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"Stojíš na prahu, abys vstoupil 

a vypil si s námi arabskou kávu 

(možná tě při tom napadne, že jsi člověk jako my) 

stojíš u prahu domů, odejdi z našich rozbřesků, 

potřebujeme být ujišťováni o tom, že jsme 

lidé jako ty!" 

 

Mahmúd Darwíš
1
 

 

Úvod 

Region Blízkého východu je dlouhodobě povaţován za jednu z nejméně stabilních 

oblastí světa. Je to místo, na kterém historicky docházelo, a do dnešních dnů dochází,  

ke střetům odlišných náboţenství, kultur a představ o fungování lidského společenství. 

Za určitého charakteristického reprezentanta komplexní problematiky této oblasti lze 

povaţovat oblast dnešního Izraele a Palestiny.
2
 Jde o území, jehoţ existenci téměř  

po celou dochovanou historii provázejí více či méně intenzivní spory, k jejichţ 

vyostření došlo zejména v posledních téměř sedmdesáti letech, od vyhlášení 

samostatného Státu Izrael v roce 1948.
3
 Jednalo se o soubor rozepří a válek, pro něţ  

se ujalo souhrnné označení izraelsko-palestinský (potaţmo ţidovsko-palestinský) 

konflikt.
4
 

Izraelsko-palestinské spory v sobě skýtají mnoho otázek, které se snaţí řešit  

i mezinárodní právo a jeho odvětví. Hlavní spor, který běţně vytane na mysli, spor 

týkající se nároku na území a práva na sebeurčení a suverenitu Palestinců,v sobě ukrývá 

mnoho drobnějších, neméně však důleţitých rozepří, jejichţ vyřešení bude nutné 

předcházet, má-li kdy dojít k vyřešení samotného konfliktu mezi Izraelem a Palestinou.  

                                                           
1
 Soukup P. Mahmúd Darwíš - básník smíru [online]. Dostupné na 

http://www.literarni.cz/rubriky/resume/odjinud/mahmud-darwis-basnik-smiru_10817.html (navštíveno 3. 

4. 2016) 
2
 Oblast Palestiny, nebo také Palestinskou oblast či oblasti, je-li o ní referováno v souvislosti s obdobím 

po vzniku samostatného státu Izrael po současnost, tato práce vnímá jako konkrétní entitu a označuje za 

ni pásmo Gazy, Západní břeh Jordánu a Východní Jeruzalém. 
3
Chapman C. Čí je země zaslíbená? Pokračující krize mezi Izraelem a Palestinci. Praha: VOLVOX 

GLOBATOR, 2003, ISBN 80-7207- 507-1, str. 30 
4
 V případě tohoto označení se nejedná o konflikt ve smyslu Ţenevských úmluv, byť některé jeho dílčí 

části samostatně definici ozbrojeného konfliktu naplňují, ale spíše o politicko-společenskovědní pojem. 
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Jedná se o ţivý a neustále se vyvíjející konflikt, který ovlivňuje nejen mezinárodní 

politiku a vztahy světových velmocí, ale zejména a naprosto přímo ţivoty lidí, kteří 

konkrétní území obývají. Ovlivňuje také jejich postavení a práva. Mezi taková práva 

můţe patřit i ze strany Palestinců doţadované právo na odpor proti okupaci, právo 

zformovat hnutí odporu a nárokovat si jeho jménem uznání ze strany Izraele a zejména 

uznání legality jeho činů. 

 Hnutí odporu je pojem v mezinárodním humanitárním právu známý  

a pouţívaný, ne však zcela definovaný. Pro potřeby této práce jej vymezuji jako 

organizované hnutí odporu ve smyslu čl. 13 Ţenevské úmluvy o zlepšení osudu 

raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli
 
 (dále jen "Ţenevská úmluva 

I")
5
 a čl. 13 Ţenevské úmluvy o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků 

ozbrojených sil na moři
 
 (dále jen "Ţenevská úmluva II")

6
 a článku 4 písm. A odst. 2 

Ţenevské úmluvy o zacházení s válečnými zajatci,
7
  (dále jen Ţenevská úmluva III), 

jehoţ činnost je vedena proti okupační mocnosti a okupaci samotné ve smyslu čl. 42 

Řádu války pozemní
8
 a společného čl. 2 Ţenevských úmluv.

9
 

 Základní prameny mezinárodního humanitárního práva, Ţenevské úmluvy
10

  

i Dodatkový protokol o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (dále jen 

"Dodatkový protokol I"), označení organizované hnutí odporu uţívají, nedefinují však, 

co konkrétně toto označení znamená a jaké jsou přesné podmínky jeho existence.  

Z Ţenevské úmluvy III a z Dodatkového protokolu I lze vyvodit, ţe na okupovaném 

území můţe působit organizované hnutí odporu proti okupaci. Z norem rovněţ vyplývá, 

jaké podmínky musí takové hnutí dodrţovat, aby měli jeho členové nárok na ochranu 

poskytovanou konkrétními úmluvami.
11

 

 Ke zjištění, co přesně znamená slovo "organizované" v termínu organizované 

hnutí odporu uţívaném mezinárodními dokumenty, konkrétně jaké podmínky musí 

hnutí odporu splňovat a jaké je postavení jeho a jeho členů v případě, ţe všechny 
                                                           
5
 Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli, 12. srpna 

1949, čl. 13 
6
 Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků ozbrojených sil na moři, 12. srpna 

1949, čl. 13 
7
 Ženevská úmluva o zacházení s válečnými zajatci, 12. srpna 1949, čl. 4 písm. A odst. 2 

8
 Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations 

concerning the Laws and Customs of War on Land, The Hague, 18 October 190, art. 42 
9
 Ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbrojených konfliktů, 12. srpna 1949, čl. 2 

10
Ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbrojených konfliktů, 12. srpna 1949 

11
 Ženevská úmluva o zacházení s válečnými zajatci, 12. srpna 1949, čl. 4 písm. A odst. 2 
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podmínky naplněny nejsou, je třeba širšího výkladu konkrétních ustanovení.  

K odpovědi na otázku, zda se práva na hnutí odporu mohou doţadovat i Palestinci  

ve vztahu k Izraeli a do jaké míry mohou aplikovat ustanovení výše zmiňovaných 

úmluv, je nutné důkladně analyzovat současné vztahy v izraelsko-palestinského 

konfliktu a situaci, ve které se obě strany nacházejí. Stejně tak jako ve většině oblastí 

daného konfliktu dochází i zde ke střetům dvou protichůdných názorů. Na straně první 

stojí Palestinci dovolávající se nároku na hnutí odporu a na legální uznání jeho činů,  

na straně druhé Izrael, který většinu násilných činů Palestinců označuje za terorismus  

a odmítá palestinské hnutí odporu i proto, ţe pro jeho existenci údajně chybí legální 

základ, kterým je stav reálné okupace. To, zda lze palestinský odpor povaţovat  

za organizované hnutí odporu a jeho činy za legální, je předmětem této práce. 

Důvodem výběru tohoto tématu je zejména můj pocit, ţe byť jde o věc aktuální  

a stále přítomnou, je otázka postavení obyvatel na okupovaném území v případě hnutí 

odporu a jeho členů téměř nezpracovaná, zejména pak, jedná-li se o konkrétní postavení 

palestinského obyvatelstva. Oblasti povinností okupanta či ochrany civilních obyvatel 

okupovaného území se věnuje velké mnoţství publikací, i samotné Ţenevské úmluvy  

se tímto tématem zabývají mnohem podrobněji neţ otázkou aktivní obrany obyvatel 

okupovaného území proti okupantovi v rámci organizovaného hnutí odporu. A to přes 

to, ţe uskupení, která by bylo za taková hnutí odporu moţné povaţovat, existují nejen  

v současnosti, ale existovala a budou existovat neustále, dokud bude k okupacím cizích 

území docházet. Z tohoto důvodu se domnívám, ţe si tematika hnutí odporu proti 

okupaci zaslouţí bliţší pohled a analýzu. Nemenším důvodem pro zpracování této 

tematiky a její zaměření na izraelsko-palestinský konflikt se stala i má návštěva této 

oblasti, která ve mně zaţehla další zájem o tamní vztahy a poskytla mi na situaci 

poněkud jiný, lehce vnitřní pohled. 

Cíle a metodologie práce 

Cílem této diplomové práce je odpovědět na následující otázky: 

1. Jaké je právní postavení organizovaného hnutí odporu a jeho bojovníků? 

2. Za jakých podmínek mohou být činy hnutí odporu v souladu s mezinárodním 

humanitárním právem? 
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3. Jsou reálné činy palestinského hnutí odporu v souladu s mezinárodním 

humanitárním právem? 

 

Je moţné palestinské útoky, které jsou často svými strůjci označovány za boj hnutí 

odporu, označit za legální, anebo se jedná pouze o nerozlišující teroristické útoky, jak 

tyto aktivity nazývá Izrael? Má Izrael povinnost hnutí odporu uznávat a respektovat 

jeho oprávněné zájmy a činnosti? Pro celkovou analýzu hnutí odporu v izraelsko-

palestinském konfliktu bude nezbytné nejprve určit, jaké povahy ve skutečnosti konflikt 

mezi Izraelem a Palestinou je, zda se vůbec můţe jednat o okupované území a jaké 

právo bude na aktéry aplikovatelné. Pokusím se potvrdit domněnku, ţe izraelsko-

palestinský konflikt je konflikt mezinárodní a ţe Palestinská území lze i v současnosti 

povaţovat za území okupovaná. Z tohoto důvodu se dále domnívám, ţe palestinské 

obyvatelstvo má právo na vytvoření organizovaného hnutí odporu, jehoţ činy by měly 

být Izraelem respektovány a zejména hromadně neoznačovány za činy teroristické. 

Domnívám se, ţe tyto činy by měly být analyzovány a hodnoceny individuálně, zda 

byly učiněny v souladu s mezinárodním humanitárním právem či nikoliv.  

Zejména na třetí poloţenou otázku se pokusím zodpovědět případovou studií dvou 

vybraných útoků ze strany Palestinců. Pokusím se zhodnotit, zda byly tyto útoky 

vedeny organizovaným hnutím odporu a zda je tyto útoky samotné moţné povaţovat za 

činy v souladu s mezinárodním humanitárním právem. Analýza konkrétních útoků se 

nebude snaţit komplexně zhodnotit situaci veškerých útoků vedených Palestinci vůči 

Izraeli, nebude představovat ani reprezentativní vzorek, z něhoţ by bylo moţné usoudit, 

zda alespoň většina takových útoků je či není legálních. Bude představovat jen doklad o 

tom, zda takové útoky, které by bylo moţné za legální povaţovat, vůbec existují či 

nikoliv, a zda by tedy měl Izrael k jejich hodnocení přistupovat individuálně. 

Tato diplomová práce je zpracována kvalitativní metodou analýzy a deskripcí. 

Nejprve se pokusím charakterizovat situaci, která v izraelsko-palestinských vztazích 

existovala a existuje, ta mi následně umoţní porozumět a najít odpověď na otázku 

týkající se povahy sledovaného konfliktu a existence okupace Palestinského území. V 

této části pouţiji i metodu komparace názorů jednotlivých aktérů na status Palestiny. 

Abych mohla odpovědět na první a druhou výzkumnou otázku týkající se právního 

postavení organizovaného hnutí odporu a jeho bojovníků v izraelsko-palestinském 
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konfliktu a posouzení jejich činů očima humanitárního práva, budu podrobně sledovat 

právní úpravu postavení hnutí odporu, kterou budu následně aplikovat na případovou 

studii analýzy dvou různých útoků, jeţ mi pomůţe zodpovědět otázku poslední. 

Analýza pramenů a sekundární literatury 

Tématu organizovaného hnutí odporu v izraelsko-palestinském konfliktu  

se dopodrobna mnoho autorů nevěnuje. Celkově otázka postavení organizovaného hnutí 

odporu jako takového je upravena jen velmi stručně, většina akademiků, vycházejících  

z ustanovení mezinárodních úmluv, se pouze shoduje na tom, ţe hnutí odporu existovat 

můţe, avšak detailněji jej necharakterizují. 

V oblasti primárních zdrojů vycházím tedy zejména z mezinárodních úmluv. Mezi 

ty patří Haagské úmluvy o zákonech a obyčejích pozemní války z 18. října 1907 a její 

přílohy Řádu války pozemní, která přinesla dodnes pouţívanou definici okupace  

a zakotvila právo obyvatel okupovaného území se proti ní bránit. Cituji dále  

ze Ženevských úmluv o ochraně obětí ozbrojených konfliktů ze dne 12. srpna 1949, 

konkrétně ze Ženevské úmluvy o zacházení s válečnými zajatci a Ženevské úmluvy  

o ochraně civilních osob za války, okrajově odkazuji i ke zbylým dvěma, Ženevské 

úmluvě o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli  

a Ženevské úmluvě o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků ozbrojených sil 

na moři. Tyto úmluvy přinášejí podrobnou a konkretizující úpravu, zejména v případě 

otázky okupace. V oblasti organizovaného hnutí odporu uznávají existenci hnutí  

a stanovují základní podmínky, které musí hnutí a jeho členové dodrţovat, aby je bylo 

moţné povaţovat za kombatanty a garantovat jim některá práva v úmluvách upravená. 

Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí 

mezinárodních ozbrojených konfliktů z roku 1977 pak přináší další pohled na okupaci  

a pravidla chování pro kombatanty a civilisty, z nichţ jsou mnohá ztělesněním 

obyčejových norem.Dále jsem čerpala i z několika rezolucí Rady bezpečností a Valného 

shromáţdění OSN a z Komentáře Mezinárodního výboru Červeného kříže k Ženevské 

úmluvě o zacházení s válečnými zajatci z roku 1960, který ustanovení úmluvy dále  

a detailněji vysvětluje. Obyčejové humanitární právo jsme čerpala z publikace 

Customary International Humanitarian Law od Jean-Marie Henckaertse a Louise 

Doswald-Beckové. 
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V oblasti sekundární literatury jsem v případě obecných informací upravujících 

okupaci, charakteristiku mezinárodního či vnitrostátního ozbrojeného konfliktu  

a základních principů humanitárního práva vyuţívala údaje obsaţené v knize Jiřího 

Fuchse Mezinárodní humanitární právo, v kapitolách Veroniky Bílkové v učebnici 

Mezinárodní humanitární právo od Ondřeje, Šturmy, Bílkové, Jílka a kolektivu  

a v článku Marka Jukla Zásady mezinárodního humanitárního práva.Tématu okupace  

a okrajově i hnutí odporu na okupovaném území se věnuje i Příručka mezinárodního 

humanitárního práva pro ozbrojené síly od Frédérica de Mulinena. Postavením tzv. 

nelegálních kombatantů se pak zabývá studie Kennetha Watkina Warriors Without 

Rights? Combatants, Unpriviledged Belligerents, and the Struggle Over Legitimacy.  

Velké mnoţství informací také pochází  z internetových zdrojů, z článků jak 

analytických, tak zpravodajských, zejména v případě názorů na status Palestiny a také  

v případových studií v poslední části této práce. Tam jsem čerpala z anglicky psaných 

webových stránek izraelských i zahraničních médií. 

Struktura práce 

 Aby mohla tato práce řádně odpovědět na výzkumné otázky, je třeba, aby  

se nejprve zabývala a zodpověděla několik otázek základních, na kterých je dále 

vystavěna. První kapitola uvádí čtenáře do tématu izraelsko-palestinských vztahů a jeho 

historie, kdyţ stručně popisuje vývoj, ke kterému na území došlo od počátku aţ  

po současnost, zejména s důrazem na události 20. století. Následující kapitola se věnuje 

charakteristiky samotného Palestinského území, zjišťuje, jaké podmínky mezinárodní 

právo spojuje s okupací a s existencí mezinárodního konfliktu a zda tyto podmínky 

Palestina splňuje. Třetí kapitola se pak jiţ celá věnuje obyvatelům na okupovaném 

území a zejména hnutí odporu, podmínkám pro jeho existenci i postavení jeho 

bojovníků v případě, ţe tyto podmínky naplněny nejsou. Poslední kapitola se pak 

věnuje dvěma případům útoků, ke kterým došlo v pásmu Gazy a na Západním břehu,  

a analyzuje, zda byly provedeny v soulady s mezinárodním humanitárním právem či 

nikoliv. 
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1. Historie Izraelsko-Palestinských vztahů a současný stav na 

území 

 Území mezi Středozemním a Rudým mořem, na pomezí Afriky a Asie, území, 

na kterém se v současnosti nachází stát Izrael a palestinské oblasti, historicky 

procházelo významnými změnami v závislosti na tom, jak se zde střídaly mocnosti, jeţ 

oblast ovládaly. Dnes zde ţijí dva národy, palestinští Arabové a Ţidé. Oba si na území 

dělají nároky a oba tyto nároky jsou podloţeny logickými argumenty. Arabové zde ţili 

nepřetrţitě po staletí, toto místo je významné i pro jejich náboţenství. Ţidé území 

dnešního Izraele obývali ještě dříve, jiţ před naším letopočtem, avšak v roce 135 n. l. 

byli  Římany z Jeruzaléma vyhnáni a na území pak po staletí přebývaly jen drobné 

skupiny ţidovského obyvatelstva.
12

 Spory mezi Palestinci a Ţidy ohledně nároku na 

území jsou dlouhotrvající a pravděpodobně ještě dlouhotrvajícími budou. Významně tak 

ovlivňují minulost, současnost i budoucnost tohoto území a vztahy mezi dvěma národy. 

1.1 Od prvopočátků po 20. století 

 Prvním obyvatelstvem na území dnešního Izraele a Palestiny byli semité, 

Kanaánejci a další, kteří se zde usídlili okolo čtvrtého tisíciletí př. n. l. a podle nichţ se 

území začalo říkat Kanaán. Ţidé sem dorazili o něco později, ve 13. století př. n. l.  

a oblast Kanaánu postupně ovládli. Zhruba okolo roku 1020 př. n. l. pak vytvořili stát 

Izrael známý z Bible. Prvním králem se stal Saul, ale aţ jeho adoptivní syn David 

označil dobytý Jeruzalém hlavním městem říše. Za "zlatý věk starověkých Izraelců" je 

označovaná doba vlády krále Šalamouna.
13

 

 Za krále Šalamouna říše vzkvétala, po něm, zhruba v roce 926 př. n. l., se ale 

rozpadla na dvě země, Judeu s hlavním městem Jeruzalémem a Izrael s hlavním městem 

Samařím. Severní Izrael pak následně dobyli v roce 722 př. n. l. Asyřané, Judeu v roce 

586 př. n. l. Babyloňané. Ţidé v té době ze země ve většině případech uprchli pryč. 

Navrátit se mohli aţ za nadvlády Peršanů, v roce 538 př. n. l. Dále se na území postupně 

                                                           
12

 Chapman C. opak. cit., str. 13 

o 13
 Čejka M. Izrael a Palestina. Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu. 

Brno: Barrister & Principal, 2013, ISBN 978-80- 87474-90- 7, str. 15 - 16 



8 
 

vystřídali Ptolemáiovci a Seleukovci. V roce 142 př. n. l. Ţidé ovládli povstání proti 

Selelekuovcům a podařilo se jim opět osamostatnit se. Naposledy, od roku 63 př. n. l. na 

území opět dochází ke střídání vlád jednotlivých říší.  

 Nejprve přišli Římané. Za vlády Pompeia se ţidovské království stalo na Římu 

závislé. Oblast následně ovlivnila osobnost Jeţíše Krista a následný vznik nového 

náboţenství. Rok 66 n. l. je významný pro Velké ţidovské povstání. Římskou reakcí na 

něj bylo zničení Jeruzaléma a změnění názvu oblasti. Nově se jí říkalo Syrie-Palestina  

a Jeruzalému Aelia Capitolina. Velké mnoţství Ţidů bylo následně zabito, vyhnáno či 

prodáno do otroctví. V Syrii-Palestině jich zůstal jen zlomek. Po vyhnání Ţidů začalo v 

oblasti rozkvétat křesťanství, jeţ bylo v roce 331 n. l. zlegalizováno císařem 

Konstantinem.
14

 

 V sedmém století vzniklo další světové náboţenství, Islám, šířený Araby po 

Blízkém východě. Ti v roce 638 dobyli Jeruzalém, avšak na základě písemné dohody 

ponechali Ţidům i křesťanům samostatnost a náboţenskou svobodu. Arabové  

v Jeruzalémě, na místě bývalého Chrámu, vystavěli dvě mešity, Al-Aksá a Skalní dóm. 

Po roce 1009 se arabský postoj k zbylým dvěma náboţenstvím změnil, kostely byly 

bourány a nemuslimové pronásledováni. O devadesát let později byl Jeruzalém dobyt 

křiţáckým vojskem, které odstranilo Ţidy i muslimy a dostalo oblast pod vládu 

Evropanů. V období křiţáckého království byly na území stavěny nejrůznější chrámy  

a jiné náboţenské stavby. Dobu křiţáků vystřídalo v roce 1291 období mamelucké 

nadvlády, nadvlády egyptských muslimských vojáků. Od roku 1517 aţ téměř do konce 

první světové války, přesněji do roku 1917 oblast ovládala Osmanská říše. Ta zde 

zavedla centralizovanou vládu v čele se sultánem-chalífou a umoţnila návrat Ţidů. Ţidé 

se začali na svá historická území vracet v 17. a 18. století. V 19. století následovalo 

období "sionismu a arabského nacionalismu"
15

 umocněné první sionistickou vlnou 

imigrantů v roce 1882. V druhé polovině 19. století se v oblasti začali také angaţovat 

Britové. Zájem o oblast se ještě zvýšila, kdyţ zde byl roku 1869 dostavěn Suezský 

průplav. V roce 1917 pak Britové dobyli Jeruzalém.
16

 

                                                           
14

 Ibid. opak cit., str. 16 - 17 
15

 Ibid. opak. cit., str. 18 
16

 Ibid.  
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1.2 Vývoj ve 20. století 

 Konec první světové války přinesl území změnu. Turci byli poraţeni a museli se 

z Palestiny stáhnout. Na mírové konferenci ve Versailles se vítězné mocnosti války  

v roce 1920 rozhodly, ţe na území vznikne mandát Palestina, za nějţ bude odpovědná 

Velká Británie.
17

 Mandatář Palestiny odpovídal za "bezpečné založení židovské národní 

domoviny",
18

 ale také za dodrţování náboţenských a občanských práv všech 

palestinských obyvatel. 

 Během první světové války v Palestině docházelo k dalšímu postupnému nárůstu 

navrátivších  se Ţidů. Pravděpodobně i jejich zvyšující se počet stával příčinou 

mnohých násilných střetů mezi Ţidy a Araby ve 20. a 30. letech 20. století. Situace 

dospěla aţ tak daleko, ţe se Arabové v roce 1936 vzbouřili. Povstání však bylo ze 

strany Britů potlačeno. Mandatář o rok později sestavil tzv. Peelovu komisi, která měla 

situaci na území posoudit a rozřešit. Komise došla k závěru, ţe mandátní území ve 

formě, v jaké doposud bylo, je neudrţitelné, a navrhla rozdělit území na dva státy, 

arabský a ţidovský. K tomu však nedošlo. Dalším navrhovaném řešením se stala snaha 

o omezení přílivu Ţidů na území a o vznik jednoho společného ţidovsko-arabského 

státu. S tím Ţidé nesouhlasili. Druhá světová válka pak počet ţidovských imigrantů 

pouze zvýšila, v roce 1947 pak Ţidé představovali jiţ 31%
19

 palestinského 

obyvatelstva.
20

 

 Reakcí Velké Británie na problematickou situaci  bylo její oznámení, ţe se vzdá 

postu mandatáře Palestiny a oblast k 15. 5. 1948 podstoupí Organizaci spojených států. 

Dne 29. 11. 1947 schválilo Valné shromáţdění OSN rezoluci č. 181, která obsahovala 

postup při rozdělení území.
21

  Plán počítal se vznikem dvou států, ţidovského  

a arabského. Ten první by zabíral 55% rozlohy mandátu a ţilo by na něm 509 780 

Arabů a pouze 499 020 Ţidů.  V druhém státě vzniklém na zbývajících 45% by ţilo 9 

520 Ţidů a 749 101 Arabů. Z území by byl vyňat Jeruzalém a jeho bezprostřední okolí, 

                                                           
17

 Francie měla naopak na starosti Sýrii. 
18

 Chapman C., opak. cit., str. 28 
19

 Coţ představuje významný nárůst oproti 9% v roce 1914. Rozloha půdy vlastněné Ţidy se také zvýšila 

ze 2% z roku 1918 na 6% v roce 1947. 
20

 Chapman C., opak. cit., str. 27 - 28 
21

 Šturma, P. Posudek o právních následcích stavby zdi na obsazeném palestinském území [online]. 

Dostupné na https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nrptembqgrpxa6s7hfpxg5dsl4ytg (navštíveno 13. 3. 2016) 
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měl se stát "mezinárodní zónou".
22

  Plán však mezi Araby nebyl přijat, ti jej kritizovali 

za řešení, které zvýhodňuje Ţidy, a za něco, co jim bylo vnuceno shora. Bezprostřední 

reakcí na plán OSN bylo rozpoutání války. Dne 14. května 1948 pak dr. Chaim 

Weizmann vyhlásil vznik nového státu Izrael. Ten se Arabové rozhodli zničit. V bojích 

však neměli mnoho úspěchů a izraelské armádě se nakonec podařilo obsadit oblasti na 

severu i jihu země.
23

 Válku ukončila aţ Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 62 z 16. 11. 

