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2 Úvod 

 

Společnost národů ovlivnila za dobu svého působení, byť i poměrně krátkou, vývoj 

mezinárodního práva značnou měrou. Při hodnocení činnosti Společnosti národů je nutno si 

uvědomit, že se jednalo především mezinárodní organizaci zajišťující kolektivní bezpečnost.  

Pojem kolektivní bezpečnosti je mezinárodnímu právu znám již déle, ovšem význam tohoto 

pojmu prodělal určité změny.  

Vznik Společnosti národů lze považovat za průlom v mezinárodní spolupráci, především 

v oblasti mírového řešení konfliktů a odzbrojení. Navázal tak na vývoj, který byl 

předznamenán Haagskými konferencemi, jejichž další konání bylo přerušeno světovou 

válkou.  

Systém kolektivní bezpečnosti založený Společností národů nevydržel a skrze kolaps vyústil 

až ve druhou světovou válku. Na základech Společností národů byla vybudována nová 

mezinárodní organizace, Spojené národy, jejichž hlavní ideou byla též kolektivní bezpečnost, 

ovšem nyní s poněkud odlišnými podmínkami. Charta Spojených národů zvolila cestu 

potlačení ozbrojených konfliktů a jejich vyloučení z legální eskalace neúspěšných 

diplomatických jednání.  

Hlavním cílem této diplomové práce je zpracování tématu kolektivní bezpečnosti v době 

vzniku a za doby působení Společnosti národů. 

Nejprve bude provedena analýza pojmu kolektivní bezpečnosti a definice obsahu tohoto 

pojmu a jeho distinkce od kolektivní sebeobrany, s níž může být zaměňován. 

Následovat bude analýza vývoje směřujícího k dominanci názorového proudu, který se poté 

prosadil do schválené podoby Paktu Společnosti národů. 

Analýze bude podrobeno znění Paktu Společnosti národů, které tvoří základ pro výkon 

kolektivní bezpečnosti Společností národů. 

Tato analýza bude následována dvěma reálnými situacemi, při nichž byla užita ozbrojena síla. 

Jedná se Japonsko – Čínský konflikt v Mandžusku a Italsko – Habešský konflikt v dnešní 

Etiopii. Důvody, proč se v práci nebude pojednávat o událostech směřující ke druhé světové 

válce, jsou v zásadě dva. Prvním je skutečnost, že historické události předcházející druhé 

světové válce jsou dlouhodobě středem pozornosti jak historiků, tak právníků. Pramenů 

poskytujících potřebné právní a historické informace z tohoto období je tak dostatek. Druhým 

důvodem je reálný útlum činnosti Společnosti národů ve třicátých letech. Do událostí 

předcházejících druhé světové válce tak mezinárodní organizace zasahovala pouze 

v minimální míře, vzhledem ke svému poslání organizace kolektivní bezpečnosti. 
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Závěr bude věnován zodpovězení otázky, proč byl Pakt schválen právě v této podobě a zdali 

byla tato forma kolektivní bezpečnosti vykonávána efektivně.     

Zdroji pro tuto diplomovou práci bude sloužit dobová i současná literatura, odborné články a 

vědecké publikace pojednávající o kolektivní bezpečnosti, Společnosti národů a Paktu. 

Seznam veškerých zdrojů bude připojen jako příloha k diplomové práci. 
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3 Kolektivní bezpečnost 

 

Společnost národů byla mezinárodní organizací kolektivní bezpečnosti, proto je nezbytné 

věnovat se pojmu kolektivní bezpečnosti a blíže definovat, co obnáší. 

Pro základní definici lze užít výkladového slovníku, kde lze pod pojmem kolektivní 

bezpečnosti nalézt definici v daném znění:  

„Kolektivní bezpečnost je spolek národů za účelem zajišťování jednotlivých členů (skrze 

spojenou sílu spolku) proti útoku agresora“
 1

 

Definice poskytované jinými výkladovými slovníky jsou v podstatě shodné, liší se pouze 

mírou přesnosti. Většina z těchto definic ovšem neposkytuje vyčerpávající definici kolektivní 

bezpečnosti.  

Pro důkladnější rozbor významu kolektivní bezpečnosti je proto vhodné toto slovní spojení 

rozdělit na jednotlivá slova a těm se blíže věnovat.  

 

 

3.1 Pojem „bezpečnost“ 

 

Termín bezpečnosti lze definovat z pohledů několika kritérií: 

1. o jaký typ bezpečnosti se jedná, 

2. kým je bezpečnost poskytována a  

3. kterým směrem je výkon bezpečnosti vykonáván a komu je určen, 

4. kdy lze bezpečnost vykonávat 

 

3.1.1 Typy bezpečnosti 

 

Elementární bezpečností lze rozumět přirozený stav, kdy nedochází k vystavování fyzickým 

hrozbám či nátlakům. K tomuto pojetí lze dodat, že je v současnosti chápáno šířeji, než v době 

po první světové válce, za existence Společnosti národů. Je to dáno především skutečností, že 

rozvoj lidskoprávní tématiky zaznamenal konjunkturu až po druhé světové válce.  

 

                                                 
1
„ Collective Security is an association of nations for the purpose of guaranteeing individual members (through 

the combined force of the association) against attack by an agressor“  

James R.Fox: Dictionaryof International & Comparative Law, Oceana Publications 1992 
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Se zmíněnou bezpečností fyzickou úzce souvisí i tělesná integrita. Od těchto základních typů 

se dále odvíjí navazující, jakými jsou jistoty sociální, do nichž lze zahrnout zdravotnictví, 

právo na práci a z ní pramenící zajištění základních potřeb nezbytných pro život. Na dalším 

stupni se pak nachází jistoty právní, ochrana jedince, jeho práv a povinností, které 

zabezpečuje právní řád.  

Všechny pojmy jsou vzájemně provázané a jejich společným jmenovatelem je ochrana 

jedince před určitými druhy nebezpečí, která by jej mohla ohrožovat. Ohrožení typická pro 

jednotlivé stupně bezpečnosti jsou rozdílná, stejně jako možné následky stavu selhání této 

bezpečnosti, tedy vystavení jedince danému typu ohrožení. Jinými slovy „existuje mnoho 

druhů bezpečnosti, které mohou být děleny podle povahy nebezpečí. Víra zajišťuje spirituální 

bezpečnost, chrání člověka před hrozbami pro jeho duši po jeho život a zvláště pak po jeho 

smrti. Existuje též sanitární bezpečnost založená zdravotnickými organizacemi, které se snaží 

omezit či zabránit vzniku epidemií, jak jen jim jejich možnosti dovolí. Garanci ekonomické 

bezpečnosti se snaží zajistit socialismus, aby osvobodil člověka od obavy nedostatku 

prostředků pro zajištění nejzákladnějších potřeb.“
2
 

 

3.1.2 Kým je bezpečnost poskytována 

 

Dalším aspektem pojmu bezpečnost je očekávání, kým má být zajišťována.  Nejčastěji 

užívaným termínem, který lze v souvislosti s pojmem bezpečnost nalézt je „stát“. Pokud tento 

termín zobecníme, nemusí se jednat vždy o stát v současném významu, ale o nejvyšší 

suverénní celek obdařený pravomocí potřebný typ bezpečnosti zajistit. Proto se v historii 

setkáváme s městskými státy monarchiemi či republikami, které lze označovat jako státní 

útvary.  

V souvislosti s užitím pojmu „stát“ může zcela logicky vyvstat otázka kým je stát 

ztělesňován, reprezentován a tvořen.  

                                                 
2
 Kelsen, H. Collective Security Under International Law 

„Security is the condition of being protected against, or not exposed to, a danger. It is an objective condition of 

man which, rightly or wrongly, man assumes to exist. The effect of this assumption is a certain state of mind 

which may be described as freedom from fear, the fear of danger. There are different kinds of security which 

may be distinguished according to the nature of the danger. Religion affords a spiritual security, protecting man 

against the dangers threatening his soul during his lifetime and especially after his death. There is a sanitary 

security established by health organizations to prevent or restrict, as far as possible, epidemics. To guarantee 

economic security is the deal which socialism tries to realize in order to free man from his fear of being deprived 

of the means for satisfying his most vital needs. The security with which this book deals is the protection of man 

against the use of force by other man. „ 
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Stricto sensu je „stát“ abstraktním pojmem, který v sobě zahrnuje konkrétní množství osob, 

majetku a kapitálu. Jelikož je majetek i kapitál pouze výsledkem lidské činnosti, lze je do 

určité míry opomenout a věnovat se pouze vztahu osob, jejichž vzájemné vazby uspokojivě 

vysvětluje společenská smlouva J. J. Rousseaua.   

Vymezený okruh osob tak tvoří stát a zároveň formuje jeho politické, morální i právní 

hodnoty. Aby byl stát jako nehmotný celek schopen funkce, potřebuje k tomu administrativní 

a správní orgány. Tvorba orgánů nezbytných pro funkci a případný rozvoj tvoří základní 

paralelu pro biologickou činnost organismů a odkazuje k organické teorii vzniku státu. Rozdíl 

mezi organismem a státem ovšem tkví ve skutečnosti, že názory zastávané státními orgány, 

resp. osobami působícími jako státní orgány, nemusí reprezentovat názorovou majoritu osob 

ve státě a bohužel nemusí ani směřovat k obhajobě nejlepších zájmu státu. V případě 

diskrepance mezi zájmy státem zastávanými navenek a zájmy reálně požadovanými jeho 

členy zevnitř, může docházet ke vzniku tenzí, které jsou schopny vyústit v protesty, stávky či 

občanskou válku. 

Velmi podobná systematika vztahů, jaká panuje mezi státem a okruhem osob stát 

představujících, existuje také mezi jednotlivými členy v rámci kolektivní bezpečnosti států a 

také mezi členy a mezinárodní organizací kolektivní bezpečnosti. 

Organizování kolektivní bezpečnosti tak vždy představuje riziko, že společný zájem zajištění 

konkrétního druhu bezpečnosti bude narušen partikulárními zájmy jednotlivých států, resp. 

jedinců reprezentujících minoritní zájmy. 

 

Koncepce mechanismů kolektivní bezpečností obsažená v Paktu je také výsledkem 

dominance určitého názorového proudu, který potlačil ostatní, odlišná stanoviska. Ovšem jak 

finální podoba Paktu, tak nerealizovaná podoba jsou téměř výhradně iniciativou vítězných 

velmocí, nikoliv všech států jednajících v konsenzu.   

 

3.1.3 Kterým směrem je výkon bezpečnosti vykonáván a komu je určen 

 

Jak bylo již vysvětleno výše, z důvodu možnosti dominance minoritního názorového proudu 

mohou vznikat tenze jak na úrovní národní, tak na úrovni mezinárodní. Jelikož každý ustálený 

pořádek vykazuje snahu o sebezáchovu
3
, může být výkon obrany směřován nejenom vůči 

                                                 
3
 Z tohoto důvodu je mírumilovný přechod moci v době Sametové revoluce bez nutnosti krvavých střetů 

považován za výjimečný. 
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vnějším vlivům ohrožujících daný typ bezpečnosti, ale také proti vnitřním destabilizačním 

činnostem. 

Výkon bezpečnosti tak může být určen jak majoritní, tak minoritní skupině subjektů, 

v převážně většině případů je určen k zachování určitého ustáleného typu bezpečnosti. 

 

3.1.4 Podmínky výkonu bezpečnosti 

 

Základními podmínkami pro výkon jakéhokoliv typu bezpečnosti jsou podmínky vůle a 

schopnosti, které musí být splněny kumulativně. 

Pokud by byla splněna pouze jedna podmínka, nedocházelo by k zajišťování bezpečnosti, 

jelikož by absentovaly způsoby jejího zajištění nebo dostatek aktivity směřující k jejímu 

výkonu. 

  

3.2 Pojem „kolektivní“ 

 

Za účelem zajištění některých aspektů bezpečnosti se tedy jednotlivé státy nejprve spolčovaly 

do vojenských aliancí a nakonec se úmyslně vzdávaly části své suverenity ve prospěch 

vyššího celku.  

V době existence Společnosti národů byla projevem postoupení suverenity ze státu na 

mezinárodní společenství existence a pravomoci Stálého dvora mezinárodní spravedlnosti, 

jehož jurisdikci se členské státy podvolily. Za doby trvání Společnosti národů ovšem nedošlo 

k trvalému přenosu potřených pravomocí ze státu na mezinárodní organizaci, aby byla 

zajištěna její akceschopnost. Naopak státy v určitých případech odmítaly participovat na 

systému kolektivní bezpečnosti ve formě, jakou nabízela Společnost národů, resp. využívaly 

právně neurčitých ustanovení Paktu pro legalizaci svých aktivit.   

 

Nehledě na míru ohrožení stability celku partikulárními zájmy jeho jednotlivých členů je 

určitá míra kolektivizace nezbytná, proto lze v rámci kolektivu pozorovat snahy směřující ke 

stabilizaci poměrů, jak horizontálních mezi členy navzájem, tak vertikálních směrem od 

jednotlivých členů k mezinárodní organizaci.  

Na úrovni národní, která je tvořena okruhem osob tvořících stát a jejich vzájemnými vazbami, 

se snahy o stabilizaci kolektivu projevují vznikem národního právního řádu. Jeho podoba pak 

odráží morální a etické hodnoty v dané skupině převažující. Pokud ovšem tento odraz 

neodpovídá skutečnosti, nelze hovořit o zájmu státu v pravém slova smyslu, nýbrž o zájmu 
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vymezeného celku v rámci státu. Také nelze dále hovořit o prvku stabilizačním, ale naopak o 

prvku, který přispívá k tenzím a zvyšuje riziko vnitřních nepokojů. 

Jako příklad může sloužit do Paktu nezakomponované vyjádření rovnosti národů, třebaže bylo 

schváleno většinou delegátů Komise pro Společnost národů na Pařížské mírové konferenci.   

 

Podobnost vnitrostátního a mezinárodního práva co do konstrukce a vztahu jednotlivých 

subjektů mezi sebou vyjadřuje také H. Kelsen, když tvrdí, že „rozdíl, který existuje mezi 

bezpečností jednotlivce v rámci státu, např. národní právní řád, a bezpečností státu (tedy 

bezpečností jednotlivců) v rámci mezinárodního společenství se skládá z faktu, že prvé je 

zajišťováno národním právem, tzv. právem státu, tedy právoplatně nazýváno národní 

bezpečností, zatímco druhé je zajišťováno mezinárodním právem, a proto je také nazýváno 

mezinárodní bezpečností. V obou případech se jedná o kolektivní bezpečnost, jelikož se jedná 

o bezpečnost vytvářenou společenským řádem a společenský řád vždy zakládá určitou míru 

kolektivizace.“
4
 

 

Společným jmenovatelem pro veškeré tyto snahy na národní úrovni je snaha o určitou 

monopolizaci nejnaturálnější formy donucení, tedy fyzické užití síly. Kromě sebeobrany a 

krajní nouze jsou tak jedinci v zásadě nuceni k upuštění od svépomoci. Takový stav vyžaduje 

určitou míru důvěry skupiny osob tvořících stát směrem ke státu jako abstraktní entitě a také 

skutečnou schopnost státu zajistit svým subjektům bezpečí a spravedlnost. Stát tedy musí být 

nejenom ochoten, ale také schopen, takový stav vymoct a zajistit. Pokud by tomu tak nebylo a 

na státní úrovni by absentovala složka volní či složka schopnosti, pak by se nejednalo o 

dlouhodobě udržitelný stav, jelikož by opět vznikaly tenze mezi tím, co stát vymáhá a co je 

majoritou vyžadováno, resp. zastáváno. 

V rámci mezinárodního kolektivu tak lze pozorovat tendence o monopolizaci či alespoň 

omezení samostatného zajišťování toho typu bezpečnosti, za účelem jeho ochrany vznikla. 

Pojem omezení zahrnuje také unifikační snahy, jelikož ty také směřují k eliminaci privátních 

zájmů jednotlivců a jejich možné antagonistické vztahy s cíli kolektivu jako celku. 

                                                 
4
 Kelsen, H. Collective Security Under International Law 

The difference which exists between the security of the individual whithin the state, i.e., the national legal 

community, and the security of the state (as the security of individuals) within the international community 

consists in the fact that the former is guaranteed by national law, the so-called law of the state, and hence may be 

properly called national security, whereas the latter is guaranteed by the international law and for this reason is 

called international security. It is in both cases collective security, because it is security afforded by a social 

order; and a social order always constitutes a certain degree of collectivization.  
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Společnost národů bohužel do takového stádia monopolizace nedospěla, jelikož ozbrojený 

konflikt nevylučovala, naopak jej legalizovala. Fakticky na tomto stavu nic nezměnilo ani 

přijetí Briand-Kellogova paktu, který válku sice zakazoval, ale eskalaci mezinárodních vztahů 

a druhé světové válce nezabránil. 

 

Velmi podobná struktuře národního právního řádu je systematika na mezinárodní úrovni, 

mezi jednotlivými státy. Stabilizační snahy lze pozorovat ve formě mezinárodních smluv, 

které zakládaly povinnost jednotlivých členů k určitému jednání za určitých podmínek. 

V případě zajišťování bezpečnosti především poskytnutí nezbytné podpory pro její zachování 

či obranu v případě porušení nebo ohrožení daného typu bezpečnosti.  

Prvek stabilizace na mezinárodní úrovni se od té národní liší především v absenci 

nadřazeného subjektu, vymáhajícího určité zájmy. Historický vývoj směřující ke vzniku 

mezinárodní organizace se schopností vymáhat akceptovaná pravidla na svých členech je 

poněkud zdlouhavý a vzhledem k přítomnosti vojenských konfliktů také poměrně krvavý. 

V moderní historii tak lze identifikovat tři milníky významné pro rozvoj schopnosti 

mezinárodního vymáhání přijímaných pravidel. 

Prvním takovýmto uskupením byla Svatá aliance mezi Rakouskem, Pruskem, Ruskem, 

Francií a Španělskem, která vznikla po porážce Napoleona jako odpověď na liberalizační 

snahy poměrů v evropských monarchiích. Ačkoli ve své podstatě mezinárodní uskupení, 

členskou základnu tvořily výhradně evropské mocnosti a uskupení mělo výrazně horizontální 

strukturu s faktickou převahou některých členů pramenící z politického, ekonomického a 

vojenského zázemí. Chráněná podoba bezpečnosti tak byla výrazně omezena jak významově, 

tak teritoriálně a snahy o omezení volního jednání jednotlivých členů byl v zásadě minimální.   

Druhým uskupením zajišťujícím bezpečnost svých členů je Společnost národů, která vznikla 

po první světové válce v rámci poválečného uspořádání. Členská základna již zahrnovala i 

mimoevropské státy, ovšem jejich faktický vliv na chod uskupení značně kolísal mezi 

jednotlivými členy. Hierarchie byla částečně vertikální, kdy byly vytvořeny orgány 

disponujícími pravomocemi vymáhat akceptovaná pravidla v podobě mezinárodních smluv či 

zakládajícího dokumentu. Snaha o eliminaci partikulárních zájmů jednotlivých členů je sice 

patrná, ovšem vzhledem k celosvětové válce neefektivní. 

Třetím uskupením je Organizace spojených národů, která vznikla po druhé světové válce 

v reakci na selhání Společnosti národů a převládajících poválečných snah o zachování a 

udržení míru. Členská základna v současnosti čítá převážnou část veškerých státních celků a 

schopnost i těch nejmenších z nich ovlivňovat chod mezinárodního společenství existuje 



11 

 

alespoň v určitých rovinách. Organizace opět navázala na částečně vertikální strukturu a došlo 

také k posílení možnosti efektivně prosazovat rozhodnutí organizace v oblastech bezpečností 

jí svěřených. Zdali se jednalo o teoretické či faktické pravomoci, se v průběhu existence 

Spojených národů velmi odvíjelo od aktuální geopolitické situace. Přenos pravomocí 

vertikálním způsobem je tak stále praktikován pouze v omezené míře. Míra omezení aktivit 

jednotlivých členů je opět viditelnější, ovšem opět velmi proměnlivá.            

Z dlouhodobého historického vývoje tak lze identifikovat tendence směřující k formě 

mezinárodního uskupení, které více odpovídá národní předloze, v níž existuje suverén 

schopný vymáhat hodnoty u svých členů převládající. 

