Po tomto krátkém úvodu do problematiky současného pirátství se kapitola druhá 

podrobně zabývala samotným pojmem pirátství. Tento pojem byl nejprve rozebrán 
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z pohledu lexikologického a následně z pohledu mezinárodního obyčejového práva, 

mezinárodních smluv a i z pohledu práva národního, včetně zmínky o úpravě v ČR. Z 

této analýzy vyplynul pro zbytek práce důležitý závěr. A to sice, že je nutné rozlišovat 

mezi pirátstvím iure gentium, které je součástí mezinárodního obyčeje, a jež je zároveň 

obsaženo v Úmluvě o volném moři a v Úmluvě OSN o mořském právu, a mezi pirátstvím 

v širším slova smyslu, pod něž se řadí nejen všechny národní definice pirátství, vybočující 

z definice pirátství iure gentium, ale pod něž lze zařadit taktéž ozbrojenou loupež na moři 

tak, jak je obsažena v Úmluvě o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti námořní 

plavby a dalších mezinárodních smlouvách a dokumentech. 

Následující kapitola byla první z kapitol zabývajících se problematikou jurisdikce. 

Tato kapitola měla za úkol představit jednotlivá východiska při určování trestní jurisdikce 

v mezinárodním právu. Bylo zjištěno, že základním principem, na základě kterého je 

možno uplatnit jurisdikci na území státu, je princip teritoriality, který je přímo odvozen 

od teorie státní suverenity. Vzhledem k tomu, že k pirátství zpravidla nedochází na území 

státu, a tedy v působnosti teritoriální jurisdikce, bylo potřeba zjistit další možná 

východiska pro uplatnění jurisdikce mimo hranice státního území. Mezi tato východiska, 

souhrnně označená pojmem extrateritoriální jurisdikce, byly zařazeny principy aktivní 

personality, pasivní personality, efektů a ochrany. Jako samostatná kategorie byla, 

zejména pro svou důležitost v kontextu této práce, zařazena univerzální jurisdikce. Pojem 

univerzální jurisdikce, který vděčí za svůj vznik právě pirátství, byl následně podrobně 

rozebrán a bylo zjištěno, že ač je v mezinárodním právu dobře zaveden, ohledně jeho 

rozsahu a použitelnosti panují v současné době rozpory. 

Kapitola čtvrtá se následně pokusila dopodrobna rozebrat exekutivní aspekt 

pirátské jurisdikce, a to sice možnosti, které mezinárodní právo poskytuje státům 

v souvislosti se zadržením osob podezřelých z pirátství jak na volném moři, tak i v moři 

pobřežním. Nejprve byla rozebrána pravomoc státu zadržet pirátskou loď na volném 

moři, daná Úmluvou OSN o mořském právu, a zmíněna byla i problematika určování, 

zda je loď pirátská. Následně byl popsán standardní režim pobřežního moře a podrobněji 

popsány výjimky z tohoto režimu, vyplývající zejména z rezolucí Rady bezpečnosti OSN, 

týkajících se problematiky pirátství u somálských břehů, a z Úmluvy o potlačování 

protiprávních činů proti bezpečnosti námořní plavby. Závěr této kapitoly se pak věnoval 
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otázce, zda z mezinárodního práva vyplývá pro státy povinnost piráty na moři zadržet a 

následně je soudit, přičemž bylo zjištěno, že z Úmluvy OSN o mořském právu vyplývá 

pouze povinnost států spolupracovat při potírání pirátství na volném moři, nikoliv však 

přímo povinnost piráty trestně stíhat. Bylo ovšem také zjištěno, že z jiných mezinárodních 

smluv tato povinnost vyplývat může. 

A konečně kapitola pátá, a zároveň poslední, se zabývala soudním (adjudikativním) 

aspektem pirátské trestní jurisdikce. Jejím úkolem bylo na základě předchozích poznatků 

této práce a dalších poznatků získaných z odborné literatury a praxe, rozebrat jednotlivé 

možnosti, které mezinárodní právo nabízí, pro trestní stíhání zadržených osob 

podezřelých z pirátství. Bylo zjištěno, že ač je možností více, v souvislosti s pirátskou 

krizí v Somálsku bylo ve valné většině případů využito varianty, která je z pohledu 

mezinárodního práva asi nejkontroverznější, avšak i přes to pro mezinárodní společenství 

nejpřijatelnější. Touto variantou je předávání zadržených osob podezřelých z pirátství do 

ostatních států v somálském regionu, jako je Keňa, Seychely a Maledivy, které ač nemají 

k útokům jako takovým žádný vztah, jsou zejména vzhledem ke své poloze 

pravděpodobně nejvhodnějšími místy pro souzení těchto osob. Zejména trestní stíhání 

v Keni zde bylo podrobeno důkladnějšímu rozboru, jelikož bylo zdaleka nejvíce 

využíváno a také diskutováno. Pro zajímavost, ale i k doložení současné praxe, pak byly 

u jednotlivých variant stručně popsány nejznámější případy. 

Na úplný závěr si pak autor této práce dovoluje vyjádřit svůj názor, že současné 

mezinárodní právo týkající se pirátství, ačkoliv již značně zastaralé, obsahuje dostatečný 

právní rámec pro boj se soudobým pirátstvím, což ostatně dokázala i praxe. Po 

počátečním chaosu státy přece jen našly cesty skrze labyrint mezinárodního pirátského 

práva a i díky nim se podařilo pirátství kolem somálských břehů téměř naprosto vymýtit. 