1948. OSN v následujícím roce zprostředkovala uzavření dohod o příměří mezi 

Izraelem a jeho sousedy. Důsledkem války nedošlo k vytvoření původně plánovaného 

Arabského státu, na základě dohod o příměří uzavřených mezi stranami konfliktu byla 

jednotlivá území plánovaného státu připojena k jednotlivým státům. Egypt si tak ke 

svému zemí připojil pásmo Gazy a Jordánsko pak Západní břeh.
24

 Dohoda  

s Jordánskem zahrnovala vytvoření tzv. Green Line, demarkační linie, o níţ se obě 

země zavázaly, ţe ji nepřekročí.
25

 Ostatní území, zejména severní Galilea a Negev, byla 

připojena k Izraeli. Z Jeruzaléma se, v rozporu s původním plánem, nestalo mezinárodní 

město. Naopak, byl rozdělen na tzv. Východní Jeruzalém spadající pod správu 

Jordánska, a tzv. Západní Jeruzalém, patřící Ţidům a později prohlášený za izraelské 

hlavní město.
26

 V té době se Izrael rozkládal na 77% původního území, coţ 

představovalo o celou třetinu více, neţ mu původní plán OSN sliboval. Jordánsko 

anektovalo Západní břeh Jordánu a Východní Jeruzalém. 

 Nenastalo pak desetiletí, aby se v této oblasti nerozhořel nějaký konflikt. V 50. 

letech 20. století to byla tzv. Suezská krize následovaná válkou, kdy Izrael vyuţil 

znárodnění Suezského průplavu Egyptem, a na základě tajné dohody s Velkou Británií  

a Francií Egypt napadl. Pod tlaky USA se však Izrael nakonec musel z velké části 

obsazeného území  (zejména Sinajského poloostrova) stáhnout. V druhé polovině 60. let 

20. století začalo opět docházet k potyčkám mezi Izraelem a jeho arabskými sousedy, 

které vyústili v tzv. Šestidenní válku.
27

 V té Izrael obsadil zbytek území, která původně 

tvořila mandát Palestinu, i některá další, jmenovitě Východní Jeruzalém a Západní břeh 

Jordánu, patřící Jordánsku, pásmo Gazy a Sinajský poloostrov aţ k Suezskému 

                                                           
22

 Chapman C., opak. cit., str. 30 
23

 Ibid. 
24

 Čejka M., opak. cit., str. 84 
25

 Šturma, P., opak. cit. 
26

 Čejka M., opak. cit., str. 84 
27

 Chapman C., opak. cit., str. 31 
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průplavu, spravované Egyptem, a Golanské výšiny.
28

 Porušil tak i dohodu s Jordánskem 

o dodrţování ustavené demarkační linie. Dne 22. 11. 1967 vyzvala OSN Izrael 

prostřednictvím rezoluce Rady bezpečnosti č. 242, aby se z okupovaného území stáhl.
29

 

Rezoluce výslovně stanovila "nepřípustnost nabytí území válkou"
30

 a kromě poţadavku 

na staţení izraelských vojsk z okupovaných oblastí také uznávala právo Izraele na 

existenci.
31

 Ten však na výzvu nereagoval a nevyslyšel ani výzvy následující obsaţené 

v dalších rezolucích č. 298 a 478 z let 1971 respektive 1980.
32

  

 V roce 1973 zaútočila egyptská armáda na Izrael se záměrem znovuzískat 

Sinajský poloostrov.
33

 To se Egyptu nepovedlo. Tento konflikt však vedl k historické 

návštěvě egyptského prezidenta Sadáta v Jeruzalémě v roce 1977, kde sousedé začali 

řešit a domlouvat mírový plán. Jejich úsilí vyústilo v dohodu z Camp Davidu z roku 

1978, ve které se Egypt, Izrael a USA zavázali, ţe Izrael opustí Sinaj, ţe oba státy, 

Egypt i Izrael, budou pracovat o zlepšení svých vzájemných vztahů a ţe v budoucnu 

budou navazovat další mírová jednání, která by měla přinést "plnou autonomii" pro 

Palestince v Gaze i na Západním břehu Jordánu. 

 V následujících letech ale Izrael pokračoval v rozšiřování svého území, kdyţ  

v roce 1978 vtrhl do Libanonu, kde se snaţil zneškodnit palestinské oddíly vyuţívající 

oblast jako základnu pro útoky na Izrael. Konflikt se táhl aţ do roku 1982, kdy se 

Izraelci z území Libanonu víceméně (kromě oblasti u jiţní hranice země) stáhli.  

Zároveň v roce 1981 Izrael schválil zákon o Golanských výšinách a území k sobě v 

zásadě anektoval. 

 Okupace palestinských území Izraelem, která začala v roce 1967, s sebou po 

celou dobu následujících dvaceti let nesla projevy nesouhlasu ze strany Palestinců. Ty 

se stupňovaly a vyústily mezi lety 1987 aţ 1993 v tzv. První intifádu, neboli povstání. 

Při násilných protestech došlo k velkých ztrátách na ţivotech, zejména palestinských 

obyvatel.
34

 V průběhu povstání, dne 15. 11. 1988, vydala palestinská národní rada 

Deklaraci nezávislosti a odvolávajíc se Rezoluce Valného shromáţdění OSN z roku 

                                                           
28

 Autor neuveden. Six-Day War: Before the war - Six-Day War: After the war [online]. Dostupné na 

http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/middle_east/03/v3_israel_palestinians/maps/html/six_day_war.stm 

(navštíveno 1. 4. 2016) 
29

 Šturma, P., opak. cit. 
30

 Chapman C., opak. cit., str. 32 
31

 Ibid. 
32

 Šturma, P., opak. cit. 
33

 Tyto boje byly označeny za tzv. Říjnovou, neboli Jom kipúrskou válku 
34

 Usmrceno jich bylo minimálně 1095, 20 000 pak zraněno. 
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1947 č. 181, která obsahuje právo Palestinců na suverenitu,
35

 vyhlásila tak stát 

Palestina, jenţ měl leţet na územích obsazených Izraelem.  Existence nového státu byla 

tehdy uznána 55 státy.
36

 

 Pro 90. léta 20. století se stal typický mírový proces, kterého se za podpory 

silných mezinárodních aktérů, zejména USA, zúčastnily obě strany izraelsko-

palestinského konfliktu. V listopadu 1991 byla do Madridu svolána třídenní konference, 

které se zúčastnil Izrael i palestinští zástupci, kteří však byli oficiálně členy Jordánské 

delegace, vzhledem k tomu, ţe Izrael odmítl uznat Organizaci pro Osvobození Palestiny 

(dále jen "OOP"). Zúčastněné země se na konferenci domluvili, ţe budou v mírových 

rozhovorech pokračovat i v budoucnosti. Ne však celá palestinská společnost 

označovala konferenci za pozitivum, některá extremistická uskupení, mezi nimi 

Islámský dţihád a Hamás, nazvaly snahy stran domluvit se za "zradu Palestiny".
37

  

 V prosinci 1992 začala norská vláda zprostředkovávat tajné rozhovory, na 

jejichţ základě vznikla Deklarace principů týkajících se prozatímního uspořádání 

samosprávy, podepsaná 13. září 1993 ve Washingtonu Jicchakem Rabinem, izraelským 

premiérem, a Jásirem Arafatem, zastupujícím Palestince.
38

 Izrael poprvé uznal 

Organizaci pro osvobození Palestiny za zástupce Palestinců. OOP recipročně přiznala 

právo Izraele na existenci. Podle této dohody měla v Gaze a v Jerichu vzniknou 

palestinská samospráva.
39

 Mírová dohoda z Osla navrhla dvoufázový proces, který by 

vedl k vybudování partnerství a důvěry mezi znepřátelenými stranami. Izrael se zavázal 

téměř úplně stáhnout z Gazy a v několika fázích i z částí Západního břehu. Na těchto 

Izraelem zanechaných územích by pak moc a kontrolu vykonávala zvolená Palestinská 

autorita (dále jen "PA"). Palestinci recipročně  slíbili spolupracovat s Izraelem v boji 

proti terorismu a kontrolovat bezpečnost na získaných územích. Po uplynutí pěti let by 

pak došlo k dalším hovorům, které by vedly k vytvoření konečné verze mírové smlouvy 

obsahující vyznačení jasných hranic, bezpečnostních zajištění, stanovení statusu 

Jeruzaléma, ţidovských osad v Gaze a na Západním břehu, otázku restitučních práv 

                                                           
35

 Autor neuveden. About Palestine. Declaration of Independence. [online]. Dostupné na 

http://palestineun.org/about-palestine/ (navštíveno 1. 4. 2016) 
36

 Chapman C., opak. cit., str. 34 
37

 Chapman C., opak. cit., str. 35 
38

 Za tuto iniciativu pak byli Rabin, Peres a Arafat oceněni Nobelovou cenou za mír za rok 1994. 
39

 Ibid. 
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navrátivších se palestinských uprchlíků a otázku vzniku nezávislého státu Palestinců.
40

  

Izrael začal na jaře 1994 plnit první závazky vznikající mu z mírové dohody a počal 

stahovat svá vojska z Jericha a Gazy. Járis Arafát následně 1. července označil Gazu za 

sídlo palestinské samosprávy. První kroky i ty následné však byly provázeny 

oboustrannou nespokojeností a výčitkami. Palestinské straně se nelíbilo, ţe se Izrael  

z okupovaných území nestahuje dostatečně rychle, Izrael palestinskou samosprávu 

obviňoval z tolerance vůči teroristickým uskupením, které pokračovaly v provádění 

útoků na izraelské cíle.
41

  

 Dne 28. září 1995 pak Rabin a Arafat uzavřeli ve Washingtonu další dohodu, 

tzv. Oslo II. Ta měla Palestincům zajistit samosprávu na některých územích Západního 

břehu a obsahovala i plány na uspořádání palestinských voleb. Západní břeh byl 

rozdělen do tří oblastí v závislosti na tom, kdo na nich měl vykonávat kontrolu. Oblasti 

A spadaly zcela pod samostatnou kontrolu Palestinců. V oblastech B byly pravomoci 

sdílené, Palestinci měli zodpovídat za civilní kontrolu a Izraelci dohlíţet nad 

bezpečností oblasti. Oblasti označené jako C měly i nadále spadat výlučně do moci 

Izraele. Oslo II bylo následně ratifikováno v izraelském Knessetu, avšak premiér Rabin 

si za své činy vyslouţil tvrdou kritiku, zejména od konzervativní strany Likud. Dne 4. 

listopadu 1995 byl pak na premiéra Rabina spáchán ze strany ţidovského extremisty 

atentát.  

 Strany se přesto ještě nějakou dobu snaţily ujednání Osla II dodrţovat. Izrael se 

stáhnul z velkých palestinských měst, na palestinském území se v roce 1996, i přes 

nevoli Hamásu, konaly volby. V květnu 1996 se však novým izraelským premiérem stal 

Benjamin Netanyahu stojící v čele strany Likud. S jeho nástupem k moci a se 

zvyšujícími se nepokoji a útoky začal postupný útlum mírového procesu.
42

 

 V červenci 2000 se v Camp Davidu za přítomnosti Billa Clintona konaly další 

hovory mezi Ehudem Barakem, novým izraelských premiérem, a Jásirem Arafatem, při 

nichţ mělo dojít k sestavení konečné dohody. K plánovanému však nedošlo. Izrael 

obviňoval Palestince, ţe odmítají velkoryse navrhovaná řešení. Palestinci však izraelské 

ústupky nepovaţovali za natolik velkorysé, aby s nimi mohli souhlasit. Izrael mimo jiné 

                                                           
40

 Autor neuveden. Shattered Dreams of Peace. The Nehotiations. [online]. Dostupné na 

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/oslo/negotiations/ (navštíveno 1. 4. 2016) 
41

 Chapman C., opak. cit., str. 36 
42
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nabízel navrácení Východního Jeruzaléma Palestincům a svolení s označením 

Jeruzaléma za palestinské hlavní město. Avšak navrácení se netýkalo starého 

jeruzalémského města, jehoţ místa jsou posvátná a historicky významná nejen pro Ţidy, 

ale i pro Palestince. Předseda strany Likud, Ariel Šaron, dne 28. září 2000 navštívil 

Chrámovou horu a uvedl, "že bude usilovat o to, aby se Izrael nikdy nevzdal svých 

nároků"
43

 na toto místo. Toto gesto bylo mnohými Palestinci vnímáno jako provokace  

a bývá označováno za spouštěcí prvek vlny násilností označované jako druhá,  

tzv. Al-Aksá, intifáda. Nepokoje přinesly mnoho obětí, ale zejména zcela zastavily 

mírový proces, kterého se v uplynulém desetiletí obě strany účastnily.
44

 

1.3 Blízká minulost a současnost 

 V roce 2001 zvítězil v předčasných volbách Ariel Šaron a stal se tak izraelským 

premiérem. V průběhu své vlády prosadil dvě významné rozhodnutí. Jedním bylo 

zahájení stavby bezpečnostní bariéry, která by oddělila Západní břeh Jordánu od zbytku 

území.
45

 Tím druhým pak bylo úplné jednostranné staţení Izraele z pásma Gazy, 

oficiálně dokončené dne 11. září 2005.
46

 Ani toto však nepřineslo zmírnění násilí  

a neustále vyvstávají otázky, do jaké míry se Izrael svým odchodem skutečně vzdal 

reálné kontroly nad územím.  

 V současnosti jsou největším problémem raketové útoky ze strany palestinských 

radikálních uskupení mířené z Gazy na izraelská území. Tyto útoky jsou nerozlišující  

a dopadají i do oblastí obydlených civilisty. Podle zprávy izraelského Ministerstva 

zahraničních věcí bylo například v roce 2012 na izraelském území nalezeno celkem  

1 632 raket. Raketové útoky se staly podněty pro několik vojenských operací vedených 

ze strany Izraele proti palestinským hnutím. Posledními dvěma byly v na podzim roku 

2012 tzv. Pilíř obrany a v létě roku 2014 Ochranné ostří. Za letošní rok, podle dat 

zjištěných do 15. března 2016, bylo na území Izraele zaznamenáno jiţ osm raket, ty 
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však většinou dopadly do neobydlených oblastí, ţádné újmy na majetku, zdraví či 

ţivotech uváděny nejsou.
47
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2. Jsou Palestinská území okupovaná? 

 Existence hnutí odporu je úzce svázána s existencí okupace. Tato souvislost 

vyplývá jiţ ze samotného názvu hnutí, které svou činností provádí odpor proti 

okupantovi. Na území, které není okupované, sice mohou vznikat uskupení "odporu" 

proti jiným situacím či skutečnostem, například ve smyslu civilního nenásilného či 

násilného projevu nevole formou občanských aktivit, není však moţné je povaţovat za 

organizované hnutí odporu, ve smyslu mezinárodního humanitárního práva, které 

rozeznává pouze hnutí odporu proti okupaci. Z tohoto důvodu je proto nezbytné se 

nejprve, před tím, neţ se tato práce začne blíţeji věnovat postavení hnutí odporu, 

podmínkám pro jeho existenci a pro legalitu jeho činů,  zaměřit na charakteristiku 

samotného Palestinského území a jeho vztahů s Izraelem. Zejména je třeba zodpovědět, 

zda jsou Palestinská území Izraelem skutečně okupovaná a jaké právo na ně lze za 

současné situace aplikovat. 

2.1 Okupované území 

Okupace můţe nastat z mnoha příčin, můţe mít různý průběh i délku svého trvání. 

Mezinárodní humanitární právo však okupaci vnímá především jako stav prozatímní, 

stav, který není stavem trvalým a který se dříve či později změní; buďto bude území 

vráceno státu, kterému dříve patřilo, anebo strany konfliktu mezi sebou uzavřou 

dohodu, jeţ nový status původně okupovaného území upraví.
48

 

Okupace jako taková byla vyuţívána jako jeden z válečných postupů v průběhu 

celé historie válečného práva, Jiří Fuchs však ve své knize Mezinárodní humanitární 

právo upozorňuje na to, ţe jako samostatný titul, který zakládá práva a povinnosti stran 

v konfliktu, začala být okupace vnímána aţ v době po Vídeňském kongresu konaném v 

roce 1815. V přednapoleonské době byla válka pouţívána stranami konfliktu  

k legálnímu nabývání nových území. Tato území válčící strana nejprve dobyla  

a následně obsadila a připojila ke své říši. Vídeňský kongres však zavedl pravidlo, ţe 

takto obsazené území smí válčící strana anektovat aţ poté, co došlo k ukončení 

                                                           
48

 Bílková V., Část třetí, kapitola I. Ţenevské právo - ochrana obětí ozbrojeného konfliktu. In Ondřej J., 
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nepřátelství a strany konfliktu mezi sebou uzavřely mírovou smlouvu.
49

 Období mezi 

reálným obsazením území jednou ze stran konfliktu, která na tomto teritoriu začala 

vykonávat jeho faktickou správu, a uzavřením mírové smlouvy, začalo být nazýváno 

okupací.
50

 

Lze říci, ţe okupace obecně začíná tím, ţe nepřátelská armáda přijde, dobude  

a obsadí území jiného státu. V historii se však vyskytují i případy, kdy armáda okupační 

mocnosti  byla na následně okupované území pozvána jeho vládou, či situace kdy jiţ 

přítomné vojsko odmítlo území opustit.
51

 Noura Erakat poznamenává, ţe "počátek 

vojenské okupace představuje vítězství jedné válčící strany nad druhou"
52

. Ke konci 

okupace pak obyčejně dochází, kdyţ je okupant poraţen a území opustí či je z něj 

vyhnán. Existují však i jiné varianty a ne vţdy představuje pokračující přítomnost cizí 

armády na území okupaci, například v případě, ţe vláda nebo jiný orgán správy 

původně okupovaného území, jenţ znovuzískal suverenitu, s přítomností cizích 

ozbrojených sil na svém území souhlasí. V případě jakékoliv změny, se kterou by vláda 

suverénního území nesouhlasila, však můţe dojít k opětovné okupaci.
53

  

V současnosti je otázka legality pouţití síly, která vedla k okupaci, upravena  

v Chartě OSN a spadá do oblasti práva na válku, tedy jus ad bellum. Jakmile však 

okupace nastane, její právní reţim upravuje jus in bello nezávisle na tom, zda bylo 

legální okupaci provést či nikoliv. Mezinárodní humanitární právo tedy nezjišťuje 

příčiny a důvody, pro které k okupaci došlo, upravuje pouze situaci, kdy jiţ faktická 

okupace existuje. V takovém případě pak dochází k aplikaci okupačního práva 

nezávisle na tom, zda je samotná okupace povaţována za legální či nikoliv či zda byla 

schválena Radou bezpečnosti OSN, a nezávisle na tom, jak je označována.
54

   

Kdy však konkrétně dochází k okupaci a jaké jsou podmínky, jeţ musí být 

naplněny, aby území mohlo být označeno za okupované a aby na něj bylo moţné 

vztahovat okupační právo, je otázkou ustanovení obsaţených v mezinárodních 
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 Tato smlouva však měla účinky ex tunc. 
50

 Fuchs J. Mezinárodní humanitární právo. Praha: Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských 

informací a sluţeb, 2007, ISBN 978-80-7278.424-0, str. 139 
51
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smlouvách a jejich výkladu. Příloha Haagské úmluvy z 18. října 1907 (dále jen "Haagká 

úmluva"), Řád války pozemní, ve svém čl. 42 uvádí základní definici okupovaného 

území. Tato definice stanoví, ţe "území je považováno za okupované, když se nachází  

v moci ozbrojených sil nepřátelské armády", a dále dodává, ţe se "okupace vztahuje 

pouze na území, nad kterým taková moc byla ustavena a může být vykonávána".
55

 Co 

však znamená označení "skutečně se nachází v moci" nepřítele ponechává tato úmluva 

výkladu. Kenneth Watkin ve svém článku vychází z komentáře MVČK a vysvětluje, ţe 

takováto skutečná moc nad územím zahrnovala  schopnost realizovat efektivní kontrolu 

nad daným územím, jeţ by například byla schopná potlačit povstání místního 

obyvatelstva.
56

 Watkin i Jiří Fuchs dále podotýkají, ţe ustanovení této úmluvy se 

nevztahují na situaci, kdy je území nepřátelskou armádou teprve dobýváno, nebo kdyţ 

armáda územím pouze prochází. Tato ustanovení bylo tedy moţné aplikovat pouze aţ 

na území, na kterém byla okupační moc ustavena a vykonávána. Zároveň ale také oba 

autoři upozorňují na to, ţe pohled na takovýto výklad se patrně od roku 1907, kdy 

vznikl Řád války pozemní, do roku 1949, ze kterého pochází Ţenevská úmluva  

o ochraně civilních osob za války
57

 (dále jen "Ţenevská úmluva IV"), změnil.
58

 

Na znění Ţenevských úmluv se podepsalo čtyřicet let dalšího vývoje 

mezinárodního humanitárního práva a zejména tehdy čerstvé zkušenosti z obou 

světových válek. Reakcí na nedávné události druhé světové války je i ustanovení 

společného článku 2 Ţenevských úmluv. To obecně stanoví, ţe se úmluvy budou 

"rovněž vztahovat na všechny případy částečné nebo úplné okupace území některé 

smluvní strany, i když se tato okupace nesetká s vojenským odporem".
59

 Úkolem tohoto 

článku bylo vyplnit mezeru, která vznikla v situacích, při nichţ sice došlo k obsazení 

cizího území, ale obyvatelé tohoto území se proti okupaci nebránili.
60

 Došlo tím tedy  

k rozšíření aplikovatelnosti úmluv i na případy nenásilného obsazení území.  

Jiří Fuchs se zamýšlí nad tím, zda se části III oddílu III Ţenevské úmluvy IV, která 

obsahují pravidla, jimiţ se strany musí řídit na obsazených územích, aplikují za stejných 
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podmínek, které určuje ustanovení čl. 42 Řádu války pozemní, jenţ obecně definuje 

okupaci, či zda v době vzniku Ţenevských úmluv, zejména vlivem čerstvých válečných 

zkušeností, došlo jiţ k posunutí vnímání definice okupovaného území, obzvláště  

v případě naplnění pojmu skutečné kontroly na územím.
61

  

Otázka definice okupovaného území a zmíněného pojmu s sebou nyní přináší dva 

odlišné pohledy. Na základě prvního, který doporučuje komentář Mezinárodního 

výboru Červeného kříţe (dále jen "MVČK"), jde o okupaci vţdy, pokud strana konfliktu 

nad cizím územím získá alespoň částečnou autoritu či kontrolu. V takovém případě by  

i postupující armáda v průběhu počáteční invaze byla vázána pravidly okupačního 

práva.
62

 Tento názor se odklání od původního pojetí termínu okupace a staví na 

domněnce, ţe Ţenevská úmluva IV nezanechává ve svých ustanoveních právní mezery. 

Znamená to tedy, ţe nepřátelská armáda je okamţikem vstupu na cizí území,  

i v případě, ţe by na něm neplánovala setrvat, vázána Ţenevskou úmluvou IV a jejími 

pravidly pro obsazená území.  Neexistuje zde tedy ţádná zatímní fáze, mezi vstupem 

armády na území a jejím ovládnutím tohoto teritoria.
63

  

Druhý přístup vyţaduje splnění přísnějších podmínek a je preferován zejména ve 

vojenských manuálech. Podle něj jde o okupaci pouze tehdy, kdyţ je strana konfliktu, 

okupující síla, skutečně schopná vykonávat dostatečnou autoritu a kontrolu na 

okupovaném území a dodrţovat veškeré povinnosti, které jí plynou z okupačního 

práva.
64

 Předpokladem pro výkon skutečné moci nad územím je tedy stabilizace 

okupace.
65

 K tomuto výkladu se kloní učebnice Mezinárodního humanitárního práva, 

které vyzdvihuje zejména výkon nezbytné efektivní kontroly nad územím,
66

  

i Mezinárodní soudní dvůr ve svém posudku o právních následcích stavby zdi na 

obsazeném palestinském území. 
67

 Frédéric de Mulinen pak shrnuje, ţe v situaci, kdy 

armáda protivníka zatím pouze na cizím území bojuje, lze toto území označit pouze za 
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obsazené, nikoliv však za okupované.
68

 Před tím, neţ je území skutečně okupováno se 

tak na něj nemohou vztahovat ustanovení okupačního práva, ale pouze vnitrostátní 

zákony, právo lidských práv a části Ţenevských úmluv, jeţ se vztahují na civilní 

obyvatelstvo obecně.
69

 

Je-li území povaţováno za okupované, je nutné, aby se tato okupace řídila 

následujícími základními zásadami: 

1. Okupace je stavem prozatímním a z toho také vyplývá, ţe aplikovatelnost 

práv, která zákony okupace okupantovi přidělují, je rovněţ časově 

omezená. 

2. Okupační mocnost nad okupovaným územím nezískává suverenitu.
70

 

3. Okupační mocnost má povinnost udrţovat na okupovaném území pořádek, 

avšak také povinnost respektovat a ponechat v platnosti zákony na 

okupovaném území účinné před samotnou okupací. Jedinou výjimkou jsou 

zákony, které by ohroţovaly bezpečnost, anebo představovaly překáţku pro 

aplikaci okupačního práva. Trestní soudy a civilní úřady a soudy a jejich 

působnost na okupovaném území musejí rovněţ zůstat zachovány. 

Okupační mocnosti je povoleno vydávat nové právní normy pro okupované 

teritorium, avšak jen v případě, ţe jsou potřebné pro dodrţování 

okupačního práva, výkon správy nad okupovaným územím či pro ochranu  

a bezpečnost okupační mocnosti, jejího majetku, členů a správy.
71

 

4. Okupační mocnost má povinnost zajistit dostatečné hygienické  

a zdravotnické standardy, mnoţství léků a potravin pro obyvatelstvo 

okupovaného území. 