 

 

Slovní spojení kolektivní bezpečnosti lze vymezit celkem šesti prvky. Kolektivní bezpečnost 

tedy představuje situaci, kdy (1) určité uskupení jedinců (2) spolupracuje za účelem dosažení 

a zajištění určité formy bezpečnosti, neboli stavu, kdy nejsou vystavováni tomu, před čím se 

snaží chránit, přičemž se může jednat o možná narušení bezpečnosti v oblastech zahrnujících 

fyzickou sílu, zdraví, sociální či jiné jistoty nebo potřeby. Jelikož v rámci kolektivu mohou 

vznikat diskrepance mezi zájmy skupiny a jednotlivých členů, jsou (3) vytvářeny právní 

prvky za účelem stabilizace poměrů a vyloučení převahy partikulárních zájmů odlišných od 

účelu a náplně činnosti uskupení. Ačkoliv se podobná uskupení tvoří v zásadě s horizontální 

strukturou, lze pozorovat vývoj směřující k (4) vertikalizaci struktury kolektivu jako další 

reakce na stabilizaci a větší podobnost mezinárodní úrovně úrovni národní. (5) Snaha 

kolektivu tak směřuje k omezení protichůdných zájmů jednotlivých členů, pokud jsou 

v rozporu se zájmy a cíli uskupení a to buď formou unifikace snah mezi jednotlivými členy, 

nebo naopak (6) přenosem pravomoci horizontálně a omezení dané činnosti na úrovni členů.  

 

3.3 Kolektivní bezpečnost a kolektivní sebeobrana 

 

K dalšímu vymezení pojmu kolektivní bezpečnosti je vhodné distingovat mezi pojmy 

kolektivní bezpečnost a kolektivní sebeobrana.  

Jádro pojmu kolektivní sebeobrany tkví ve významu slova sebeobrana, který je proto 

nezbytné náležitě definovat a odlišit tak od termínu bezpečnost. 

Sebeobrana je téměř výhradně významově omezena na obranu před fyzickými útoky za 

účelem zachování fyzické integrity státu, resp. osob stát tvořících. „Obyčejotvorná praxe států 

postupně vymezila obsah a limity práva na sebeobranu v obecném mezinárodním právu. 
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Výkon práva na sebeobranu v něm podléhá řadě právních podmínek a následné kontrole, zda 

podmínky v konkrétním případě byly splněny. Ve skutečnosti tedy již nejde o prostou 

sebeobranu, ale spíše o obranu v duchu práva, tj. o „legitimní“ obranu.“
5
 

Výkon práva na sebeobranu je tak limitován co do subjektu, který ji iniciuje a proti komu je 

vedena, dále co do intenzity, s níž je realizována a co do časového horizontu, v němž výkon 

sebeobrany trvá. 

 

Jediným subjekt, který je nadán právem výkonu sebeobrany, je pouze ten, proti kterému útok 

směřuje, tedy oběť agrese. Určitou alternaci této podmínky představuje kolektivní forma 

sebeobrany. Její právní základ tkví ovšem ve fikci, poněkud protichůdné s původní 

podmínkou. Konkrétně se jedná o domněnku, že napadený není jenom samotná oběť agrese, 

ale i ostatní státy, jelikož byl porušen všeobecný zákaz násilného řešení sporů, jako jedno ze 

základních pravidel Spojených národů. Tento institut vznikl až v moderní historii a podmínky 

výkonu kolektivní sebeobrany definoval mezinárodní soudní dvůr ve věci Vojenských a 

polovojenských činností v Nikaragui a proti ní z roku 1986. Soudní dvůr stanovil, že kromě 

ostatních podmínek musí kolektivní sebeobrana splňovat dvě další specifické podmínky. 

Za prvé je nezbytné, aby oběť agrese veřejně deklarovala, že byla napadena a že je 

v konkrétním konfliktu v pozici oběti. 

Za druhé je potřeba, aby tato oběť veřejně a jasně požádala o pomoc při sebeobraně. Tedy aby 

oběť vyzvala ostatní státy k vojenské asistenci při výkonu práva sebeobrany. 

 

Výkon práva na sebeobranu může být pouze natolik intenzivní, aby odpovídal míře agrese na 

napadaný stát vyvíjené. Tedy „ (…) akce v sebeobraně (musí být) přiměřené povaze a rozsahu 

útoku. Na omezený hraniční incident nelze odpovědět totálním vpádem, na útok vedený 

konvenčními zbraněmi nelze reagovat nasazením strategických jaderných zbraní.“
6
 

 

Konečně doba trvání výkonu práva na sebeobranu je omezena trváním nebezpečí. Nejedná se 

ani tak o omezení geografické jako spíše faktické a časové. Sebeobrana proto musí navazovat 

na útok nebo agresi přímo a po odvrácení hrozby se nesmí transformovat v odvetné akce za 

účelem náhrady vzniklých škod nebo pomsty, musí tedy ustat spolu s útokem. Jediný časový 

                                                 
5
 J.Malenovský: Mezinárodní právo veřejné, jeho obecná část a poměr k vnitrostátnímu právu, zvláště k právu 

českému, Doplněk, Brno 1993, s. 322 
6
 J.Malenovský: Mezinárodní právo veřejné, jeho obecná část a poměr k vnitrostátnímu právu, zvláště k právu 

českému, Doplněk, Brno 1993, s. 324 
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přesah, který výkon práva na sebeobranu může nabývat, jsou případy preemptivních a 

preventivních zásahů.  

„Ve zprávě z roku 2004
7
 se konstatuje, že již dlouho ustáleným pravidlem mezinárodního 

práva, že je dovolena vojenská akce, tzv. preemptivní sebeobrana v případě bezprostředně 

hrozícího nebezpečí“
8
 

Problematická kvalifikace práva na sebeobranu je za podmínek, kdy se nejedná o hrozbu 

přímou, avšak přesto reálnou. V takovém případě lze uvažovat jedině o výkonu preventivní 

sebeobrany. Nárok na takový akt je ovšem velmi diskutabilní a nelze jej jednoznačně podřadit 

pod výkon práva na sebeobranu stricto sensu. 

 

Na závěr je potřeba zdůraznit, že sebeobrana je právem, nikoliv povinností. Proto může nastat 

situace, kdy je stát obětí ozbrojeného útoku, ovšem nevyužije svého práva na sebeobranu a 

nepřistoupí k adekvátní vojenské odpovědi. Nevyhlásí sebe samu za oběť a nevyzve ostatní 

státy k asistenci při výkonu práva na sebeobranu. V takovém případě samozřejmě ostatní státy 

nemohou rozhodnutí výkonu tohoto práva vynucovat nebo si jej uzurpovat. 

 

 

 

  

                                                 
7
 zpráva Vysokého panelu expertů ustanoveného generálním tajemníkem OSN 

8
 J. Ondřej: Odzbrojení, prostředek zajištění mezinárodní bezpečnosti, Aleš Čeněk, Plzeň 2005, s. 116 
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4 Společnost národů
9
 

 

Společnost národů vznikla po první světové válce. Lze ji pokládat za důsledek událostí, které 

se odehrály před válkou a také během ní. Nejvíce dotčeny byly evropské státy, jejichž 

obyvatelstvo dílem toužilo po reformních změnách politického charakteru a dílem očekávalo 

stabilitu a mír zajišťující dostatečné uspokojování základních lidských potřeb.  

Společnost národů lze kvalifikovat jako mezinárodní organizaci, jelikož jejími členy byly 

výhradně státy a mezi jejíž cíle se řadí především kolektivní bezpečnost. Mezinárodní 

organizace s takto početnou členskou základnou, zaujímající takové procento zemského 

povrchu a takovou část lidské populace byla první svého druhu.  

Již v době Pařížské mírové konference, kdy bylo toto prvenství zřejmé, se počala projevovat 

názorová diverzita, jakým způsobem uspořádat nový typ mezinárodní organizace. Jak bude 

vysvětleno níže, variant bylo k dispozici několik. Zvolenou variantu lze s odstupem času 

označit jako za nedostatečnou, jelikož takto vytvořená mezinárodní organizace nezabránila 

další světové válce, ani svému zániku.   

 

 

4.1  Jednání o Paktu 

 

Výsledné podobě Společnosti národů a jejímu zakládacímu dokumentu předcházela početná 

diplomaticko politická jednání. Jedním z hlavních aktérů v tomto procesu byl americký 

prezident Woodrow Wilson. Díky němu se Spojené státy americké aktivně účastnily procesu 

vzniku Společnosti národů a měly na její konečné podobě svou zásluhu. Kvůli změně 

politické situace v USA a zhoršenému zdravotnímu stavu prezidenta Wilsona se však Spojené 

státy nikdy nestaly členem Společnosti národů. 

Zahraniční politika Spojených států amerických byla velmi dlouho vedena v souladu 

s Monroeovou doktrínou a výrazná změna nastala až s angažováním USA v první světové 

válce. Monroeova doktrína je nazvána podle svého tvůrce prezidenta Jamese Monroea, pátého 

prezidenta Spojených států amerických. Spoluautorství ze značné části přísluší i tehdejšímu 

ministru zahraničních věcí Johnu Quincy Adamsovi. Jejím základem je vzájemné 

                                                 
9
 anglický název zní League of Nations, což lze do češtiny překložit jako Liga národů, oficiální český překlad 

ovšem zní Společnost národů, který pramení spíše z francouzského názvu Société des Nations a nepřímo 

vyjadřuje tehdejší orientaci na spíše francouzskou než britskou diplomacii 



15 

 

nezasahování
10

 do vnitřních záležitostí mezi USA a evropskými státy, potažmo mezi 

východní a západní zemskou hemisférou. Představena byla poprvé v podobě návrhu na půdě 

amerického Kongresu v roce 1823 a důvodem jejího vzniku byla částečně podložená obava ze 

záměru evropských mocností o znovudobytí svých dřívějších koloniálních území, která tehdy 

již tvořila jižní část Spojených států amerických. Realizace této doktríny byla úzce spjata 

s vojenskou silou obou stran.
 11, 12

   

Wilsonova změna zavedené praxe v zahraniční politice USA nebyla zakončena pouhou účastí 

ve válečném konfliktu na straně Spojenců, nýbrž pokračovala prosazením tzv. Čtrnácti bodů 

prezidenta Woodrow Wilsona na počátku ledna 1918.
 13

  

                                                 
10

 Rodrigue Tremblay: The New American Empire, Infinity Publishing.com, 2004 

„Under his new Doctrine, Monroe warnes the European powers not to meddle in the affairs of the Western 

Hemisphere. In return, he promised not to meddle in European affairs.“ 
11

 David M. Kennedy, Lizabeth Cohen, Thomas A. Bailey: The American Pageant, Volume I: A history of the 

American People: To 1877 

„the British navy – not the paper pronouncement of James Monroe – stood between them and a hostile Europe“ 
12

 Tamtéž 

„the doctrine, as often noted, was just as big as the nation’s armed forces – and no bigger.“ 
13

1. Open covenants of peace, openly arrived at, after which there shall be no private international 

understandings of any kind but diplomacy shall proceed always frankly and in the public view. 

   2. Absolute freedom of navigation upon the seas, outside territorial waters, alike in peace and in war, except as 

the seas may be closed in whole or in part by international action for the enforcement of international covenants. 

   3. The removal, so far as possible, of all economic barriers and the establishment of equality of trade 

conditions among all the nations consenting to the peace and associating themselves for its maintenance. 

   4. Adequate guarantees given and taken that national armaments will be reduced to the lowest point consistent 

with domestic safety. 

   5. A free, open-minded, and absolutely impartial adjustment of all colonial claims, based upon a strict 

observance of the principle that in determining all such questions of sovereignty the interests of the populations 

concerned must have equal weight with the equitable claims of the government whose title is to be determined. 

   6. The evacuation of all Russian territory and such a settlement of all questions affecting Russia as will secure 

the best and freest cooperation of the other nations of the world in obtaining for her an unhampered and 

unembarrassed opportunity for the independent determination of her own political development and national 

policy and assure her of a sincere welcome into the society of free nations under institutions of her own 

choosing; and, more than a welcome, assistance also of every kind that she may need and may herself desire. 

The treatment accorded Russia by her sister nations in the months to come will be the acid test of their good will, 

of their comprehension of her needs as distinguished from their own interests, and of their intelligent and 

unselfish sympathy. 

   7. Belgium, the whole world will agree, must be evacuated and restored, without any attempt to limit the 

sovereignty which she enjoys in common with all other free nations. No other single act will serve as this will 

serve to restore confidence among the nations in the laws which they have themselves set and determined for the 

government of their relations with one another. Without this healing act the whole structure and validity of 

international law is forever impaired. 

   8. All French territory should be freed and the invaded portions restored, and the wrong done to France by 

Prussia in 1871 in the matter of Alsace-Lorraine, which has unsettled the peace of the world for nearly fifty 

years, should be righted, in order that peace may once more be made secure in the interest of all. 

   9. A readjustment of the frontiers of Italy should be effected along clearly recognizable lines of nationality. 

  10. The peoples of Austria-Hungary, whose place among the nations we wish to see safeguarded and assured, 

should be accorded the freest opportunity to autonomous development. 

  11. Romania, Serbia, and Montenegro should be evacuated; occupied territories restored; Serbia accorded free 

and secure access to the sea; and the relations of the several Balkan states to one another determined by friendly 

counsel along historically established lines of allegiance and nationality; and international guarantees of the 

political and economic independence and territorial integrity of the several Balkan states should be entered into. 

  12. The Turkish portion of the present Ottoman Empire should be assured a secure sovereignty, but the other 
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Záměry obsažené ve Čtrnácti bodech prezidenta Wilsona byly zcela v souladu s tehdejším 

smýšlením vítězných Spojeneckých sil na obou stranách Atlantiku, které lze shrnout do tří 

základních cílů
14

: 

1. Nahrazení monarchických režimů císařského typu a podpora individuálního rozvoje skrze 

rozvíjení demokratických institucí. 

2. Podpora práva na sebeurčení na základě národnostního principu a náhrada cizí správy, jaká 

byla praktikována v národnostně heterogenních státech jako Turecké impérium či Rakousko-

Uherské císařství. 

3. Udržování míru skrze mezinárodní vztahy, jejichž vedení je potřeba restrukturalizovat.      

Čtrnáct bodů prezidenta Wilsona se zřejmě kvůli vítěznému nadšení těšilo široké podpoře ve 

Spojených státech
15

 a staly se také opěrným bodem pro nadcházející jednání o podobě 

mezináordní organizace a mírových smluv mezi válčícími stranami.  

 

 

4.2 Příprava na Pařížskou mírovou konferenci  

 

Spojené státy americké v čele s prezidentem Wilsonem byly připraveny zasadit se o změnu 

poválečných poměrů v mezinárodních vztazích. Vytvoření mezinárodní organizace kolektivní 

bezpečnosti tak muselo být uskutečněno především jako iniciativa USA, jelikož evropští 

Spojenci nebyli ochotni změnu tohoto rozsahu v mezinárodním právu prosazovat.
 16

  

V počáteční fázi měl prezident Wilson dostatečnou politickou podporu z domova, ovšem 

v průběhu roku 1919 přinesly volby do amerického kongresu změnu, protože většinu v Senátu 

                                                                                                                                                         
nationalities which are now under Turkish rule should be assured an undoubted security of life and an absolutely 

unmolested opportunity of autonomous development, and the Dardanelles should be permanently opened as a 

free passage to the ships and commerce of all nations under international guarantees. 

  13. An independent Polish state should be erected which should include the territories inhabited by indisputably 

Polish populations, which should be assured a free and secure access to the sea, and whose political and 

economic independence and territorial integrity should be guaranteed by international covenant. 

  14. A general association of nations must be formed under specific covenants for the purpose of affording 

mutual guarantees of political independence and territorial integrity to great and small states alike. 
14

 F.,P.,Walters: A History of theLeague of Nations, Royal Institute of International Affairs, 1952, s. 26 

„Three great ideals filled men’s minds at that time. The firts was individual freedom through the growth of 

democratic institutions, to take place of the personal rule of Tsar or Kaiser. The second was national freedom 

through the right of self-determination, to take the place of foreign rule such as had been exercised in the 

Austrian and Turkish Empires. The third was the maintenance of peace through a complete change in the 

conduct of international affairs.“ 
15

  F.,P.,Walters: A History of theLeague of Nations, Royal Institute of International Affairs, 1952, s. 25 

„the nation had been united in war: it had seemed to be not lessunited in its support for the Fourteen Points and 

in its pride in Wilson’s leadership“. 
16

 F.,P.,Walters: A History of theLeague of Nations, Royal Institute of International Affairs, 1952, s. 31 

„...suspected that none of the European powers cared much about starting the League, so that it could only be 

brought into existence by strong American pressure.“ 
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i Sněmovně reprezentantů získali Republikáni, kteří nebyli přívětivě nalazeni návrhům 

demokrata Wilsona. Mnozí si takový výsledek voleb vyložili jako projev nepřízně se 

současnou zahraniční politikou prezidenta Wilsona. Důsledky ovšem dopadali i na 

prezidentovu pozici v rámci Pařížské konference, která bez podpory zákonodárného sboru již 

nebyla tak solidní. 

Od konce první světové války, který je udáván na 11. listopad 1918 v 11:00 hodin
17

, do 

zahájení Pařížské mírové konference 18. ledna 1919 bylo mnoho času věnováno 

diplomatickým jednáním a přípravám poválečného uspořádání. Důvodů pro tuto prodlevu 

bylo několik. Mezi hlavní se řadí nejistota v přístupu vítězů vůči poraženým, respektive 

zastoupení poražených na konferenci a také fakt, že Británie byla od roku 1910 poprvé 

pohroužena do předvolebního rozpoložení,
18

 kdy nebylo zcela jisté, jak a kým bude na 

nadcházející konferenci zastoupena. 

Od příjezdu prezidenta Wilsona do Evropy
19

 do konání mírové konference uběhlo přibližně 

pět týdnů, které prezident věnoval návštěvě hlavních měst spojeneckých zemí a 

diplomatickou agitací směřující k podpoře svých Čtrnácti bodů a vytvoření mezinárodní 

organizace.  

Kromě výše uvedených tří základních cílů nebyly státy ani jednotliví diplomaté jednotní 

v myšlenkách a principech, které by měly ovládat nově vzniklou organizaci. Otázka právního 

rámce představovala neznámý prvek, který se Francie a Velká Británie rozhodly řešit 

ustanovením komisí, jejichž úkolem bylo vytvoření zprávy navrhující podobu nové 

mezinárodní organizace.
20

 Úloha komisí nebyla jednoduchá, jelikož její členové měli vytvořit 

návrh něčeho, co z pohledu mezinárodního práva veřejného nemělo obdoby a jednalo se o 

další stupeň vývoje MPV, což ovšem tehdejším členům nejspíše nebylo patrno kvůli 

chybějícímu historickému odstupu. Zprávy komisí měly zcela fakultativní charakter a 

nevytvářely žádné závazky pro státy, jakmile byly tyto zprávy vyhotoveny, byly předány 

americkému prezidentovi Wilsonovi. 

Spojené státy americké nevytvořily žádnou komisy, která by měla za úkol zpracovat návrh 

právního rámce mezinárodní organizace. Hlavním tvůrcem právní koncepce byl sám americký 

prezident, který byl ochoten své návrhy a nápady konzultovat pouze s jedinou osobou, kterou 

                                                 
17

 Bullitt Lowry,, Armistice 1918, Kent State University Press, 1996 

„Now, just before dawn on November 11, the Germans signed an armistice, and that day, at 11:00 A.M., the 

guns of the Wester Front fell silent for the first time in more than four years. 
18

 Poprvé se také jednalo o volby, založené na principu univerzálnosti pro muže a omezeného volebního práva 

pro ženy. - Ruth Beatrice Henig, Versailles and after, 1919-1933, Routledge, 1995 
19

 13. prosince 1918 
20

 Předsedy těchto komisí byli za britskou lord Walter Phillimore, která podala svou hodnotící zprávu v březnu 

1918 a za francouzskou Léon Bourgeois, která svou zprávu podala v červnu téhož roku.  
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považoval za dostatečně důvěryhodnou. Jednalo se o plukovníka House
21

, kterého také 

požádal o vytvoření vlastního návrhu zakládacího dokumentu. Své návrhy poté americký 

prezident a plukovník House konfrontovali a dotvářeli, přičemž notně vycházeli ze zprávy 

britské komise. Britskou komisi proto také Wilson požádal, aby svou zprávu nezveřejňovala a 

výsledná doporučení uchovala v tajnosti. Důvody tohoto požadavku lze shledávat v několika 

skutečnostech. Především se jedná o stále probíhající válečný konflikt, nehledě na skutečnost, 

že vítězství Spojenců se začíná jevit jako stále pravděpodobnější. Dále pak také v rozdílných 

představách jednotlivých států o poválečném uspořádání, které počíná přitahovat stále více 

pozornosti, na úkor zájmu o válečný konflikt. 