Ukázalo se, že problém nebyl většinou ani tak v mezinárodním právu, jako spíše 

v národních právních úpravách, jež často nebyly na problém pirátství vůbec připraveny. 

Nic to ovšem nemění na domněnce, že by pravděpodobně bylo vhodné se v nejbližší době 

zabývat rekodifikací mezinárodního pirátského práva, aby o něco lépe odráželo 

současnou podobu pirátství. Ačkoliv se zdá, že hrozbu pirátství kolem Somálských břehů 

se podařilo úspěšně zažehnat, současná situace v Guinejském zálivu nás varuje, že je 

s pirátstvím stále nutné počítat.  
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AMISOM Mise Africké unie v Somálsku (African Union Mission in 
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CGPCS Kontaktní skupina OSN pro boj s pirátstvím u somálských břehů 

  (Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia) 

EU  Evropská unie 

HSC Úmluva o volném moři (Geneva Convention on the High Seas) 

ICC Mezinárodní trestní soud (International Criminal Court) 

IMB Mezinárodní námořní kancelář (International Maritime Bureau) 

IMO Mezinárodní námořní organizace (International Maritime 

 Organization) 

NATO Severoatlantická aliance (North Atlantic Treaty Organisation) 

ReCAAp Regionální dohoda o spolupráci při potírání pirátství a ozbrojené 

 loupeže proti lodím v Asii (Regional Cooperation Agreement on 

 Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia) 

SHADE Shared Awareness and Deconfliction 

SUA Úmluva o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti 

 námořní plavby (Convention on the Suppression of Unlawful Acts 

 against the Safety of Maritime Navigation) 

TGF Přechodná federální vláda Somálska (Transitional Federal 

 Government) 

UNCLOS Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu

 (United Nations Convention on the Law of the Sea) 

WFP Světový potravinový program (World Food Programme) 
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Abstrakt 

Tato práce se zabývá jurisdikčními aspekty potírání pirátství v moderním 

mezinárodním právu. Po krátkém úvodu přibližujícím roli pirátství v průběhu historie, 

popisujícím moderní pirátství zejména u břehů Somálska a zdůrazňující, že problém 

pirátství stále trvá, pak kapitola druhá na základě analýzy pramenů mezinárodního i 

národního práva nejprve definuje pojem pirátství a zdůrazňuje rozdíl mezi pirátstvím iure 

gentium, jehož definice se nachází v Úmluvě OSN o mořském právu, a mezi ostatními 

formami pirátství v širším slova smyslu, zejména ozbrojeným útokem na moři. V další 

kapitole tato práce nejprve definuje pojem jurisdikce, aby následně popsala jednotlivé 

základy pro její určení, přičemž rozlišuje jurisdikci teritoriální a extrateritoriální. 

V kapitole čtvrté pak tato práce pojednává o problematice zadržení osob podezřelých ze 

spáchání pirátství na volném moři a v pobřežním moři a zmiňuje specifika současné praxe 

u somálských břehů, stanovená rezolucemi Rady bezpečnosti OSN. Kapitola pátá pak na 

základě předchozích zjištění rozebírá jednotlivé možnosti, které připadají v úvahu 

v souvislosti s trestním stíháním pirátů. Kromě souzení pirátů v zemi, jíž jsou občany, 

popisuje i souzení dalších zemích s menším či větším vztahem k pirátskému útoku. Konec 

této kapitoly navíc obsahuje i problematiku souzení u Mezinárodního trestního soudu a 

konečně i v České republice. Na závěr pak je celá práce shrnuta a je vysloven názor, že 

ačkoliv mezinárodní právo obsahuje dostatek prostředků pro boj s moderním pirátstvím, 

tak jeho rekodifikace by mohla v praxi značně pomoci.  
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Abstract 

The purpose of this thesis is to analyse the jurisdictional aspects of repression of 

piracy in modern international law. The main reason for my research was to find out, 

whether there were sufficient legal instruments to be used while fighting piracy off the 

coast of Somalia. The thesis is composed of an introduction, five chapters and a summary. 

After an introductory chapter, which sets out the goals of this thesis, chapter one gives a 

brief insight into piracy’s role throughout the history and shows the main causes of the 

Somalia piracy crisis and the answer of the international community. Moreover, this 

chapter explains that while piracy off the coast of Somalia seems to be a problem of the 

past, new piracy epicentre seems to have emerged near the coasts of Nigeria. Chapter two 

gives a deeper insight into the problem of defining piracy. It gives examples of the 

different definitions as used in various legal and also supporting documents and further 

follows up on the definition of piracy iure gentium as is stipulated in the UN Convention 

on the Law of the Seas. Chapter three sets out the theoretical grounds for asserting 

jurisdiction. At first, it concerns itself with territorial jurisdiction, as the most common 

and well established base, and after that it introduces various bases for asserting 

extraterritorial jurisdiction. Chapter four then looks into the problem of apprehending the 

alleged pirates on the sea. This chapter is divided into two parts. Part one deals with the 

procedure on high seas, whereas part two addresses territorial waters. And last but not 

least, chapter five introduces all possible approaches to adjudicating piracy cases. In its 

six parts, it covers all the possibilities given by international law and includes also the 

possibility of adjudicating piracy at the ICC and in Czech Republic. In the last part of this 

thesis, conclusions are drawn, showing that international law provides the international 

community with sufficient legal instruments to fight piracy. However, recodification that 

would take into account the aspects of modern piracy would probably be very helpful.  
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