5. Obyvatelé okupovaného území nesmějí být nuceni vstoupit do ozbrojených 

sloţek okupační mocnosti,
72

 ani k tomu nesmějí být přesvědčováni. Tomuto 

obyvatelstvu však lze, za splnění přísných podmínek, nařídit výkon 

nucených prací. Podmínky zejména vyţadují, aby pracující byli starší  

18 let, práci vykonávali pouze uvnitř okupovaného území a získávali za ni 
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spravedlivou odměnu. Tato práce smí být vykonávána jen pro místní civilní 

obyvatelstvo nebo pro okupující armádu.
73

 

6. Jsou zakázány jakékoliv přesuny obyvatelstva okupovaného území v rámci 

a vně tohoto území.
74

 Výjimkou je evakuace těchto osob z bezpečnostních 

důvodů. Rovněţ je zakázáno přesouvat vlastní obyvatelstvo okupující 

mocnosti na okupované území, či jeho přesun pouze podněcovat.
75

 

7. Zakázány jsou také kolektivní tresty, represálie vůči chráněným osobám  

a jejich majetku a zadrţování rukojmí.
76

 

8. Okupační mocnost nesmí konfiskovat ani ničit (není-li to z vojenských 

důvodů naprosto nezbytné) jakýkoliv soukromý či veřejný majetek, musí 

také respektovat kulturní vlastnictví okupovaného území.
77

 

9. Ti, jiţ byli obviněni z trestné činnosti, mají právo být souzeni podle 

mezinárodně uznaných zásad spravedlivého procesu. 

10. Červenému kříţi a jeho pracovníkům musí být povoleno vykonávat na 

okupovaném území humanitární aktivity.
78

 

2.2 Mezinárodní a vnitrostátní ozbrojený konflikt 

 Společný článek č. 2 Ţenevských úmluv definuje, na které typy konfliktů bude 

moţné tyto úmluvy aplikovat. Vyplývá z něj, ţe se úmluvy vztahují "na všechny 

případy vyhlášené války nebo jakéhokoli jiného ozbrojeného konfliktu vzniklého mezi 

dvěma nebo více Vysokými smluvními stranami"
79

 a to i v případech, kdy jedna ze stran 

existenci války neuznává. Článek dále dodává, ţe "se úmluva bude rovněž vztahovat na 

všechny případy částečné nebo úplné okupace celého území" některé ze smluvních stran 

a to i v případech, ţe se tato okupovaná strana nebude bránit.
80

 Smluvní strany 

Ţenevských úmluv tak v zásadě zařadily válečnou okupaci pod pojem mezinárodního 

konfliktu. Je to logické, jelikoţ jiţ ze samotného pojmu okupovat vyplývá, ţe se jedná  

o obsazení a výkonu moci nad územím, jeţ není součástí okupační mocnosti. Bylo-li by 
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toto území součástí okupační mocnosti, nemusela by jej mocnost kvůli výkonu své 

správy obsazovat a okupovat. Na území, která jsou součástí států,  se automaticky 

vztahují právní normy těchto států a tyto státy na daných teritoriích vykonávají větší či 

menší mírou vlastní správu. Vzhledem k tomu, ţe stav okupace můţe nastat pouze 

jedná-li se o ozbrojený konflikt, je nutné definovat mezinárodní a vnitrostátní ozbrojený 

konflikt a určit rozdíly mezi nimi. 

Rozlišování mezi oběma typy konfliktů je v mezinárodním humanitárním právu 

důleţité, a to zejména proto, ţe kaţdý z těchto dvou typů konflikt podléhá jinému 

právnímu reţimu. Zatímco ustanovení, která upravují historicky starší mezinárodní 

ozbrojené konflikty, je značné mnoţství, úprava vnitrostátních ozbrojených konfliktů je 

významně chudší. Důvodem jsou zájmy států. Ty si přejí, aby právo upravovalo vztahy 

mezi nimi, jsou však obezřetnější v situacích, kdy by úprava ozbrojených konfliktů 

měla zasahovat do oblasti výkonu jejich vlastní suverenity.
81

 

Dělení ozbrojených konfliktů na několik kategorií, zejména na vnitrostátní  

a mezinárodní, je záleţitostí aţ konce 20. století. Zároveň i samotný pojem ozbrojený 

konflikt je označením poměrně novým. Historicky, zhruba aţ do poloviny 20. století, se 

pouţívalo označení válka.
82

 Tento pojem byl vnímán velmi úzce. Za válku byly 

označovány pouze značně intenzivní boje mezi státy. Další podmínkou války, jak ji 

stanovil Řád války pozemní z roku 1907, bylo její řádné vyhlášení. Samotnou definici 

války však tato úmluva nestanovila, coţ vedlo ke značným neshodám a diskuzím, co 

vše je moţné za válku povaţovat a co nikoliv. Běţnou kličkou fakticky válčících států 

bylo válku nevyhlásit. To bylo následně vyuţíváno k odůvodnění, proč tyto státy ve 

svých bojích nedodrţovaly pravidla válečného práva. To vedlo k ústupu od pouţívání 

pojmu válka v rámci práva humanitárního a k postupnému nástupu označení ozbrojený 

konflikt. Ten je vnímán jako pojem širší, jelikoţ pro jeho naplnění právo nenařizuje 

jeho oficiální vyhlášení, ani určitou stanovenou intenzitu střetů. Ozbrojený konflikt 

navíc nemusí být pouze konfliktem vzniklým mezi státy, podřazuje se pod něj  

i vnitrostátní ozbrojený konflikt. Nicméně ani s nástupem nového pojmu nedošlo ke 

vzniku jeho univerzální definice. Za jednu z prvních, šířeji pouţívaných definic je proto 

povaţována aţ definice vyřčená Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou 
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Jugoslávii v roce 1995 v případu Tadić. Ta vnímá ozbrojený konflikt jako "uchýlení se  

k ozbrojené síle mezi státy, nebo déletrvající ozbrojené násilí mezi vládní autoritou  

a organizovanými ozbrojenými skupinami či mezi takovými skupinami uvnitř jednoho 

státu".
83

 Tato definice není definicí ideální, jelikoţ sama uţívá poněkud vágní pojmy 

vyvolávající mnoţství dodatečných otázek. Představuje však snahu zachytit kompromis 

mezi dvěma rozdílnými zájmy, jimiţ jsou na jedné straně flexibilita, která dovoluje 

reagovat na jednotlivé konkrétní případy, a na straně druhé určitá právní jistota, která 

vyţaduje přesné definování termínu. 

Je také důleţité dodat, ţe "naplnění znaků ozbrojeného konfliktu, a tím  

i aplikovatelnost mezinárodního humanitárního práva, je věcí objektivní skutečnosti, 

nikoliv subjektivního názoru stran v konfliktu, popř. jiných aktérů".
84

 Z toho vyplývá, ţe 

dojde-li k zahájení nepřátelství, bude na všechny následné akce v průběhu tohoto 

nepřátelství aplikováno mezinárodní humanitární právo upravující ozbrojený konflikt 

nezávisle na tom, zda s tím strany konfliktu souhlasí či nikoliv. Tyto strany jsou 

následně povinny nezávisle na své vůli ustanovení upravující ozbrojený konflikt 

dodrţovat.
85

 

2.2.1  Mezinárodní ozbrojený konflikt 

 Mezinárodní ozbrojené konflikty nepatřily za poslední desetiletí k nejčastějším 

ozbrojeným konfliktům a jejich počty neustále klesají. I přes jejich malý počet s sebou 

však tyto konflikty přinášejí ţivou diskuzi, zejména týkající se pouţívání určitého druhu 

zbraní.
86

  

 Mezinárodní konflikt ve smyslu společného čl. 2 Ţenevských úmluv nastává ve 

všech případech, kdy mezi dvěma či více státy dojde k bojům za pouţití ozbrojených 

sil. A to nezávisle na tom, zda se válčící strany a jejich vlády navzájem uznávají či 

nikoliv. Ţenevská úmluva IV pak v roce 1949 pojem rozšířila i na částečnou či úplnou 

okupaci území některé ze smluvních stran úmluvy a to i v případě, ţe se tato okupace 

nesetkala s ţádným odporem.
87

 Od roku 1977, po přijetí Dodatkového protokolu  

                                                           
83

 Bílková V.,  Část první, kapitola IV. Působnost norem mezinárodního humanitárního práva. opak. cit., 

str. 38 - 39 
84

 Ibid., str. 40 - 41 
85

 Ibid. 
86

 Ibid., str. 42 
87

 Fuchs J. opak. cit., str. 28 



24 
 

k Ţenevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených 

konfliktů (dále jen "Protokol I"), byly mezi mezinárodní ozbrojené konflikty zařazeny 

také boje za národní osvobození.
88

  

 Na mezinárodní ozbrojené konflikty je aplikováno větší mnoţství právních 

norem: Ţenevské úmluvy z roku 1949, Dodatkový protokol I z roku 1977 a smlouvy 

haagského práva. Tato úprava je poměrně široká, chrání oběti bojů a omezuje způsoby  

a prostředky vedení války. Rozebírá také postavení účastníků v mezinárodním 

ozbrojeném konfliktu, kdyţ je dělí na civilisty, jiţ jsou právem chráněni, je zakázáno na 

ně útočit a sami se nesmí přímo účastnit bojů, a na kombatanty, kteří se bojů účastnit 

mohou, aniţ by za to byli stíháni, stávají se legitimním cílem útoků  a z nichţ se  

v případě zajetí stanou váleční zajatci s mnoţstvím práv.
89

 

 Mezistátní ozbrojené konflikty jsou konflikty nastalé mezi dvěma či více státy, 

jeţ navíc mohou být uskupeny v některé z organizací kolektivní bezpečnosti či 

sebeobrany, mezi něţ patří OSN respektive NATO. Tyto konflikty je moţné rozdělit na 

války vyhlášené, které v současnosti patří uţ jen do historie, a "faktické ozbrojené 

konflikty", při nichţ válka vyhlášena nebyla, které však naplňují definici ozbrojeného 

konfliktu, jelikoţ při nich dochází k faktickému provádění nepřátelských akcí.
90

 Dále se 

mezi mezistátní konflikty řadí i případy okupace ve smyslu společného článku 2 

Ţenevských úmluv, tak jak byly definovány v předchozí kapitole 1.1. 

 Boje za národní osvobození jsou v čl. 1 odst. 4 Dodatkového protokolu I 

vymezeny jako "ozbrojené konflikty, ve kterých národy bojují proti koloniální nadvládě, 

cizí okupaci či rasistickému režimu".
91

 Uplatňuje se zde právo národů na sebeurčení tak, 

jak je uvedeno v Chartě OSN. Takový národně osvobozenecký boj bude podléhat 

ustanovením Dodatkového protokolu I tehdy, kdyţ orgán daného národu jednostranně 

prohlásí, ţe se na něj Dodatkový protokol I bude vztahovat.  

 Čl. 1 odst. 4 byl do Dodatkového protokolu I přidán na přání postkoloniálních 

států. Tento článek jim totiţ mohl slouţit jako argument pro legitimitu jejich vzniku. 

Zároveň se tyto státy pokoušely získat prostřednictvím zmiňovaného článku výhodnější 
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postavení vůči silnějším státům, mezi něţ patřil například Izrael či Republika Jiţní 

Afrika. Reakcí silnějších států následně ale bylo odmítnutí ratifikace zmiňovaného 

Dodatkového protokolu. V takových případech však nastává otázka, jakým právem se 

bude posuzovat boj za národní osvobození národa se zemí, která Dodatkový protokol I 

neratifikovala. V takovém případě nastávají dvě varianty. Za prvé, stát, který 

zmiňovaný protokol neratifikoval, nebude vázán jeho ustanoveními a celý boj bude 

moci posuzovat za vnitrostátní ozbrojený konflikt a aplikovat na něj příslušné právní 

normy, zejména společný čl. 3 Ţenevských úmluv. Tuto variantu řešení vítají zejména 

státy, které ze zmíněných důvodů Dodatkový protokol I neratifikovaly (např. Izrael či 

Turecko). Za druhé, v případě, ţe stát, který neratifikoval Dodatkový protokol I, je 

smluvní stranou Ţenevských úmluv a národní hnutí provedlo prohlášení, mělo by toto 

prohlášení být povaţováno za přijetí úmluv ve smyslu společného čl. 2 odst. 3 

Ţenevských úmluv, a tudíţ by na celý národněosvobozenecký boj mělo být opět 

pohlíţeno jako na mezinárodní ozbrojený konflikt.
92

 

Zmiňovaný článek Dodatkového protokolu I v sobě obsahuje i slova "ve kterých národy 

bojují proti (...) cizí okupaci".
93

  Je nutné však vysvětlit, ţe cizí okupace ve smyslu  

čl. 1 odst. 4 Dodatkového Protokolu I se odlišuje od pojmu vojenské okupace 

charakterizované v kapitole 1.1 a upravené v čl. 2 odst. 2 Ţenevských úmluv. Autoři 

komentáře Mezinárodního výboru červeného kříţe k Dodatkovému protokolu I z roku 

1987 rozlišují dva druhy okupace, tzv. "cizí okupaci" ("alien occupation"),
94

 která je 

předmětem čl. 1 odst. 4 Dodatkového protokolu I  a "válečnou okupaci" ("belligerent 

occupation")
95

  ve smyslu společného čl. 2 odst. 2 Ţenevských úmluv. "Válečná 

okupace" je vnímána jako klasická okupace, kdy jeden stát obsadí a okupuje území 

jiného státu, nebo jeho část, zatímco okupace ve smyslu ustanovení čl. 1 odst. 4 

Dodatkového protokolu I se vztahuje pouze na území, která sice před obsazením měla 

vlastní obyvatelstvo, ale nepatřila ţádnému státu ani sama ještě ţádný samostatný stát 
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netvořila.
96

  V případě izraelsko-palestinského konfliktu by za takováto území bylo 

moţné povaţovat oblasti, které Izrael okupoval před rokem 1967.
97

  Jedná se o oblasti, 

které obsadil a následně anektoval po první izraelsko-arabské válce ukončené v roce 

1949, zejména o severní Galileu a Negev.
98

  I v tomto případě však existují sporné 

názory, zda lze či nelze o těchto územích uvaţovat jako o okupovaných dle ustanovení 

čl. 1 odst. 4. Zejména Izrael odmítá na situaci Dodatkový protokol I aplikovat  

s argumentací, ţe není jeho smluvní stranou.
99

 

2.2.2 Vnitrostátní ozbrojený konflikt 

 Vnitrostátní neboli nemezinárodní konflikty byly dříve nazývány občanskými 

válkami. Zahrnují značně nehomogenní konflikty vzájemně se odlišující ve svých 

cílech, intenzitě bojů, důvodech vzniku i účastnících se jedinců. Byť se nejedná o zcela 

nový druh ozbrojeného konfliktu, v historii se objevil jiţ v 19. století například  

v případě americké občanské války, jeho definice a právní úprava, která by na něj 

mohla být aplikovatelná, na sebe nechaly dlouho čekat. Změna přišla aţ po 2. světové 

válce, při sjednávání Ţenevských úmluv v roce 1949.
100

  

 Na rozdíl od mezinárodních ozbrojených konfliktů je právní reţim vztahující se 

na vnitrostátní konflikty mnohem chudší. Tyto konflikty jsou upraveny zejména ve 

společném článku 3 Ţenevských úmluv
101

 nazvaném "konflikty povahy jiné než 

mezinárodní". Zmiňovaný článek pak zmiňuje základní pravidla, jimiţ se vnitrostátní 

konflikty musí řídit. Zejména chrání osoby, které se nepřátelství přímo neúčastní, 

zakazuje útoky na jejich zdraví, ţivoty a majetek i na osobní důstojnost, braní rukojmí  

a výkon rozsudků bez řádného soudu. Ustanovení se také věnuje osobám nemocným, 

raněným a trosečníkům a zajišťuje jim základní ochranu. To je však vše. Společný čl. 3 

nedefinuje vnitrostátní ozbrojený konflikt, pouze říká, ţe výše zmíněnými pravidly se 

řídí kaţdý ozbrojený konflikt, "který nemá mezinárodní ráz a který vznikne na území 

některé z Vysokých smluvních stran".
102
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 Jiří Fuchs následně upozorňuje na to, ţe nedostatek definice vede k nejasnému 

rozdílu mezi vnitrostátním konfliktem a jinými boji a nepokoji, které však za ozbrojený 

konflikt povaţovat nelze a na které mezinárodní humanitární právo aplikovatelné není. 

Během let vzniklo několik definic a podmínek, které vnitrostátní ozbrojený konflikt 

musí dodrţovat.  

 V současnosti nejuznávanější definici vnitrostátního ozbrojeného konfliktu 

přinesl v případu Tadić Odvolací senát Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou 

Jugoslávii v roce 1995. Ta za vnitrostátní ozbrojený konflikt povaţuje "dlouhodobé 

ozbrojené násilí mezi vládními jednotkami a organizovanými ozbrojenými skupinami, 

nebo mezi takovými skupinami uvnitř státu".
103

 Tato definice tedy vyţaduje určitou míru 

organizovanosti povstaleckých skupin, přítomnost velení těchto skupin, dále intenzitu 

bojů, pro níţ je charakteristické zapojení armády, a jejich delší trvání.
104

 

 Jakmile dojde k naplnění zmíněných znaků současné definice vnitrostátního 

ozbrojeného konfliktu, je účinná úprava společného čl. 3 Ţenevských úmluv nezávisle 

na tom, zda povstalecká skupiny byla oficiálně označena za stranu konfliktu či 

nikoliv.
105

 Na tento typ konfliktů se však dále vztahuje jen několik smluv haagského 

práva, upravujících úplné základy humanitárního práva, a Dodatkový protokol  

k Ţenevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů 

nemajících mezinárodní charakter (dále jen "Dodatkový protokol II") z roku 1977. 

Dodatkový protokol II se však aplikuje pouze na ozbrojené konflikty vyšší intenzity. 

 Rovněţ postavení účastníků v konfliktu se odlišuje od mezinárodních 

ozbrojených konfliktů. Právní úprava vnitrostátních ozbrojených konfliktů totiţ 

nerozlišuje účastníky na civilisty či kombatanty, ani s nimi nespojuje zvláštní práva  

a ochranu v případě válečného zajetí. Neexistuje zde tedy v úmluvách zakotvené právo 

účastníků bojovat a potrestání takových bojovníků záleţí zcela na libovůli stran  

v konfliktu či vítěze bojů.
106

 

 Dělení ozbrojených konfliktů podle výše definovaných teoretických schémat 

však není vţdy jednoduché zejména proto, ţe hranice mezi těmito dvěma konflikty není 
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vţdy snadno čitelná, často se rozpíjí a stírá. Proto také vznikají kategorie ozbrojených 

konfliktů stojící někde mezi těmi dvěma základními. Spadají sem tzv. zmezinárodnělé 

konflikty, tedy konflikty, které původně měly charakteristiku konfliktů vnitrostátních, 

do nichţ byly ale později zapojeny armády cizích států či mezinárodních organizací 

nebo konflikty, které vznikly při odtrţení území od určitého státu nebo při rozpadu 

tohoto státu. Na takovéto smíšené konflikty je následně uţíváno právo mezinárodního 

ozbrojeného konfliktu, anebo na ně platí "smíšený právní režim".
107

 

2.3  Aplikovatelné právo 

 Před tím, neţ bude moţné stanovit, zda je, nebo by mohlo být, Palestinské 

území, tedy pásmo Gazy a Západní břeh Jordánu společně s Východním Jeruzalémem, 

povaţováno za okupované, je třeba určit, jaké právo je na konkrétní situaci 

aplikovatelné a podle jakého práva lze status Palestinského území posuzovat. 

 Mezinárodní humanitární právo je aplikovatelné na situaci ozbrojeného 

konfliktu, i na situaci okupace.
108

 Smlouvami tohoto práva jsou zavázány státy, které se 

staly jejich smluvními stranami.
109

 Mezinárodní humanitární právo je však obsaţeno 

nejen v mezinárodních smlouvách, ale i v normách a ustanoveních obyčejových, které 

jsou mezinárodním společenstvím všeobecně uznávány. V případě takovýchto 

obyčejových norem se jejich závaznost rozšiřuje na všechny státy.
110

 Dle společného 

článku 2 Ţenevských úmluv jsou normy humanitárního práva však uplatňovány nejen  

v případě okupace celkové, ale i ve chvílích, kdy se jedná o okupaci částečnou.
111

  

 Mezi pravidla obyčejového humanitárního práva, která je moţné aplikovat  

i v případě okupace, patří zejména zakotvení zásady rozlišování, která zahrnuje  

i rozlišování mezi civilisty a kombatanty, jejichţ definice obyčejové právo rovněţ 
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uvádí.
112

 Obyčejové právo se taktéţ věnuje úpravě ochrany civilistů a osob vyřazených 

z boje,
113

 mezi které jsou zařazováni i váleční zajatci. Za obyčejovou normu 

bezprostředně se týkající okupovaného území se povaţuje i zákaz přesunu civilistů 

z území okupanta na okupované území.
114

 

 Za smluvní prameny mezinárodního humanitárního práva, které upravují 

okupaci, se povaţují Haagská úmluva z roku 1907 se svou přílohou Řádem války 

pozemní, Ţenevská úmluva IV a Dodatkový protokol I, jak jiţ bylo detailněji uvedeno  

v kapitole 2. 1, věnující se charakteristice okupovaného území. Všechny tyto zmiňované 

úmluvy by bylo moţné tudíţ aplikovat i na situaci izraelsko-palestinského konfliktu, 

nicméně ne všechny relevantní strany konfliktu
115

 tyto smlouvy ratifikovaly. Vzhledem 

k tomu, ţe na konflikt je aplikovatelné i obyčejové právo, které se s některými z výše 

uvedených úmluv překrývá, není pro aplikaci konkrétních úmluv nezbytné, aby byly 

státy jejich smluvní stranou.
116

 

 První všeobecně přijímaná definice okupace obsaţená v Řádu války pozemní 

stanovila, ţe území se musí nacházet "v moci ozbrojených sil nepřátelské armády", aby 

mohlo být povaţováno za okupované, a moc nad tímto územím musí být ustavena  

a vykonávána.
117

 Haagskou úmluvu z roku 1907, jejíţ součástí je i zmiňovaný Řád 

války pozemní, však ratifikovala pouze Palestina, a to aţ 2. dubna 2014. Izrael, ani jeho 

sousedé, Egypt a Jordánsko, úmluvu neratifikovaly.
118

 To by obecně znamenalo, ţe 

nesmluvní strany nejsou ustaveními této úmluvy vázány. Otázkou aplikovatelnosti 

práva se zabýval i Mezinárodní soudní dvůr ve svém posudku o právních následcích 
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stavby zdi na obsazeném palestinském území z 9. července 2004. Ten označil obsah 

Haagské úmluvy i její přílohy Řádu války pozemní za normy obyčejového 

mezinárodního práva.
119

 Mezinárodní soudní dvůr ve svém posudku vzpomněl 

Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku, který jiţ po druhé světové válce 

uznal, ţe pravidla v Haagské úmluvě obsaţená jiţ byla civilizovanými státy uznána a je 

tedy nutné povaţovat je za normy mezinárodního obyčeje.
120

 Skutečnost, ţe Haagská 

úmluva obsahuje ustanovení, jeţ se jiţ stala obyčejovým právem, potvrdil také izraelský 

Nejvyšší soud.
121

 Z toho vyplývá, ţe i přes to, ţe Haagskou úmluvu Izrael ani další státy 

neratifikovaly, její ustanovení je zavazují.  