Návrhy na právní rámec mezinárodní organizace mohly tvořit nový stupeň mezinárodního 

práva, ke kterému přistupovaly státy velmi obezřetně, jelikož se jednalo o částečný přesun 

pravomocí vertikálním směrem vzhůru. Na rozdíl od vládních kruhů byla ovšem nevládní a 

zájmová sféra plná nápadů, jak uspořádat mezinárodní organizaci. Tyto nápady měly v 

souhrnu extrémní rozsah sahající od federální úrovně až po periodické konferenční 

diplomatické styky. Názorová roztříštěnost ve spojení s neústupností jednotlivých skupin 

měly za následek nemožnost reálného vlivu na výslednou podobu mezinárodní organizace, 

která tak zůstala zcela na vládní úrovni.     

  

 

4.3 Pařížská mírová konference a Komise pro Společnost národů 

 

Pařížská mírová konference byla zahájena 18. ledna 1919. S ukončením 21. ledna 1920 tak 

trvala o pár dnů déle než jeden rok. Jednání probíhala v několika komisích, přičemž pět 

z nich
22

 bylo vytvořeno již na počátku mírové konference a další až následně v jejím průběhu.  

Zástupci zúčastněných států byli rozděleni do tří kategorií, podle možnosti účasti na jednání 

jednotlivých komisí a rozdílný byl i počet delegátů připadajících na jednotlivé země.
23

  

V první skupině se nacházely vítězné velmoci, tedy Spojené státy americké, Velká Británie, 

Francie, Itálie a Japonsko. Každá země byla zastoupena pěti delegáty, kteří měli přístup 

k jednáním všech komisí.  

                                                 
21

 Celým jménem Edward Mandell House, ovšem všeobecně znám byl pouze pod jménem plukovník House, 

tedy „Colonel House.“ 
22

 Jednalo se o komise 1. pro Společnost národů, 2. pro odpovědnost původců války a uložení sankcí, 3. pro 

náhradu škod, 4. pro mezinárodní zákonodárství ve věci práce a 5. pro mezinárodní úpravu přístavů, vodních 

cest a železnic 
23

 DEJMEK, Jindřich. Zrod nové Evropy: Versailles, St-Germain, Trianon a dotváření poválečného mírového 

systému. Praha: Historický ústav, 2011 
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Druhou skupinu tvořily země se zvláštními zájmy, tedy Belgie, Brazílie, Britská dominia, 

Indie, Čína, Kuba, Řecko, Guatemala, Haiti, Hidžáz
24

, Honduras, Libérie, Nikaragua, 

Panama, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Siam
25

 a ČSR. 

Třetí skupinu tvořili státy, které přerušily se Spojenci diplomatické styky, jednalo se o Bolívii, 

Ekvádor, Peru a Uruguay.  

Počet delegátů byl ve druhé a třetí kategorii nejednotný. Belgie, Brazílie a Srbsko byly 

zastoupeny třemi delegáty. Austrálie, Kanada, Čína, Řecko, Hidžáz, Indie, Polsko, 

Portugalsko, Rumunsko, Siam, Jižní Afrika a Československo byly zastoupeny každý dvěma 

delegáty a Bolívie, Ekvádor, Guatemala, Haiti, Honduras, Kuba, Libérie, Nový Zéland, 

Nikaragua, Panama, Peru a Uruguay byly zastoupeny každý jedním delegátem.     

Pro vznik Společnosti národů byla nejpodstatnější Komise pro Společnost národů, které 

předsedal americký prezident Wilson a v jeho krátké nepřítomnosti
26

 pak britská delegace. 

Wilsonovi nechyběla agilita ani nadšení při prosazování svého politického programu 

obsaženého ve Čtrnácti bodech, naopak mnohdy jednal až s přílišnou tvrdostí, která nebyla 

nezbytná, jelikož mnohdy panovala mezi delegacemi shoda. Jeho nekompromisní přístup je 

přisuzován obavám z obstrukcí a kontraproduktivní opozice jednotlivých delegací, které by 

mohly mít za následek neplodnost jednání Komise. Pokud by taková situace nastala, pak je 

velmi pravděpodobné, že by k vytvoření Společnosti národů nikdy nedošlo.  

První dokument, který poskytl základy a určil směr pro budoucí jednání o právním rámci 

Společnosti národů, navrhl a předložil britský ministerský předseda Lloyd George. Tento 

návrh byl přijat jako rezoluce
27

 25. ledna 1919 na plenárním zasedání. 

                                                 
24

 V době trvání Pařížské mírové konference se jednalo o samostatné území nacházející se na Arabském 

poloostrově, které získalo svou nezávislost na Turecku povstáním podporovaném Velkou Británií. Dnes se jedná 

o součást Saudské Arábie. 
25

 Dnešní Thajsko. 
26

 Prezident Wilson se musel vzdálit od jednacích stolů v Evropě a nastoupit na jiné, domácí bojiště, kde se proti 

němu utvořila velmi nepříznivě vyhlížející koalice, hrozící strhat jeho aktivity v rámci Pařížské mírové 

konference, Komise pro Společnosti národů a jakékoliv participace Spojených států v nich. Wilsonovi se ovšem 

podařilo získat podporu umírněné části republikánů v čele s Taftem, která jej ujistila, že pokud prosadí několik 

dodatků ke vznikající organizaci, může počítat s podporou z domova. 
27

 The Conference, having considered the proposals for the creation of a League of Nations, resolves that: 

(1) It is essential ti the maintenance of the world settlement which the Associated Nations are now met 

to establish that a League of Nations be created to promote international co-operation to ensure 

fulfilment of accepted international obligations and to provide safeguards against war. 

(2) This League should be created as an integral part of the general Treaty of Peace, and should be 

open to every civilized nation which can be relied upon to promote its objects. 

(3) The members of the League should periodically meet in international conference, and should have a 

permanent organization and secretariat to carry on the business of the League in the intervals 

between the conferences 

the Conference therefore appoints a Committee representative of the Associated Governments to work out the 

details of the constitution and functions of the League.  
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Byl to tedy Lloyd George a následný konsenzus ostatních delegací, kteří položili základy pro 

vznik Společnosti národů, organizace se stálou strukturou, poskytující platformu 

k pravidelným setkáním svých členů, která měla sloužit k podpoře mezinárodní spolupráce a 

pojistka proti válce a která měla být vystavěna na Pařížských mírových úmluvách a být s 

nimi nerozlučně spjata. 

 

Členy komise pro Společnost národů byly kromě delegací vítězných mocností
28

 také delegace 

z druhé kategorie států, belgická, brazilská, čínská, portugalská a srbská
29

. Již první jednání 

bylo poznamenáno neshodou, když si ne velmocenské státy stěžovaly na přílišný nepoměr 

zastoupení ve prospěch velmocí a dožadovaly se přistoupení delegací dalších států k jednání, 

aby bylo dosaženo větší rovnosti a bylo alespoň částečně eliminováno dominantní postavení 

velmocí. Americká a britská delegace nebyly tomuto návrhu na rozšíření nijak pozitivně 

nakloněny, jelikož se obávaly názorové diverzity vedoucí ke snížení efektivity činnosti 

komise a konečně také obtížnějšímu prosazování partikulárních zájmů. Návrh na zvýšení 

počtu delegací nakonec prosazen byl a k jednání se připojily čtyři delegace z Československa, 

Polska, Rumunska a Řecka.
30

   

Obavy některých delegátů nedošly nenaplnění a komise si byla schopna zachovat svou 

efektivitu a rychlost i přes vyšší počet účastníků. Nemalou měrou k potřebnému pracovnímu 

tempu přispěl i sám předsedající prezident Wilson. Po jedenácti dnech tak byla komise díky 

zodpovědnému přístupu všech zúčastněných schopna předložit plenárnímu zasedání první 

návrh, jak by měla budoucí mezinárodní organizace fungovat. Přestože se jednalo o prvotní, 

poněkud prenatální draft, jeho význam tkvěl v prvenství a rozhodně nebyl zanedbatelný. O 

tomto dokumentu Wilson sám prohlásil „zrodila se živá věc“ („living thing is born“). 

 

Po tomto úspěchu ovšem došlo ke změnám co efektivity práce a přístupu jednotlivých 

delegací, které již zjevně nebyly schopny udržet pod kontrolou své emoce spojené s válkou či 

pramenící ze sporů mezi jimi samotnými a začaly tyto emoce přenášet do jednání mezi 

                                                 
28

 Zatoupení bylo následující, za USA prezident Wilson a plukovník House, za Britský commonwealth lord Cecil 

a generál Smuth, za Francii Léon Bourgeois a Ferdinand Larnaude, za Itálii premiér Orlando a Vittorio Scialoja, 

za Japonsko baron Makino a vikomt Chinda.  
29

 V totožném pořadí, jak jsou zmíněny státy Paul Hymans,  Epitacio Pessôa, Wellington Koo, Batalha Reis a 

Vesnić 
30

 Československý ministerský předseda Kramář, předseda polské národní rady Dmowski, rumunský diplomat 

Diamandy a řecký ministerský předseda Venizelos. 
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sebou.
31

 Produktivita práce tak rapidně poklesla a relativně přátelský duch, v němž se první 

část jednání nesla, byl nenávratně zredukován. 

Jako reprezentativní příklad problematického průběhu jednání Komise může sloužit odchod 

italské delegace od vyjednávacího stolu 23. dubna 1919, kdy po ostré hádce s Wilsonem 

všichni členové delegace opustili místnost. Výsledný dokument tak byl schvalován v jejich 

nepřítomnosti.  

Závěrečné jednání probíhalo ve velmi vyostřené atmosféře, která pouze podtrhovala situaci, 

vyvíjející se několik měsíců. Finální verze dokumentu byla Komisí předložena k závěrečným 

jazykovým úpravám, jejichž účelem byla větší srozumitelnost a kvalitnější slovosled a 

názvosloví.
32

 „Na svém posledním zasedání svěřila komise Pakt draftovací komisi 

s instrukcemi neměnit podstatu, ale aby dohlédla na to, aby uspořádání a forma dokumentu 

byly tak perfektní, jak jen to bude možné.“
 33

 

Po předložení návrhu na plenární schůzi následovaly některé poměrně negativní proslovy, 

jejichž předmětem byly povětšinou stížnosti nad nezakomponovanými představami 

jednotlivých delegací. Ovšem bez ohledu na negativně vyznívající proslovy následovalo od 

všech řečníků ujištění o aktivní participaci a poskytnutí podpory nově vzniklé Společnosti 

národů. 

Předmětem tohoto plenárního zasedání nebylo pouze schválení návrhu zakládajícího 

dokumentu pro budoucí Společnost národů, ale také projednání některých dalších agend. 

První z nich bylo přizvání třinácti neutrálních států k podpisu Paktu, přičemž jejich statut by 

byl roven zakládajícím členům, kteří se podíleli na jeho tvorbě.
34

  

Dalším bodem agendy plenárního zasedání bylo zvolení sira Erica Drummonda prvním 

generálním sekretářem Společnosti národů a také ustanovení organizačního výboru, který byl 

zodpovědný za přípravu všech souvisejících záležitostí tak, aby mohla mezinárodní 

organizace začít v Ženevě fungovat ihned jakmile mírové smlouvy vstoupí v platnost a také 

měl na starost přípravu prvního zasedání Shromáždění, které se původně mělo odehrávat ve 

Washingtonu. 

 

                                                 
31

 Jednalo se především o Francouzské zájmy o západ Německa, Polské zájmy o východ Německa, Italské 

národy v oblasti Jaderského moře a Japonské územní nároky ve východní Asii 
32

 Této finální úpravě tak vděčíme za názvy orgánů Společnosti národů, jak je známe dnes, neboť v původní 

verzi se jednalo o poněkud nešikovnou opisnou formu v podobě „orgán složený ze zástupců“.  
33

 F.,P.,Walters: A History of theLeague of Nations, Royal Institute of International Affairs, 1952, s. 37 

„At its last meeting, the Committee entrusted the Covenant to a drafting committee, with instructions to make no 

change in substance but to see that the arrangement and form of the document was as perfect as possible.“ 
34

 Jak již bylo vysvětleno dříve, do výčtu relevantních států nepatřilo Mexiko, jehož vládu Spojené státy 

neuznaly. Podobný vztah pak USA chovali též ke Kostarice a Dominikánské republice.  
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4.4 Návrhy právního rámce Společnosti národů 

 

V době zahájení Pařížské mírové konference existovalo několik návrhů právního rámce 

budoucí mezinárodní organizace Společnosti národů. Jak bylo již zmíněno výše, jednalo se o 

návrhy komisí ustanovených Velkou Británií, Francií a také o osobní návrhy prezidenta 

Wilsona a plukovníka House, kteří oba vycházeli z návrhu britské komise. Žádný z těchto 

návrhů ovšem nebyl zveřejněn a jejich obsah nebyl veřejně znám. 

K již existujícím návrhům koncepce právního rámce mezinárodní organizace se velmi brzy 

přidal další, jehož autorem byl generál Jan Christiaan Smuth. Svou koncepci nazval „The 

League of Nations: a Practical Suggestion.“ Generál Smuth byl britské národnosti a ač 

rezignoval na pozici v generálním štábu, stále byl ministrem obrany Jižní Afriky,
35

 kterou 

také zastupoval na Pařížské mírové konferenci. Jednalo se tedy o váženého muže, jehož 

společenská pozice zajistila, že jeho návrh nebyl ponechán bez povšimnutí.  

Praktický návrh generála Smutha byl první veřejně publikovanou verzí návrhu na právní 

rámec funkce mezinárodní organizace.
36

  

Jednalo se o upřímné vyjádření, které lze považovat za relativně radikální co do návrhů i 

požadavků. Vyjadřoval velkou víru v budoucí mezinárodní organizaci a její úlohu 

charakterizoval poněkud vzletně, když ve svém návrhu tvrdil, že „Společnost by měla být 

myšlena‚ nejenom jako možný prostředek prevence budoucích válek ale spíše jako hlavní 

strůjce běžného mírumilovného života civilizace, jako základ mezinárodního systému, který 

bude vystaven na ruinách této války. Největší příležitost v historii bude využita největším 

krokem vpřed ve vládnutí lidstva.“
37

  

Generál Smuth zašel nezvykle daleko při předpokladech, co vše by měla Společnost národů 

spravovat a co vše by měla v mezinárodních vztazích substituovat. Do jejích kompetencí měly 

spadat i otázky z teprve se rozvíjejících oblastí na mezinárodní úrovni, tedy především 

v oblastech mezinárodního obchodu, letecké a vodní přepravy, sociálních, průmyslových a 

                                                 
35

 Dnes se jedná o Jihoafrikou republiku, v době Pařížské mírové konference se jednalo o dominium Velké 

Británie. 
36

 Jak již bylo zmíněno dříve, v rámci nevládního sektoru by bylo možno nalézt dostatek návrhů a nápadů, 

ovšem jejich četnost a vzájemná kontradikce vyústily ve faktickou neprosaditelnost. Nadto je potřeba dbát 

skutečnosti, že nikdy předtím se nejednalo o návrh, jehož autor by se těšil takové společenské prestiže a 

významu. 
37

 F.,P.,Walters: A History of theLeague of Nations, Royal Institute of International Affairs, 1952 

„The League should be thought of ‘not only as a possible means of preventing future wars, but much more as a 

great organ of the ordinary peaceful life of civilization, as the foundation of the international system which will 

be erected on the ruins of this war. The greatest opportunity in history wpuld be met by the greatest step forward 

in the government of man.“ 
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pracovních vztahů. S odstupem lze konstatovat, že jeho předpoklad byl správný také 

v tvrzení, že pokud tuto úlohu nezastane Společnost národů, zastanou ji na mezinárodní 

úrovni jiné mechanismy.
 38

  

Hloubku obsahu návrhu generála Smutha si tehdy zřejmě nikdo zcela nebyl schopen 

uvědomit. Chyběla také dostatečná politická vůle, která by umožnila přesun pravomocí 

vertikálně směrem od států k mezinárodní organizaci. Lze říci, že „čas byl příliš krátký na to, 

aby se z takové lekce dalo skutečně poučit. Byla to dostatečně dlouhá doba pro veškeré 

nezbytné plánování; ale příliš krátká pro všeobecnou veřejnost, aby se zbavila fatalismu a 

ignorace, které se jí držely tak dlouho, nebo pro odborný názor, aby upustil od svého 

zotročení fetišem suverenity a svobody“
 39

 

 

Praktický návrh generála Smutha sice formálně vyžadoval zvýšenou míru zodpovědnosti od 

jednotlivých aktérů mezinárodního práva, ovšem tak jako drtivá většina tehdejšího 

názorového proudu nepovažoval válku za neobvyklou metodu řešení sporu, pouze za metodu, 

která by měla být aplikována až v poslední fázi, po selhání všech jednání. Tato jednání měla 

být realizována převážně formu povinné arbitráže, přičemž obě strany sporu měly být povinny 

k diplomatickému jednání jako prvotní formě řešení sporů. V případě nerespektování 

obligatorního arbitrážního principu řešení sporu mělo dojít ke zpřetrhání všech ekonomických 

vazeb s tímto narušitelem. Možnost vyhlášení válečného stavu byla ponechána plně 

v kompetenci jednotlivých států a nebyla k němu stanovena povinnost. Válka tak 

v Praktickém návrhu absentovala, jelikož k jejímu vyhlášení státy nebyly povinny, ale ani se 

jí nemusel ve své zahraniční politice vyhýbat. 
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 „The League must be much more than a mere system of dealing with disputes and preventing agression. There 

must be ‘an inner transformation of international conditions and institutions‘. The League ‘must not be 

something additional, something external, superimposed on the pre-existing structure. It must be an organic 

change; it must be woven into the very texture of our political system.‘ The political and social life of the world 

had been shaken to the core: nothing less than a complete revolution in the whole system of international 

relations would satisfy its needs, and make it possible to guide and regulate the vast changes and upheavals 

which were yet to come. The League must therefore be a great central institution, ‘an ever visible, living, 

working organ of the polity of civilization‘. Its strong and continuous activity in peace would be the guarentee of 

its power to prevent war. It must be entrusted with the general control of all international affairs: the Peace 

Conference itself must guide and control new States which were arising from the break-up of the Austrian, 

Russian, and Turkisch Empires. It must be entrusted with the management of all the business hitherto performed 

by international administrative bodies, and with the far greater problems which would now arise in the fields of 

international commerce, of air and sea communications, of social, industrial, and labour relations. All these 

questions were bursting through the national bounds: international control, however difficult, was an absolute 

necessity. If the League did not indertake such tasks, other machinery would have to be found.“ - F.,P.,Walters: 

A History of theLeague of Nations, Royal Institute of International Affairs, 1952  
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 F.,P.,Walters: A History of theLeague of Nations, Royal Institute of International Affairs, 1952, s. 16 

„the time was too short for such a lesson to be fully learnt. It was long enough for all the planning that had to be 

done; but too short for the general public to rid itself altogether of the fatalism and ignorance which had held it 

so long, or for professional opinion to abandon its enslavement to the fetish of sovereignty and the free hand.“ 
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Návrhy britské a francouzské komise se značně rozcházely, a zatímco francouzský návrh se 

přibližoval Praktickému návrhu generála Smutha, britský mu byl naprostým protikladem.  

Britská komise byla ve svém návrhu právního rámce mezinárodní organizace velmi 

zdrženlivá, jelikož nepočítala s pravidelným setkáváním diplomatů mimo nezbytnou potřebu 

nebo s přílišným přenosem pravomocí vertikálně směrem od států ke Společnosti národů.  

Návrh francouzské komise naopak volal po silné Společnosti národů, povinných arbitrážích 

jako systému předcházení války, odzbrojení, možnosti ekonomických sankcí a dokonce si 

zahrával i s myšlenkou stálého mezinárodního armádního sboru, který není realizován ani 

v současné době na úrovni Spojených národů.    

 

Kromě existujících návrhů předkládajících konkrétní požadavky a mechanismy existovaly 

také názorové proudy vyjadřující obecněji formulovaná očekávání od budoucí mezinárodní 

organizace. 

Všeobecná shoda panovala především v jaké podobě dosáhnout lepší udržitelnosti míru. 

Jednalo se o tři základní prvky, které měly do budoucna předejít opakování situace ze srpna 

1914.
 40

  

První změnu představoval systém arbitráží, který měl být vylepšen tak, aby mohl sloužit 

k lepšímu zajištění míru. Řešení sporů pomocí arbitráže, stejně jako povinnost jednat 

v souladu s rozhodnutím arbitrážní komise by bylo závazné. Na stát, který by této obligaci 

nedostál a přistoupil k užití síly, by mohly být uvaleny ekonomické sankce či by mohlo být 

přikročeno k jiným penalizacím.  

Druhou změnu představovala revize systému mezinárodních konferencí, které se na rozdíl od 

devatenáctého století měly stát pravidelnějšími a více formalizovanými. Měly sloužit i jako 

mediační prostředí pro strany sporu, kdy arbitráž z jakýchkoliv důvodů nepředstavovala 

nejvhodnější řešení. 

Poslední shoda panovala v přesvědčení, že předchozí dva systému musí být náležitě využity 

tak, aby bylo dosaženo co možná nejdelší prodlevy mezi začátkem sporu a možným silovým 
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 F., S., Northedge: The League of Nations, its life and times 1920 – 1946, Leicester University Press 1986, s.25 

„(...) three ideas were bound to dominate wartime thinking about the future maintenance of peace. First, the 

system of arbiration would have to be made more effective, if possible by the provision of some kind of penalty 

or sanction against states which resorted to force without submitting their disputes with other states to arbitration 

or without complying with an arbitral award which had been given. Secondly, the intermittent conference system 

of the nineteenth century would have to take on a more formal and on-going character, and perhas be used as a 

means of third-party settlement in international disputes for which arbitration was for one reason or another 

unsuitable. And thirdly, these two systems must be exploited for bringing  about a pause or delay in the 

development of a dispute, so as to prevent that kind of helpless slithering into war which many believed had 

occured in August 1914.“ 
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řešením sporu. Tento čas měl být využit ke konstruktivnímu jednání za účelem nalezení 

mírového řešení, aby se mohlo předejít válečnému konfliktu.  

Stejně jako v rámci oficiálních návrhů podoby právního rámce mezinárodní organizace, se ani 

v těchto názorových proudech nevyskytovalo stanovisko, které by vylučovalo válku jako 

legitimní vyvrcholení neúspěšných diplomatických jednání.   

 

 

4.5 Neutrální státy 

 

V době nepřítomnosti prezidenta Wilsona předsedala Komisi pro Společnost národů britská 

delegace. Ačkoli se jednalo o zkušené diplomaty a dobré moderátory, nedosahovali 

Wilsonových kvalit, především kvůli absenci jeho míry nadšení pro Společnost národů. 

Možná také proto se právě v této době začaly ozývat hlasy nespokojených států, které nebyly 

přizvány k jednání o mezinárodní organizaci. Jednalo se především o neutrální státy, tedy 

Dánsko, Nizozemsko, Norsko, Švédsko a Švýcarsko.  

Důvodem, proč nebyly vítěznými mocnostmi zahrnuty či přizvány, aby se podílely na tvorbě 

nového rámce pro budoucí nadnárodní spolupráci, byla právě jejich neúčast na konfliktu. 

Spojenci odmítali připustit k procesu tvorby něčeho tak důležitého a podstatného státy, které 

svůj nedostatek vůle účastnit se projevily svou neutralitou, zatímco ostatní země ve válce 

skutečně krvácely.  

Neutrální státy oponovaly svým vlastním odůvodněním, kterým vysvětlovaly své jednání. 

Byly to totiž právě ony, komu nejvíc záleží na míru ve světě, což je také důvodem jejich 

neutrality a neúčasti na válečném konfliktu. Nemohou přeci podporovat či se podílet na 

něčem, s čím nesouhlasí. Proto by právě neutrální země měly být přizvány ke tvorbě 

mezinárodní organizace, jejíž hlavním úkolem je udržení míru ve světě.  

Logičnost argumentace neutrálních státu nelze popřít. Skutečnost, že taková rétorika nebyla 

vítěznými mocnostmi přijata a složení Komise zůstalo nezměněno, je také předvídatelná a 

není nikterak překvapivá. 

Nehledě na sympatie s jednou či druhou názorovou skupinou, faktem zůstává, že neutrální 

státy vnesly do pléna několik velmi věcných připomínek, které by bezesporu měly velmi 

pozitivní přínos pro tvorbu Paktu. Připomínek bylo v konečném součtu dozajista více, ovšem 

nejvýznamnější a nejpodstatnější byly tři.  

V první řadě to byl nesouhlas neutrálních států s nezahrnutím Německa do základního rámce 

budoucí mezinárodní organizace. Tento argument se s odstupem času prokázal jako velmi 
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duchaplný. Německo totiž nebylo ani účastníkem jednání o Paktu, ani o mírových smlouvách. 

Co se mírových smluv týče, jednalo se o klasický postup z předválečných časů, kdy vítěz 

diktoval podmínky míru nezávisle na vůli poraženého, tudíž jeho přítomnost byla potřeba 

pouze v závěrečné fázi, aby formálně připojil svůj podpis. Nehledě na dosud bezprecedentní 

rozsah válečného konfliktu, byly aplikovány zavedené postupy při tvorbě míru, jaké známe 

z minulosti. Především tedy uvalení vysokých reparací a odzbrojení. Pokud zahrneme do 

našich úvah též skutečnost, že budoucí mezinárodní organizace měla zahrnovat co největší 

počet států, aby se stala skutečně globálním fórem pro udržení bezpečnosti a míru, pak je 

vyloučení Německa jako významného evropského státu v rozporu s tímto záměrem a postrádá 

logiku. „Nevyhnutelně, pokud měl být poválečný začátek uskutečněn vytvořením nějaké 

permanentní agentury pro udržení míru, existující mašinérie, byť sebevíce neuspokojivá, musí 

být vzata jako počáteční bod.“
 41

 

Druhou hlavní výtkou neutrálních států byl velký vliv vítězných mocností. S tímto 

argumentem lze souhlasit, jelikož se v zásadě pouze pět hlavních mocností podílelo na 

utváření budoucí podoby světa. Inovaci v aplikovaném přístupu na rozdíl od dřívějších 

zvyklostí bylo přizvání ostatních, významově menších států, k jednání o budoucí mezinárodní 

organizaci. Ovšem z pohledu neutrálních států se nejednalo o dostatečně spravedlivou 

distribuci rozhodovacích pravomocí. 

Třetí a poslední skutečností, s níž nebyly neutrální státy spokojeny a navrhovaly jinou formu, 

bylo smírčí a nikoliv pouze arbitrážní řízení mezi stranami sporu. Podle názoru těchto zemí 

totiž mělo být smírčí řízení povinné pro všechny státy, které se ocitly ve vzájemném sporu a 

které lze považovat za předmět smírčího řízení. Ve výsledné podobě Paktu pak skutečně 

absentovala povinnost smírčího řízení pro případ sporu mezi státy. 

Ve výsledné podobě zakládacího dokumentu nebyla ani jedna z uvedených výtek 

zakomponována do konečné podoby zakládajícího dokumentu mezinárodní organizace, a to i 

přes mnohá neformální jednání s neutrálními státy. Vítězné mocnosti totiž odmítly neutrální 

státy přizvat k jednacímu stolu, ovšem nepopíraly jejich právo na názor, respektive schopnost 

konstruktivního přispění ke tvorbě formující se organizace.
42

  

Brzy po přijetí Paktu začala sílit tvrzení o ne zcela správném přístupu vítězných mocností 

k poraženým. Hlavní příčinou byla snaha vítězů vytvořit organizaci kolektivní bezpečnosti a 
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 F., S., Northedge: The League of Nations, its life and times 1920 – 1946, Leicester University Press 1986, s.25 

„Inevitably, if a start was to be made after the war on forming some permanent agency to keep peace, the 

existing machinery, unsatisfactory it was, would have to be taken as a starting point.“ 
42

 Jednu z mála výjimek představovalo Mexiko, které nebylo možno pozývat na jednání. Nejednalo se sice o 

nepřátelskou zemi, stojící ve válce na opačné straně fronty, ale vláda Spojených států neuznala vládu Mexika a 

tudíž nebylo možno jednat s Mexikem v rámci zachování dobrých vztahů s USA. 
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již z jejího počátku vylučovaly poražené státy, které svým významem do proklamovaného 

rámce internacionálnosti rozhodně spadají. „Válka skončila, jako mnohé jiné války, aliancí 

mocností na jedné straně držící na uzdě mocnosti na druhé straně a prvním úkolem 

Společnosti je udržení míru, který – v jednoduchosti – je mnohem více mírem vítězů než 

mírem Společnosti národů. Neničí to Společnost již v jejím začátku?“
43

  

 

 

4.6 Nezakomponované představy 

 

Kromě věcných připomínek neutrálních států zmíněných výše byly v průběhu jednání též 

hlavními velmocemi vysloveny návrhy, které nikdy nebyly realizovány. Opět se jedná o tři 

nejdůležitější návrhy. 

Prvním návrhem, který vzbudil značnou vlnu nevole především ze strany Spojených států a 

Velké Británie, byl francouzský návrh týkající se vojenství. Cílem návrhu bylo vytvoření 

vojenské struktury v rámci Společnosti národů. Společnost národů tak měla sama cvičit a 

udržovat určitý počet vojenských jednotek, které měly být připraveny zasáhnout v případě, že 

by tomu bylo potřeba a podléhaly by výhradně zájmům mezinárodní organizace, tedy nikoliv 

národním zájmům jednotlivých členů. Hlavní protagonisté tohoto návrhu si ovšem brzy 

uvědomili, že jeho prosazení není realistické. Proto se francouzská delegace rozhodla usilovat 

o poněkud zjednodušenou variantu. Společnost národů měla být vybavena zodpovědnými 

orgány či personálem, který měl dozírat na vojenské struktury jednotlivých členů a zajišťovat 

dodržování státních závazků. Tento požadavek poměrně chytře propojili s článkem 

požadujícím odzbrojení (článek 8, viz níže). Avšak ani tato redukce návrhu nepřinesla 

potřebnou míru souhlasu ostatních mocností, obzvláště tedy Velké Británie a Spojených států. 

To co se z francouzského návrhu dochovalo jako forma ústupku, můžeme nalézt v článku 9 

Paktu.  

Druhou připomínkou, která nikdy nedošla realizace, pocházela od japonské reprezentace a 

požadovala vyjádření o rovnosti národů a spravedlivého jednání vůči jejich příslušníkům. 

Není až tolik s podivem, odkud tento návrh vzešel, jelikož Japonsko bylo sice řazeno po bok 

vítězných velmocí, avšak postoj k němu zcela rovnocenný nebyl. Stále se jednalo o vzdálenou 

asijskou zemi, která sice v mnohém akceptovala a adaptovala evropské ideály a způsoby 
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 Prof. Gilbert Murray, The League of Nations Journal, July 1919 

„The war has ended, like most other wars, in an alliance of the Powers on one side to hold down the Powers on 

the other, and the League’s first task is to preserve a Peace which – to put matters shortly – is much more a 

Victory Peace than a League of Nations Peace. Does this not ruin the League at its start?“ 
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života, ovšem donedávna byla označována jako necivilizovaná. Navíc ve Spojených státech 

byla poměrně rozšířena představa agresivního Japonska, které si činí nároky na tichomořské 

ostrovy stejně tak jako na východoasijské Filipíny, tedy sféry vlivu Spojených států. V dané 

době se ovšem skutečně jednalo o neopodstatněné obavy.
44

 Proto si Japonsko nejlépe 

uvědomovalo, co obnáší pozice méněcenného aktéra na poli mezinárodních vztahů, a je tudíž 

logické, že tomu chtělo do budoucna předejít alespoň na oficiální úrovni. Japonsko samo 

ovšem paradoxně nikdy neaplikovalo princip rovnosti na okupovaná území, resp. tamní 

obyvatelstvo.  

V době vytváření finální podoby Paktu se tento požadavek jevil problematický především 

Spojeným státům a Velké Británii. U Spojených států by se jednalo o kolizi s jejich 

imigračními pravidly a navíc by prezident Wilson mohl ztratit podporu některých především 

jižanských zákonodárců a zablokovat tak přijetí Paktu ve Spojených státech. Británie měla 

problém především kvůli svým rozsáhlým koloniálním panstvím a dominiím, respektive 

právnímu statusu obyvatel těchto teritorií. 

Třetí návrh byl dílem Wilsonovy iniciativy, kdy Pakt měl zahrnovat v některé své části 

prohlášení garantující svobodu víry a zákaz jakéhokoliv postihu pouze na základě 

náboženských pohnutek. Toto stanovisko bylo dokonce po jistou dobu součástí pracovního 

materiálu, ovšem nakonec bylo z publikovaného návrhu odstraněno. Dílem kvůli francouzské 

a dílem kvůli japonské delegaci. Francouzská delegace nesouhlasila s tímto prohlášením 

nikoliv z důvodu jeho obsahu, nýbrž z důvodu, že takovéto deklarace nejsou v souladu 

s náplní mezinárodní organizace kolektivní bezpečnosti, respektive že organizace má poněkud 

odlišné úkoly než se starat o svobodu vyznání. Svým názorem přispěla japonská delegace, 

když zcela logicky prohlásila, že pokud má každý jedinec rovnocenné právo na svobodu 

vyznání, proč by se pak k těmto jedinců, mělo přistupovat jinak než též rovnoprávně. Pokud 

tedy víra nesmí být důvodem pro diskriminaci, proč by jím měla být rasa či národnost a pokud 

jsou nějakým právem obdařeni všichni lidé shodně a nerozdílně, jak lze mezi nimi nalézt 

odlišnosti pro definování rozdílu. Logiku těchto argumentů se nepodařilo vyvrátit, proto bylo 

dané prohlášení zrušeno. 
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 Nutno ovšem poznamenat, že ačkoliv byly tyto představy neadekvátní a neodpovídaly tehdejšímu japonskému 
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Velkou zajímavostí budiž fakt, že „seven or eight years ago a book of fiction was circulated which described in 

some detail a sudden attack on the United States by Japan, an attack in which Hawaii, the Philippines, and the 

Pacific Coast were quickly captured and won back only after a long, exhausting struggle“ – Kenneth S. 

Latourette, What of our Feares of Japan?, International Conciliation, march 1918 
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4.7 USA mimo Společnost národů 

 

I přes ohromné nadšení a iniciativu prezidenta Wilsona se Spojené státy nestaly součástí 

Společnosti národů a to dokonce ani po tom, co se mu podařilo prosadit do konečné podoby 

Paktu dodatky požadované umírněnými republikány. Problém spočíval v osobě radikálního 

republikána Lodge. Ten měl pod svou kontrolou mezinárodní výbor, a tudíž mohl ratifikaci 

Paktu náležitě zdržovat, což také činil, jak jen legální prostředky umožňovaly. Účelem této 

zdržovací taktiky bylo vyčkat správného momentu ve vývoji veřejného mínění v době 

schválení. Řečeno jinými slovy, pokud by ratifikace proběhla ihned po Wilsonově návratu do 

Spojených států, pak by s největší pravděpodobností byla úspěšnou. Ovšem v případě zdržení 

se zvyšovala nejistota a počet zastánců Paktu se zmenšoval. Prezident Wilson na tento 

nepříznivý obrat reagoval naplánováním cesty po Spojených státech, avšak toto rozhodnutí a 

s ním spojené vytížení mu přivodilo mozkovou příhodu, která jej prakticky zcela oddělila od 

veškerého jeho okolí, kromě jeho manželky a lékařů. Nakonec tedy skutečně převládlo 

negativní mínění a Pakt nebyl Spojenými státy přijat, čímž se začala psát další kapitola 

mezinárodního dění opět bez Spojených států, která trvala až do další světové války. 
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5 Pakt samotný 

 

Zakládající dokument Společnosti národů, Pakt, byl přijat na základě rezoluce
45

 ze dne 25. 

ledna 1919, jejímž předním autorem byl britský ministerský předseda Lloyd Geogre.
 
 

Pakt se tedy odvíjel v duchu tří hlavních cílů, kterými byly snaha o mírové řešení sporů a 

zabránění válečnému stavu, vystavění Společnosti národů na systému mírových smluv 

uzavřených mezi vítěznými a poraženými státy po první světové válce a její členství bude 

otevřeno každému národu, který bude ochoten přijmout její cíle a konečně vytvoření stálých 

orgánů Společnosti národů. 

 

Vytyčený cíl v podobě snahy o zamezení válečných konfliktů a podpory snahy o poklidné 

řešení sporů se projevil v Paktu pouze částečně. Možnost legitimního vedení války totiž 

nebyla zcela eliminována a to ani v rámci Společnosti národů mezi jejími členy. Byly 

stanoveny pouze obligatorní postupy mediace směřující k pokojnému řešení sporu, ovšem 

v případě jejich selhání nebyla legitimita následného ozbrojeného konfliktu nijak 

zpochybněna. 

 

Druhým záměrem v podobě provázání Paktu a Společnosti národů se systémem mírových 

smluv se v dané době mohl jevit jako logický, ovšem z právního hlediska se nejednalo o 

nejstabilnější řešení.  

Logiku daného záměru lze spatřovat ve skutečnosti, že systém mírových smluv vytvořený po 

první světové válce mezi vítězi a poraženými čerpal sílu z tehdejšího diplomatického 

postavení vítězných mocností. V době vzniku Paktu se jednalo o silnou pozici, jejíž 

udržitelnost ovšem nešlo zaručit a skutečně také došlo k jejímu úpadku, což vedlo k oslabení 

možnosti vymáhat cíle Společnosti národů.  

Nestabilita zvolené provázanosti Paktu se systémem mírových smluv pak tkví především 

v tom, že „pakt je spojen s mírovými smlouvami, není tudíž samostatnou smlouvou ve smyslu 

                                                 
45

 The Conference, having considered the proposals for the creation of a League of Nations, resolves that: 

(4) It is essential ti the maintenance of the world settlement which the Associated Nations are now met 

to establish that a League of Nations be created to promote international co-operation to ensure 

fulfilment of accepted international obligations and to provide safeguards against war. 

(5) This League should be created as an integral part of the general Treaty of Peace, and should be 

open to every civilized nation which can be relied upon to promote its objects. 

(6) The members of the League should periodically meet in international conference, and should have a 

permanent organization and secretariat to carry on the business of the League in the intervals 

between the conferences 

the Conference therefore appoints a Committee representative of the Associated Governments to work out the 

details of the constitution and functions of the League.  
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právním; nabyl působnosti současně s mírovou smlouvou Versailleskou, a se zánikem 

mírových smluv z r. 1919/20 by také formálně zanikl.“
46

 

Jako sumarizaci lze tedy zcela souhlasit s názorem A. Hobzy, tedy, že: „spojení paktu 

s mírovými smlouvami bylo provedeno z důvodů politických, ale důvody právní mluví proti 

němu, jak bylo již naznačeno ve vývoji mezinárodního práva. Hlavní důvody jsou tyto: 

 

1. Účel Paktu a mírových smluv je úplně různý. Pakt má býti základem k obecné 

organizaci lidstva, zajímá tedy všechny státy stejně, kdežto mírové smlouvy měly za 

hlavní úkol likvidovati válečný stav mezi státy vítěznými a poraženými. 

2. Členy Společnosti národů na základě Paktu jsou vedle států vítězných i státy neutrální, 

kdežto každá z mírových smluv zavazuje právně toliko státy signatární. 