 Ţenevská úmluva IV upravuje postavení a ochranu civilistů v době ozbrojeného 

konfliktu. Její druhý článek stanoví, ţe se její ochranná ustanovení budou vztahovat 

nejen na situaci války, ale i na případy okupace některé ze smluvních stran.
122

 Tuto 

úmluvu, jakoţto i zbylé tři další Ţenevské úmluvy z 12. srpna 1949,
123

 ratifikovaly dne 

12. srpna 1949 Izrael
124

 a dne 29. května 1951 Jordánsko.
125

 Dne 10. listopadu 1952 

úmluvy ratifikoval i Egypt 
126

  a dne 2. dubna 2014 se přidala Palestina.
127

 Přesto, ţe se 

Izrael spolu s dalšími státy stal smluvní stranou Ţenevské úmluvy, a její ustanovení by 

tedy měla být rovněţ automaticky aplikovatelná na izraelsko-palestinský konflikt, 

reálný stav se od teorie odlišuje. Izrael odmítá aplikovatelnost této úmluvy de iure  

a okupovaná palestinská území a to proto, ţe čl. 2 Ţenevské úmluvy IV stanoví, ţe je 
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úmluva aplikovatelná pouze na okupaci území, které spadá pod suverenitu některé ze 

smluvních stran. Izrael však nepovaţuje okupované palestinské oblasti, zejména 

Západní břeh, za oblasti podléhající před rokem 1967 suverenitě jakékoliv smluvní 

straně úmluvy.
128 

Mezinárodní soudní dvůr ve svém posudku týkajícím se legality 

stavby zdi na Západním břehu však poznamenává, ţe Jordánsko i Izrael úmluvu 

ratifikovali/y v roce 1951, a v době okupace Západního břehu Izraelem byly tedy jiţ oba 

státy smluvní stranou úmluvy.
129

 To samé se vztahuje na Egypt, který před rokem 1967 

vykonával suverenitu nad pásmem Gazy a který Ţenevskou úmluvu IV ratifikoval v 

roce 1952.
130

 Pro Mezinárodní soudní dvůr bylo tedy podstatné, ţe v dané situaci 

existoval ozbrojený konflikt a ţe tento konflikt vznikl dvěma smluvními stranami 

úmluvy. Vzhledem k tomu, ţe byly tyto podmínky prvního odstavce čl. 2 splněny, je 

moţné na okupovaném území aplikovat ustanovení Ţenevské úmluvy IV.
131

 Soud dále 

dodal, ţe druhý odstavec čl. 2 nepředstavuje zúţení odstavce prvního, ale spíše jeho 

doplnění, kdyţ stanoví, ţe se "úmluva bude rovněž vztahovat na všechny případy 

částečné nebo úplné okupace území některé smluvní strany, i když se tato okupace 

nesetká s vojenským odporem".
132

 OSN
133

, Mezinárodní výbor Červeného kříţe
134

  

a akademici názor Izraele kritizují, za okupanta jej stále povaţují a připomínají, ţe 

Ţenevská úmluva IV v čl. 1 poţaduje, aby smluvní strana respektovala a zajišťovala 
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respekt ustanovení úmluvy ve všech případech.
135

 Zmiňovaná úmluva dále stanoví v  

čl. 4, ţe chrání osoby, které se za jakékoliv situace ocitnou v ozbrojeném konfliktu 

anebo za okupace v rukou druhé strany konfliktu či okupační mocnosti, jejímiţ nejsou 

občany. Z toho vyplývá, ţe Izrael, jakoţto smluvní strana, by za všech okolností měl 

ustanovení Ţenevské úmluvy IV aplikovat.
136

  

 Na povinnosti Izraele aplikovat ustanovení Ţenevské úmluvy IV na území, která 

obsadil v tzv. šestidenní válce, se na své konferenci konané 15. 7. 1999 shodly i smluvní 

strany Ţenevské úmluvy spolu s Mezinárodním výborem Červeného kříţe.
137

 Stejného 

názoru jsou i rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 z roku 1967
138

, č. 446 z roku 

1979
139

, č. 672 z roku 1990
140

 a č. 726
141

 a 799
142

 z roku 1992. Dokonce i izraelský 

Nejvyšší soud potvrdil v roce 2004, ţe se "operace izraelských ozbrojených sil, pokud 

se dotýkají civilistů, (...) řídí IV. Haagskou úmluvou (1907) a Ženevskou úmluvou  

o ochraně civilních osob za války (1949)".
143

 

 V roce 1977 byl mezinárodním společenstvím přijat Dodatkový protokol I 

doplňující Ţenevské úmluvy z roku 1949 a obsahující ustanovení o ochraně obětí 

mezinárodního ozbrojeného konfliktu, který v sobě zahrnuje i ustanovení pro případy 

okupace.
144

 Dodatkový protokol I byl přijat a ratifikován Egyptem,
145

 Jordánskem
146

  

a v roce 2014 i Palestinou,
147

 ale Izrael se jeho smluvní stranou nikdy nestal.
148

 Přesto, 

ţe se aktivně podílel na tvoření Protokolu, některým ustanovením oponoval a na 
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závěrečné konferenci v Ţenevě pak jako jediný stát hlasoval proti finální verzi 

Dodatkového protokolu I. Často bývá označován za trvalého odpůrce této smlouvy.
149

 

Existují však i názory, ţe tento protokol obsahuje v některých ustanoveních obyčejové 

právo,
150 

a je tedy pro Izrael závazný i přesto, ţe jej neratifikoval.
151

  

 Normy obsaţené v Dodatkovém protokolu by teoreticky, podle Veroniky 

Bílkové, mohly být aplikovatelné i na Palestinská území obsazená Izraelem před rokem 

1967, která mohou být vnímaná jako okupovaná podle čl. 1 odst. 4 Dodatkového 

protokolu I.
152

  Tento článek stanoví, ţe se bude vztahovat nejen "na situace zmíněné ve 

společném článku 2" Ţenevských úmluv, ale i na "ozbrojené konflikty, ve kterých 

národy bojují proti (...) cizí okupaci (...), aby uplatnily své právo na sebeurčení".
153

 

Dodatkový protokol I je tedy aplikován i v případě okupace území, která v době, kdy 

došlo k jejich okupaci, nevytvářela ţádný stát a která tedy nespadají do definice 

okupovaného území obsaţené ve společném čl.  2 Ţenevských úmluv. Izrael však 

ustanovení Dodatkového protokolu I dodrţovat odmítá, jelikoţ zmiňovaný protokol 

neratifikoval. V této práci se věnuji územím obsazeným aţ v roce 1967. Tato území, 

jmenovitě pásmo Gazy, Západní břeh Jordánu a Východní Jeruzalém, byla od roku 

1949 aţ do roku 1967 součástí, či pod suverénní správou, Egypta a Jordánska. Byla 

tudíţ součástí států odlišných od Izraele a Izrael je svým vstupem na jejich území 

okupoval ve smyslu společného čl. 2 Ţenevských úmluv. Z tohoto důvodu se tedy 

nejedná o území, jejichţ okupace je definovaná Dodatkovým protokolem I, nýbrţ   

o teritoria, na která se vztahuje čl. 2 Ţenevské úmluvy IV a čl. 42 Haagské úmluvy, 

které budou na situaci primárně aplikovatelné. 

2.4 Jsou Palestinská území skutečně okupovaná? 

 Jiţ předchozí kapitola došla k závěru, ţe k posouzení, zda jsou Palestinská 

území, konkrétně pásmo Gazy, Západní břeh a Východní Jeruzalém, okupovaná, lze 
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pouţít definici okupovaného území stanovenou v Haagské úmluvě z roku 1907 i její 

rozšíření obsaţené v Ţenevské úmluvě IV.  

 Okupované je tedy takové území, které se skutečně nachází v moci cizího státu, 

na němţ je taková moc zřízena a kde můţe být vykonávána.
154

 Okupace můţe být 

částečná či úplná a nastává i tehdy, kdyţ se nesetká s vojenským odporem.
155

 Pro 

zjištění, zda je konkrétní území okupované či nikoliv, je třeba podrobně posoudit, zda 

okupant nad územím ustanovil moc a zda nad ním vykonává efektivní kontrolu. 

 Vztah Izraele k Palestinským územím, tj. pásmu Gazy, Západnímu břehu  

a Východnímu Jeruzalému, je jeden z nejkomplikovanějších vztahů v mezinárodním 

společenství a patří mezi nejcitlivější témata mezinárodní politiky.
156

 

 Izrael a jeho představitelé ve většině případů odmítají uznat Palestinská území za 

okupovaná, a odmítají tudíţ na tuto oblast vztahovat Ţenevskou úmluvu IV, jejíţ 

ustanovení rovněţ upravují postavení obyvatel na okupovaném území a zabraňovala by 

například Izraeli ve stavbě dalších izraelských osad na Západním břehu.
157

 Hlavní 

argument Izraele, proč nelze tato území povaţovat za okupovaná, zazněl jiţ v předchozí 

podkapitole 2.3 věnované aplikovatelnému právu na území. Argument zní, ţe území 

obsazená Izraelem v roce 1967 před tímto rokem představovala samostatný suverénní 

stát, nespadala pod suverenitu jiného ze států, a tudíţ tuto situaci nelze povaţovat za 

okupaci ve smyslu čl. 2 Ţenevské úmluvy IV.
158

 Tato námitka byla jiţ ve vzpomínané 

podkapitole vyvrácena posudkem Mezinárodního soudního dvora z roku 2004.
159

 Izrael 

však svůj postoj ani argumentaci zatím nezměnil, navíc ji podkládá odkazem na 

rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 z roku 1967
160

 a č. 338 z roku 1973
161

, které 

                                                           
154

 Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and itsannex: Regulations 

concerning the Laws and Customsof War on Land, The Hague, 18 October 1907. čl 42 
155

 Ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbrojených konfliktů, 12. srpna 1949. čl. 2 
156

 Levs, J., opak. cit. 
157

 Tureček, B. Izrael zvažuje formální přiznání okupace Palestiny [online]. Dostupné na 

http://www.novinky.cz/zahranicni/38669-izrael-zvazuje-formalni-priznani-okupace-palestiny.html 

(navštíveno 5. 4. 2016) 
158

 Ve smyslu výkladu Izraele by tedy teoreticky bylo moţné území povaţovat za okupovaná ve smyslu 

čl. 1 odst. 4 Dodatkového protokolu I, který však Izrael neratifikoval a existují pochyby, zda by toto 

ustanovení bylo moţné povaţovat za obyčejové právo. Minimálně ze strany Izraele je rozhodnutí 

neratifikovat Dodatkový protokol I vnímáno za argument, proč na něj nelze aplikovat ustanovení tohoto 

protokolu. 
159

 Erakat N., opak. cit. 
160

 UN Doc. S/RES/242, 1967 Resolution 242 (1967) Adopted by the Security Council at its 2382nd 

meeting, 22 November 1967 
161

 UN Doc. S/RES/338, 1973 Resolution 338 (1973) Adopted by the Security Council at its 1747th 

meeting, 22 October 1973 



35 
 

poţadují, aby se Izrael z předmětného území stáhl. Rezoluce se však nezmiňují o tom, 

ţe by některý jiný stát nad územím vykonával suverenitu. Toto vše obsahuje 

memorandum izraelského ministerstva zahraničních věcí, oblasti tedy Izraelem nejsou 

nazývány okupované, nýbrţ "spravované".
162

 

 Ani v Izraeli však není názor na to, zda jsou či nejsou Palestinská území 

okupovaná, zcela jednotný. Dokládá to i projev Ariela Šarona před Valným 

shromáţděním OSN, ve kterém pouţil označení "okupované území" ve spojení  

s Palestinskými oblastmi. Smysl zvoleného sousloví byl následně objasněn Šaronovým 

mluvčím, který uvedl, ţe slovo okupovaný bylo myšleno ve vztahu k obyvatelstvu, 

nikoliv k území.
163

 Šaron však svůj proslov zopakoval i před poslanci své strany Likud 

se slovy: "Možná se vám to slovo nelíbí, ale udržovat pod okupací 3,5 miliónu 

Palestinců je pro Izrael tím nejhorším".
164

 V roce 2004 se Izrael přiblíţil k oficiálnímu 

uznání okupace Palestiny velmi blízko. Ministerstvo spravedlnosti totiţ pro vládu, jako 

reakci na posudek Mezinárodního soudního dvora týkající se legality stavby zdi a ve 

snaze vyhnout se případným mezinárodním sankcím, vypracovalo doporučení, aby bylo 

území za okupované uznáno a aby "Izrael při dalším budování bariéry prokázal 

vnímavost vůči názoru Mezinárodního soudního dvora".
165

 Dodnes se však rétorika 

Izraele ohledně neuznávání Palestiny za okupovanou výrazně nezměnila. 

 Mezinárodní společenství, na straně druhé, se téměř převáţně shoduje na tom, ţe 

Palestinské oblasti, které Izrael obsadil v roce 1967, jsou stále okupované. A nezměnil 

na tom nic ani vznik Palestinské autority, které mírový proces z 90. let 20. století 

umoţnil výkon dohledu a správy nad civilními a bezpečnostními otázkami v Palestinské 

oblasti. Většina expertů se shoduje na tom, ţe vznik PA nezrušil existenci práv ani 

povinností Izraele jakoţto okupační mocnosti.
166

 

 Odborníci se ve snaze osvětlit status území uchylují k rozboru definice obsaţené 

v Haagské úmluvě. Okupační mocnost musí mít efektivní kontrolu nad územím. Vznik 

a trvání okupace nezáleţí tolik na existenci instituce, která by spravovala a dohlíţela 

nad ţivoty obyvatel okupovaného území, ale pouze na rozsahu vojenské kontroly nad 
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daným územím. Podle tohoto výkladu můţe být území označeno za okupované i bez 

nepřetrţité přítomnosti vojsk, dokonce i kdyţ tato vojska kontrolují pouze strategická 

místa na území. Stačí, kdyţ cizí, okupační armáda drţí moc a dohlíţí nad celým 

územím, a zabraňuje tak místní správě v jejích pravomocech a činnostech. Z tohoto 

vyplývá, ţe není nutná reálná přítomnost izraelské armády na okupovaném 

Palestinském území pro to, aby tato území mohla být povaţována za okupovaná. Záleţí 

na tom, jak reálně je Izrael ovládá a do jaké míry ovlivňuje ţivot na těchto územích.
167

 

 Mezi zastánce existence okupované Palestiny patří Rada bezpečnosti OSN, 

Valné shromáţdění OSN, Mezinárodní soudní dvůr a dokonce, v některých ze svých 

rozhodnutí, i Nejvyšší soud Izraele, zrovna tak jako některé lidsko-právní organizace. Ti 

všichni odmítají názor izraelské vlády.
168

 

 Za zmiňované Palestinské území jsou povaţovány tři oblasti, Východní 

Jeruzalém, Západní břeh Jordánu a pásmo Gazy. Kaţdá z těchto oblastí se lehce 

odlišuje, jak svou nedávnou historií, tak také i mírou moci, kterou nad ní Izrael 

vykonává.  

2.4.1 Východní Jeruzalém 

 Oblast Východního Jeruzaléma byla Izraelem obsazena roku 1967 a jeho 

okupace pokračuje dodnes. Izrael anexí Východního Jeruzaléma formálně stvrzenou v 

roce 1980 zákonem, kterým Knesset schválil status Jeruzaléma jakoţto sjednoceného 

hlavního města, rozšířil městské hranice.
169

 Tato anexe je v rozporu s mezinárodním 

právem, coţ potvrdila i rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 476 z roku 1980. Tato 

rezoluce znovu připomněla, ţe Palestinská území, včetně Východního Jeruzaléma, jsou 

okupovaná, a opětovně vyzvala Izrael, aby se z nich stáhl.
170

 

 Avšak reálné připojení Východního Jeruzaléma k Izraeli by nemělo znamenat 

odpírání práv obyvatel obsaţených v Ţenevské úmluvě IV této části města a jeho okolí 
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spadající do oblasti Východního Jeruzaléma.
171

 Přesto všechno ale k určitému 

omezování tamní populace docházelo a dochází. Situace z roku 2008 na území 

Východního Jeruzaléma je charakterizovaná ve zprávě Evropské unie ze dne 15. 

prosince 2008. Ta izraelskou vládu obviňuje z rozšiřování izraelských osad, demolice 

obytných budov a diskriminační bytové politiky. Dále zpráva Izraeli vytýká stavbu zdi 

okolo Západního břehu, která dle autorů zprávy představuje aktivní "usilování o ilegální 

anexi Východního Jeruzaléma"
172

 a o jeho oddělení od Západního břehu. Zpráva také 

popisuje zvyšující se izraelskou přítomnost ve východní části města, Palestinci v roce 

2008 představovali pouze 34% všech obyvatel Východního Jeruzaléma a Izrael značně 

omezoval stavbu nových palestinských obytných domů.
173

 V současnosti Izrael 

pokračuje ve vybírání vysokých místních daní, vyšších, neţ jaké platí Izraelci, od 

Palestinců ţijících ve Východním Jeruzalémě a v odnímání jejich občanských 

průkazů.
174

 Takoví Palestinci pak ztrácejí svá pobytová oprávnění umoţňující jim ve 

městě pobývat. V případě, ţe Palestinští obyvatelé Východního Jeruzaléma opustí 

město na delší období, riskují tím ztrátu práva navrátit se zpět.
175

 

 Z popisů současné a nedávné situace nevyplývá nic jiného, neţ ţe Izrael 

pokračuje v reálné okupaci Východního Jeruzaléma, podpořené jeho anexí  

k izraelskému území, coţ potvrzuje i rezoluce Valného shromáţdění OSN č. 66/78  

z roku 2012.
176

 

2.4.2 Západní břeh Jordánu  

 Stejně jako Izrael v roce 1967 obsadil Východní Jeruzalém, obsadil také Západní 

břeh Jordánu, oblast, která se na základě dohody mezi Izraelem a Jordánskem z roku 
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1949 nalézala za demarkační linií, tzv. Green Line, jiţ se obě strany zavázaly dodrţovat. 

Tuto linii však Izrael v roce 1967 překročil,
177

 území obsadil a okupuje dodnes.  

 V roce 1993, po uzavření mírových dohod, Izrael svá vojska ze Západního břehu 

stáhl, ale v roce 2002, po sérii teroristických útoků, za které byli odpovědní extrémisté 

ze Západního břehu, se na území izraelská armáda vrátila. Izrael obnovil okupaci 

většiny míst a měst na Západním břehu, z nichţ původně odešel.
178

 Od roku 2002 začala 

také média informovat o stavbě bariéry, zdi, jejímţ úkolem bylo oddělit Západní břeh 

od izraelského území. Izrael stavbu zdi obhajoval bezpečnostními důvody, jejím 

hlavním úkolem bylo  a je zabránit teroristickým útokům směřovaným ze Západního 

břehu směrem k Izraeli. Původní reakce Palestinců na stavbu překvapivě nebyla zcela 

negativní, neboť se mnozí domnívali, ţe tato bariéra určí a stanoví budoucí hranice 

Palestinského státu. To se však nestalo. Navíc bariéra na mnohých místech, ve snaze 

připojit k izraelskému území nově vystavěné ţidovské osady, překročila hranici tzv. 

Green Line směrem do území Západního břehu, které tak zmenšila. Stavba zdi však  

k Izraeli nepřipojila pouze ţidovské osady, jejichţ počet neustále vzrůstá, ale také 

některé zcela palestinské vesnice, které se rázem ocitly vně Západního břehu, coţ vedlo 

k myšlenkám, ţe stavba zdi nemá primárně plnit bezpečnostní účel, jak Izrael tvrdí.
179

 

 Mezinárodní soudní dvůr se k tématu okupace Západního břehu vyjádřil ve svém 

posudku týkajícím se legality stavby zdi z roku 2004. Zde Soud připomněl, ţe Izrael  

v roce 1967 překročil demarkační linii, tzv. Green Line a v ozbrojeném konfliktu  

s Jordánskem okupoval území mezi Green Line a východní hranicí původního Mandátu 

Palestina. K názoru, ţe se jedná o okupaci, dospěl Soud na základě ustanovení 

obyčejového práva, a označil tak Izrael za okupační mocnost. Dále poznamenal, ţe 

Izrael veškerá tato území, která zahrnují i Východní Jeruzalém, okupuje dodnes.
180

 

Současný stav okupace potvrzuje taktéţ i rezoluce Valného shromáţdění OSN č. 66/78 

z roku 2012.
181
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2.4.3 Pásmo Gazy 

 Za nejkomplikovanější ze tří sledovaných teritorií je povaţován současný status 

pásma Gazy. V jeho případě existuje mnoho představitelů zastávajících postoj, ţe území 

je stále okupováno, ale také velký počet těch, které Gazu za okupovanou jiţ nepovaţují. 

Abraham Bell otázku statusu Gazy označil za komplexní mezinárodněprávní 

skládanku.
182

 

 Pásmo Gazy bylo Izraelem rovněţ obsazeno v průběhu tzv. šestidenní války  

v roce 1967. Od té doby se na území začalo stěhovat větší mnoţství Palestinců a Izrael 

rovněţ začal nad územím vykonávat kontrolu. Ta se promítala nejprve do stavby 

ţidovských osad a výkonem správy nad územím k osadám přiléhajícím, průmyslových 

zón na území, zřizováním vojenských bodů kontrolujících podzemí, pobřeţí i vzdušný 

prostor nad pásmem i infrastrukturu, jejíţ povolení k uţívání měla pouze armáda či 

izraelští osadníci. Izraelská armáda byla na území přítomná aţ do roku 2005. V roce 

2004 totiţ izraelský premiér Šaron rozhodl o jednostranném staţení izraelských vojsk  

z území.
183

  Toto rozhodnutí o staţení izraelských vojsk tak představovalo naplnění 

obsahu rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242. Akt byl oficiálně uznán i ze strany 

Palestiny,
184 

prezidentem Mahmoudem Abbasem.
185

 Nedošlo však k pouhému odsunu 

izraelské armády, vystěhováno bylo i na osm tisíc izraelských osadníků
186

 z ţidovských 

osad. Na území tak jiţ není permanentně přítomna izraelská armáda ani izraelští 

civilisté. 

 K posouzení statusu Gazy slouţí zejména ustanovení čl. 42 Haagské úmluvy  

z roku 1907. To tvrdí, ţe území je okupované pouze tehdy, je-li pod skutečnou autoritou 

nepřátelské armády. K označení území za okupované je tedy třeba, aby cizí mocnost 
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nad územím vykonávala faktickou kontrolu. Otázkou však je, jaký druh a míra kontroly 

jsou pro okupaci potřebné a v jakém rozsahu by měly být prováděny.
187

 

 Izrael a ti, jiţ zastávají obdobný názor ohledně statusu Gazy, povaţují za stěţejní 

argument pro ukončení okupace v pásmu Gazy odsun izraelské armády v roce 2005. 

Abraham Bell tvrdí, ţe neexistuje ţádný legální základ pro existenci okupace v Gaze. 

Opět se odvolává na ustanovení čl. 2 Ţenevské úmluvy IV, která se podle něj má 

vztahovat pouze na území smluvních stran, jímţ však Gaza není. Izrael nevykonává 

správu nad územím
188

 (zejména neovlivňuje místní samosprávu), ani nad ním nemá 

"efektivní kontrolu".
189

 K tomu, aby Izrael mohl nad územím opět vykonávat faktickou 

kontrolu, zmíněnou v Haagské úmluvě, by bylo zapotřebí značné mnoţství vojenského 

vybavení a vojenská přítomnost na místě.
190

 Veškeré tyto funkce vykonává zvolená 

vláda Hamásu, který má nad územím "de facto suverenitu a od Izraele ani jiného státu 

nepřijímá žádné pokyny."
191

 Zároveň Bell uvádí, ţe i přes to, ţe Izrael neuznává aplikaci 

Ţenevské úmluvy IV na území Gazy, protoţe jej nepovaţuje za okupované, ve 

skutečnosti dodrţuje některá humanitární ustanovení v úmluvě obsaţená.
192

 Izrael se 

dále odvolává na to, ţe kroky, které uskutečnil v Gaze a jeţ někteří pouţívají jako 

argument pro existenci okupace na území, představují pouze nezbytnou ochranu 

izraelských občanů před teroristickými útoky Hamásu.
193

 S neexistencí okupace Gazy 

se ztotoţnil i Izraelský nejvyšší soud, kdyţ v roce 2008 ve svém rozsudku týkajícím se 

dodávek plynu do Gazy rozhodl, ţe od okamţiku, kdy Izrael stáhl z území svá vojska, 

jiţ Gazu nekontroluje a nemá vliv na tom, co se na jejím území odehrává.
194

 

 Argumenty pro okupaci Gazy jsou však silné. Zejména se odvíjejí od popisu 

současné situace na území, jejíţ charakteristikou se snaţí doloţit pokračující faktickou 

kontrolu Izraele nad pásmem Gazy i přes to, ţe zde Izrael vojensky přítomen uţ není. 

Plán na odsun izraelských vojsk totiţ po Izraeli poţaduje střeţení a dohled nad vnější 
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pozemní hranicí celého pásma, výlučnou kontrolu vzdušného prostoru Gazy a dohled 

nad pobřeţím i vojenskou přítomnost na hranici Gazy s Egyptem. Izrael dále dohlíţí na 

šest ze sedmi hraničních přechodů  a kontroluje pohyb osob i zboţí z a do Gazy. Okolo 

vnějších hranic byla ustanovena nárazníková zóna, kam mají obyvatelé zakázaný vstup 

pod hrozbou zastřelení. Izrael si také ponechal právo na znovu-vstoupení na území  

v případech, které uzná za vhodné. Toto oprávnění vojenské oddíly Izraelských 

obranných sil (dále jen IDF) často vyuţívají a Gazu pravidelně navštěvují
195

 za účelem 

zadrţení hledaných osob či provádění tzv. "cíleného zabíjení"
196

 prostřednictvím 

leteckých útoků majících na svědomí i civilisty. Izrael rovněţ spravuje registr 

palestinských obyvatel a vydává povolení ke vstupu na území a k výjezdu z něj. Území 

Gazy je na Izraeli také závislé z hlediska poskytování telefonní sítě či dodávek 

elektřiny
197

 a vody.
198

 

 Na základě výše uvedených informací se Andrew Sanger domnívá, ţe Izrael 

vykonává "vnější přímou kontrolu nad územím Gazy a nepřímou kontrolu nad životem  

v ní".
199

 Opatření, která Izrael provádí, negativně ovlivňují jakékoliv snahy  

o ekonomické a společenské propojení Gazy se Západním břehem. Také znemoţňují 

stabilizaci společenské situace na území.
200

 Na tom se shodují i mezinárodní organizace 

a mezinárodní aktéři, mezi něţ patří  Valné shromáţdění OSN, lidskoprávní organizace, 

vláda USA a Ministerstvo zahraničních věcí Velké Británie  prostřednictvím svých 

oficiálních webových stránek
201

 i Mezinárodní výbor Červeného kříţe
202

.  