3. Změny Paktu mohou popř. znamenati změny mírových smluv a signatární státy 

mírových smluv sotva by připustily, aby jiné státy spolurozhodovaly o změnách smluv 

těchto. Tato poslední otázka vedla již skutečně ve Společnosti národů k různostem 

v názorech. Některými státy, zejména Francií bylo energicky odporováno tomu, aby 

byla uznána možnost změniti Pakt v částech, které se týkají přímo mírových smluv, 

bez předchozího souhlasu signatárních států. Bylo ukazováno hlavně na čl. 1 a 22 

Paktu. V Paktu samém je však ustanovení o změnách (čl. 26) bez ohledu na mírové 

smlouvy.“ 
47

  

 

Možnost alternace Paktu existovala, byla ovšem podmíněna většinovým souhlasem orgánů 

Společnosti národů, tedy jak na půdě Rady, tak na půdě Shromáždění. Závaznost upraveného 

Paktu pro daný členský stát byla podmíněna jeho souhlasným postojem. Pro případ 

nesouhlasu se schválenými změnami bylo členství ve Společnosti ukončeno, tedy zaniklo 

stejně jako původní podoba organizace před schválenou změnou.  

 

Třetím záměrem bylo vytvoření orgánů Společnosti a vytvoření základny poskytující možnost 

k pravidelným setkáním všech členů Společnosti. Tento bod částečně navazuje na snahy o 

mediační řešení sporů, které je možné pouze v případě pravidelného setkávání všech 

zúčastněných stran a je projevem vertikalizačních tendendcí, které směřovaly k větší 

samostatnosti mezinárodní organizace a zlepšení její schopnosti efektivně vymáhat chráněné 

cíle. 

                                                 
46

A.Hobza, Úvod do mezinárodního práva mírového, s. 219 
47

A. Hobza, tamtéž, s. 234-235 
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5.1 Články Paktu 

 

Jak již bylo vysvětleno výše, konečná podoba Paktu odpovídala výsledku diplomatických 

jednání, kdy z navrhovaných právních rámců zvítězila spíše minimalističtější koncepce. Stále 

se ovšem jednalo o významnou změnu v mezinárodním právu, jelikož došlo k vertikálnímu 

přesunu části pravomocí od států směrem ke Společnosti národů. Také mezinárodní 

organizace sama byla v té době první co do počtu členů a celkového území, kde byl Pakt 

účinný.   

Do českolovenské legislativy byl Pakt přijat jako „Úmluva o Společnosti národů“ pod číslem 

507/1921 Sb.  

Samotný Pakt pak obsahuje několik velmi zajímavých částí, které jsou z pohledu kolektivní 

bezpečnosti naprosto klíčové, jelikož vytvořily právní rámec možných reakcí na konkrétní 

situace.
48

  

Nejpodstatnější pasáže Paktu z pohledu kolektivní bezpečnosti jsou pak tvořeny články 8 až 

17.  

 

 

5.1.1 Článek 8
49

 

 

Matérie odzbrojení článku 8 byla již v průběhu vyjednávání použita francouzskou delegací 

jako podpůrný argument při snaze o zavedení kontrol vojenského vybavení států, což bylo 

ovšem pro některé účastníky naprosto nepřijatelné, a návrh proto ztroskotal. Požadavek 

odzbrojení nicméně zůstal. Vycházel z předpokladu, že nyní je kolektivní bezpečnost 

záležitostí především organizace a není tedy pouze na jednotlivých členech, aby se spoléhali 

                                                 
48

 To jakých reakcí se daná jednání skutečně dočkala, ovšem už spíše záleželo na politické situaci. 
49

 Členové Společnosti uznávají, že udržování míru vyžaduje omezení státního zbrojení na nejmenší míru, jež 

stačí k bezpečnosti státu a k provedení mezinárodních závazků uložených společným postupem. 

Rada připraví programy tohoto omezení, přihlížejíc k zeměpisné poloze a zvláštním poměrům každého státu, aby 

je jednotlivé vlády uvážily a o nich rozhodly. 

Tyto programy mají býti přezkoumávány, a je-li třeba, revidovány nejméně každých deset let. 

Až jednotlivé vlády tyto programy schválí, nesmí býti míra zbrojení v nich stanovená překročena bez souhlasu 

Rady. 

Uznávajíce, že soukromá tovární výroba střeliva a válečného materiálu budí závažné námitky, pověřují členové 

Společnosti Radu, aby navrhla opatření vhodná k tomu, aby se čelilo zlým účinkům výroby tohoto způsobu, 

přihlížejíc k potřebám členů Společnosti, kteří nemohou továrním způsobem vyráběti střelivo a válečný materiál, 

jehož potřebují ke své bezpečnosti. 

Členové Společnosti se zavazují, že si vzájemně budou oznamovati způsobem nejupřímnějším a nejúplnějším 

všechny údaje o míře a rozvrhu svého zbrojení, o svých programech vojenských, námořních a 

vzduchoplaveckých a o poměrech v oněch odvětvích svého průmyslu, jichž lze užíti k účelům válečným. 
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výhradně na sílu vlastních ozbrojených sil.  Absolutní novinkou na poli mezinárodního práva 

byl závazek informovat ostatní členy Společnosti o stavu svých vojenských jednotek a 

výrobním potenciálu v oblasti zbrojního průmyslu, což indikuje schopnost dané země vyrábět 

vojenské vybavení a zbraně.
50

 Důkazem funkčnosti může sloužit opuštění Společnosti národů 

některými státy při, respektive před zahájením zbrojení.  

Slabinou tohoto ustanovení je poněkud nepřesná formulace, přenechávající vládě státu 

pravomoc schvalovat Radou navržený program omezení zbrojení, bez jakéhokoliv časového 

rámce či sankce v případě neschválení, resp. úmyslných průtahů při schvalování.  

Společnost národů je vybavena pouze povinností nabízet a připravovat programy pro členské 

státy, ovšem bez schválení státem není oprávněna tato doporučení nijak vymáhat. Teoretická 

pravomoc by tak měla Společnosti vznikat až po případném schválení a porušení 

odzbrojovacího plánu. Pro takový případ chybí upřesnění jakým způsobem se tak má dít.  

 

 

5.1.2 Článek 9
51

 

 

Článek 9 znázorňuje trend tvorby pomocných orgánů, na něž jsou delegovány konkrétní 

pravomoci a kterým je pak udělován v daných otázkách mandát, aby bylo dosaženo co 

nejefektivnějšího naplňování stanovených cílů.  

Podstatnou otázkou k činnosti tohoto orgánu je míra jeho autonomie, jelikož jeho hlavní 

náplní je podávat svá „dobrá zdání“ Radě. Při bližším ohledání zjistíme, že „členové jsou 

jmenováni vládami členů Rady a jsou v komisi jejich zástupci.“
52

 Z čehož lze usuzovat, že 

členové komise jsou podřízení přímo jednotlivým zástupcům, kteří jsou zase podřízeni 

zemím, které zastupují, respektive jejím vládním představitelům. Nejedná se tedy o komisi 

nezávislou a každý člen se bude při vyhotovování posudků nejspíše řídit prosazovanou 

národní politiku své domoviny.  

Nakonec vyvstává otázka, jakým způsobem se tato komise usnáší, zdali je brán ohled na 

velmocenské postavení či nikoliv a co se stane v případě, že se komise jednoduše na ničem 

neusnese. 

 

                                                 
50

 Odstavec šestý vyhlíží poměrně inovativně a také vcelku „striktně“ v porovnání s jinými ustanoveními neboť 

slovo „zavazují“ je obligatorní na rozdíl od fakultativního „uváží.“ 
51

 Utvoří se stálá komise, jež by podávala Radě svá dobrá zdání o tom, jak provésti předpisy článku 1 a 8, a 

vůbec o otázkách vojenských, námořních a vzduchoplaveckých. 
52

 SR. Ray, 2, Suppl. str.42. 



34 

 

 

5.1.3 Článek 10
53

 

 

Článek 10 se zabývá čistě kolektivní sebeobranou. Formulace lze ovšem shledat poněkud 

problematickou, jelikož opět obsahuje několik diskutabilních formulací. Především se jedná o 

fakultativní charakter slovesa „zavázat se“ a absenci bližší specifikace pojmu vnějšího útoku.  

Vyvstává také otázka, jak jsou termíny šetřiti a hájiti definovány a zdali se jedná výhradně o 

užití ozbrojené síly nebo postačí aktivita na diplomatické úrovni.  

Dalším sporným bodem je proklamace hájení a šetření proti vnějšímu nepříteli. Nelze 

s určitostí odvodit, zdali je z účinků tohoto ustanovení vyjmuta členská země či nikoliv, 

respektive jaký postup by následoval v případě, že by agresor pocházel z řad členů 

Společnosti národů.  

V další části se článek zmiňuje o úloze Rady. Ta tedy může za určitých okolností přijímat 

opatření. Ovšem v návaznosti na toto privilegium již postrádáme vyjádření povinnosti 

členských států se jimi řídit. Respektování takovýchto opatření je tedy nejspíše v pravomoci 

jednotlivých států a jejich rozvaze a v praxi se tak teoreticky můžeme setkat se situací, kdy 

napadenému státu byl vypracován Radou plán pomoci, který ovšem nikdo nepřijal a státu 

nikdo fakticky nepomohl. V konečném důsledku si lze zcela legitimně položit otázku, zdali 

toto, ač nejspíš dobře míněné znění, nemohlo působit v době krize více škody než užitku. 

 

 

5.1.4 Článek 11
54

 

 

Článek 11 se přímo věnuje eventualitě válečné hrozby a lze říci, že těžištěm jeho významu je 

jeho všeobecnost, která nejenom že zapojuje zúčastněné i přímo neohrožené státy, ale také 

pojímá i pouhou válečnou hrozbu. Díky šířce celkové rozsahu lze ustnovení považovat za 

generální. 

                                                 
53

 Členové Společnosti se zavazují, že budou šetřiti a hájiti nynější územní celistvosti a politické nezávislosti 

všech členů Společnosti proti každému vnějšímu útoku. Při útoku, hrozbě nebo nebezpečí útoku navrhne Rada 

prostředky, jak zabezpečiti provedení tohoto závazku. 
54

 Prohlašuje se výslovně, že každá válka nebo hrozba válkou, ať postihuje přímo či se nepřímo dotýká některého 

člena Společnosti, dotýká se zájmů celé Společnosti, jejíž povinností jest, aby učinila opatření vhodná k tomu, 

aby se mír mezi národy účinně uchránil. V takovém případě generální tajemník svolá bez průtahů Radu k žádosti 

kteréhokoliv člena Společnosti. 

Rovněž se prohlašuje, že každý člen Společnosti má právo, aby přátelsky upozornil Shromáždění nebo Radu na 

jakoukoliv okolnost, jež se dotýká mezinárodních vztahů a jež tím hrozí zkaliti mezi národy mír nebo dobrou 

shodu, na níž mír závisí. 
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Jak lze pozorovat na nejedné části Paktu, poměrně uspokojivý právně relevantní základ je 

doplněn již ne zcela dostačujícím dovětkem, který lze ovšem bez větších obav z omylu 

přisoudit dlouho vyjednávanému politickému kompromisu. 

Potýkáme se tak opět s určitými nejasnostmi, kdy nelze zcela přesně určit význam 

jednotlivých formulací a také s možnou disfunkčností celého institutu. Z článku lze totiž 

usuzovat, že Rada nebude svolána, pokud o to nikdo nepožádá generálního tajemníka. 

Vyvstává tedy otázka, zdali Rada postrádá oprávnění sejít se sama, a i kdybychom mohli 

poskytnout kladnou odpověď, stále se střetáváme s právně nežádoucí flexibilností tohoto 

ustanovení, které opět nabízí dvojí možnost výkladu usnášeníschopnosti Rady.  

První je situace, kdy není zaručeno, že se Rada skutečně musí na nějakém konkrétním 

výstupu shodnout.  

Druhá pak zahrnuje situaci, kdy se Rada sice skutečně na jistých opatřeních usnese, ovšem 

její stanoviska budou pouze nezávazného charakteru, respektive nebudou adresáty 

respektována. 

V kontextu výše zmíněné obecnosti ustanovení pak velmi zajímavě působí srovnání některých 

článků a výroků k funkci Společnosti s její skutečnou formou, tedy i s produkty její činnosti. 

Příkladem kromě výše zmíněného návrhu generála Smutha lze uvésti i velmi akurátní 

vyjádření, že „není žádný pochyb, že existence obrovských zbrojních závodů (jako např. 

Kruppovy) je velmi vážnou hrozbou míru, jelikož kromě jiných zel, obnáší značnou 

politickou moc. Avšak v budoucnu, pokud státní továrna takové povahy prokáže znaky 

nárůstu, může být intervenována Společností na základě podnětu jakéhokoliv člena, zatímco 

soukromé továrny, pokud vůbec dovoleny, budou subjektem podobné kontroly a budou 

podléhat takovým omezením, které Rada doporučí a členové Společnosti schválí.“
55

 

 

 

                                                 
55

 G. Murray: The covenant Explained, The League of Nations, Educational publishing, London 

„There is no doubt that the existence of a huge armamnets trust (such as Krupps) is a very serious menace to 

peace, for amongst other evils, it possesses considerable illicit political power. But in future, if a State-owned 

factory of such a nature should show signs of growing up, it can be dealt with by the League  upon the motion of 

any Member, whilst privately owned factories, if they are allowed at all, will be subject to similar impeachment, 

and will only exist subject to such restrictions as the Council may recommend and the Members of the League 

approve of.“ 
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5.1.5 Článek 12
56

 

 

Článek 12 je důsledkem snahy o zabránění mezinárodních půtek v rámci společenství a tedy o 

naplnění kolektivní bezpečnosti. Počáteční formulace vyjadřující jednotu jednotlivých států, 

se vzhledem k politickým a diplomatickým obtížím jednání obecně jeví jako poněkud 

úsměvná, obzvláště při naplňování cíle kolektivní bezpečnosti. Faktická povinnost všech stran 

případného sporu pak spočívá v předložení otázky své pře buď přímo Radě, rozhodčí komisi 

či soudu (Stálému dvoru mezinárodní spravedlnosti). Následný konflikt je pak zapovězen po 

dobu minimálně tří měsíců od předložení rozhodnutí jednoho ze tří výše zmíněných orgánů. 

Jak již bylo zmíněno výše, v rámci převládajícího názorového proudu té doby nebyla možnost 

vyhlášení války nikterak vylučovanou alternativou, nýbrž pouze omezovanou. Proto také toto 

ustanovení konflikt nezakazuje, ale oddaluje, aby tak byl vytvořen dostatečný časový prostor 

pro případnou mediaci.   

Druhý odstavec vznáší jistou formu závazku vztahující se k rychlosti procesu rozhodování, 

kdy orgán, jemuž byl spor předán k posouzení, je obdařen půl ročním limitačním obdobím 

k vyhotovení rozhodnutí. 

Pokud sečteme všechny časové lhůty, které jsou obsaženy v článku, výsledkem je časový úsek 

devíti měsíců, který předchází legálnímu vstupu stran sporu v ozbrojený konflikt.  

Pro některé emocemi živené spory se samozřejmě může jednat o velmi rozumné ustanovení 

poskytujícího dostatek časového prostoru pro racionalizaci situace. Ovšem při cíleném 

jednání, na jehož počátku je skutečná vůle rozpoutat konflikt a následné akce jsou řízeny 

systematicky, můžeme vyhodnotit systém jako ne zcela efektivní a začít pochybovat o časové 

lhůtě jako o adekvátním nástroji pro zachování míru. 

 

 

                                                 
56

 Členové Společnosti jsou zajedno v tom, že, vyskytne-li se mezi nimi spor, který by mohl vésti k roztržce, 

předloží věc buď řízení rozhodčímu, nebo Radě k přezkoumání. Jsou dále zajedno v tom, že se v žádném případě 

neuchýlí k válce dříve, než uplynou tři měsíce od rozsudku rozhodčích neb od zprávy Rady. 

Ve všech případech, kterých se týká tento článek, musí býti rozsudek rozhodčích vydán v přiměřené lhůtě a 

zpráva Rady musí býti pořízena do šesti měsíců ode dne, kdy na ní spor byl vznesen. 
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5.1.6 Článek 13
57

 

 

Článek 13 navazuje na předchozí články zabývající se předmětem možného konfliktu mezi 

jednotlivými členy Společnosti. Postihuje situaci, kdy jsou kumulativně splněny podmínky, že 

se jedná o konkrétní typ spor a diplomatické řešení sporu formou mediace slehalo nebo jej 

nelze realizovat. Strany sporu jsou pak povinovány k předložení sporu rozhodčímu řízení. 

Orgán provádějící řízení je specifikován dále, ale v tomto případě lze logicky dovodit, že 

pokud by se nejednalo o soud dohodnutý ani smluvený, měl by výkon rozhodování 

připadnout Stálému dvoru mezinárodní spravedlnosti (SDMS).  

Volnost hodnocení sporu, tedy zdali se jedná o typ sporu, který musí být předložen k 

rozhodčímu řízení či nikoliv, je omezen následným výčtem. Zdali se jedná o demonstrativní či 

taxativní vymezení, nelze zcela jednoznačně určit
58

, především proto, že pod pojem 

„všelikých otázek mezinárodního práva“ lze subsumovat až příliš mnoho. Úvahy o 

demonstrativnosti či taxativnosti tak téměř postrádají smysl a těžiště je posunuto z roviny 

právního výkladu spíše do roviny politicko-diplomatické. Čistě teoreticky by ovšem byl 

případným výkladem příslušný SDMS.  

V konečné části článek vyjadřuje povinnost členských států podřídit se vydanému rozhodnutí 

a zároveň zakazuje útočit na státy, které se jim podvolily. Pokud by došlo k situaci, kdy je 

rozsudek ignorován či jinak obcházen, je na Radě, aby zjednala nápravu opatřením. Forma 

opatření není specifikována. Lze se ovšem domnívat, že forma by měla být zvolena především 

taková, aby bylo dosaženo účelu předpokládaného v rozhodnutí daného orgánu. 
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 Členové společnosti jsou zajedno v tom, že, vyskytne-li se mezi nimi spor hodící se podle jejich mínění k 

rozsouzení rozhodčími, a nemůže-li tento spor býti uspokojivě řešen cestou diplomatickou, předloží celou 

spornou věc rozhodčímu řízení. 

Za případy toho druhu, jež se obecně hodí k rozsuzování řízením rozhodčím, prohlašují se spory o výklad 

některé smlouvy, o všelikých otázkách práva mezinárodního, o tom, je-li dána skutečnost, která, jsouc 

prokázána, by zakládala porušení mezinárodního závazku, nebo rozsah a povahu náhrady, již jest dáti za takové 

porušení. 

Rozhodčím soudem, před nějž věc přísluší, je soud, na kterém se strany dohodnou, nebo soud, který byl smluven 

dřívějšími jejich úmluvami. 

Členové Společnosti se zavazují, že poctivě dostojí vyneseným rozsudkům a že se neuchýlí k válce proti 

žádnému členu Společnosti, který se jim podvolí. Nevykoná-li se rozsudek, navrhne Rada opatření, která by mu 

dodala účinnosti. 
58

 V tomto bodě je nezbytné připomenout, že je hovořeno o tehdejší formě hodnocení, tedy v době, kdy právo 

mezinárodní bylo svázáno pouze velmi malým počtem omezení a ještě méně z nich bylo státy skutečně 

dodržováno. 
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5.1.7 Článek 14
59

 

 

Článek 14 se zabývá vznikem Stáleho dvora mezinárodní spravedlnosti (SDMS). O SDMS je 

blíže pojednávano v následujícím textu níže. 

 

 

5.1.8 Článek 15
60

 

 

Článek 15 navazuje na článek 13, který doplňuje o další možnost řešení sporu. V tomto 

případě je k rozhodování povolána Rada, avšak celý proces je podmíněn několika 

skutečnostmi, které výrazně mění výsledné možnosti jednotlivých států. 

Především je nutno se pozastavit nad samotným počátkem celého procesu, tedy zahájením 

řízení před Radou. Její svolání je totiž zřejmě podmíněno vyrozuměním generálního 

tajemníka, který je pak zodpovědný za důkladné prošetření a prozkoumání sporu. Zdali je 

Rada oprávněna zabývat se sporem i v případě, že takovou vůli neprojeví žádná ze stran 

sporu, z článku nevyplývá. 
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 Rada se pověřuje úkolem, aby připravila návrh Stálého mezinárodního soudního dvora a aby jej předložila 

členům Společnosti. Tento soudní dvůr bude nalézati o všech sporech rázu mezinárodního, jež strany naň 

vznesou. Bude též podávati dobrá zdání o sporech neb otázkách, jež naň vznese Rada nebo Shromáždění. 
60

 Vyskytne-li se mezi členy Společnosti spor, který by mohl vésti k roztržce, a nepodléhá-li tento spor řízení 

rozhodčímu po rozumu článku 13, jsou členové Společnosti zajedno v tom, že jej předloží Radě. K tomu stačí, 

aby kterákoli strana zpravila o sporu generálního tajemníka, jenž učiní všechna opatření nutná k úplnému 

vyšetření a prozkoumání sporné věci. 

K tomu cíli mu strany dodají co možno nejdříve vylíčení předmětu sporu se všemi závažnými skutečnostmi a 

písemnými doklady a Rada může ihned naříditi jejich uveřejnění. 

Rada se přičiní, aby bezpečně dosáhla narovnání sporu. Zdaří-li se jí to, uveřejní, pokud to uzná za vhodno, 

zprávu, v které uvede skutečnosti, výklady k nim se vztahující a podmínky narovnání. 

Nepodaří-li se spor urovnati, Rada pořídí a uveřejní referát usnesený buď jednomyslně nebo většinou hlasů, v 

kterém uvede ve známost okolnosti sporu a řešení, jež doporučuje jako nejslušnější a nejpřiměřenější v této věci. 

Každý člen Společnosti zastoupený v Radě může rovněž uveřejniti výklad sporné věci a své vlastní závěry. 

Byl-li referát Rady - nepřihlížejíc k hlasům zástupců sporných stran - usnesen jednomyslně, zavazují se členové 

Společnosti, že se neuchýlí k válce proti žádné sporné straně, která by se podvolila závěrům, k nimž dospěl 

referát. 

Nezdaří-li se Radě, aby byl její referát přijat všemi členy mimo sporné strany, vyhrazují si členové Společnosti 

právo jednati tak, jak uznají za nutno k zachování práva a spravedlnosti. 

Tvrdí-li některá strana a uzná-li Rada, že se spor týká otázky, kterou mezinárodní právo přenechává výhradně 

její pravomoci, zjistí to Rada ve svém referátě, aniž dá pokyny o jeho řešení. 

Rada může v případech, na které se vztahuje tento článek, spor předložiti Shromáždění. Spor musí býti vznesen 

na Shromáždění, žádá-li o to některá strana; tato žádost musí býti podána do čtrnácti dnů od okamžiku, kdy byl 

spor předložen Radě. 

Ve všech případech vznesených na Shromáždění platí o jednání a pravomoci Shromáždění ustanovení tohoto 

článku a článku 12, upravující jednání a pravomoc Rady. Rozumí se, že referát podaný Shromážděním za 

souhlasu zástupců členů Společnosti, kteří jsou zastoupeni v Radě, a většiny ostatních členů Společnosti, 

nepřihlížejíc v žádném případě k zástupcům sporných stran, má stejný účinek jako referát přijatý všemi členy 

Rady mimo zástupce sporných stran. 
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Pokud bychom analogicky aplikovali článek 12, bude Rada nucena rozhodnout ve lhůtě šesti 

měsíců a strany sporu by pak omezovaly další tři měsíce před vyvoláním ozbrojeného 

konfliktu.  

Prvek uveřejňování dokumentů poskytnutých stranami sporu Radě je zřejmě cílen na sílu 

veřejného mínění mezi státy a jeho případný efekt spor zažehnat. Právně nedostatečně 

pokrytou se jeví situace, kdy Radě nebudou dodány příslušné informace. Zdali je totiž Rada 

nadána pravomocí získávat informace sama a následně je zveřejňovat, není jasné. Publikace 

případného výsledku sporu je pak již na uvážení Rady. 

Pozornost si pak dále zasluhuje upravení možných výsledků jednání přímo v Radě. V případě 

jednomyslnosti je požadováno vyvarování se konfliktu se stranou sporu, která se rozhodnutí 

podřídila, ovšem v případě nejednomyslnosti je všem členským státům Společnosti výslovně 

dovoleno jednat co nejsvědomitěji k zachování práva a spravedlnosti. Jelikož je výklad 

termínů práva a spravedlnosti velmi široký, lze toto ustanovení chápat jako poněkud 

kontraproduktivní vzhledem k předpokládané realizaci kolektivní bezpečnosti. 

 

 

5.1.9 Článek 16
61

 

 

Článek 16 se již zabývá situacemi, kdy ozbrojený konflikt skutečně vypukne. Jedná se o války 

vyhlášené v rozporu s Paktem, především výše zmíněnými ustanoveními. Ostatní, legálně 

vyhlášené války stojí mimo apliakci tohoto článku, proto se jimi netřeba zde zabývat. 

V případě přistoupení k „nelegální“ válce se má za to, že se iniciátor dopustil agrese vůči 

všem ostatním členům Společnosti a zároveň jsou tito na sporu doposud nezainteresovaní 
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 Uchýlí-li se některý člen Společnosti k válce, nedbaje závazků, které na se vzal podle článku 12, 13 nebo 15, 

má se ipso facto za to, jako by se byl dopustil válečného činu proti všem ostatním členům Společnosti. Tito 

členové se zavazují, že s ním přeruší ihned všechny vztahy obchodní nebo finanční, že zakáží všechny vztahy 

mezi svými příslušníky a příslušníky státu, který porušil úmluvu, a že zastaví všechny finanční, obchodní nebo 

osobní styky mezi příslušníky provinilého státu a příslušníky kteréhokoli jiného státu, ať členem Společnosti je 

či není. 

V tomto případě jest povinností Rady, aby doporučila jednotlivým vládám, o něž jde, stav vojenských, 

námořních a vzduchoplaveckých sil, jimiž každý z členů Společnosti přispěje k branné moci určené k tomu, aby 

vynutily plnění závazků ze Společnosti plynoucích. 

Členové Společnosti jsou mimo to zajedno v tom, že si vzájemně poskytnou pomoc při provádění hospodářských 

a finančních opatření, která by bylo učiniti ve smyslu tohoto článku tak, aby snížili na nejmenší míru ztráty a 

závady, jež by z nich vyplynuly. Rovněž si vzájemně poskytnou pomoc, aby odolali zvláštním opatřením, která 

by proti některému z nich učinil stát porušivší úmluvu. Učiní nutná opatření, aby usnadnili skrze své území 

průchod válečným silám kteréhokoli člena Společnosti, který se účastní společného podniku, aby byla zjednána 

platnost závazkům ze Společnosti plynoucím. 

Člen, který se dopustí porušení některého závazku vyplývajícího z této úmluvy, může býti vyloučen ze 

Společnosti usnesením všech ostatních členů, kteří jsou zastoupeni v Radě. 
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členové oprávněni k přerušení veškerých styků s agresorem, tedy k uvalení absolutního 

embarga. Opatření z tohoto kroku vyplývající jsou již členské státy povinny spolu navzájem 

koordinovat tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší efektivity a zároveň co nejvíce sníženy 

náklady i případný efekt opatření, přijatých agresorem vůči kterémukoli jinému členu 

Společnosti. 

Další postup obsahuje povinnost Rady doporučit vládám dotčených států, kolik vojenských 

jednotek je zapotřebí k vynucení závazků Společnosti a všichni členové jsou zároveň povinni 

usnadňovat přesuny vojenských jednotek skrze svá území. 

Při pečlivém výkladu tohoto článku se lze setkat s jistými prvky, které se nejeví jako příliš 

prospěšné pro koncepci kolektivní sebeobrany. Konkrétně lze poukázat na formu výstupu 

rozhodnutí Rady, která poskytuje pouze doporučení zainteresovaným vládám, které nejsou 

povinovány k žádným vojenským akcím vůči agresorovi či podpoře napadeného. Ani 

obchodní či diplomatické sankce nejsou obligatorními, pouze případná koordinace jejich 

provádění mezi členskými státy ano, pokud je k nim vůbec přistoupeno. 

Závěrem je umožněno vyloučit člena, který je zodpovědný za porušení závazků z Paktu 

vyplývajících, ovšem pouze jednohlasným rozhodnutím členů Rady, tedy samozřejmě všech, 

kromě agresora, je-li také zastoupen. I toto ustanovení poskytuje poměrně velkorysou volnost 

při praktické realizaci a případné vyloučení ze Společnosti je tedy poněkud znesnadněno. 

Zvůle jedné velmoci je tak vyloučena, ovšem nabízí se otázka, zdali daná volnost není příliš 

extenzivní a nepovede k praktické impotenci této možnosti. 

„Článek 16 (Paktu) však nestanovil, kdo závazně konstatuje porušení Paktu, nutno soudit, že 

je to věcí každého jednotlivého státu“
62

 

Jako velmi zajímavou se jeví konfrontace formulace článku s hypotetickou kolizní situací, 

kdy by na agresora bylo uvaleno embargo a zorganizována vojenská akce, doposud ovšem 

neproběhlo jeho případné vyloučení ze Společnosti a tento agresor by se sám stal obětí agrese 

ze strany nečlena Společnosti národů. Mohlo by tak dojít k velmi paradoxní situaci, kdy by 

skupina států podnikala vojenské akce za účelem vynucení vůle Společnosti, zatímco druhá se 

naopak soustřeďovala na jeho ochranu proti útokům třetí strany. 
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 Srov. Hobza, A. Úvod do mezinárodního mírového práva, díl II. Praha: 1935, s. 430 
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5.1.10 Článek 17
63

 

 

Konečně článek 17 se zaobírá alternativou k předchozímu článku, tedy pokud by jedna nebo 

obě strany sporu nebyly členy Společnosti. 

V takovém případě je na místě vyzvání nečlenských stran sporu k převzetí povinností členů 

na ně ukládané Paktem, ovšem za podmínek Radou uznaných za vhodné. Pokud dojde 

k přistoupení k výzvě, budou nečlenové podléhat postupům obsaženým v Paktu, přičemž 

Rada je v tomto ohledu nadána pravomocí činit libovolné podmínky jak na straně práv, tak 

povinností. V případě, že k podvolení výzvě učeněné Radou nedojde, může Rada činit 

cokoliv, co by napomohlo vyřešení sporu a také zabránilo nepřátelským členům. Čemu 

konkrétně se má zabránit bohužel není specifikováno, ale z jisté logiky lze dedukcí vyvodit, 

že primárně nežádoucí je vliv a dopad případného konfliktu na ostatní členy Společnosti, 

především jedná-li se o plně nečlenský spor.  

Situace je samozřejmě velmi zjednodušena v případě, kdy nečlen odmítne podřízení se Paktu 

a zaútočí na členskou zemi. Pak se jednoduše postupuje podle článku šestnáct.  

Za daných okolností je Rada výslovně oprávněna k aktivnímu přístupu vyhledávání informací 

a zjišťování okolností sporu a následnému vydávání opatření, která uzná za přínosná 

k vyřešení sporu. Závaznost těchto aktů opět vyjádřena není, proto nelze ani dovodit 

povinnost se jimi řídit. 

Konstrukce článku umožňuje vznik poměrně atypické situace. Pokud by totiž došlo k situaci 

vhodné pro aplikování článku a nečlenové se skutečně podřídili požadavkům Paktu, byli by 

oprávnění, stejně jako všichni ostatní členové, rozhodnutí Rady jednoduše ignorovat. Jelikož 

se totiž jedná o přímo nevyřčenou možnost poskytovanou Paktem, bylo by i velmi 

problematické udělovat na ni výjimku, respektive zakazovat možnost jejího uplatnění.  
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 Při sporu mezi dvěma státy, z nichž jen jeden je členem Společnosti, nebo mezi státy, z nichž žádný není jejím 

členem, budou stát nebo státy mimo Společnost jsoucí vyzvány, aby za účelem vyřízení sporu na sebe vzaly 

povinnosti uložené členům, za podmínek, které Rada uzná za spravedlivé. Vyhovějí-li tomuto vyzvání, platí o 

nich články 12 až 16 s výhradou změn, jež Rada uzná za nutné. 

Po vydání této výzvy zahájí Rada ihned šetření o okolnostech sporu a doporučí taková opatření, jaká uzná za 

nejlepší a v daném případě za nejúčinnější. 

Jestliže vyzvaný stát odepře vzíti na sebe za účelem řešení sporu povinnosti člena Společnosti a uchýlí se k válce 

proti některému členu Společnosti, lze použíti proti němu předpisů článku 16. 

Odeprou-li obě vyzvané strany vzíti na sebe za účelem řešení sporu povinnosti člena Společnosti, může Rada 

učiniti jakákoli opatření a dáti jakékoli pokyny způsobilé k tomu, aby se zabránilo nepřátelským členům a aby se 

dosáhlo rozřešení rozepře. 
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6 Způsoby řešení sporů podle Společnosti národů 

 

Z hlediska udržení celosvětového míru a udržování kolektivní bezpečnosti byly utvořeny 

určité instituty, které měly za úkol řešit spory mezi jednotlivými členy Společnosti národů 

mírovou cestou a usilovat tak o co nejrychlejší a nejefektivnější možné urovnání případných 

neshod. Byly to především tyto:  

1) Diplomatická cesta, dobré služby a mediace 

2) Komise vyšetřovací a smírčí 

3) Arbitráž 

4) Stálý rozhodčí dvůr v Haagu 

5) Stálý dvůr mezinárodní spravedlnosti 

 

 

Ad 1) Diplomatická cesta, dobré služby a mediace 

 

Jedná se o jedne ze základních prvků mezinárodních vztahů, založených na pokojné 

koexistenci a snaze o zachování míru. Mnohé spory jsou svou povahou pouze marginální a 

není potřeba se jimi příliš podrobně zaobírat, protože je státy mohou diplomaticky vyřešit. 

Pokud hovoříme o situaci dvou znepřátelených stran, jednají jejich představitelé, ať už se 

jedná o ministry zahraničí, prezidenty, premiéry či vyslance/zmocněnce. Pokud je ovšem do 

rozporu zapojeno více států, je žádoucí, aby se sešli všichni aktéři sporu na jednom místě, 

tedy nějaké konferenci, k co nejrychlejšímu vyřešení. Na usmíření a rychlém urovnání sporů 

mohou mít zájem i jiné státy, ať už z ekonomických či politických důvodů a pokud tedy, 

chtějí tyto státy přispět k rychlejšímu vyřešení sporu, mohou poskytnout znesvářeným 

stranám místo a podmínky pro jednání. Pokud se jednání samotného neúčastní, jedná se o 

dobré služby, pokud ovšem samy aktivně participují na jednáních a přicházejí s vlastními 

návrhy na urovnání, jedná se o mediaci. Nutno dodat, že jak dobré služby, tak mediace nejsou 

nikterak závazné. Na rozdíl od soudních či arbitrárních rozhodnutí. Pokud tedy dojde k 

akceptaci nabídky třetího státu k dobrým službám či mediaci znesvářenými stranami, 

nezavazuje to žádnou ze stran k vyřešení sporu či předem dané akceptaci podmínek. Ani třetí 

státy nejsou povinny tyto služby poskytovat, pokud se ovšem k jejich poskytování nezaváží 

předem formou smlouvy. 

„Zřízením Společnosti národů utvořena byla pro mediaci trvalá základna. Na ní vybudován 

byl institut mediace jako pravidelný a dosud prakticky nejúčinnější prostředek pokojného 
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řešení sporů. Obecně uznávaná autorita Společnosti národů poskytuje mediační činnost, již 

podnikají její orgány podle předpisů čl. 11 a čl. 15/3 Paktu, silnou oporu. Dosavadní činnost 

Společnosti národů vykazuje největší úspěchy právě na tomto poli; nutno uznati, i když si 

uvědomujeme, že Společnost národů nemá moci, aby vynutila pokojné řešení každého sporu, 

a že tudíž leckdy selhala.“
64

 

 

 

Ad 2) Komise vyšetřovací a smírčí  

 

Akt zřízení komise spadá zcela do kompetencí jejich tvůrců, či spíše zadavatelů. Je tedy na 

stranách sporu, aby rozhodly, jak bude komise vypadat a zdali vůbec vznikne. Komise jsou 

v zásadě dvojího druhu, pomine-li rozličné modifikace. Vyšetřovací a smírčí.  

Činnost smírčí komise není příliš vzdálena od výše zmíněné mediace.  

Vyšetřovací komise má zase za úkol zjišťování materiální pravdy a její rozhodnutí se netýká 

právní stránky. Rozhodnutí jakékoliv komise je pro strany nezávazné, avšak v případě 

výsledků vyšetřovací komise by bylo pro stát obtížné protivit se rozhodnutí, které se zakládá 

na faktických skutečnostech. 

Jak také vyplynulo z Paktu, státy se zavazují nevypovídat válku před podáním zprávy komise. 

 

 

Ad 3) Arbitráž 

 

Tato forma řešení sporů je jednou z nejstarších a obvykle byla zastávána autoritou či vysokým 

hodnostářem, který byl všeobecně uznáván a respektován pro svou moudrost. Málokdo se ta 

odvážil protivit vynesenému rozhodnutí. Zde je tomu obdobně, avšak k tomu, aby spor mohl 

rozhodovat arbitr, musí strany sporu nalézt konsenz a na základě smlouvy arbitrovi přenechat 

vyřešení sporu. Nutno dodat, že arbitr se zabývá zásadně právní stránkou věci a poskytuje pak 

také právní řešení, která jsou strany nuceny dodržet, jelikož se k tomu tak předem smluvně 

zavázaly.  

 

 

Ad 4) Stálý rozhodčí dvůr v Haagu 
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Jedná se o stálý orgán zřízený za účelem urovnávání sporů znesvářených stran se sídlem 

v Haagu. Narozdíl od arbitráže nemusí dojít ke konsenzu stran sporu, naopak stačí pouze 

jedna strana sporu, která projeví vůli, aby se rozhodčí dvůr problémem zabýval. Rozhodnutí 

jsou prováděna stálými rozhodci, které si vybírají strany sporu, podle určitého klíče tak, aby 

nakonec k výběru skutečně došlo. Zasedání probíhá primárně v sídle rozhodčího dvora, může 

však být sjednáno jinak, pak ovšem po překročení hranic státu požívají rozhodci 

diplomatických imunit. Celý proces probíhá ve dvou fázích, první je předběžná, druhá je 

ústní. Rozhodčí dvůr rozhoduje sám o své kompetenci, není tedy v rukou zadavatelů. Proti 

jeho rozhodnutí se nelze odvolat, je ovšem možná revize v případě výskytu podstatných, 

dosud neznámých skutečností.   

 

 

Ad 5) Stálý dvůr mezinárodní spravedlnosti 

 

Posledním zmíněným způsobem, jak urovnávat spory je forma rozhodnutí Stálého dvora 

mezinárodní spravedlnosti. Jeho konstituováním se zabývá již článek 14 Paktu, který také 

stanovuje, že hlavním úkolem SDMS je rozhodování o všech sporech mezinárodní úrovně, 

které jsou mu stranami předloženy a také podávat posudky ve sporných otázkách na něj 

vznešených ze strany Rady a Shromáždění. Jeho pravomoc ovšem není striktně omezena 

pouze na tyto dva případy.  

Soudci jsou nezávislí, voleni bez ohledu na příslušnost. Původně měl Dvůr 15 členů (11 

soudců a 4 náhradníci) od r. 1930 jich měl 21 (15 a 6). Soudci jsou voleni jak Radou, tak 

Shromážděním ze seznamu osob, které navrhly národní skupiny Stálého rozhodčího dvora 

v Haagu. Jsou voleni na období 9 let, jsou znovuzvolitelní a všichni členové Dvora požívají 

diplomatických imunit.  

SDMS zasedá nepřetržitě, kromě prázdnin, které si sám určí.  Při rozhodováni sporu je 

omezen jen na členské státy. Jednotlivci nemohou být stranou sporu, respektive musí splnit 

předem stanovené podmínky. Při rozhodování má strana sporu nárok na tzv. „národního 

soudce,“ jedná se o možnost ustanovení soudce dané národnosti ad hoc.  