 Vzhledem k podrobnému popisu reálné situace v Gaze, k poměrně rozsáhlé 

argumentaci odborníků a k mnoţství mezinárodních aktérů, kteří výše uvedené názory 

zastávají,  lze usoudit, ţe pásmo Gazy je i nadále území Izraelem okupované, neboť ten 

nad ním i v současnosti vykonává faktickou kontrolu, byť je vedena z vně okupovaného 

území.  
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2.5 Závěrem kapitoly 

 Tuto kapitolu lze zakončit poznatkem, ţe Izrael vykonává "skutečnou 

autoritu"
203

 nad územím pásma Gazy a Západního břehu Jordánu, zahrnující i Východní 

Jeruzalém, po dobu delší neţ půl století, a provádí tak nejdelší vojenskou okupaci  

v moderních dějinách. Peter Maurer připouští, ţe forma i intenzita okupace se v průběhu 

let proměňovala, po celou dobu však Izrael zajišťoval efektivní kontrolu území, které je 

z těchto důvodů nazývané okupovaným.
204

 Z tohoto důvodu jsou na Palestinská území 

aplikována ustanovení Haagské úmluvy z roku 1907 i Ţenevskou úmluvu IV, která 

chrání civilisty i v situacích okupace, a obyčejové normy upravující okupaci, jeţ 

zahrnují i některá z ustanovení Dodatkového protokolu I, například čl. 75.
205
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3. Postavení obyvatel na okupovaném území a hnutí odporu 

 Předchozí kapitola došla k závěru, ţe Palestinská území, tj. pásmo Gazy, 

Západní břeh Jordánu a Východní Jeruzalém, lze povaţovat za území okupovaná. Tento 

potvrzený status s sebou přináší značné mnoţství práv a povinností na straně okupující 

mocnosti, Izraele, i specifickou ochranu pro obyvatele okupovaného území.  

3.1 Postavení obyvatel okupovaného území 

 Postavení obyvatel okupovaného území je charakterizováno právy a 

povinnostmi okupační mocnosti. Izrael, jakoţto okupant, má právo chránit sebe a své 

občany před útoky z okupovaného území, zároveň mu však vznikají povinnosti vůči 

obyvatelům okupovaného území Palestiny upravené okupačním právem.
206

 Postavení 

obyvatel takového území a jejich ochranu i práva a povinnosti okupanta upravuje 

zejména Ţenevská úmluva IV v části III. oddíle I., která obsahuje společná ustanovení 

týkající se postavení chráněných osob pro území stran konfliktu i pro území obsazená, a 

v části III. oddíle III. vztahující se pouze na obsazená území
207

, a Haagská úmluva z 

roku 1907 ve své příloze Řádu války pozemní.
208

 Některá dílčí pravidla jsou obsaţena i 

v dalších třech Ţenevských úmluvách z roku 1949,
209

 Dodatkovém protokolu I
210

 a 

obyčejových normách.
211

 

 Ustanovení Ţenevské úmluvy IV chrání zejména práva tzv. chráněných osob, 

jejichţ charakteristika je obsaţena v čl. 4 odst. 1 Ţenevské úmluvy IV. Jedná se o 

osoby, "které jsou v jakékoli době a jakýmkoli způsobem, za konfliktu nebo za okupace, 

v moci některé strany v konfliktu nebo okupační mocnosti a nejsou přitom jejími 
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příslušníky".
212

 Důleţité je tedy, aby se jednalo o osoby, které jsou v moci jiné strany, 

jejímiţ nejsou příslušníky. 

 Základní zásady, jeţ je třeba při správě okupovaného území dodrţovat, byly 

zmíněny jiţ v podkapitole 2.1 věnované definici a rozpoznání okupovaného území. 

Následující řádky se konkrétním pravidlům budou věnovat podrobněji. 

3.1.1 Správa okupovaného území 

 Ustanovení Ţenevské úmluvy IV upravující obecnou a společnou ochranu osob 

na územích stran konfliktu a na územích okupovaných stanoví obecná pravidla ve 

vztahu k chráněným osobám, jimiţ se musí okupační mocnost při výkonu okupační 

správy řídit. Ustanovení čl.29 Ţenevské úmluvy IV stanoví odpovědnost strany 

konfliktu, v případě okupovaného území povinnost okupanta, která má chráněné osoby 

v moci, za způsoby,jakými je s chráněnými osobami jednáno a nakládáno.
213

Následující 

články pak obsahují konkrétnější pravidla. Dle čl. 31není povoleno na chráněné osoby 

činit jakýkoliv psychologický či fyzický nátlak, a to především ve snaze získat od nich 

či třetích osob informace.
214

 Následně čl. 32 zakazuje provádění opatření a kroků, které 

by mohly vést k "tělesným útrapám"
215

 či smrti chráněných osob. Takové kroky 

zahrnují provádění tělesných trestů, mučení a mrzačení, vraţdu, většinu vědeckých 

pokusů i jiné obdobné represe, které by mohly vykonávat orgány vojenské i civilní.
216

 

Následující článek pak zákaz rozšiřuje na plenění, odvetná opatření vůči chráněným 

osobám a jejich majetku, na hromadné tresty a postihy nevinných za činy, jichţ se 

nedopustili. Zakazuje také realizaci "zastrašujících nebo terorizujících opatření".
217

 

 Odpovědnost za okupované území přechází okamţikem okupace do rukou 

okupační mocnosti. Jednou z hlavních a prvních povinností okupanta je "obnovit a 

zajistit veřejný pořádek a bezpečnost"
218

 okupovaného území.Okupační mocnost je po 

celou dobu trvání okupace povinna dodrţovat pravidla vyplývající z norem 

humanitárního práva, obyvatelstvo na okupovaném území má naopak povinnost alespoň 
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minimální součinnosti a spolupráce s okupantem, musí se vystříhat jakýchkoliv činů, 

které by narušovaly okupantovu bezpečnost.
219

 

 Okupace území s sebou přináší i výkon správy na okupovaném území ze strany 

okupanta. Jeho snahou by mělo být zajistit územní správu do takové míry, do jaké byla 

vykonávána před obsazením, zachovat a respektovat stávající platné normy.
220

 

Například trestní normy má okupant povinnost ponechat v platnosti. Jen ve dvou 

případech je můţe zrušit, a to pokud tyto zákony představují překáţku v dodrţování 

mezinárodního humanitárního práva, nebo pokud by ohroţovaly bezpečnost okupanta. 

Okupační mocnost můţe schvalovat i nové právní normy, jejichţ vydání však musí být 

podmíněno jejich nezbytností k dodrţování pravidel obsaţených v Ţenevské úmluvě IV, 

zabezpečením územní správy a bezpečnosti okupanta. Tyto nové právní normy nesmějí 

být retroaktivní a je povinnost vydat je i v jazyce okupovaného území.
221

 

V případě, ţe dojde k porušení nových trestních zákonů, můţe být osoba, která normu 

porušila, souzena "vojenským, nepolitickým a řádně ustaveným soudem"
222

 okupanta, 

pokud tento soud sídlí na okupovaném území.
223

 Povolen je i trest smrti, ale jen za 

podmínky, ţe jej povolovaly i původní právní normy okupovaného území a ţe byly 

chráněné osoby starší 18 let a byly odsouzeny za vyzvědačství nebo sabotáţ vůči 

armádě okupanta, či ţe spáchaly úmyslný trestný čin, jenţ zapříčinil alespoň jedné 

osobě smrt. Takto odsouzení smějí ţádat o milost i o odloţení výkonu trestu. K 

samotnému výkonu trestu ve většině případů nesmí dojít dříve, neţ šest měsíců od 

chvíle, kdy byl vynesený rozsudek doručen ochranné mocnosti. Celé soudní řízení musí 

dodrţovat pravidla spravedlivého procesu zahrnující práva obviněných na obhájce, 

tlumočníka a na předvolávání svědků a předkládání a navrhování důkazů a právo na to, 

aby řízení probíhalo v jazyku obviněnému srozumitelném.
224

 

 Zajímavé je ustanovení čl. 68 Ţenevské úmluvy IV. To totiţ hovoří o poněkud 

specifickém postavení v rámci trestního řízení, které mohou získat chráněné osoby, jeţ 
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se dopustily trestného činu "jen v úmyslu poškodit okupační mocnost".
225

 Smluvní 

strany tak tímto ustanovením dávají najevo, ţe násilné projevy ve smyslu odporu proti 

probíhající okupaci vedené ze strany obyvatelstva okupovaného území jsou 

pochopitelné a budou se setkávat s méně závaţnějšími následky neţ běţná trestná 

činnost. Podmínkou je, ţe tento čin nesmí být "útokem na ţivot nebo na zdraví členů 

okupačních sil nebo úřadů, nevytváří-li váţné hromadné nebezpečí a nepoškozuje-li 

váţně majetek okupačních sil a úřadů nebo zařízení jimi uţívaných".
226

  Takovéto činy 

vyústí pouze v "jednoduché vězení"
227

 nebo internaci. Udělený trest a jeho délka však 

musí být proporcionální k samotnému trestnému činu, který jedinec spáchal.
228

 

 Čl. 54 nepovoluje na obsazeném území změnit status soudců či veřejných 

zaměstnanců. Ustanovení rovněţ zakazuje takové osoby trestat či nutit nebo 

diskriminovat za to, ţe "se zdržují výkonu svých funkcí, protože jim tak káže 

svědomí".
229

To ovšem neznamená, ţe okupant nemůţe veřejné zaměstnance či soudce z 

míst propustit. Okupant rovněţ po policii okupovaného území nesmí chtít pomoc ve 

výkonu příkazů vůči obyvatelstvu, přímou účast na aktech nepřátelství či poskytování 

sluţeb k vojenským účelům.
230

 

 Právní úprava umoţňuje okupantovi zabírání zdravotnického majetku a potravin 

za náhradu v případě, ţe jsou potřebné k zajištění potřeb okupanta či místní správy. 

Okupant má právo na okupovaném území vybírat daně, ty dříve stanovené i nově 

uloţené, tomuto právu však také odpovídá povinnost finančně zajišťovat správu 

předmětného území.To zahrnuje i zajištění funkce nemocnic a celého zdravotnictví 

včetně léků a léčebných postupů.
231 

3.1.2  Situace civilistů na okupovaném území 

 Postavení civilistů je rámováno zásadami ochrany, respektování, nediskriminace 

a lidského zacházení. Zásada ochrany představuje nárok civilistů na poskytnutí ochrany 

od okupační mocnosti před trestnou činností a násilím, u ţen jde například i o 
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poskytnutí ochrany před útoky na lidskou důstojnost a útoky sexuálně motivovanými.  

Zásada respektování chrání osoby civilistů a jejich osobní přesvědčení, zvyky, činnosti i 

rodinu. Princip nediskriminace pak s sebou přináší pravidlo, ţe se všemi osobami 

stejného právního statusu je zacházeno obdobně a nezávisle na tom, jakého jsou 

náboţenství, rasy či politických názorů. Lidské zacházení pak připomíná, ţe chráněné 

osoby jsou lidskými bytostmi a tak také s nimi musí být zacházeno. Nesmějí být 

vyuţívány k činnostem, které by je jakkoliv zneuţívaly a ohroţovaly jejich ţivoty či 

zdraví. Nesmějí být brány za rukojmí, či pouţívány jako tzv. ţivé štíty, ani vyuţívány k 

provádění vědeckých pokusů.
232

 

 Postavení civilního obyvatelstva je v Ţenevské úmluvě IV poměrně podrobně 

upraveno a zahrnuje základní zásadu stanovující, ţe obyvatelstvo okupované oblasti  

nebude zbaveno "v ţádném případě a ţádným způsobem ochrany této úmluvy"
233

 a to 

za ţádné situace. Obyvatelstvo rovněţ nesmí být nuceno zůstávat na místech, kterým 

hrozí boje s výjimkou, ţe by to představovalo větší bezpečnost pro dotčené obyvatelstvo 

či ţe by pro to byly "váţné vojenské důvody".
234

 Majetek i náboţenské vyznání 

takovýchto obyvatel musí být chráněny. Obyvatelstvo okupovaného území rovněţ 

nesmí být nuceno vstoupit do okupační armády, zakázána je jakákoliv propaganda či 

nátlak s tímto cílem. 

 Obyvatelstvu můţe být uloţena povinnost vykonávat práci pro okupační 

mocnost, avšak musí se jednat pouze o činnost nezbytnou a prováděnou pouze jedinci 

staršími 18 let a ve prospěch okupačních vojsk, veřejnost či pro zajištění ubytování, 

ochrany zdraví a potravin pro obyvatelstvo okupovaného území.
235

 

 Rovněţ má okupační mocnost povinnost umoţnit činnost národní organizaci 

Červeného kříţe a Červeného půlměsíce, případně dalším humanitárním organizacím. 

Výjimkou jsou dočasné a neobvyklé situace, na dobu jejichţ trvání můţe z důvodu 

zajištění bezpečnosti být nárok na činnost zmiňovaným organizacím odepřen.
236

 

 Okupant musí obyvatelům umoţnit zůstat na území, je zakázáno provádět 

jakýkoliv odsun těchto jedinců, ať uţ kolektivní či přesun jednotlivců. Z bezpečnostních 
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důvodů můţe okupační mocnost uskutečnit evakuaci těchto obyvatel, ta však smí být 

provedena jen na přechodné období a po skončení hrozby musí být povoleno 

obyvatelům navrátit se zpět. Zároveň Ţenevská úmluva IV společně s obyčejovým 

právem okupační mocnosti zakazují přesun svého obyvatelstva na okupované území. 

Byť tato činnost není povolena, například Izrael se jí dopouští podporou stavby nových 

ţidovských osad na Západním břehu Jordánu.
237

 

 Širokou oblastí je úprava internovaných civilistů. Z nezbytných důvodů 

podloţených argumentem bezpečnosti mohou být obyvatelé okupované oblasti 

internováni.
238

Úprava internace civilistů na okupovaném území je ve své podstatě 

obdobná úpravě postavení válečných zajatců. Kenneth Watkin dodává, ţe ustanovení 

Ţenevské úmluvy IV věnující se této oblasti zrcadlí reálné postupy pouţívané za obou 

světových válek v přístupu k zadrţeným příslušníkům ozbrojených sil nepřítele. Úprava 

postavení takto internovaných jedinců je v Ţenevské úmluvě IV podrobnější neţ v 

mezinárodním právu lidských práv.
239

 Úpravě pravidel pro nakládání s internovanými je 

věnován celý oddíl IV třetí části Ţenevské úmluvy IV
240

 zahrnující speciální úpravu 

ubytování,  nároků na hygienu a medicínské prostředky, stravování o ošacení, ale také 

právo na výkon náboţenských i sportovních činností. Internované osoby mohou být 

zadrţovány aţ do ukončení okupace, ale vţdy by měla existovat snaha propustit je 

okamţikem, kdy přestane existovat důvod k jejich internaci. Osoby, jejichţ internace 

má představovat výkon trestu za kriminální činnost, by měly být zadrţovány odděleně 

od internovaných civilistů, avšak standardy na internaci by měly být dodrţovány 

stejné.
241

Internováni mohou být i demobilizovaní vojáci armády okupovaného území. S 

těmito osobami pak musí být zacházeno podle pravidel nakládání s válečnými zajatci.
242

 

 Ne všechny osoby na okupovaném území však poţívají výše zmíněných práv. 

Okupační mocnost má na základě ustanovení čl. 5 Ţenevské úmluvy IV právo chycenou 

osobu označenou za vyzvědače či sabotéra, nebo osobu, u níţ je "důvodné podezření, ţe 

vyvíjí činnost škodlivou pro bezpečnost okupační mocnosti",
243

 je-li to vojensky 
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nezbytné, zbavit "práv na písemný styk".
244

 Ţenevská úmluva IV rovněţ neumoţní 

dovolat se práv v ní ustavených "má-li strana v konfliktu na svém území váţné důvody 

k oprávněnému podezření, ţe osoba, chráněná touto úmluvou, vyvíjí činnost škodlivou 

pro bezpečnost státu, nebo je-li zjištěno, ţe skutečně takovou činnost vyvíjí",
245

ale 

pouze v situacích ţe by práva obsaţená v úmluvě "mohly být na újmu bezpečnosti 

státu".
246

 I v případech upravených v čl. 5 je však nakázáno s osobami nakládat lidsky a 

zajistit jim právo na spravedlivý soud.
247

 

 Okupant má na okupovaném území povinnost dohlíţet nad chováním a 

aktivitami místního obyvatelstva, zejména má povinnost bránit svévolnému násilí a 

podněcování nepokojů.  Zároveň však Frédéric de Mulien uvádí, ţe obyvatelstvo 

okupovaného území můţe  utvořit hnutí odporu proti okupaci.
248

 Poţadavky, které 

takové hnutí a jeho členové musí plnit, jakoţ i jeho postavení je předmětem 

následujících podkapitol. 

3.2 Hnutí odporu - jeho definice, vývoj a zákonná úprava 

 Okamţikem okupace území vzniká členům ozbrojených sil tohoto území, 

národněosvobozeneckým hnutím a organizovanému hnutí odporu právo odporu proti 

okupaci.
249

 

3.2.1 Hledání definice a porovnání hnutí odporu s dalšími termíny 

 Hnutí odporu je jako takové označením, jenţ je sice veřejně známé, avšak jeho 

vnímání je různorodé a široké, zejména kvůli neexistenci jasné definice. To můţe vést k 

odlišnému vnímání jednotlivých skupin, které mohou být jednou stranou nazývány za 

hnutí odporu a druhou stranu například  teroristy. Samotné vnímání termínu hnutí 

odporu často zahrnuje jeho různé varianty a polohy, od civilního odporu zaměřujícího 

se zejména na nenásilné projevy odporu a nevole po ozbrojené organizované skupiny 

bojující se zbraní v ruce. Slovník vojenských pojmů Ministerstva obrany Spojených 

                                                           
244

 Ibid. 
245

 Ibid. 
246

 Ibid. 
247

 Ibid. 
248

 de Mulinen F., opak. cit., str. 173 
249

Autor neuveden. The Law of Armed Conflict: Belligerent occupation. Geneva: International Comittee 

of the Red Cross, Unit for Relations with Armed and Security Forces, 2002, str. 5 



50 
 

států amerických hnutí odporu ("resistance movement") definuje velmi obecně, jako 

"organizovanou snahu části civilního obyvatelstva určité země odporovat legálně 

ustanovené vládě či okupační mocnosti a narušovat veřejný pořádek a stabilitu".
250

 Lze 

tedy usoudit, ţe hnutí odporu proti okupaci představuje určitou podmnoţinu obecného 

termínu hnutí odporu a členové této podmnoţiny musejí dodrţovat dále stanovená 

pravidla, která stanovují jejich členství. 

 Nejasnost samotného označení hnutí odporu značí i běţné nazývání jeho členů  

freedom fighters. Pojem freedom fighter, neboli bojovník za svobodu,  bývá však 

většinou definován obecněji a šířeji, jako "osoba, která se účastní ozbrojené vzpoury 

proti ustanovené autoritě" většinou s úmyslem zlepšit určité podmínky,
251

 to znamená, 

ţe osoby označované za bojovníky za svobodu mohou být členy organizovaného hnutí 

odporu proti okupaci, avšak nemusí tomu tak být ve všech případech. Někdy se můţe 

jednat o osoby participující v jiném boji, například v boj proti své vlastní vládě a jejím 

praktikám.
252

 

 Dalším pojmem, často spojovaným s označením hnutí odporu, je guerilla. Za 

guerillu bývají obecně povaţováni členové malé ozbrojené skupiny, která netvoří 

součást regulérní armády a naopak jedná a bojuje samostatně
253

 s různými úmysly a cíli. 

Více neţ pojmenování určitého konkrétního hnutí se však jedná o skupiny uţívající 

specifický způsob boje, anglicky nazývaný guerrilla warfare. Tento tzv. asymetrický 

způsob boje zahrnuje přepady a sabotáţe a další činnosti u nás běţněji připisované 

partyzánům.
254

 Z takové charakteristiky vyplývá, ţe i hnutí odporu proti okupaci můţe 

při své činnosti vyuţívat způsob guerillového boje, jehoţ legalita závisí na tom, jakým 

způsobem jsou konkrétní činy provedeny. 

 Rovněţ mnoho aktů skupin nazývaných jednou stranou  hnutím odporu proti 

okupaci bývá druhými označováno za terorismus. Jde o častý případ i ve sledovaných 

izraelsko-palestinských vztazích, kdy Izrael téměř plošně označuje činy Palestinců za 
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teroristické, bez ohledu na to, jakým způsobem a proti komu byly vedeny.
255

 

Rozlišování mezi terorismem a činy hnutí odporu můţe být často značně obtíţné, 

jelikoţ termín terorismus, obdobně jako hnutí odporu, není upraven v ţádné všeobecně 

uznávané definici. Ustanovení čl. 33 Ţenevské úmluvy IV pouze stanovuje zákaz 

kolektivních trestů a jiných způsobů zastrašování mířených proti civilistům. Ustanovení 

čl. 51 Dodatkového protokolu I pak pouze dodává, ţe je zakázáno na civilisty útočit či 

se vůči nim dopouštět násilností nebo hrozeb násilností. Samotných definic terorismu 

existuje několik, avšak obecně bývá přijímáno, ţe teroristický čin je takový čin, který 

cílí na nevinné a civilní oběti a jehoţ smyslem je vytvořit chaos a strach. Takováto 

značně široká charakteristika umoţňuje kaţdému výklad podle vlastních potřeb
256

  a 

právě to vede k problému při rozlišování činů hnutí odporu od terorismu.  

 Jednotlivé státy pouţívají odlišné definice jak terorismu, tak i násilí a násilných 

útoků. Ali Khan uvádí, ţe některé státy dokonce pouţívají odlišné definice v závislosti 

na tom, jakou skupinu či hnutí označují a kde se tato skupina nachází. Například 

Sovětský svaz označoval na jedné straně činy Palestinců za legitimní ozbrojený vzdor a 

na straně druhé protisovětský odpor v Afghánistánu za terorismus. Naproti tomu 

Spojené státy zastávaly názor přesně opačný. Z toho vyplývá, ţe pokud konkrétní stát 

povaţuje politické cíle daného hnutí za legitimní, povaţuje za legitimní i toto hnutí a 

jeho násilné činy. Naopak, jestliţe tento stát neuznává politické poţadavky hnutí, má jej 

i jeho činnost za nelegitimní a protiprávní a často ji nazývá právě terorismem. 

Označování skupin za teroristické a tím pádem protiprávní či naopak za legitimní se tak 

stává do značné míry věcí politickou.
257

 Přesto je však moţné, alespoň v oblasti teorie, 

odlišit činy hnutí odporu od těch teroristických. Hnutí odporu, k tomu, aby jeho členové 

získali ochranu a postavení v mezinárodním humanitárním právu jakoţto kombatanti, 

by mělo plnit, alespoň převáţně, podmínky a pravidla stanovená mezinárodním 

humanitárním právem, jak je detailněji uváděno dále v práci. Ty druhé totiţ nesplňují 

podmínky stanovené humanitárním právem. Jedná se o pravidla vedení boje i o 

náleţitosti, které musí hnutí odporu splnit, aby vůbec mohlo být za takové hnutí 
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povaţováno, jak bude vysvětleno dále. John Siegler ve svém článku uvádí, ţe je správné 

označovat například sebevraţedné atentátníky útočící na civilisty za teroristy, avšak to 

zároveň neznamená, ţe by Palestinci, či obyvatelé jakéhokoliv jiného okupovaného 

území, neměli právo na ozbrojený odpor proti okupantovi za předpokladu, ţe dodrţí 

základní právem stanovená pravidla.
258

 

3.2.2 Vymezení pojmu organizovaného hnutí odporu proti okupaci  

 Jak jiţ bylo zmíněno v předchozí podkapitole, ţádná společná definice pojmu 

hnutí odporu neexistuje, definici jako takovou neobsahují ani prameny mezinárodního 

humanitárního práva. Přesto je však nutné tento pojem určitým způsobem vymezit. 

 Termín hnutí odporu jako takové, tedy hnutí odporu v širším smyslu, je označení 

velmi široké a zahrnuje mnohé oblasti. Steve Pile uvádí, ţe pojem odpor  ("resistance"), 

jako takový znamená "nesmiřitelnou opozici proti moci".
259

 Moci, která je v rukou elit, 

které vyuţívají útisku a dalších mocenských metod k tomu, aby si zajistily svou moc  

a kontrolu, zatímco odpor zahrnuje osoby, které bojují za "obranu svobody, demokracie 

a humanity".
260

 Některé charakteristiky jsou ještě širší, kdyţ hnutí odporu nepodmiňují 

ani vztahem k autoritě, ale rozšiřují jej na jakékoliv vyjádření touhy a zloby, štěstí  

i strachu v tom smyslu, ţe odpor nemusí vţdy představovat vztah mezi ovládaným  

a ovládajícím. Takové vymezení je však opravdu velmi široké, zároveň zahrnuje projev 

odporu násilný i nenásilný, proti vnitřním i vnějším autoritám a mocím, například 

vlastní vládě respektive okupační mocnosti.
261

 

 Organizované hnutí odporu proti okupaci, tedy hnutí odporu v uţším smyslu, 

kterým se tato práce zabývá, však představuje pouze podmnoţinu, určitou dílčí část 

celkového hnutí odporu, a je také proto mnohem specifičtější a mělo by být tudíţ 

vymezeno úţeji a konkrétněji. Jiţ samotný termín stanoví konkretizující podmínku, tedy 
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ţe takové hnutí odporu musí být organizované, mít nějakou vnitřní hierarchii, která 

zaručí udrţování určité míry disciplíny.
262

 

 Jedinými prameny, které mohou ve vymezení takovéhoto organizovaného hnutí 

odporu proti okupaci pomoci, jsou úmluvy mezinárodního humanitárního práva, které 

tento pojem zmiňují. Jedná se o Ţenevské úmluvy I, II a III a o Dodatkový protokol I. 

Ţenevské úmluvy I a II ve svém čl. 13, zrovna tak jako Ţenevská úmluva III ve svém 

článku 4 písm. A odst. 4, zmiňují termín organizované hnutí odporu a stanovují 

podmínky, v případě jejichţ splnění budou členům hnutí oporu náleţet určitá práva a 

ochrana v těchto úmluvách obsaţená. Tyto podmínky specificky stanoví, ţe 

organizované hnutí odporu, mimo svou organizovanost, musí rovněţ splňovat svou 

příslušnost k jedné ze stran konfliktu, mít v čele nadřízenou osobu, vůdce, rozlišovat se 

znakem viditelným na dálku, nosit otevřeně zbraň a ve své činnosti "šetřit"
263

 

mezinárodní humanitární právo. Ustanovení umoţňují ale, aby k takovéto činnosti 

organizovaného hnutí odporu docházelo jak na okupovaném území, tak i mimo něj.
264

 

Podrobněji je tato právní úprava organizovaného hnutí odporu analyzovaná v 

podkapitolách 3.2.4 a 3.2.5.  

 Články 13 Ţenevských úmluv I
265

 a II
266

 a článek 4 písm. A odst. 2 Ţenevské 

úmluvy III obsahují pojem "organizované hnutí odporu"
267

, samy o sobě ale nemluví  

o podmínce existence okupace, která je další podmínkou pro takové hnutí vyplývající 

přímo z jeho názvu, organizované hnutí odporu proti okupaci. Znamená to tudíţ, ţe 

odpor tohoto hnutí musí být  proti okupaci a okupační mocnosti veden. Otázka okupace 

včetně toho, kdy nastává a co vše za ni můţe být povaţováno, byla jiţ zodpovězena v 

druhé kapitole této práce. Důleţité je ale připomenout, ţe společný článek 2 

Ţenevských úmluv zahrnuje okupaci mezi mezinárodní ozbrojené konflikty,
268

 znamená 

to tedy, ţe organizované hnutí odporu proti okupaci a jeho existence je rovněţ omezena 

a vázána pouze na situaci, kdy dochází k okupaci v rámci mezinárodního ozbrojeného 
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konfliktu, tedy k okupaci ve smyslu společného článku 2 Ţenevských úmluv.
269

 Taková 

okupace představuje obsazení a ustavení moci okupanta nad cizím územím, které před 

zahájením okupace vytvářelo samostatný stát, či k jinému státu patřilo, jak jiţ bylo 

rovněţ vysvětleno ve druhé  kapitole této práce.
270

 

 O okupaci a bojích proti ní hovoří i Dodatkový protokol I z roku 1977.
271

 Ten 

vlastně rozšiřuje Ţenevské úmluvy a přináší další ochranu chráněným osobám, tedy  

i členům organizovaného hnutí odporu proti okupaci. Zároveň čl. 1 odst. 4 tohoto 

protokolu rozšiřuje aplikace jeho ochrany nejen na organizované hnutí odporu proti 

okupaci ve smyslu společného čl. 2 Ţenevských úmluv, avšak i na organizovaná hnutí 

odporu proti okupaci ve smyslu čl. 1 odst. 4 Dodatkového protokolu I, tedy na taková 

hnutí působící na území, které před svou okupací neutvářela ţádný stát, ani nebylo 

jiného součástí.
272

 V případě této práce však organizované hnutí odporu na tyto situace 

rozšířit moţné nebude, neboť Izrael se nikdy smluvní stranou Dodatkového protokolu I 

nestal,
273

 právě proto, aby se vyhnul aplikaci čl. 1 odst. 4 tohoto protokolu.
274

 Aby byl 

pro Izrael Dodatkový protokol I závazný, musel by obsahovat obyčejová ustanovení. Ta 

sice v některých svých ustanoveních obsahuje, avšak čl. 1 odst. 4 Dodatkového 

protokolu I k nim nepatří.
275

 

 Pojem organizované hnutí odporu proti okupaci pro potřeby této práce lze tedy 

vymezit tak, ţe se jedná o organizované hnutí odporu ve smyslu čl. 13 Ţenevských 

úmluv I
276

 a II
277

 a článku 4 písm. A odst. 2 Ţenevské úmluvy III,
278

 jehoţ činnost je 
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vedena proti okupační mocnosti a okupaci samotné ve smyslu čl. 42 Řádu války 

pozemní
279

 a společného čl. 2 Ţenevských úmluv.
280

  

3.2.3 Pohled do historie 

 Hnutí odporu proti okupaci
281

 se v různých částech světa začalo ve větší 

intenzitě objevovat v posledních staletích. Mezi taková hnutí můţeme zahrnout polskou 

Národní vládu utvořenou při lednovém povstání proti okupaci Polska Ruskem a činnou 

mezi roky 1863 – 1864,
282

 Irskou republikánskou armádu (IRA) aktivní od druhé 

poloviny 19. století a zejména aktivní mezi roky 1918 aţ 1922
283

, či filipínské 

guerillové skupiny ve filipínsko-americké válce v letech 1902 - 1913.
284

 

 Největší rozkvět své činnosti však tato uskupení zaznamenala během druhé 

světové války, která přinesla značný chaos do mezinárodního práva. Národní skupiny se 

v okupovaných státech přímo i nepřímo podílely na bojích a nepřátelství, avšak 

okupačními mocnostmi za bojovníky uznáváni nebyli, status kombatantů jim byl 

odpírán a v případě zajetí se z nich nestávali váleční zajatci. Mezinárodní výbor 

Červeného kříţe se snaţil jejich postavení změnit, odvolával se na ustanovení Haagské 

úmluvy z roku 1907, avšak příliš úspěchů nezaznamenal. Bliţší úpravu postavení hnutí 

odporu přinesly aţ Ţenevské úmluvy z roku 1949.
285

 

 Za druhé světové války zejména v Němci okupované Evropě fungovaly jak 

skupiny zaměřující se na tajnou protiokupační i nenásilnou činnost, tak i ozbrojená 
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hnutí partyzánů a obdobných bojovníků. Jejich aktivity, i pro široké spektrum skupin a 

jejich zaměření, byly rozličné a zahrnovaly sabotáţe, přepady německé armády či 

získávání tajných zpravodajských informací. Skupiny nebyly většinou jako celek 

dohromady nijak organizovány, často se naopak stávaly rivaly, jako tomu bylo mezi 

skupinami komunistickými a těmi ostatními.
286

 

 Hnutí v jednotlivých státech se od sebe odlišovala. Uskupení fungující na území 

Protektorátu Čechy a Morava bývají jednotně nazývána domácím odbojem. I ten se dělil 

na dva hlavní proudy, demokratický a komunistický. Do toho prvního spadala uskupení 

jako Politické ústředí, Obrana národa či Petiční výbor Věrni zůstaneme, která se v roce 

1940 spojila pod zastřešujícím Ústředním vedením odboje domácího. Aktivity 

domácího odboje však byly po atentátu na Heidricha v roce 1942 značně utlumeny.
287

 V 

Jugoslávii fungovalo srbské hnutí Četníci vedené Dragoljubem Mihailovićem či 

komunističtí Partyzáni pod velením Josipa Broza Tita. V Polsku také operovaly 

komunistické skupiny podporované Sovětským svazem a dále Domácí armáda, která 

však byla Němci po Varšavském povstání v roce 1944 zlikvidována. V okupované 

severní Francii dominovali komunisté, avšak tam i na jihu se vyskytovaly i další 

drobnější skupiny. Dohromady v roce 1943 vytvořily Národní odbojové hnutí. Silné 

komunistické hnutí odporu existovalo vedle skupiny tvořené bývalými členy armády i v 

Belgii, zatímco nizozemská a norská hnutí byla naopak úzce napojená na své královské 

exilové vlády. 

 Po druhé světové válce nastal na okamţik útlum těchto hnutí, avšak s nástupem 

studené války a s rozdělením světa na dvě poloviny začala vznikat hnutí nanovo. Byly 

to jak různé skupiny vzniklé ve státech sovětského bloku, tak i skupiny na územích 

okupovaných jinými mocnostmi, často existující dodnes, jako například hnutí vzniklé 

po okupaci Tibetu v roce 1950, Fronta pro osvobození Golanských výšin a rovněţ hnutí 

odporu organizovaná na území Palestiny.
288
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3.2.4 Právní úprava 

 Právní úprava organizovaného hnutí odporu proti okupaci
289

 a jeho členů v 

humanitárním právu je velmi strohá. V ţádné úmluvě, ani v obyčejovém právu toto 

hnutí není přímo definováno, právní prameny pouze připouštějí, ţe můţe existovat, 

avšak do značné míry záleţí na jednotlivých státech, jakoţto prozatímních hlavních 

aktérech mezinárodního práva, za jakých podmínek tato hnutí budou uznávat. 

 Organizované hnutí odporu proti okupaci dlouho nebylo ani v ţádném z 

pramenů humanitárního práva upravováno. Státy nejprve řešily právo a nárok obyvatel 

bránit se bezprostředně, proti právě přicházejícímu okupantovi, tedy právo na leéve en 

masse.
290

  

 Ještě před přijetím Haagské úmluvy z roku 1907 se roku 1899 v preambuli 

Haagské úmluvy o zákonech a obyčejích pozemní války objevila tzv. Martensova 

klauzule vyjadřující kompromis mezi pohledy dvou táborů na postavení civilistů, kteří 

se chopí zbraní a bojují proti okupační mocnosti. Silní mezinárodní aktéři tyto činy 

odsuzovali a poţadovali, aby jejich postavení a činy byly označeny za nelegální. Oproti 

tomu menší státy zastávaly názor, ţe taková činnost by měla být v souladu s pravidly 

mezinárodního humanitárního práva a ţe k těmto civilistům má být přistupováno jako k 

zákonným kombatantům.
291

 Klauzule pokrývala případy, na které se mezinárodní 

smlouvy nevztahovaly, a stanovila, ţe takoví "civilisté a kombatanti zůstávají pod 

ochranou a vládou zásad mezinárodního práva odvozených od zavedených zvyklostí, 

zásad lidskosti a požadavků veřejného svědomí"
292

 a to aţ do chvíle, neţ bude smluvně 

upraveno jinak. Ačkoliv existují různé verze výkladu této klauzule, poselství toho 

nejrozšířenějšího je důleţité, jelikoţ stanoví, ţe činy a chování osob v ozbrojeném 

konfliktu mají být posuzovány nejen podle smluvních a obyčejových norem, avšak i 
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podle základních zásad mezinárodního humanitárního práva.
293

 V roce 1977 se stal 

obsah této klauzule, představující v té době jiţ obyčejové právo, součástí ustanovení čl. 

2 Dodatkového protokolu I.
294

 Klauzule však nijak detailně nestanoví, jak má být na 

takovéto bojující civilisty nahlíţeno a jakého statusu a ochrany se mohou dovolávat. 

 Ani Haagská úmluva z roku 1907 či její příloha Řád války pozemní termín hnutí 

odporu neobsahuje. Ustanovení čl. 2 Řádu války pozemní umoţňuje obyvatelům 

neobsazeného území bojovat proti okupantovi. "Obyvatelstvo neobsazeného území, 

které, blíží-li se nepřítel, uchopí se z vlastního popudu zbraní, aby potíralo vnikající 

sbory, nemajíc času organizovati se podle článku 1, pokládá se za válečné, nosí-li 

veřejně zbraně a šetří-li zákonů a obyčejů válečných."
295

 Řád války pozemní tedy 

umoţňuje jedinci, aniţ by byl jakkoliv organizován, bojovat proti cizí mocnosti, která 

právě obsazuje jeho území a nestačila na něm ještě ustavit svou moc, v případě, ţe nosí 

zbraň veřejně, tedy viditelně, a zároveň, dodrţuje-li mezinárodní humanitární právo. 

Jedná se o tzv. levée en masse.
296

 Ze článku však vyplývá, ţe takto bojovat můţe 

obyvatelstvo ve chvíli, kdy nepřítel na území teprve přichází a počíná jej okupovat, tedy 

bezprostředně při začátku okupace. Haagská úmluva však dále neobsahuje jiné 

ustanovení, které by umoţňovalo obyvatelstvu okupovaného území bojovat proti 

mocnosti, která nad územím vykonává reálnou moc a fakticky jej tedy jiţ okupuje. Tato 

úmluva tedy ţádné právo na utvoření hnutí odporu neupravuje, její vztah k okupaci se 

omezuje na uzákonění leéve en masse. Ovšem okamţikem ustanovení okupační vlády 

nad územím právo na leéve en masse zaniká.
297

 Nicméně i toto znamenalo určitý 

předstupeň  v úpravě jakkoliv upravující příchod cizí mocnosti na území, na který 

následně reagovaly státy při práci na vznikajících Ţenevských úmluvách. A právě 

vynechání jakéhokoliv boje proti reálnému okupantovi s ustavenou okupační správou 

vedlo k následnému zmínění existence hnutí odporu proti okupaci v Ţenevských 

úmluvách.  
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 Ţenevské úmluvy z roku 1949 úpravu organizovaného hnutí odporu proti 

okupaci upřesnily a nastavily jí alespoň určité hranice. Při jejich vzniku však také 

docházelo k rozsáhlým debatám mezi zastánci legální existence hnutí odporu, většinou 

státy, které se v nedávné době pod okupační vládou ocitly, a jeho odpůrci, častějšími 

okupanty. Strany se nemohly domluvit na tom, jaké a jak široké podmínky k existenci 

hnutí odporu proti okupaci by měly z Ţenevských úmluv vyplývat. Dánská delegace, 

například, prosazovala začlenění článku, který by zajistil status válečného zajatce všem 

civilistům, kteří se podílejí na obraně své země v případě nelegální agrese či okupace. 

Státy se nakonec shodly na nutnosti existence regulací a na nezbytné míře 

organizovanosti těchto hnutí, velké debaty se však vedly ohledně podmínky týkající se 

výkonu kontroly konkrétního hnutí nad určitou částí území. Tato podmínka nakonec 

schválena nebyla, zejména ze strachu, ţe okupační mocnosti by pro uznání hnutí odporu 

mohly poţadovat jeho moc nad nepřiměřeně velkou částí území, a tudíţ by takové hnutí 

mělo splnění podmínky zakládající jeho práva značně ztíţené.
298

 Nakonec se státy 

dohodly na ustanoveních upravujících okupaci a postavení hnutí odporu následovně: 

 O okupaci a případném (ne)boji proti ní se zmiňuje ustanovení společného čl. 2 

Ţenevských úmluv. To však pouze stanoví aplikovatelnost Ţenevských úmluv na 

případy okupace, úplné i částečné, té, proti níţ je veden odpor, i té, pro níţ nikdo 

nebojuje.
299

  

 Ustanovení čl. 13 v Ţenevské úmluvě o zlepšení osudu raněných a nemocných 

příslušníků ozbrojených sil v poli  (dále jen "Ţenevská úmluva I")
300

 a v Ţenevské 

úmluvě o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků ozbrojených sil na moři 

(dále jen "Ţenevská úmluva II") stanovuje, koho se úmluvy týkají. Odstavec 2 

zmiňovaného článku pak mezi ty, na něţ je úmluva aplikovatelná, řadí i "příslušníky 

jiných milic a příslušníky jiných dobrovolnických sborů, včetně příslušníků 

organizovaných hnutí odporu, kteří přináležejí k některé straně v konfliktu a jsou činni 

na svém vlastním území nebo mimo ně, i když toto území je obsazeno".
301

 Toto 

ustanovení tedy přináší členům organizovaného hnutí odporu náleţícímu některé ze 
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stran konfliktu, jsou-li ranění či nemocní, případně ocitnou-li se v pozici trosečníků, 

raněných a nemocných na moři, stejnou míru ochrany jako jiným kombatantům, 

detailněji popsanou v obou Ţenevských úmluvách. To vše hnutí odporu náleţí, dodrţí-li 

základní, odstavcem 2 čl. 13 Ţenevské úmluvy I a II, stanovené podmínky: 

1. V čele konkrétního hnutí odporu musí stát osoba odpovědná za své podřízené. 

2. Bojovníci hnutí odporu musejí nosit stabilní rozeznávací znak, jenţ je rozpoznatelný 

na dálku. 

3. Bojovníci hnutí odporu musejí rovněţ nosit otevřeně zbraň. 

4. Zároveň ve své činnosti musejí dodrţovat pravidla mezinárodního humanitárního 

práva, a to jak smluvní, tak i obyčejová.
302  

 Velmi obdobně jako ustanovení čl. 13 Ţenevské úmluvy I a II zní i ustanovení 

čl. 4 písm. A Ţenevské úmluvy o zacházení s válečnými zajatci (dále jen "Ţenevská 

úmluva III"). To charakterizuje osoby, které se v případě zajetí stávají válečnými zajatci 

a poţívají práva, která s sebou toto postavení nese. Odstavec 2 pak stanoví, ţe za 

válečného zajatce se povaţují i "osoby, které upadly do moci nepřítele", jde-li o 

příslušníky "jiných milic a jiných dobrovolnických sborů, včetně členů organisovaných 

hnutí odporu, kteří příslušejí k jedné straně v konfliktu a jsou činni na vlastním území 

nebo mimo ně, i když toto území je obsazeno, pokud tyto milice nebo dobrovolnické 

sbory, včetně organizovaných hnutí odporu, vyhovují těmto podmínkám:  

a) mají-li v čele osobu, odpovědnou za své podřízené,  

b) mají-li pevný rozeznávací znak viditelný na dálku,  

c) nosí-li otevřeně zbraně,  

d) šetří-li při svých úkonech zákonů a obyčejů válečných."
303

 

 Ţenevská úmluva III tedy umoţňuje členům organizovaných hnutí odporu proti 

okupaci za předpokladu splněných stejných podmínek, obsaţených i v Ţenevské 

úmluvě I a II, získat statut válečného zajatce.   

 Výklad v článku stanovených podmínek, jak těch explicitně vyjmenovaných, tak 

i těch skrytých v textu, se můţe lišit. Jednotlivé státy často podmínky rozebírají a 

upravují ve svých vojenských manuálech, a v některých situacích bývá nedodrţení 

podmínek stranám konfliktu i odpuštěno, či dochází ke zjednodušení stanovených 
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pravidel. Co přesně a konkrétně jednotlivé podmínky znamenají a jakým způsobem 

mají být vykládány, upravuje následující podkapitola. 

 Jak jiţ bylo zmíněno v podkapitole 3.2.2, Dodatkový protokol I. lze na situaci 

okupovaných Palestinských území aplikovat jen do takové míry a v takových případech, 

kdy půjde o aplikaci obyčejového práva v Dodatkovém protokolu I obsaţeném. 

Znamená to tedy, ţe organizované hnutí odporu proti okupaci nelze rozšířit i na taková 

hnutí vzniklá na územích, která před svou okupací ţádnému samostatnému státu 

nepatřila, jako by to mohlo být v případě územích obsazených Izraelem před rokem 

1967.
304

 Zajímavou by se však stala situace, kdyby se "orgán, který je představitelem 

národa bojujícího proti některé Vysoké smluvní straně v ozbrojeném konfliktu typu, o 

kterém hovoří článek 1 odstavec 4"
305

 Dodatkového protokolu I, jednostranným 

prohlášením, které by adresoval depozitáři, zavázal, "že bude v tomto konfliktu aplikovat 

Úmluvy a tento Protokol".
306

 Toto prohlášení by totiţ znamenalo, ţe pro uvedený orgán, 

vnímaný za stranu konfliktu, by nabyly platnosti nejen Ţenevské úmluvy, ale i 

Dodatkový protokol I, a tento uvedený orgán by získal práva a povinnosti shodné s 

těmi, jaké mají smluvní strany tohoto protokolu.
307

 Podle jednoho z výkladů
308

 by totiţ 

takovéto jednostranné prohlášení o přijetí Ţenevských úmluv a  Dodatkového protokolu 

I, v případě konfliktů národněosvobozeneckých hnutí se státy, které jsou smluvní 

stranou Ţenevských úmluv, avšak nejsou stranou Dodatkového protokolu I, jako je to 

například i v případě Izraele, mělo být vnímáno jako "přijetí"
309

 úmluv a to na základě 

společného čl. 2 odst. 3 Ţenevských úmluv, který stanoví, ţe pokud není "některá z 

mocností účastnících se konfliktu smluvní stranou této úmluvy, zůstanou mocnosti, které 

jsou jejími stranami, přesto jí vázány ve svých vzájemných vztazích. Budou kromě toho 

vázány touto úmluvou vůči zmíněné mocnosti, přijme-li tato její ustanovení a bude-li se 

jimi říditi."
310

 Takovýto postup však v praxi nebyl nikdy aplikován, a tudíţ je samotný 

výklad velmi diskutabilní. A z postoje Izraele je jasné, ţe z jeho strany by vţdy byl 
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takovýto výklad odmítán a kritizován.
311

 David Turns shrnuje, ţe k ţádnému úspěšnému 

dovolání se čl. 1 odst. 4 Dodatkového protokolu I nikdy nedošlo. V roce 1989 se o to 

pokusila Organizace pro osvobození Palestiny (dále jen "PLO"), která v tomto smyslu 

informovala Švýcarskou vládu, jakoţto depozitáře Ţenevských úmluv i Dodatkového 

protokolu I, a prohlásila, ţe se rozhodla zmiňované úmluvy přijmout. Avšak švýcarská 

vláda odmítla toto prohlášení PLO potvrdit z důvodu nejasného přístupu mezinárodního 

společenství k existenci či neexistenci státu Palestina.
312

 

 Tuto podkapitolu je tedy moţné shrnout slovy Frédérica de Muliena, který 

uvádí, ţe členové organizovaného hnutí odporu jsou kombatanti a vyplývají jim z jejich 

postavení proto stejná práva a povinnosti jako jiným kombatantům, mohou se přímo 

účastnit boje, můţe na ně být útočeno a v případě zajetí jsou speciálně chráněni, 

získávají status válečných zajatců.
313

 K tomu, aby však mohli být rozeznáváni 

humanitárním právem a za kombatanty označováni, musí "splňovat požadavky na 

ozbrojené síly".
314

 Charakteristika ozbrojených sil, obsaţená v Řádu války pozemní je 

však obsahově totoţná s podmínkami, za nichţ Ţenevské úmluvy chrání členy hnutí 

odporu v případě nemoci, zranění, ztroskotání či upadnutí do zajetí.
315

 

 Mezinárodní humanitární právo ve své smluvní ani obyčejové podobě nepřináší 

konkrétní definici hnutí odporu, avšak stanovuje základní pravidla, která toto hnutí a 

jeho členové musí naplňovat, aby jim mohlo humanitární právo poskytovat specifické 

privilegované postavení a ochranu.  Otázce, do jaké míry je třeba tato stanovená 

pravidla dodrţovat či zda je moţné je přizpůsobit okolnostem situace, se věnuje 

následující podkapitola. 

3.3 Jaká pravidla musí hnutí odporu dodržovat? 

 Kenneth Watkin uvádí, ţe mezinárodní humanitární právo ve snaze definovat 

legální kombatanty stanovilo poměrně přísné podmínky, které vedou k tomu, ţe velké 

mnoţství bojovníků a osob účastnících se na nepřátelství na status kombatanta 
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nedosáhne.
316

 Účastníky  bojů tak můţeme rozlišovat na legální kombatanty na straně 

jedné a na nelegitimní bojovníky na straně druhé. Hnutí odporu a jeho členové mohou 

spadat jak do první skupiny, která jim garantuje určité právní postavení a ochranu, tak i 

do skupiny druhé, jeţ pro nedostatek právní úpravy přináší nejistotu a ve většině 

případů odkazuje na pravidla a zákony okupační mocnosti.
317

 

 Vše závisí na splnění podmínek. Jedná se o podmínky charakterizující hnutí 

odporu a jeho členy, jak byly jiţ zběţně uvedeny v předchozí podkapitole, avšak jde 

také o pravidla určující a upravující činy a útoky takového hnutí, nejen stanovené v 

mezinárodních úmluvách ale obecně i v základních principech (zásadách) 

mezinárodního humanitárního práva.  

3.3.1 Pravidla pro hnutí odporu a jeho členy 

 Základní kritéria charakterizující podmínky pro existenci hnutí odporu jsou 

obsaţena v ustanovení čl. 13 Ţenevské úmluvy I a II a v obdobném ustanovení čl. 4 

Ţenevské úmluvy III. Čtyři explicitně vyjmenované podmínky byly do Ţenevských 

úmluv přejaty z ustanovení čl. 1 Řádu války pozemní z roku 1907. Jedná se o kritéria 

charakterizující ozbrojené síly a kombatanty jako takové. Pro účely Ţenevských úmluv 

bylo pouţití těchto kritérií rozšířeno i na hnutí odporu proti okupaci a jeho členy. 

Převzatá kritéria byla následně rozšířena o několik dalších podmínek obsaţených v 

samotném textu zmiňovaných článků. Veškeré podmínky stanovené v ustanovení čl. 4 

Ţenevské úmluvy III tak lze vnímat jako hlavní kritéria a podstatné náleţitosti, které 

musí hnutí odporu a jeho členové splnit, aby mohly získat specifické postavení a 

ochranu upravovanou v Ţenevských úmluvách I, II a III a případně i v Dodatkovém 

protokolu I, zejména status válečného zajatce.
318

 

3.3.1.1 Vnitřní organizace 

 Status válečného zajatce mohou získat členové hnutí odporu pouze, pokud 

takové hnutí dosáhlo určité míry vnitřního uspořádání, organizace. Má se za to, ţe toto 
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uspořádání by mělo splňovat základní charakteristiku typickou pro organizaci běţných 

ozbrojených sil. Zejména by toto vnitřní uspořádání mělo zajišťovat dodrţování určité 

míry disciplíny, odpovědnosti a hierarchie. Odborníci tvrdí, ţe takováto podmínka 

vnitřní organizace by měla zajistit vyváţenost mezi oběma stranami a jistotu, ţe boje 

mezi hnutím odporu a okupující mocí budou vedeny "otevřeně a loajálně".
319

 Označení 

"organizované hnutí odporu"
320

 se můţe zdát nekonkrétní a nespecifické, samotný 

termín "odpor" (v angličtině "resistance")
321

 můţe zahrnovat nejen otevřený boj proti 

druhé straně, ale rovněţ i pouhou nenásilnou opozici. Tato označení však nebyla tvůrci 

Ţenevských úmluv nijak dále charakterizována, avšak z kontextu doby vyplývá, ţe 

tvůrci při sestavování tohoto článku měli na mysli uskupení obdobná hnutím odporu 

aktivním za druhé světové války. 