Rozhodnutí SDMS je závazné pouze pro strany sporu a nelze se proti němu odvolávat, 

možnost revize, kvůli nově vyvstanuvším skutečnostem je možná. Podstatným faktem také 

zůstává, že SDMS není orgánem Společnosti národů. 
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A. Hobza uvádí určité způsoby řešení sporů: „Jako prostředky pro řešení mezinárodních sporů 

přicházejí v úvahu: 

1. Vzdání se nároku nebo požadavku, jenž zavdal podnět ke sporu. 

2. Uznání nároku ze strany druhé. 

3. Narovnání, které sjednaly strany rozvaděné samy nebo za účasti třetího státu nebo 

určité osoby jako zprostředkovatele čili medianta. 

4. Výrok některého mezinárodního úřadu správního – např. mezinárodní říční komise 

nebo komise delimitační. 

5. Rozhodnutí Společnosti národů. 

6. Nález mezinárodního rozhodčího soudu nebo mezinárodního soudu. 

7. Svépomocné prostředky neválečné – např. odveta nebo represálie. 

8. Válka jako nejzazší prostředek svépomocný.“ 

 

Jak již tedy vyplynulo i z ustanovení samotného Paktu, válka je stále relevantní možností, 

s níž se na mezinárodním poli počítá a zdaleka nedošlo k jejímu zakázání, jako formy řešení 

sporů, ale pouze k jejímu částečnému znepřístupnění.  
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7 Aplikace kolektivní bezpečnosti 

Systém kolektivní bezpečnosti byl nastaven v teoretické rovině určitým způsobem, ovšem 

jeho praktická aplikace již závisela na mnohem větším množství faktorů než na pouhém 

právním základu mezinárodní společnosti. Většina právních norem prokáže svou 

životaschopnost a efektivitu až při reálné aplikaci, neboť tvůrci norem nemohou předpokládat 

zdaleka všechny okolnosti a především odhadnout vliv všudypřítomného a všeovlivňujícího 

lidského faktoru. Pakt nebyl v tomto ohledu žádnou výjimkou a v poměrně krátké historii 

působení Společnosti národů nastaly v zásadě dvě nejvýznamější situace, které poskytly Paktu 

a Společnosti možnost prokázat svou funkčnost v reálném světě. První z těchto událostí byl 

Japonsko-Čínský konflikt, respektive spor o území Mandžuska. Jednalo se skutečně o spor, 

jelikož pojem konfliktu je v tomto případě relativní, jak bude brzy vysvětleno. Druhým během 

událostí, který vybízel a nakonec skutečně aktivoval vybrané články Paktu, byla italská 

intervence a následná okupace Habeše , neboli Etiopského císařství. Obě události lze označit 

jako první, která způsobila naprosté nahlodání důvěry ve schopnosti Společnosti, a poslední, 

které byla naopak tou poslední znamenající faktický konec Společnosti národů, včetně její 

důvěryhodnosti. ???? 

 

 

7.1 Mandžusko 

 

Situace ve východní Asii byla pro většinu evropských států velmi těžko představitelná a to 

nejen z důvodu geografické vzdálenosti, ovšem také naprosté kulturní odlišnosti. Evropané 

nebyli schopni pochopit kulturní zázemí či smysl pojmů chápaných jak Japonci, tak Číňany a 

to také ztěžovalo možnost vzájemného porozumění. 

Sporné území Mandžuska se nacházelo v severo-východní oblasti Číny a nejednalo se ani tak 

o sporné území, jako spíše o oblast pod čínskou správou, na níž se Japonsko zaměřilo jako na 

potenciální oblast pro rozšíření svého vlivu. Tento zájem o dané území samozřejmě nevznikl 

bezdůvodně, ale je naopak výsledkem poměrně dlouhého sousledu událostí, který dané situaci 

předcházel. 

Japonsko se prakticky zasloužilo o svůj vstup mezi velmoci dvěma pro něj významnými 

konflikty a to konkrétně v roce 1895 s Čínou a 1905 s Ruskem. Z obou z nich vyšlo jako 

vítěz, ovšem největším přínosem byla pozornost Evropy a prestiž, kterou si tím vydobilo.  

Konflikt s Ruskem byl ukončen Porthsmouthskou mírovou smlouvu, jejíž součástí byl i osud 

jiho-mandžuské železnice vybudované Ruskem, která spojovala přístav Port Arthur se 



47 

 

systémem východo-čínské železnice, která se pojila s transibiřskou magistrálou spojující 

Vladivostok s Moskvou. Jiho-mandžuská železnice měla nyní spadat pod správu Japonska, 

čímž se Japonsko stalo vlastníkem významného ekonomického zdroje. Mimo samotné správy 

Japonsko zdědilo po Rusku též právo na vydržování patnácti tisíc vojáků, kteří byli pověřeni 

chránit železniční zónu.
65

 Jedním z následků vítězných konfliktů vůči svým dvěma největším 

sousedům byla otevřená anexe Koreje v roce 1910, což povzbudilo Japonsko v jeho 

dobyvačných snahách jak morálně, tak především ekonomicky.  

Vítězství nad Čínou nalomilo její již tak křehký systém vlády, což v roce 1911 vyvolalo 

revoluci, která uvrhla Čínu do naprostého chaosu plného četných půtek mezi lokálními vůdci 

bojujícími o co největší nadvládu. Japonsku z této situace plynulo pouze výhody, které ovšem 

měly brzy skončit, jakmile se země začala sjednocovat pod vládou Kuomintangu v čele 

s generálem Čankajškem.  

 

Ovšem zájem Japonska o Mandžusko začal již v době počátku čínských rozbrojů a přetrvával 

i po jejich ukončení. Nutno dodat, že ačkoliv byla Čína později již víceméně sjednocena, 

oblast Mandžuska byla příliš vzdálena od centrálních oblastí, kde již panoval relativní 

pořádek. Proto zde stále koexistovaly i jiné síly než pouhá centrální moc státu, což pouze 

podporovalo japonskou pozici okupace a tvrzení, že se nejedná o integrální oblast čínského 

státu. Bylo prakticky nezávislé na národní vládě, naopak pod vlivem despotické vlády vůdců 

banditů Changa Tsao-Lina a poté Changa Hsues Lianga, jeho zženštilého a nezkušeného syna. 

Jejich vláda byla prosta jakéhokoliv účelu či myšlenky, postrádající podporu veřejnosti, 

udržována pouze metodami tyranie. A přesto, především díky japonskému železničnímu 

systému a mnoha průmyslovým a administrativním opatřením, která šla ruku v ruce s nimi, 

totéž Mandžusko se zaplňovalo čínskými osadníky zpoza Velké zdi, kteří zde nalezli mnohem 

větší pořádek a bezpečí, než jaké zažili doma za posledních dvacet let.
 66
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(It was practically independent of the National government being subjected to the despotism fist of a bandit 

chief, Chang Tso-Lin, and than of Chang Hsueh Liang, his effeminate and inexperienced son. Their rule was 

devoid of purpose or ideal, lacking popular support, maintained only by methods of tyranny. And yet, thanks in 

great part to the Japanese railway system and the various industrial and administrative organizations which went 

with it, this same Manchuria was filling up with Chinese settlers from within the Great Wall, who found there at 

least a far better chance of order and security than they had experienced at home for the last twenty years.“) 
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Díky železnici a omezené japonské správě skutečně docházelo k ekonomickému rozvoji 

oblasti, který přilákal mnoho imigrnatů nejenom z Číny, ale také ze samotného Japonska, či 

Koreje. Tuto skutečnost později Japonsko náležitě využilo jako argument ve svůj prospěch. 

K japonské intervenci na čínské, respektive mandžuské území skutečně došlo a to konkrétně 

18. září 1931, kdy japonské ozbrojené síly překročily železniční zónu a zaútočily na čínskou 

posádku, která ovšem nekladla nikterak velký odpor. Nejednalo se ovšem zdaleko o klasickou 

intervenci či zahájení válečného stavu, situace byla totiž mnohem komplikovanější. Japonské 

jednotky totiž údajně jednaly pouze v sebeobraně a ochraně národního majetku, na kterou 

měli samozřejmě právo. „(…) okolo desáté hodiny došlo na Jiho-Mandžuské trati k explozi, 

nedaleko na sever od Mukdenu, a skupina japonských vojáků, kteří ji hlídali, a měli na obranu 

její, jako i území, na němž se nacházela, řádné právo, se ocitli pod palbou. Opatření učiněné 

jako odpověď vyústilo až v okupaci nedaleké kasárny v Peitayingu, ze kterých Číňané 

ustoupili téměř bez jediného výstřelu, japonskými silami. Následující den převzali Japonci 

Mukden a několik dalších měst v oblasti.
67 

 

Zprávy o těchto událostech brzy dorazily až do Ženevy, kde se staly součástí jednání na 

zasedání Rady. Nicméně je stále nutno pamatovat na velkou vzdálenost a relativní chaos, 

který panoval za daných podmínek, proto komunikace mezi Japonskem, Čínou a jejími 

zástupci při Společnosti národů probíhala s relativními prodlevami.  

Nedávno před tímto incidentem byla Čína jednomyslně zvolena jako nestálý člen Rady 

Společnosti národů, což jí poskytovalo za dané situace určitou diplomatickou výhodu. 

V souvislosti s nastalými událostmi začala čínská delegace požadovat akci Rady pod článkem 

11 Paktu, zatímco Japonsko trvalo na bilaterálních jednáních mezi ním a Čínou, bez jakékoliv 

účasti Společnosti. V případě aplikace článku jedenáct Paktu ovšem opět vystává problém, že 

se dané ustanovení vztahuje pouze na válečné konflikty.  

Za dané situace, při nedostatku ověřitelných informací a nesouladu při shodě na budoucím 

postupu při řešení, se Rada shodla pouze na rezoluci, která požadovala „vystříhání se 

jakýchkoliv aktivit, které by mohly přispět ke zhoršení situace“ a pomocí „konzultací 
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„(...) about 10 o’clock an explosion occured on the South Manchurian railway just north of Mukden and a group 

of Japanese soldiers, who were patrolling the line, as they had every right to do in order to defend it and the 

ground it stood on, were fired upon. The action they took in response resulted in Japanese forces occupying the 

adjacent Peitaying Barracks, from which the Chinese withdrew almost without firing a shot. Next day the 

Japanese took over Mukden and several other towns in the region.“ 



49 

 

s čínskými a japonskými zástupci, najít adekvátní způsoby umožnění oběma zemím okamžité 

stažení vojáků.“
68

 

Zásadní problém totiž spočíval v čínském požadavku na akci Rady pod článkem 11. Tento 

článek byl ovšem navržen pod vlivem poválečných události, a proto byl také především 

stylizován tak, aby zahrnul situace známé z první světové války, tedy typické, otevřené 

vyhlášení války a počátek bojů či střetů ozbrojených jednotek. V této konkrétní situaci ovšem 

válka vyhlášena nebyla a nejen to, postupující japonská vojska se střetávala pouze 

s minimálním či žádným odporem, tedy nešlo o střet v pravém slova smyslu. Navíc pohnutky, 

na nichž bylo založeno japonské jednání, byly v podstatě legální a navíc mnohými 

evropskými zeměmi akceptované. Aneb každý evropský či jiný stát velmi dbal ochrany svého 

majetku, či svých občanů, pokud se jednalo o ekonomické zájmy.  

Čínská pozice obecně nebyla ve znamení vojenského odporu, ale spíše diplomatického 

jednání, které mělo za účel přimět Japonsko ke stažení svých vojsk z vlastní iniciativy na 

základě diplomatického tlaku či jednání. Navrhovala také vytvoření mezinárodní vyšetřovací 

komise, která by měla jednat s pověřením Rady a vše vyšetřit a navrhnout řešení. Proti tomuto 

návrhu se Japonsko ohradilo a nesouhlasilo s ním. Stále preferovalo bilaterálním jednání mezi 

ním a Čínou a navíc skrze svého zástupce tvrdilo, že nemá žádné územní nároky vůči Číně 

v Mandžuské oblasti a stažení svých vojsk zajístí jak jen to bude možné. Je velmi 

pravděpodobné, že japonská vláda skutečně měla úmysl stáhnout své vojenské jednotky zpět 

do oblasti železniční zóny, ovšem problém, který panoval na japonské svéně byl mnohem 

delikátnější povahy. Na rozdíl od evropských zemí, kde byla armáda pevně v rukou světské 

moci a více či méně volených zástupců, situace v Japonsku byla naprosto odlišná už kvůli 

jeho dlouhé historii vojensky založeného zřízení, diktatury zavné šógunát. Světská moc císaře 

reprezentovaná císařem byla v dané době v naprostém úpadku a jednalo se spíš o morální 

figuru než o skutečné zosobnění moci, jak tomu bylo kupříkladu v Číně. Situace v Japonsku 

se sice po reformách meidži výrazně změnila, faktem ovšem zůstávalo, že pozice armády byla 

neobvykle silnou, což reprezentuje výsadu generálního štábu schvalovat ministry na jejich 

pozicích. V mandžském incidentu hrála armáda také velmi důležitou roli už jenom tím, že ne 

zcela reagovala na příní a rozkazy vlády z Tokia. Zdárným důkazem relativní samostatnosti 

armády bylo bombardování města Chanchow generálem Honju, který byl velitelem jednotek 
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nyní s centrem v Mukdenu. Japonská vláda tento incident označila za politováníhodný a 

„upřímně“ jej litovala, což je sice chválihodné, avšak pouze poukazuje na nedostatek kontroli 

nad armádními složkami.  

V mezidobí způsobila japonská intervence na ochrany svých zájmů změny v politické 

infrastruktuře Číny. „ (…) zprávy o japonské agresi posloužily ke sjednocení nepřátelských 

frakcí pod vedením Nankingu a populace prokázala obdivuhodnou sebekontrolu,“
69

 ke které 

vyzýval i sám generál Čankajšek.  

Japonsko podmiňovalo stažení svých vojenských jednotek zpět do oblasti zóny nápravou 

situace a zajičtěním bezpečnosti a ochrany majetku pro své občany, jejichž počet se blížil 

milionu.  

Situace na dálném východě upoutala pozornost Spojených států amerických, které se rozhodly 

ústy svého ministra zahraničí Stimsona také vstoupit do dění. Zpráva doručená do Ženevy 

vzbudla ohroumnou vlnu entuziasmu, jelikož prohlašovala, aby Společnost národů „v žádném 

případě neoslabila svou pozornost a v žádném případě nezklamala ve vyvíjení tlaku a 

prosazování své autority v rámci svých kompetence v rámci regulace aktivit Číny a Japonska 

(…) Americká vláda, jednající nezávisle skrze své diplomatické představitele, bude usilovat o 

podpoření toho, co dělá Společnost…“
70

 Na rozdíl od pozitivních rakcí v Evropě, Japonsko 

tento přístup zaskočil a rozhodně jej nepřijalo s povděkem.  

V souvislosti s americkou agilitou se Společnost rozhodla přizvat zástupce Spojených států 

k jednání Rady. Japonské se snažilo tomuto kroku vzdorovat všemi dostupnými prostředky, 

tedy od prosté oponentury až po vznesení právních námitek. Právní námitky sestávaly 

z dotazu, zdali se přizvání zástupce nečlenského státu zakládá pouze procesní otázku a 

postačuje k ní prostá většina hlasů či se jedná o podstatnou změnu vyžadující jednohlasnost. 

Odpověď byla pro Japonsko negativní, a tak zůstal jeho osamocený hlas proti účasti zástupce 

Spojených států při jednání málo platný. Nicméně k jeho prospěchu došlo v mezidobí 

k relativní změně v přístupu ministra Stimsona, v důsledku čehož americký zástupce sice 

jednání přitomen byl, avšak nijak do něj nevstupoval. Jeho pozdější nahrazení jinou osobou, 

která dokonce setrvávala v hotelovém pokoji a uspokojila se pouze s korespondenční 
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komunikací s Radou, pouze přispívá k dotvoření obrázku, jak velká změna postoje se 

skutečně udála.  

Postupem času se Japonský postoj poněkud zocelil a již otevřeně podmiňoval stažení 

vojenských jednotek čínské garanci ochrany majetku japonského obyvatelstva a kompletní 

změně přístupu vůči nim ze strany oficiální moci. Dokud se tak nestane, nebylo Japonsko 

ochotno své jednotky stáhnout zpět. Čína byla ochotna všechny tyto požadavky zajistit, 

ovšem nikoliv v okupovaném území, jinými slovy oplátkou za zajištění těchto práv očekávala 

garance stažení. Problém totiž spočíval, že Japonsko vždy vyjadřovalo své požadavky 

v takové formě, aby bylo jediným hodnotitelem, zdali skutečně došlo k naplnění jeho 

podmínek. Vzhledem k enustálému vývoji japonského postoje směrem k větší dominanci se 

nelze činské nedůvěře podivovat. 

Velmi podstatnou událostí tohoto času bylo přijetí rezoluce 24. října, která mj. obsahovala 

uznání, že jakákoliv rezoluce Rady vydaná pod článkem 11 potřebuje podporu jednohlasnosti, 

aby byla skutečně závaznou a vymahatelnou. Vzhledem k pozici Japonska jako stálého člena 

Rady by bylo poněkud nezvyklé, pokud by se připojilo k sobě nepříznivé rezoluci. 

K dalšímu obratu v diplomatické pozici došlo, když Japonsko samo navrhlo vytvoření 

vyšetřovací komise, kterou samo původně odmítlo.  

Komise byla ustanovena
71

 v lednu 1932, skládal se z pěti zástupců evropských velmocí včetně 

jednoho zástupce Spoejných států. Předsou byl zvolen britský delegát, podle nějž komise také 

získala své jméno, jako Lyttonova komise. Komise se vydala na místo vyšetřování 3. února a 

přes zástávky v Japonsku, Šanghaji a Nankingu se v dubnu dostala do Mandžuska. Komise 

skutečně nepostupovala nijak spěšně, za což si Společnost vysloužila kritiku a částečnou 

ztrátu důvěry ve své schopnosti. Nicméně závěrečná zpráva byla skutečně velmi profesionální 

a velmi pro-čínsky orientovaná. „Japonsko (…) pečlivě připravilo životaschopný plán pro 

případ možné nepřátelskosti mezi nimi a Číňany. Během noci mezi 18. a 19. září byl tento 

plán spuštěn rychle a precizně. Číňané (…) neměli v plánu útoku na japonské vojáky nebo 

ohrožení životů či majetku japonských občanů v tomto konkrétním čase a místě. Nepodnikli 

žádný naplánovaný nebo autorizovaný útok na japonské síly a byly japonským útokem 

překvapeni, stejně jako následnými akcemi. Exploze se bezesporu udála na nebo v blízkosti 

železnice mezi 10 a 10:35 večer 18. září, ale škody, pokud vůbec nějaké, na železnici ve 

skutečnosti nezabránili dochvilnému příjezdu na jih směřujícímu vlaku z Changchun a 

exploze tak sama o sobě nebyla dostatečnou k ospravedlnění vojenské akce. Vojenské operace 
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japonských vojáků té noci nemohou být považovány za legitimní sebeobranu. Vyřčením 

tohoto závěru komise nevylučuje hypotézu, že důstojníci mohli být přesvědčeni, že jednají 

v sebeobraně.
72

 

V mezidobí působení komise se událo několik velmi významných událostí, které ovlivnili 

celkovou politickou scénu ve světě. První událostí byla opětovná angažovanost Spojených 

států amerických v nastalé situaci. 7. ledna totiž ministr Stimson vytvořil nótu, zaslanou jak 

Číně, tak Japonsku, ve které otevřeně prohlásil, že Spojené státy nebudou akceptovat žádnou 

dohodu, která by jakkoliv kolidovala s jejími právy garantovanými úmluvami s Čínou, či 

které by tvořili nesoulad s Briand-Kellogovým paktem.
73

 V duchu velkého nadšení 

informoval Stimson o svém záměru také Velkou Británii a Francii v naději, že se k jeho 

prohlášení připojí. Ve skutečnosti ovšem evropské mocnosti byly spokojeny s vytvořením 

vyšetřovací komise a čekaly na její závěry. Tedy odmítaly se nijak aktivněji zapojovat do 

řešení sporu tímto způsobem a v tomto duchu byla také formulována odpověď Spojeného 

království, která byla perfektně diplomaticky nicneříkající. Francie pro jistotu neodpovídala 

vůbec. 