3.3.1.2 Činnost vně i uvnitř okupovaného území 

 Ustanovení dále říká, ţe příslušníci takových organizovaných hnutí odporu mají 

nárok na oprávnění vyplývající z konkrétní úmluvy v obou případech, kdyţ svou 

činnost provádějí uvnitř i vně okupovaného území a to i za situace, kdy je území jiţ 

okupováno a okupační moc nad územím ustavena.
322

 Zároveň to znamená, ţe hnutí 

odporu můţe svou činnost vykonávat na celém prostoru, nejen území okupovaného, ale 

i například území okupanta, na souši ve vzduchu i ve vodách a na moři.
323

 

3.3.1.3 Náležitost ke straně konfliktu 

 Důleţitá je rovněţ podmínka náleţitosti konkrétního hnutí odporu k jedné ze 

stran konfliktu. Tato podmínka zajišťuje, ţe hnutí odporu jedná "za správnou 

autoritu".
324

 Hnutí odporu by tedy mělo demonstrovat určité napojení na stranu 

konfliktu, nejlépe na její vládu. Katherine Del Mar ale namítá, ţe povinnost náleţet ke 

straně konfliktu nepředstavuje nic víc, neţ jakýsi souhlas mezi konkrétním státem nebo 
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oficiálním vedení strany konfliktu a hnutím odporu v tom smyslu, ţe hnutí odporu bude 

bojovat jménem této strany proti jinému státu, okupační mocnosti. Tento souhlas 

nemusí však být oficiálně vyslovený, můţe se jednat o souhlas tacitní, tichý.
325

 K 

podobnému názoru se staví i autoři komentáře Mezinárodního výboru červeného kříţe k 

Ţenevské úmluvě III z roku 1960. Ti stanoví, ţe mezi hnutím odporu a stranou 

konfliktu musí existovat "de facto vztah".
326

 Ten můţe být podloţen pouze tacitní 

dohodou, zejména v případech, kdy jsou samotné činy schopné jasně indikovat, za 

jakou stranu hnutí odporu bojuje. Nic však nebrání vzniku oficiální deklarace, jejímţ 

prostřednictvím například exilová vláda hnutí odporu uzná. Nicméně to není nutnou 

podmínkou.
327

  Naopak, v případě chabého či neexistujícího propojení hnutí odporu se 

stranou konfliktu je členům tohoto hnutí odepřen status kombatantů.  

 Ovšem tato povinnost hnutí odporu náleţet ke straně konfliktu můţe být 

některými aktéry vykládána poněkud přísněji, jako tomu je i v případě Izraele. Toto 

pravidlo se stalo osudné zadrţeným členům Lidové fronty pro osvobození Palestiny. 

Izraelský soud v tomto případě z roku 1969 upozornil na nedostatek propojení Lidové 

fronty s oficiálním vedením Palestiny, jelikoţ toto oficiální vedení nepřevzalo 

zodpovědnost za činy Lidové fronty, a proto zmíněným zajatcům nepřiznal postavení 

válečných zajatců.
328

Tomuto případu se budu věnovat dále, v jedné z následujících 

podkapitol.   

 Zmiňované pravidlo bylo doplněno Dodatkovým protokolem I, který stanovil, ţe 

otázka udělení statusu válečného zajatce odvisí od toho, jak se konkrétní aktér během 

konfliktu chová, a rozšířil počet legitimních nestátních bojovníků i na případy 

národního osvobozeneckého hnutí. Avšak i toto rozšíření je poměrně přísné a mnohé 

případy hnutí odporu nezahrnuje, nehledě na to, ţe Izrael Dodatkový protokol I nikdy 

nepřijal.
329
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3.3.1.4 Vedení hnutí odpovědné za podřízené 

 Tato podmínka je dle Watkinse nejméně kontroverzní ze všech, moţná pro její 

otevřený a liberální výklad. Podmínka nevyţaduje formálně určené vedení ani 

nezbytnost stanovené hodnosti velitele, poţaduje pouze, aby měl daný velitel autoritu a 

respekt podřízených, které zajistí dostatečnou disciplínu skupiny a respektování 

mezinárodněprávních norem.
330

 Takovým velitelem můţe být voják i civilista.
331

 Velitel 

pak zodpovídá za veškeré akce provedené pod jeho velením.
332

 

3.3.1.5 Dodržování zákonů a obyčejů válečných 

 Pravidlo nařizující hnutí odporu a jeho bojovníkům počínat si v souladu  

s mezinárodním humanitárním právem je logické, zároveň jde o zásadu naprosto 

základní a nezbytnou. Problémem tohoto pravidla je značná vágnost a moţnost širokého 

a neustále se vyvíjejícího výkladu  norem obyčejového i smluvního humanitárního 

práva.   

 Komentář Mezinárodního výboru Červeného kříţe k Ţenevské úmluvě III z roku 

1960 stanovil, ţe hnutí mají povinnost dodrţovat ustanovení Ţenevských úmluv,  pokud 

moţno v co nejúplnějším rozsahu. Mezi nejdůleţitější pravidla patří dodrţování dohod 

zakazujících uţívání konkrétních zbraní či metod vedení boje.  

 V případě, ţe konkrétní situace nebyla smluvně upravena, je třeba se vţdy 

chovat v souladu se základními morálními pravidly, s čestností a loajalitou ke své 

straně, v souladu se zásadami humanitárního práva, zejména se zásadou přiměřenosti či 

vojenské nezbytnosti. Ve všech situacích je zakázáno útočit na civilisty a osoby 

odzbrojené.
333

 

 Watkin upozorňuje na to, ţe ne pro všechny bojovníky a uskupení je jednoduché 

toto pravidlo dodrţovat. Zejména se jedná o tzv. neregulérní kombatanty, například 

guerilly, které mohou mít obtíţe poskytnout péči zadrţeným válečným zajatcům.
334

 

 Arahi-Takahashi podotýká, ţe není pro kombatanty zcela nezbytně nutné, aby 

jako jednotlivci i v rámci celé skupiny, striktně dodrţovali všechny detaily 
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humanitárního práva. Ovšem nejisté zůstává, zda toto pravidlo představuje konstitutivní 

podmínku pro nárok na status válečného zajatce, anebo pouze obecnou podmínku pro 

všechny kombatanty. Například Allan Rosas tvrdí, ţe dodrţování válečných pravidel je 

podmínkou nezbytnou pro nárokování ochranného statusu válečného zajatce.
335

 

  Zároveň ani není zcela jasné, zda má být tato podmínka vnímána jako pravidlo, 

které musí dodrţovat kaţdý člen hnutí odporu, či naplňovat hnutí odporu jako celek. 

Arahi-Takahashi se táţe, zda má jedinec, který se chová v souladu se zákony a obyčeji 

války, nárok na status válečného zajatce i v případech, kdyţ skupina, ke které patří tyto 

zákony a obyčeje nedodrţuje. Následně odpovídá, ţe ano, ţe nedodrţování pravidel 

skupinou jakoţto celkem by nemělo negativně ovlivnit právo jedince, který se dle 

pravidel chová, na ochranný status válečného zajatce. 

 K dostatečnému naplnění této podmínky tedy také postačí, pokud většina hnutí 

odporu stanovené zákony a obyčeje dodrţuje, nezávisle na tom, ţe někteří z jeho členů 

zákony a obyčeje války poruší. Rovněţ platí, ţe v případě, ţe nedodrţení válečných 

pravidel je ze strany členů hnutí nezamýšlené a náhodné, hnutí odporu jako takovému 

ţádné kolektivní sankce nehrozí. Avšak závaţné a systematické nedodrţování 

válečných zákonů a obyčejů hnutím odporu má za následek upření statusu válečného 

zajatce všem jeho členům.
336

 

3.3.1.6 Pevný rozeznávací znak viditelný na dálku 

 Do tohoto pravidla se promítá jedna ze základních zásad mezinárodního 

humanitárního práva, zásada rozlišování. Cílem tohoto ustanovení je ochrana, ochrana 

civilistů před násilnými útoky, ale také členů ozbrojených sil okupační mocnosti před 

proradným chováním ze strany hnutí odporu. 

 Pojem "pevný rozeznávací znak" byl dlouho pouze předmětem různých výkladů, 

jelikoţ jej Haagská úmluva ani původní znění Ţenevské úmluvy III z roku 1929 

nedefinovaly.
337

 Úkolem tohoto znaku má být nahrazení uniformy, kterou běţní 

příslušníci ozbrojených sil nosí a tím se dostatečně od všech okolních osob odlišují. 

Takový znak musí být podle Komentáře Mezinárodního výboru Červeného kříţe k 

Ţenevské úmluvě III z roku 1960 nošen vţdy a za všech okolností. Znak musí být 
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jednotný pro všechny členy hnutí i pro samotné hnutí jako celek. Velmi důleţitá je také 

otázka velikosti takového znaku. Ten by měl být rozeznatelný z obdobné dálky, z jaké 

lze rozeznat vojáka v uniformě. Zmiňovaný komentář uvádí příklady povolených 

rozeznávacích znaků, kterými mohou být košile, čepice, anebo logo dostatečné velikosti 

na hrudi bojovníka. Označeny rozeznávacím znakem musí být i všechny dopravní 

prostředky bojovníky vyuţívávané. Neexistuje však povinnost hnutí odporu existenci 

tohoto znaku a jeho charakter a vzhled protistraně oznámit.
338

 

 Dodrţování tohoto bodu bývá značně obtíţné a mnohdy je právě nedostatek 

rozeznávacího znaku důvodem, proč konkrétní útoky nelze spojovat s hnutím odporu. 

Zároveň v případě některých vojenských akcí je takovéto odlišování se nemoţné či 

neplní svůj účel, zejména jedná-li se o přepady či noční operace. Vzhledem k poměrně 

nejasné charakteristice rozlišujícího znaku si jednotlivé státy toto ustanovení vykládají 

podle svých potřeb. Například Nizozemí ve svých vojenských příručkách z let 1995 a 

2005 zjednodušuje podmínku rozeznávacího znaku na podmínku otevřeného nošení 

zbraně.
339

 

 Obdobně na komplikované uplatňování tohoto pravidla reagoval i Dodatkový 

protokol I v roce 1977, který ve svém ustanovení čl. 44 odstavci 3 stanoví, ţe 

kombatanti mají povinnost se "v době útoku nebo vojenské operace slouţící přípravě 

útoku"
340

 od civilistů odlišovat. Ustanovení dále pokračuje: "Avšak s přihlédnutím k 

tomu, ţe jsou situace v ozbrojených konfliktech, kdy v důsledku povahy nepřátelských 

akcí se ozbrojený kombatant nemůţe od civilního obyvatelstva odlišit, zachovává si 

status kombatanta za předpokladu, ţe v takových situacích nosí veřejně zbraň:  

a) během každého vojenského střetnutí,  

b) během doby, kdy může být spatřen protivníkem při zaujímání bojové sestavy před 

útokem, kterého se má účastnit."
341

 

 Státy, které o znění Dodatkového protokolu I rokovaly, zároveň vyloţily i 

některé z uţitých pojmů. Opět se musí jednat o hnutí, které je organizované. 
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Charakteristika organizovanosti je uvedena výše v tomto textu.
342

 Slovní spojení 

"zaujímání bojové sestavy"
343

 se týká jakéhokoliv přesunu k místu, ze kterého je 

následný útok veden
344

, slovo "spatřen"
345

 pak značí viditelnost jedince nejen pouhým 

okem, ale i za pomoci optiky.
346

 Kombatanti však mají za všech situací zakázáno 

vydávat se za civilisty ve snaze překvapit nepřítele. Takoví kombatanti okamţitě svůj 

status kombatanta ztrácejí. 

 Ovšem ne všechny státy Dodatkový protokol I nakonec přijaly. Izrael hlasoval 

proti znění ustanovení čl. 44 odstavce 3 s odůvodněním, ţe článek jako takový povoluje 

kombatantům neodlišovat se od civilistů, coţ můţe vést k nepříjemnostem a 

nebezpečným situacím, a tím toto ustanovení podrývá základní principy mezinárodního 

humanitárního práva.
347

 

 Izrael se nakonec smluvní stranou Dodatkového protokolu nestal a zejména 

některá jeho ustanovení uznávat odmítá.
348

 Povinnost řídit se podle něho by měl v 

případě, bylo-li by toto ustanovení součástí obyčejového práva. Fausto Pocar však ve 

svém článku uvádí, ţe byť většina okolních ustanovení obyčejovými je, čl. 44 odstavec 

3 nikoliv, jelikoţ naopak jde přímo proti ustanovení obyčejového práva zaloţeném na 

principu odlišování civilistů od kombatantů.
349

  

 Zde by bylo dobré poznamenat, ţe Palestina ovšem smluvní stranou 

Dodatkového Protokolu I od roku 2014 je a jeho ustanoveními se řídit musí.
350

 

Znamená to, ţe palestinská hnutí odporu mohou namísto rozeznávacího znaku nosit 

veřejně pouze zbraň, jak stanovuje čl. 44 odstavec 3 Dodatkového protokolu I.  Izraeli 

přesto ale nevzniká povinnost tato hnutí za legální povaţovat, neboť Izrael sám stranou 
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Dodatkového protokolu I není a zároveň toto ustanovení není ani obyčejového 

charakteru, jak jiţ bylo uvedeno výše. 

3.3.1.7 Nošení zbraně otevřeně 

 Úmyslem tohoto pravidla je zabránit skrývání zbraní.
351

 Komentář 

Mezinárodního výboru Červeného kříţe k Ţenevské úmluvě III z roku 1960 rozlišuje 

mezi nošením zbraně "otevřeně" a "viditelně" či "naoko".
352

  Ustanovení umoţňuje, aby 

byl například ruční granát či revolver nošen na pásku, kde nemusí být na první pohled 

viditelný, avšak zakázáno je úmyslně tyto zbraně pod oblečením skrývat. Nepřítel musí 

být navíc schopen bojovníka rozpoznat stejně tak jako jakéhokoliv člena ozbrojených 

sil.
353

 

3.3.2 Pravidla pro činy hnutí odporu 

 Činy hnutí odporu, aby mohly být povaţovány za legální, musí bezpodmínečně 

dodrţovat mezinárodní humanitární právo, obyčejové i smluvní, jak jiţ bylo uvedeno v 

předchozí podkapitole. Zároveň však musí splňovat základní zásady mezinárodního 

humanitárního práva, které mnohdy mezery v právních normách vyplňují. 

 Jiří Fuchs uvádí, ţe materiály ozbrojených sil slouţící k výcviku obvykle 

obsahují čtyři základní zásady obyčejového humanitárního práva. Jedná se o zásadu 

rozlišování, zásadu proporcionality, zásadu lidskosti a zásadu vojenské nezbytnosti. 

Veškeré vojenské akty musí splňovat základní poţadavky stanovené těmito zásadami.
354

 

Tyto základní zásady bývají doplňovány dalšími, například webové stránky Českého 

červeného kříţe uvádějí i zásadu rovnosti stran konfliktu, nestrannosti či omezenosti 

volby prostředků a způsobů vedení boje.
355
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3.3.2.1 Zásada rozlišování 

 Strany v konfliktu mají při vedení útoků povinnost rozlišovat mezi civilisty a 

kombatanty a mezi civilními objekty a těmi vojenskými.
356

 

 Označení kombatant vychází z Řádu války pozemní, který stanoví, ţe se 

ozbrojené síly mohou skládat jak z kombatantů, tak z nekombatantů
357

 (mezi 

nekombatanty patří vojenské duchovní osazenstvo a zdravotnický personál).  Status 

kombatanta býval tradičně přiznáván členům oficiálních ozbrojených sil států, jakoţto 

hlavních aktérů mezinárodního humanitárního práva. Přesto panovala spousta otázek a 

pohledů týkajících se přesného rozsahu tohoto termínu, někde byly za kombatanty 

označováni i členové dobrovolných sborů či  milic. Článek č. 1 Řádu války pozemní 

dále stanovil podmínky, zmiňované výše v textu, v případě jejichţ splnění se na jedince 

má pohlíţet jako na kombatanta. Kombatanti se mohou přímo účastnit na nepřátelství, 

bez hrozby jakéhokoliv postihu, v případě ţe dodrţují pravidla humanitárního práva. 

Mohou u sebe nosit zbraně a podle pravidel je pouţívat. Můţe na ně být také útočeno, 

stávají se legitimním cílem. V případě, ţe padnou do rukou nepřátelské strany, stávají se 

z nich váleční zajatci poţívající zvláštní ochrany
358

 obsaţené v Ţenevské úmluvě III.
359

 

 Pojem civilista je vymezen negativně. Podle ustanovení čl. 50 Dodatkového 

protokolu I je civilní osobou "osoba, která nepatří do žádné z kategorií osob uvedených 

v článku 4 A), 1), 2), 3), 6) Třetí úmluvy a v článku 43 tohoto Protokolu. V případě 

pochybnosti, zda osoba je civilní osobou, bude taková osoba považována za osobu 

civilní".
360

 Civilní osobou tedy  nejsou osoby, které přísluší k ozbrojeným silám válčící 

strany ani osoby, které se účastní levée en masse. Civilisté poţívají zvláštního 

ochranného postavení, nesmí na ně být přímo vedené útoky. Výjimkou je doba, v níţ se 

civilní osoby přímo účastní na nepřátelství.
361

 Po tuto dobu se i civilisté stávají 
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legitimními cíli.
362

 V ostatních případech je útok přímo cílený na civilisty povaţován za 

válečný zločin.
363

 

 Watkin poukazuje na to, ţe nepřesné stanovení hranice mezi kombatanty a 

civilisty v praxi vede ke vzniku specifické kategorie stojící na rozhraní, kategorie 

jakýchsi "kvazi-kombatantů"
364

, která však humanitárním právem uznávaná není. To 

povaţuje všechny civilisty účastnící se boje za nelegální kombatanty nemající nárok na 

práva, které s sebou postavení kombatanta nese.
365

 Mezinárodní výbor Červeného kříţe 

však poukazuje na to, ţe ţádný jedinec není v systému humanitárního práva ponechán 

zcela bez jakékoliv ochrany. Tento postoj potvrdil i Mezinárodní trestní tribunál pro 

bývalou Jugoslávii v případu Delalić. Zde dospěl k závěru, ţe jedinec, který nedosáhne 

na status válečného zajatce, je povaţován, při splnění podmínek čl. 4 Ţenevské úmluvy 

IV, za civilistu.
366

 

 Za vojenské objekty jsou povaţovány takové objekty, "které svou povahou, 

umístěním, účelem nebo pouţitím představují účinný příspěvek k vojenským akcím a 

jejichţ celkové nebo částečné zničení, obsazení nebo neutralizace poskytuje za daných 

okolností zjevnou vojenskou výhodu".
367

 Ustanovení je poměrně široké, a proto dochází 

k jeho různým interpretacím, v některých případech i k pouze účelovým. Mezi vojenské 

objekty patří jak ty, které naplňují definici z podstaty svého účelu, tak i objekty, které za 

normálních okolnosti vojenskými nejsou, v závislosti na aktuálních skutečnostech a 

bojích se však jimi stávají.
368

  Objekty, které nenaplní definici vojenského objektu, jsou 

objekty civilními. 

 Útok, tedy "jakýkoliv násilný čin proti protivníkovi, a to jak útočné, tak obranné 

povahy",
369

 můţe být veden pouze proti kombatantům a vojenským objektům. Zakázané 

jsou útoky na osoby vyřazené z boje, tedy raněné, nemocné a válečné zajatce, a na 
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osoby boje se neúčastnící, tedy civilisty. "Způsoby a prostředky vedení boje musí být 

zvoleny tak, aby zaručily omezení následků útoku na vojenské objekty a osoby."
370

 

 Součástí zásady je i poţadavek na tzv. "preventivní opatření při útoku"
371

. To 

znamená, ţe útočící strana by měla učinit vše, co je za dané situace v jejích silách, aby 

zabránila či, není-li úplné zabránění moţné, co nejvíce omezila ztráty na ţivotech 

civilistů či na civilních budovách a jiných objektech.  

 Marek Jukl dále upozorňuje na to, ţe je nutné třeba dbát nejen na "vymezení cíle 

útoku", ale je nutné rovněţ dohlíţet na to, "aby i útok sám skutečně rozlišoval".
372

 

 Tato zásada bývá spojována se zásadou vojenské nezbytnosti. Oba tyto principy 

se doplňují a úzce spolu souvisí.
373

 

3.3.2.2 Zásada vojenské nezbytnosti 

 Tato zásada omezuje uţívání násilí, stupeň a druh uţité síly, na jeho nezbytnou 

moţnou míru vedoucí k dosaţení kýţeného vojenského cíle. V případě uţití neúměrně 

vysokého stupně násilí je takové jednání označeno za zakázané. Nesmí být také 

pouţívány prostředky a způsoby boje, které humanitární právo zakazuje.  

 Humanitární právo ve všech situacích upřednostňuje vyuţití mírnějších válčících 

prostředků za předpokladu, ţe povedou ke stejnému cíli.  

 Je důleţité dbát na dodrţování této zásady právě v situacích, jako je okupace či 

vnitrostátní ozbrojený konflikt, v nichţ má jedna strana konfliktu nepoměrně silnější 

postavení. Je důleţité také upozornit, ţe účelem této zásady není legalizovat činy, které 

jsou vojensky nezbytné, avšak v rozporu s mezinárodním humanitárním právem. 

Naopak, některé z takovýchto činů mohou být dokonce zcela jasně označovány za 

válečné zločiny.
374

  

 Fuchs   dodává, ţe princip vojenské nezbytnosti vyvaţuje následující princip, 

princip lidskosti. Tyto dvě zásady je proto nutné aplikovat vţdy společně a se 

vzájemným ohledem. Není totiţ moţné, aby bylo vojensky nezbytné něco, co je zároveň 

nehumánní.
375
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3.3.2.3 Zásada lidskosti 

 Zásada lidskosti, neboli humanity, je podle Gejzy Mencera stěţejním kogentním 

principem regulujícím celé humanitární právo. Je obsaţená i v tzv. Martensově klauzuli, 

která je zmiňovaná v předchozím textu a apeluje na státy a další aktéry vţdy dodrţovat 

"zákony lidskosti a poţadavky veřejného svědomí".
376

 

 Zásada lidskosti se pouţívá nejen extenzivně, v případech humanitárním právem 

výslovně neupravených, ale i v ostatních situacích, kdy pro normy humanitárního práva 

vytváří základní rámec.
377

 

 Tato zásada však nezakazuje násilí úplně, jen dohlíţí na to, aby nebylo 

zneuţíváno a aby jej nebylo příliš,  a aby nebylo nepřiměřené. Zásada však omezuje či 

zakazuje pouţívání některých konkrétních způsobů vedení války a zamezuje tak 

přílišným útrapám a zraněním osob účastnících se bojů. Chrání i civilisty, kteří se boje 

neúčastní a válečné zajatce.
378

 

3.3.2.4 Zásada proporcionality 

 Zásada proporcionality neboli přiměřenosti vţdy poměřuje negativní následky 

útoku s vojenskou výhodou, kterou útočník tímto útokem získá. Je naprosto nezbytné 

tuto zásadu aplikovat vţdy, při kaţdém útoku. Poţaduje zváţení pozitiv a negativ 

konkrétního útoku a jeho případné přizpůsobení, které by mohlo zajistit příznivější 

výsledek. 

 Zásada zakazuje "útoky, u nichž se dá očekávat, že mohou způsobit ztráty na 

životech chráněných osob, jejich zranění nebo poškození chráněných objektů, které by 

převyšovaly předpokládanou konkrétní a přímou vojenskou výhodu".
379

 V případě, ţe 

hrozí, ţe útok, primárně mířen na vojenské objekty a na kombatanty, způsobí nechtěné 

ztráty na ţivotech či zdraví osob chráněných, či poškození civilních objektů, je třeba 

vţdy zváţit, zda škoda na takovýchto tzv. vedlejších ztrátách nepřevýší vojenskou 

výhodu, kterou útok přinese. Pokud by byla získaná vojenská výhoda menší neţ 

způsobená škoda, takový útok lze objektivně označit za zakázaný. Při plánování útoku a 

                                                           
376

 Ibid., str. 18 
377

 Jukl M. Zásady mezinárodního humanitárního práva, opak. cit. 
378

 Fuchs J. opak.cit., str. 19 
379

 Jukl M. Zásady mezinárodního humanitárního práva, opak. cit. 



75 
 

zkoumání přiměřenosti je však důleţité nejprve aplikovat zásadu rozlišování a zásadu 

vojenské nezbytnosti, které mají v posuzování přednost. 