Další velmý významnou změnou byl posun bojů, který již ohrozil i samotnou Šanghaj, tedy 

město naprosto vzdálené od Mandžuska a zcela mimo dosah jakýchkoliv možných 

teritoriálních nároků Japonska. Je ovšem potřeba míti na paměti, že Japonsko nikdy nejednalo 

z dobyvačných popudů a jeho oficiální záměry byly vždy výhradně protekcionistického 

charakteru ve vztahu ke svým občanům. A nebylo tomu jinak ani v tomto případě.  

Šanghaj měla v dané době zcela atypickou strukturu ve srovnání s podobnými městy na 

pobřeží celntrální Číny a jednalo se spíše o mezinárodní nežli čínské město. Většina 

evropských mocností zde totiž měla své osady, které byly prakticky autonomními jednotkami 

s vlastní samosprávou, pořádkovou službou či přítomnou armádou. Výjimkou nebyla ani 
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přítomnost japonského obyvatelstva, jehož zájmy se Japonsko jalo chránit. 18 ledna vypukly 

první pouliční boje, které postupně gradovaly
74

 a způsobily příchod části japonského loďstva. 

Čínská správa byla nucena vyhlásit nouzový stav, který znamenal, že Čína nadále 

nezodpovídá za bezpečnsot jednotlivých osad a je pouze na nich, aby učinily opatření 

nezbytná pro ochranu svého majetku a svých příslušníků. Tento stav byl samozřejmě něčím 

absolutně nepřijatelným pro evropské státy. V této situaci lze pozorovat jasně viděltný rozdíl 

v přístupu, který státy zaujaly v případě Mandžuského konfliktu, který se jich výslovně 

nikterak nedotýkal a jaký naopak zvolily v případě eminentního ohrožení svých vlastních, 

převážně ekonomických, zájmů. 

Čína si toho byla velmi dobře vědoma, a proto byli její představitelé relativně klidní, jelikož si 

byli naprosto jisti, že Japonsko nemůže se svým přístupem uspět a bude diplomaticky brzy 

přinuceno k upuštění od vojenských aktivit. Jediné čeho se čínští představitelé obávali byla 

jistá simplifikace šanghajských událostí a jejich omezený vliv na mandžuský koflikt, kam 

bylo především potřeba upoutat pozornost evropských států. A skutečně, mír byl na nátlak 

evropských zemí podepsán 5. května téhož roku kdy nepokoje započaly a japonská posádna 

v Šanghaji byla zredukována z dvaceti tisíc na půl třetího tisíce. 

Čína mezitím změnila taktiku, jelikož si uvědomila, že jakákoliv naděje na mezinárodní 

pomoc se nemůže odehrát ve jménu článku 11. Proto své výhrady přehodnotila a nyní se 

dovolávala akce pod článkem 15 a 10. Tedy hájení územní celistvosti jednotlivých členů a 

řešení sporů mírovými způsoby, především tedy přenechání rozhodovacímu orgánu. 

Poslední z významných událostí, která doprovázela činnost vyšetřovací komise, bylo 

vytvoření loutkového státu pod Japonskou správou, Mandžukuo. Stalo se tak 18. února 1932 a 

stát přetrval až do konce druhé světové války. Do jeho čela dosadili Japonci posledního 

čínského císaře svrženého v roce 1912, Pu Yiho. 

Všechny tyto události, které se odehrávaly v mezidobí vytváření zprávy Lyttonovy komise, 

byly absolutně zastíněny tím, co následovalo po zveřejnění zprávy. Jak již bylo zmíněno výše, 

jednalo se o otevřené zhodnocení stavu mandžuského konfliktu, přičemž Japonsko nebylo 

hodnoceno nikterak pozitivně.  

Zpráva nebyla již hodnocena na půdě Rady, nýbrž Shromáždění. Japonsko opět zaujalo 

zdržovací taktiku a žádalo o čas na přípravu při každé příležitosti, kdy to bylo jen trochu 

možné. Zpráva byla projednávána speciálním výborem, který se snažil o poslední narovnání 
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situace, když položil Japonsku oficiální dotaz, „jestli by akceptovalo nebo neakceptovalo, 

jako jeden ze základů urovnání, zřízení v Mandžusku s velkou mírou autonomie v souladu se 

suverenitou a administrativní integritou Číny.
75

 Odpověď Japonska byla samozřejmě 

diplomaticky zamítavá. Z jeho pohledu se totiž zřízení státu Mandžukuo jeví jako jedinou 

možnou cestou k zajištění míru na dálném východě. Po tomto prohlášení již komise pouze 

připravila zprávu zcela založenou na závěrech Lyttonovy komise
76

. Konečné projednávání na 

půdě Shromáždění bylo zdlouhavé, avšak vedlo k nevyhnutelnému závěru, kdy byla 

postoupená zpráva přijata bez výhrad. Čína, jako po celou dobu konfliktu, vyjádřila svůj 

souhlas a připravenost nést jakákoliv rozhodnutí vyplývající z vůle Shromáždění. Japonsko 

naopak, taktéž jako po celou dobu konfliktu, nesouhlasilo a avizovalo, že se nepodvolí vůli 

Shromáždění. Po závěrečném hlasování tak japonská delegace následně ihned upostila půdu 

Shromáždění, následně pak 27 března 1933 vystoupilo ze Společnosti národů.  

Nutno poznamenat, že k tomuto výsledku hlasování přispěl též ministr Stimson, když vydal 

prohlášení podobné tomu prvnímy, tedy, že zcela podporuje závěry učiněné Společností 

národů. Tímto aktem se paradoxně přestala Společnost národů výrazněji angažovat v této 

oblasti. Mezi Japonskem a Čínou bylo pak 31. května 1933 podepsáno příměří, které vytrvalo 

až do skutečného vyhlášení války v roce 1937. 

 

 

7.2 Habeš 

 

V říjnu roku 1922 se po slavném „Pochodu na Řím“ dostal k moci Benito Mussolini, který tak 

nahradil císaře Viktora Emanuela III. Během několika následujících let zavedl v zemi 

fašistickou diktaturu a veškeré politické strany byly zakázány.  

Podobně, jak tomu bylo v sousedním Německu, se k moci dostal Mussolini především 

přislíby, které cílily na palčivé problémy společnosti. Itálie na rozdíl od Německa nebyla 

                                                 
75

 F.,P.,Walters: A History of theLeague of Nations, Royal Institute of International Affairs Volume II, 1952, s. 

494 

„whether she would or would not accept, as one of the bases of settlement, the establishment in Manchuria of a 

large measure of autonomy consistent with the sovereignty and administrative integrity of China.“ 
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 „It recapitulated the efforts, the hopes, and the disappointments of the Council. It did not omit the failures of 

Chinese policy before the conflict began, but vindicated her action since that date, and left no doubt as to Japan’s 

violation of the Covenant. It seth forth its recommendations for a just settlement in the terms of the Lytton 

Commision’s proposals, maintaining  above all the principle that Manchuria was in China’s sovereignty and that 

new state was neither legally constituted nor representative of th will of the inhabitants. It called on the two 

parties to open negotiations for carrying out the settlement thus recommended, with the help of a Commitee set 

up by the Assembly. (This Commitee was practically speaking a continuation of the Special Commitee itself.( 

Finally, it affirmed that the Members of the League would not recognize the new State either de jure or de facto, 

nor do anything else that might prejudicethe execution of the Assembly’s recommendations.“ tamtéž 
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zatížena ohromnými reparacemi, protože stála na straně vítězů. Její ekonomické problémy tak 

zdaleka nepředstavovaly takový problém. Co ovšem bylo pro Italy velmi aktuální, byla určitá 

druhořadost a především poválečné územní neuspokojení, které vedlo až v poměrně hlubokou 

národní frustrovanost. V rámci fašistických snah o nápravu této křivdy začala Itálie 

praktikovat agresivní politiku expanze, které za obět v roce 1935 padla Habeš, neboli 

Etiopské císařství. 

Etiopské císařství se stalo obětí italských snah o zvětšení území, posílení vlivu ve východní 

Africe a také snížení jistého znevýhodnění v rozsahu koloniálních panství v porovnání 

s ostatními vítěznými velmocemi. Ekonomické faktory lze povětšinou vyloučit, jelikož i přes 

skutečnost, že Itálie jako jedna z mála velmocí byla relativně silně závislá na dovozu surovin 

ze zahraničí, Habeš nedisponovala potřebnými surovinami či žádoucím množstvím 

potřebných surovin. 

Průběh invaze byl rychlý a poměrně očekávaný, kdy moderní italská armáda bez závažnějších 

potíží porazila špatně vyzbrojenou habešskou. Proto také do května roku 1936 padlo i hlavní 

město italským okupantům. 

Tato situace byla jakousi zatěžkávací zkouškou pro funkčnost systému kolektivní bezpečnosti 

nastaveného Paktem a praktikovaným Společností národů. Počáteční postup se jevil jako 

nadějný, jelikož Itálie byla vyzvána ke stažení vojsk a upuštění od nepřátelských aktivit a za 

její neuposlechnutí byly již během listopadu 1935 na ni uvaleny sankce. Sankce ovšem byly 

velmi mírné a jejich dodržování poměrně vágní. „Kolektivní donucení předvídané v čl.16 

Paktu bylo uplatněno vůbec jen jednou, a to v návaznosti na agresi Itálie vůči Etiopii (1935). 

Toto actio communis nebylo však provedeno orgány SN, nýbrž bylo svěřeno ad hoc 

vytvořenému koordinačnímu výboru, složenému jen z některých členských států, s oficiálním 

názvem „Konference členských států SN k uplatnění článku 16“ (Conférence des Etats 

members de la S.D.N. pour l’application de l’article 16). Řečený výbor (kromě opatření ryze 

ekonomické povahy) navrhl pouze embargo na vývoz zbraní do Itálie.“
77

  

Pro pochopení nastalé situace je nezbytné si nejdříve představit poměry, které v této době 

v Evropě panovaly. Německo se dostalo pod fašistickou nadvládu Hitlera a jak Francie, tak 

Británie se znepokojením pozorovaly probíhající zbrojení. V této době ovšem německá 

vojenská síla nebyla zdaleka tak velká jako o pár let později při zahájení války a několik 

italských jednotek připravených v Tirolsku zasáhnout měly za následek velkou Hitlerovu 
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opatrnost, už také proto, že zásah Franci či Británie byl podmíněn určitým demokratickým 

procesem, zatímco italské jednání záviselo pouze na jednání jednoho člověka. 

Ani Británie ani Francie tak nechtěly rozhněvat Itálii do té míry, aby došlo ke spřátelení 

Mussoliniho s Hitlerem, protože dohromady by byli schopni vytvořit velmi znepokojivou 

vojenskou sílu. Proto tedy jistá míra vlídnosti při uvalování či dodržování
78

 sankcí. 

Nastalá situace také odhalila určitý nedostatek odhodlání Francie a Británie nasazovat své 

vojenské síly ve vzdálených konfliktech. Především Francie neprojevovala přílišnou ochotu 

k případnému ozbrojenému konfliktu za jejími hranicemi. Hůř dokonce i proto, že měla 

s Itálií společnou hranici a obávala se případného přerůstu zámořského konfliktu v domácí. 

Británie byla o něco ochotnější, avšak kromě udržování pozice námořní flotily v Černém moři 

se k jiné podpoře také neuchýlila.  

Jakýmsi zlomem v jednání Společnosti, který vyvolal nejedno rozhořčení, bylo odvolání 

uvalených sankcí 4. července 1936. Jednalo se o prostý akt, který v jistém smyslu znamenal 

otevřenou rezignaci na proklamované principy kolektivní bezpečnosti, jelikož Společnost 

ustoupila ze svých požadavků, aniž by je naplnila či aniž by došlo k ukončení příčinného 

jednání.  
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8 Závěr 

 

V rámci celkového zhodnocení je potřeba vyzdvihnout některé skutečnosti, které vyplynuly 

z faktů uvedených výše. Především se jedná o zodpovězení otázky, proč byl Pakt schválen 

právě v takové podobě, jakou známe a zdali byl jím zakotvený systém kolektivní bezpečnosti 

vykonáván efektivně. 

 

Při výše zmíněných navrhovaných právních formách Společnosti národů je nutno konstatovat, 

že zvítězila minimalistická koncepce vytvořená britskou komisí a prosazovaná delegacemi 

Velké Británie a USA, zatímco míra zodpovědnosti a dispozice pravomocí jakou prosazovala 

francouzská delegace a navrhoval také generál Smuth byla zcela upozaděna a nedošla 

realizace. 

 

Samotné znění Paktu je pak velmi právně neakurátní a poskytuje dostatek prostoru pro právní 

interpretaci. K této skutečnosti se akurátně vyjádřil A. Hobza, kterého cituje ve své publikaci i 

doc. Ondřej.  

„O povaze Paktu napsal A. Hobza, že má povahu aktu právního i politického. Dále vyjádřil 

myšlenky, které jsou zvláště důležité v souvislosti s problematikou systému kolektivní 

bezpečnosti, jež byl na základě Paktu vytvořen. Zdůraznil, že to „není soubor přesných 

právních norem, které by řešily jasně a určitě všechny příslušné otázky. Úmyslně neurčitá 

ustanovení, a to právě ve věcech nejdůležitějších, mají jednak umožnit politické – někdy se 

také říká praktické – řešení sporných otázek, aniž by bylo třeba zřejmě porušovat platnou 

normu. Nemají také bránit vzniku pevné tradice budované podle skutečné situace a podle 

poměrů, jak se teprve v budoucnosti vyvinou. Tím se vysvětluje ve Společnosti národů odpor 

proti přesnějšímu vymezení některých předpisů. Většina členů dává přednost textu 

neurčitému, jenž umožňuje širší nebo užší výklad, a tím zřetel ke zvláštnostem konkrétních 

otázek a případů.“
79

 

 

K otázce efektivity výkonu kolektivní bezpečnosti se nelze vyjádřit pozitivním způsobem a 

lze souhlasit s názorem, že „Společnost národů (…) nedokázala zabránit japonskému útoku na 

Čínu (1931), italskou invazi v Etiopii (1935) ani vzniku druhé světové války v r.1939. Na 

konci třicátých let dvacátého století došlo k útlumu činnosti Společnosti národů, formálně 
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byla rozpuštěna až rozhodnutím shromáždění dne 18.4.1946. Ale to již fungovala jiná 

celosvětová politická mezinárodní organizace“
80

 

 

Na obranu činnosti Společnosti národů lze uvést i příklad, kdy svou činností zabránila 

eskalaci pohraničního konfliktu, když „Článek 10 (Paktu) byl několikrát aplikován již ve 20. 

letech 20. století. Například v roce 1925 obsadilo Řecko v reakci na zavražděného řeckého 

vojína 20 km široké pohraniční území Bulharska. Bulharsko se dne 23. Října 1925 obrátilo na 

Společnost národů, která telegraficky vyzvala Řeckou a Bulharskou vládu, by neprodleně 

zastavily jakékoliv pohyby vojsk, resp. stáhly své oddíly za hranici. Na místo konfliktu byla 

vyslána zvláštní komise složená z vojenských přidělenců velmocí a již 28. Října 1925 se 

podařilo konflikt zlikvidovat. Řecko se snažilo ospravedlňovat své jednání poukazem na 

zákonitou sebeobranu. Tento přístup však kritizoval Briand, podle kterého se nesmí pod 

záminkou sebeobrany přidávat drobnému pohraničnímu konfliktu ráz skutečného boje.“
81

 

 

Jako příčinu nízké efektivity výkonu kolektivní bezpečnosti lze vnímat jednak Hobzou 

identifikovaná dualita právní i politické povahy Paktu a také v absenci sankcí, kdy 

„nefunkčnost sankčního mechanismu (tak) charakterizuje povahu Společnosti národů.“
82
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9 Historie a pojetí kolektivní bezpečnosti v podání Společnosti národů – abstrakt 

v českém jazyce 

 

Diplomová práce pojednává o kolektivní bezpečnosti v době po první světové válce, tedy 

v době vzniku Společnosti národů a za jejího nedlouhého trvání. 

Kromě úvodu a závěru je práce tematicky rozdělena do pěti celků. 

V první části dochází k vymezení pojmu kolektivní bezpečnosti, který je pro účely hlubší 

analýzy rozložen na pojmy bezpečnost a kolektivnost. Pojem bezpečnost je dále analyzován 

ze čtyř různých aspektů, podle kterých lze bezpečnost vnímat a charakterizovat. Kolektivnosti 

je také věnována patřičná pozornost za účelem vymezení významu pojmu. 

Součástí první části je také distinkce pojmů kolektivní bezpečnosti a kolektivní sebeobrany, u 

nichž dochází k záměně, ačkoliv se nejedná o shodné pojmy.  

Druhá část práce je věnována událostem předcházejícím vznik Společnost národů, tedy 

především Pařížské mírové konferenci a jejímu průběhu. Právě na této mírové konferenci byly 

totiž položeny základy Společnosti národů a byl přijat její zakládací dokument, Pakt 

Společnosti národů. Pasáž se zabývá názorovými proudy, které v době konference zastávaly 

jednotlivé vítězné mocnosti a z nich vyplývající právní koncepce a mechanismy určené pro 

fungování organizace kolektivní bezpečnosti. 

Třetí část pojednává o Paktu Společnosti národů. Konkrétně o vybraných článcích, které 

ztělesňují vítěznou koncepci výkonu kolektivní bezpečnosti. Jednotlivé články jsou právně 

kvalifikovány a je nastíněna možnost jejich užití. 

Čtvrtá část se zabývá možnostmi řešení sporu mírovou cestou v době účinnosti Paktu 

Společnosti národů. Jedná se o doplnění předcházející části pojednávající o mechanismech 

kolektivní bezpečnosti. 

Pátou část tvoří dva praktické příklady krizí, které si vyžádali aplikaci kolektivní bezpečnosti. 

Jedná se o japonskou intervenci v čínském Mandžusku a italskou invazi do Habeše. Tyto dva 

příklady jsou vybrány záměrně, jelikož se jedná o největší krizové situace v meziválečném 

období, které prověřili reálnou akceschopnost a efektivitu mezinárodní organizace kolektivní 

bezpečnosti. V této části nejsou zahrnuty události, které vedly ke druhé světové válce, protože 

v této době byla již organizace Společnosti národů v úpadku a měla pouze minimální vliv na 

události, které v té době probíhaly. 
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10 History and concept of collective security performed by League of Nations – 

Abstract in English 

 

Master thesis is dealing with the topic of Collective security during the time following World 

war the first, during the time of League of Nations duration. 

Except the introduction and conclusion Thesis is divided into five sections. 

First section is dealing with the issue of Collective security. In order to conduct deeper 

analysis, term is divided into two parts – Security and Collectiveness. 

Concept of Security is analysed further when four different aspects are identified. 

Collectiveness is also examined in order to define its meaning. 

First part also includes distinction between Collective security and Collective self-defence. 

Despite their different meanings these two terms are often interchanged.    

Second part deals with the events preceding the creation of League of Nations. Especially the 

Paris peace conference. Since it laid down the foundations for the new International 

organization and its prime document, the Covenant. Second part is also dealing with the 

demands of the victorious powers on a concept of Collective security. Since the victors did 

not share single opinion on how to organise new international organisation, the Covenant of 

League of Nations and its legal mechanisms are result of a diplomatic compromise. 

Third part is dealing with the specific parts of the Covenant. The parts related to the 

Collective security are examined and their usage is explained. 

Fourth part complements the preceding one by stating and explaining the peaceful ways of 

conflict solution during the period of League of Nations. 

Fifth part contains two examples of international crises when the mechanisms of Collective 

security needed to be applied. Specifically the events examined are Japanese intervention in 

China and Italian war on Abyssania. Both these events were eligible to trigger necessary 

articles of the Covenant. The actual implementation of the Collective security measures is a 

different aspect which is also subject to a research within this part of the thesis. The fifth part 

does not contain event leading to the World war the second because of two reasons. First, the 

events are subjected to sufficient amount of legal and historical research and secondly, 

League of Nations was in decline in 30’ of the 20
th

 century and had minimal effect on events 

leading to WWII.  
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