 Otázkou však je, zda mohou zásadou připouštěné ztráty růst v závislosti na 

získané vojenské výhodě bez omezení. Jukl se domnívá, ţe tomu tak není, jelikoţ by 

tím došlo k podrývání postavení chráněných osob a jejich ochraně humanitárním 

právem. Z tohoto důvodu musejí být nezamýšlené škody nejen menší neţ získaná 

vojenská výhoda, ale zároveň nesmí být nepřiměřeně rozsáhlé, měly by být ojedinělé.
380

 

3.4 Postavení "hnutí odporu", které stanovené podmínky nesplňuje 

 V případě, ţe hnutí odporu naplní všechny podmínky upravené v čl. 4 písm. A 

odst. 2 Ţenevské úmluvy III a podrobněji analyzované v předchozí podkapitole, je 

moţné jej povaţovat za hnutí odporu, jeţ rozeznává mezinárodní humanitární právo, 

které s jeho existencí spojuje i práva týkající se ochrany jeho členů, na něţ pohlíţí jako 

na kombatanty. Tito členové pak v případě nemoci, zranění či zajetí mají nárok na 

speciální ochranu, kterou jim Ţenevské úmluvy I, II a III nabízejí. Takové 

humanitárním právem rozeznané hnutí odporu pak můţe vykonávat svou činnost, která 

rovněţ musí naplňovat pravidla humanitárního práva, jeho normy i principy.  

 V případě, ţe činnost takového hnutí odporu porušuje normy humanitárního 

práva, není v jejich souladu a v konkrétních případech můţe toto porušení znamenat i ţe 

se hnutí odporu dopustilo válečných zločinů, pokud dané normy humanitárního práva se 

svým porušením válečný zločin spojují. Jestliţe však hnutí odporu nenaplní všechny 

článkem 4 Ţenevské úmluvy III stanovené podmínky, toto hnutí nemůţe být 

humanitárním právem rozeznáno a jeho činnost je nelegální. Humanitární právo pak na 

jeho členy nepohlíţí jako na kombatanty, avšak na civilisty, kteří ovšem svou přímou 

účastí na nepřátelství, bezprostředně v průběhu této účasti, pozbývají ochrany, která jim 

plynula ze statusu civilisty a celková normativní úprava jejich postavení je ztenčena.
381

 

Toto bývá poměrně častý případ palestinských hnutí odporu, která velmi často nenaplní 

podmínky pro svou existenci, zejména poţadavek příslušnosti ke straně konfliktu, či 

nošení rozlišujícího znaku. 
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 Jednou z důleţitých schopností mezinárodního humanitárního práva je 

rozeznávat mezi osobami zapojujícími se do bojů, představujícími legální cíle, a těmi 

ostatními, kteří by měli být před útoky chráněni. Zároveň však upozorňují na to, ţe 

takovéto rozlišování nelze provádět bez detailního posouzení konkrétní situace v daném 

konfliktu a ţe v současnosti nelze zakládat rozlišování mezi civilisty a kombatanty na 

pouhém posouzení dodrţování klasických poţadavků a podmínek stanovených v 

úmluvách uzavřených před několika desetiletími. V době přijímání daných 

mezinárodních smluv byli civilisté a kombatanti od sebe snáze rozlišitelnými, avšak 

ozbrojené konflikty se vyvíjejí a zapojují do sebe nové aktéry, na které mnohdy nelze 

vztáhnout definici civilisty ani kombatanta. Vzniká tak nová kategorie, jeţ by snad měla 

zastávat postavení obdobné kombatantům, jejíţ členové však podmínky pro kombatanty 

zcela nenaplňují. Jde o kategorii na pomezí civilistů a řádných kombatantů.
382

 O 

nejistém statusu těchto osob svědčí mnoţství názorů a pohledů na něj, i jeho označení, 

které se v souvislostí s nimi pouţívají od nelegálních kombatantů, přes  nepřátelské 

kombatanty, či teroristy aţ po povstalce.  

 Různí mezinárodní aktéři mají na tyto osoby různé názory, od toho se také odvíjí 

značná neshoda při poskytnutí určitých standardů chování a přístupů k těmto osobám, 

zejména jsou-li zadrţeni nepřátelskou stranou konfliktu. Důvodem je naprostý 

nedostatek jakýchkoliv norem, ať jiţ smluvních či obyčejových, které by se úpravě 

tohoto specifického postavení věnovaly. Watkin navrhuje, aby pravidla určující 

zacházení s jednotlivými osobami neodvisela od statusu daných osob a od toho, zda 

jsou legitimními kombatanty či nikoliv, ale spíše aby reagovala na postavení těchto 

osob jakoţto lidských bytostí a jejich činů. Aby bylo více neţ jejich postavení 

posuzováno chování těchto osob a jeho soulad či rozpor s humanitárním právem.
383

 

 Ne však zcela všichni s tímto názorem souhlasí, mnozí existenci této hraniční 

kategorie odmítají. Argumentují tím, ţe postavení civilistů účastnících se na nepřátelství 

jiţ spadá do obyčejového práva a ţe jakákoliv mezi-kategorie by znamenala ohroţení 

pro všechny civilisty, jiţ se ocitnou uprostřed ozbrojeného konfliktu. 
384

 

 Na základě úpravy Dodatkového protokolu I civilisté přímo účastnící se na 

nepřátelství, po dobu této účasti ztrácí ochranu pro civilisty specifickou, neztrácí však 
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svůj status civilisty, proto bývají mnohými za specifickou kategorii civilistů 

povaţováni. Toto zařazení však ohroţuje skutečné civilisty, kteří se nepřátelství 

neúčastní. Druhým přístupem je rozdělení kombatantů na dvě kategorie, na kombatanty 

legální a nelegální, coţ se však přístup historicky nepodloţený.
385

 

 Jiří Fuchs zastává názor, ţe tito nelegální kombatanti spadají do kategorie  

civilistů podle Ţenevské úmluvy IV.
386

 Ta v ustanovení čl. 4 odstavci 1 stanoví, ţe 

"úmluva chrání osoby, které jsou v jakékoli době a jakýmkoli způsobem, za konfliktu 

nebo za okupace, v moci některé strany v konfliktu nebo okupační mocnosti a nejsou 

přitom jejími příslušníky".
387

Podle odstavce 2 se však úmluva nevztahuje na občany 

státu, který není smluvní stranou Ţenevské úmluvy IV a příslušníky "neutrálního státu, 

kteří jsou na území válčícího státu, a příslušníci jiného válčícího státu, se nepovaţují za 

osoby chráněné, dokud stát, jehoţ jsou příslušníky, má normální diplomatické 

zastoupení ve státě, v jehoţ jsou moci".
388

 Fuchs však podotýká, ţe Ţenevskými 

úmluvami jsou vázány všechny světové státy, jednak proto, ţe jsou jejich smluvními 

stranami a pak také proto, ţe ustanovení Ţenevských úmluv dnes jiţ tvoří obyčejové 

právo. Odstavec 4 pak zabraňuje duplicitě ochrany, kdyţ stanoví, ţe se tato úmluva 

nevztahuje na ty, kteří spadají pod ochranu ostatních tří Ţenevských úmluv.  

 Fuchs se zamýšlí nad tím, zda v případě opaku, kdyţ jedinec nenaplňuje 

podmínky pro ochranu poskytovanou ostatními Ţenevskými úmluvami, je moţno tuto 

osobu povaţovat za civilistu ve smyslu Ţenevské úmluvy IV.
389

 Mezinárodní výbor 

Červeného kříţe společně s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii 

tento názor zastávají a za civilní osoby ve smyslu Ţenevské úmluvy IV tyto jedince 

uznávají.
390

 

 Postavení nelegálních kombatantů pak upravuje Dodatkový protokol I, který ve 

svém ustanovení čl. 51 odstavci 3 stanoví, ţe civilisté, kteří se přímo účastní na 

nepřátelských akcích, jsou pokládáni po dobu této účasti za legitimní cíl. Na rozdíl od 

regulérních kombatantů však nejsou jeho válečné činy imunní vůči vnitrostátní trestní 

úpravě protivníka. V případě zajetí nemá tento nelegální kombatant nárok na status 
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válečného zajatce, a spadá tudíţ pod úpravu národního práva státu, který jej zajal. V 

případě zajetí jsou tedy tyto osoby souzeny protistranou konfliktu nebo okupační 

mocností na základě její domácí právní úpravy.
391

 Avšak i v takovýchto případech 

nelegálním kombatantům náleţí určitá základní ochrana obsaţená v Ţenevské úmluvě 

IV, ta spočívá v základním respektu osoby nelegálního kombatanta, jeho rodiny, cti a 

náboţenského vyznání či zvyků.
392

 Tyto jedinci jsou rovněţ chráněni před výkonem 

jakéhokoliv tělesného či duševního nátlaku vůči jejich osobě i před podstupování 

jakýchkoliv opatření vedoucím k jejich smrti či "tělesným útrapám.
393

 Ani nelegální 

kombatanti nesmějí být souzeni či trestáni za činy, které nezpůsobili, a rovněţ nesmějí 

být bráni jako rukojmí.
394

 Úprava trestního stíhání v čl. 71 aţ 76 a v čl. 126 a internace 

civilistů nacházející se v čl. 79 aţ 141 se na nelegální kombatanty vztahuje rovněţ. 

Týká se jich případně i úprava postavení cizinců pobývajících na území válčící strany, 

obsaţená v čl. 35 aţ 46, a rovněţ i úprava postavení civilních osob na okupovaném 

území v čl. 47 aţ 78.
395

 

 Z výše uvedených řádků vyplývá, ţe postavení hnutí odporu, které však 

nesplňuje všechny smluvní podmínky pro svou existenci, a jeho členů, jiţ nemohou být 

uznáváni za regulérní kombatanty, je poměrně mlhavé a závislé na vůli a vnitrostátních 

normách okupující mocnosti. Členové hnutí odporu proti okupaci postrádají 

trestněprávní imunitu a za své činy v bojích hnutí odporu jim v případě zadrţení 

okupační mocností hrozí soud a trest podle vnitrostátní úpravy. 

3.5 Hnutí odporu a postavení jeho členů v izraelsko-palestinském 

konfliktu 

 Na území dnešní Palestiny je v současnosti aktivních několik skupin, 

zahrnujících mimo jiné Hamás, Fatah, Palestinský Islamický Jihád, či Organizaci pro 

osvobození Palestiny (dále jen "PLO").
396

 Ne všechna tato hnutí však lze označovat za 

hnutí odporu v uţším smyslu, tedy ve smyslu organizovaného hnutí odporu proti 
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okupaci, jak bylo vymezeno v podkapitole 3.2.2. Naopak, otázkou, kterou se budu 

snaţit zodpovědět dále, v případové studii, je, zda alespoň některé mohou být za hnutí 

odporu povaţovány, tak jak bylo úţeji vymezeno v podkapitole 3.2.2. 

  Všechny z těchto skupin jsou do určité míry uskupení politická. Zejména Fatáh, 

který je povaţován za palestinskou politickou stranu, a PLO, jejíţ je Fatáh součástí.
397

 

PLO v minulosti organizovala určitý ozbrojený odpor proti Izraeli, který ji nazýval 

organizací teroristickou. V roce 1996 však odstranila ze své charty články upravující 

ozbrojený odpor a destrukci Izraele a zaměřila se na zisk politických cílů nenásilnou 

cestou.
398

 Palestinský Islamický Jihád je naopak hnutí široce, mezi jinými i Izraelem, 

Evropskou unií, USA či Velkou Británií, označováno za teroristické.
399

 Nejspornější je 

pravděpodobně postavení Hamásu, jenţ jiţ ve svém názvu nese označení hnutí odporu. 

Jedná se o organizaci islamistickou, politickou i vojenskou zároveň, která v roce 2007 

vyhrála v Gaze volby a od té doby ji spravuje. Izrael, Evropská unie i Spojené státy jej 

označují za skupinu teroristickou, oproti tomu Rusko, Turecko a Arabské státy 

nikoliv.
400

 

 Izraelská strana však má tendence ţádné z těchto hnutí za organizované hnutí 

odporu proti okupaci neoznačovat, naopak, jak dosvědčují rozsudky izraelských soudů, 

například  v případech Vojenský prokurátor v. Omar Mahmud Kassem a další,
401

 nebo 

Hamdan Abdullah Shehadeh Sofi v. Stát Izrael
402

, jsou zadrţené osoby, členové 

takových hnutí a organizací, označováni za nelegální, izraelskou stranou spíše za 

"nezákonné kombatanty".
403
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 Na takovéto kombatanty a jejich postavení a případnou ochranu existují  

i v rámci Izraele dva protichůdné názory. Na jedné straně je v roce 2002 přijatý zákon 

upravující věznění "nezákonných kombatantů",
404

 který tímto nelegální kombatanty 

uznává a rozlišuje od jiných osob, definuje je jako osoby, které se přímo či nepřímo 

účastní na nepřátelství proti Izraeli a na něţ se nevztahuje čl. 4 Ţenevské úmluvy III,  

a nemají tudíţ nárok na status válečného zajatce.
405

 Na straně druhé však například stojí 

rozsudek Nejvyššího soudu Izraele z roku 2006, ve kterém soud výslovně uznává 

existenci pouhých dvou skupin, civilistů a kombatantů. Neuznání další kategorie osob 

soud odůvodňuje odkazem na normy mezinárodního humanitárního práva, smluvního  

i obyčejového, které ţádnou další kategorii rovněţ neuznávají.
406

  Lze však ale říci, ţe 

rozhodování izraelského soudu v oblasti existence či neexistence nelegálních 

kombatantů je značně nekonzistentní, jak dokládají dva dále rozebírané soudní případy. 

 Rozsudky izraelských soudů, zejména toho nejvyššího, jsou velmi dobrým 

dokladem přístupu Izraele k výkladu čl. 4 písm. A. odst. 2 a v něm obsaţených 

podmínek a také k přístupu k jedincům, kteří tyto podmínky neplní, či kteří náleţí  

k hnutí, jeţ stanovená pravidla nenaplňuje. 

3.5.1 Vojenský prokurátor v. Omar Mahmud Kassem a další 

 Tento, jiţ výše zmiňovaný rozsudek, vyřkl vojenský soud v Ramallahu, na 

Západním břehu, 13. dubna 1969. Případ je zajímavý zejména proto, ţe nastiňuje 

pohled izraelského soudu na naplnění několika z podmínek pro hnutí odporu 

stanovených v čl. 4 písm. A odst. 2 Ţenevské úmluvy III, zejména však podmínky, aby 

konkrétní organizované hnutí odporu proti okupaci náleţelo ke straně konfliktu, tedy 

aby s ní bylo nějakým způsobem propojeno.
407

 

 Případ sleduje několik zadrţených Palestinců na území Západního břehu 

Jordánu, členů Lidové fronty pro osvobození Palestiny. Ti se před soudem dovolávali 

práva na status válečných zajatců, zaloţený na příslušnosti k organizovanému hnutí 

odporu, Lidové frontě, a tedy na naplnění podmínek upravených ve zmiňovaném čl. 4 
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písm. A odst. 2 Ţenevské úmluvy III. Zadrţení Palestinci svou příslušnost k Lidové 

frontě prokazovali vojenskou uniformou, kterou v době zadrţení měli na sobě a 

vojenským průkazem vydaným Lidovou frontou pro osvobození Palestiny, který 

obsahoval jména konkrétních Palestinců a jejich sériová čísla. 

 Soud se v tomto případě zabýval otázkou, jací kombatanti mají při zadrţení 

nepřítelem právo na ochranný status válečného zajatce. Odvolával se na Ţenevskou 

úmluvu III, která zacházení s válečnými zajatci upravuje, a konstatoval její závaznost 

pro Izrael i Jordánsko, kterému před okupací Západní břeh patřil.
408

 Zároveň určil, ţe 

pro posouzení aplikace Ţenevské úmluvy III bude muset zváţit, zda zadrţení Palestinci 

nespadají do některého z odst. 1, 2, 3 nebo 6 čl. 4 písm. A Ţenevské úmluvy III. 

 Velmi rychle, bez pochybností soud určil, ţe odst. 1 naplněn být nemůţe, jelikoţ 

zadrţení Palestinci nebyli členy oficiálních ozbrojených sil strany konfliktu.
409

 Zamítnut 

byl i odst. 3, protoţe zmínění Palestinci podle soudu nemohli být povaţováni za 

příslušníky "pravidelných ozbrojených sil, kteří se hlásí k vládě nebo k moci, kterou 

neuznává mocnost, která drţí zajatce"
410

 (tedy Izrael). V tomto případě se soud odvolal 

na výklad společného čl. 2 Ţenevských úmluv, podle něhoţ je však, dle izraelského 

soudu, moţné Ţenevské úmluvy aplikovat pouze v případě vzájemných vztahů mezi 

státy a nikoliv mezi státem a orgánem, který státem není ani ţádný stát nereprezentuje. 

Z tohoto důvodu soud označil nikoliv Frontu pro osvobození Palestiny, avšak Jordánské 

království za stranu konfliktu, který mezi ním a Izraelem existoval. Soud dále uvedl, ţe 

Fronta pro osvobození Palestiny není státem ani vládou státu (Jordánska), a tudíţ není 

vázána loajalitou k reţimu, který existoval na území Západního břehu před jeho okupací 

Izraelem. Soud tedy tímto vyloučil i aplikaci odstavce 3 čl. 4 Ţenevské úmluvy.
411

 

Odstavec 6 byl rovněţ velmi rychle vyloučen, jelikoţ území Západního břehu 

nepředstavovalo území neobsazené, právě naopak, šlo o území okupované od roku 1967 

a jelikoţ byla okupační moc nad územím jiţ ustavena, soud správně zamítl i případnou 

aplikaci ochrany leéve en masse.
412

 

 Následně se soud obrátil k odst. 2 čl. 4 písm. A Ţenevské úmluvy III a ke 

stanoveným podmínkám, které upravují hnutí odporu proti okupaci. Soud připomněl, ţe 
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pro získání statusu a ochrany válečného zajatce je třeba, aby hnutí odporu naplňovalo 

všechny podmínky stanovené ve zmiňovaném odstavci.  

 Soud zkoumal, zda zadrţení Palestinci řádně splnili podmínku stanovující 

povinnost odlišovat se od civilistů a došel k závěru, ţe nošení strakatých pokrývek 

hlavy a zeleného oblečení představuje dostatečné odlišení, vzhledem k tomu, ţe takto se 

běţní civilisté v místě, kde byli Palestinci zadrţeni, neoblékají, a ţe toto pravidlo bylo 

Palestinci tudíţ dodrţeno.
413

 

 Soud dále stanovil, ţe podmínka zmiňující se o povinnosti "nosit zbraně 

otevřeně"
414

 neznamená nošení zbraní na místech, na kterých nemohou být nepřítelem 

rozeznány, a dále uvedl, ţe skutečnost, ţe zadrţení Palestinci pouţili svých zbraní 

bezprostředně při střetu s izraelskými vojáky, je nedůleţitá vzhledem k tomu, ţe před 

tímto střetem nebylo protivníkům známo, ţe Palestinci zbraně mají. Nebyla tudíţ 

naplněna podmínka otevřeného nošení zbraní.
415

 

 Soud dále podotkl, ţe další podmínka, podmínka náleţitosti hnutí odporu ke 

straně konfliktu, bývá často přehlíţena. Dle soudu se totiţ očekává, ţe vláda státu, který 

okupované území před okupací ovládal, vezme hnutí odporu a jiné nepravidelné 

vojenské síly "pod svá křídla",
416

 zajistí jim ochranu a materiální zajištění, a mezi 

hnutím odporu a původním státem tak vznikne vztah, ve kterém původní stát stojí v roli 

nadřízeného a jakéhosi velitele hnutí odporu (soud tento vztah nazývá tzv. "command 

relationship"). Izraelský soud rovněţ vyţadoval, aby mezi vládou původního státu a 

hnutím odporu existoval vztah odpovědnosti vlády za činy hnutí odporu, které jejím 

jménem bojuje. Soud však došel k závěru, ţe ve sledovaném případě oficiální vláda 

ţádného ze států, se kterým by byl Izrael v ozbrojeném konfliktu, nepřijala odpovědnost 

za činy Fronty pro osvobození Palestiny, tato Fronta ani dle soudu nebyla připravena k 

přijímání příkazů ze strany jordánské vlády, dokonce v Jordánsku samotném byla tato 

organizace povaţována za nelegální a ze strany jordánských orgánů pronásledovaná. Z 

tohoto důvodu izraelský soud mezi Frontou za osvobození Palestiny a Jordánskou 
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vládou nenašel poţadovaný vztah a nemohl uznat podmínku náleţitosti hnutí odporu ke 

straně konfliktu za dodrţenou.
417

 

 Soud tedy došel k závěru, ţe zadrţení Palestinci nenaplnili podmínky, které 

uvádí čl. 4 písm. A odst. 2 Ţenevské úmluvy III a nemohou tak být povaţováni za členy 

hnutí odporu. Dále se pak soud věnoval postavení nezákonných kombatantů, za které 

zadrţené Palestince označil. Soud připomněl, ţe takové osoby, které se zároveň  

nechovají v souladu s pravidly humanitárního práva a útočí na zakázané cíle (čehoţ se 

podle soudu zadrţení Palestinci dopustili), nemají nárok stát se válečnými zajatci.
418

 

3.5.2 Hamdan Abdullah Shehadeh Sofi v. Stát Izrael 

 Druhý analyzovaný soudní případ řešil izraelský nejvyšší soud a celý se odehrál 

aţ v roce 2009, tedy o mnoho let později, neţ první popisované soudní řízení. Tento 

případ se týkal rovněţ postavení zadrţeného Palestince. Tentokrát však zadrţený 

netvrdil, ţe byl bojovníkem hnutí odporu, pravděpodobně z důvodu, ţe bylo na první 

pohled zřejmé, ţe by podmínky pro členství v hnutí odporu nenaplnil, přestoţe příslušel 

k organizaci Hamás. V tomto případě se však jednalo o jeho postavení jakoţto civilisty 

anebo "nezákonného kombatanta"
419

 podle izraelského zákona  o věznění "nezákonných 

kombatantů" z roku 2002.
420

 

 Dne 15 ledna 2009 byl během izraelské operace Lité olovo zadrţen Palestinec, 

Dr. Sofi. Soud niţší úrovně jej, jakoţto výše postaveného člena organizace Hamás, 

označil na základě zákona o věznění nezákonných kombatantů z roku 2002 za 

"nezákonného kombatanta"
421

 podle čl. 2 tohoto zákona. Zmíněný článek označuje za 

"nezákonného kombatanta" kaţdou osobu, která se účastní nepřátelských aktivit proti 

státu Izrael, přímo i nepřímo, nebo která "náleží k síle" zapojené do nepřátelství proti 

státu Izrael.
422

 Toto ustanovení tedy zasahuje i do ochranného statusu civilistů, kteří 
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jsou Ţenevskou úmluvou IV chráněni za všech situací, kromě jedné, jejich přímé účasti 

na nepřátelství.
423

 

 Dr. Sofi se proti rozsudku první instance odvolal. Kromě procedurálního důvodu 

rovněţ argumentoval tím, ţe nemůţe být označen za "nezákonného kombatanta", 

jelikoţ jeho zapojení do činnosti Hamásu bylo marginální. Na základě předchozích 

rozsudků Nejvyššího soudu totiţ osoby, které se dopustily pouze drobného a 

nedůleţitého přispění k nepřátelským akcím, nelze za "nezákonné kombatanty" 

označit.
424

 Zároveň nesplňoval druhou podmínku zákona stanovující, ţe by v případě 

svého propuštění ohrozil bezpečnost Izraele. 

 Avšak nejvyšší soud Izraele pouze potvrdil rozhodnutí první instance. Ve svém 

rozhodnutí vycházel z předchozího rozsudku v případu Aiad. Ten stanovil, ţe pro 

zadrţení jedince je nejdůleţitější posoudit, jaké ohroţení konkrétní jedinec představuje. 

Dr. Sofi byl členem Hamásu, a tudíţ splňoval podmínku stanovenou čl. 2 zákona o 

věznění "nezákonných kombatantů"
425

, byl členem organizace, síly, která podniká 

nepřátelské akce vůči Izraeli. Přesto, ţe nebyl členem ozbrojeného křídla Hamásu, 

nejvyšší soud označil propojení civilní a vojenské části této organizace za úzké, a tudíţ 

podmínku zákona naplňující. Soud se dále zabýval otázkou, zda by mohl, byl-li by 

propuštěn, Dr. Sofi ohrozit bezpečnost Izraele. Na tuto otázku však bylo poznamenáno, 

ţe osoby ve vedení takovýchto organizací nepředstavují "nebezpečí menší, než činní 

teroristé"
426

 a právě úzké propojení civilních a vojenských aktivit organizace 

představovalo hlavní nebezpečí ve sledovaném případě.
427

 

3.5.3 Israelský Veřejný výbor proti mučení v. vláda Izraele (tzv. 

Targeted Killings Case) 

 Poslední sledovaný případ se týká rovněţ vymezení postavení nelegálních 

kombatantů a civilistů.  Oproti předchozím dvěma případům je specifický tím, ţe v něm 

byly posuzovány činy Izraele vůči Palestincům a nikoliv obráceně. Jedná se o případ z 
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roku 2006, kdy docházelo k preventivním útokům ze strany izraelské vlády na územích 

Judey, Samaří a Gazy, na nichţ se vyskytovali jedinci a organizace páchající a plánující 

nerozlišující "teroristické útoky"
428

 vůči Izraeli. Při těchto preventivních útocích ze 

strany Izraele zemřelo značné mnoţství osob, asi 300 kombatantů avšak i okolo 150 

civilistů. Izraelský nejvyšší soud měl za úkol rozhodnout, zda izraelská vláda jednala 

legálně či nikoliv.
429

 

 Stěţovatelé namítali, ţe politika takovéhoto cíleného zabíjení je nelegální a v 

rozporu se zákony Izraele, mezinárodním právem, lidskými právy i se základními 

morálními zásadami. Konkrétně byl takový postup i v rozporu s okupačním právem, 

které měl Izrael jakoţto okupační mocnost na postiţených územích dodrţovat a 

zaručovat tak ochranu civilistům na těchto územích dle Ţenevské úmluvy IV.
430

 

Stěţovatelé, podpoření znaleckým posudkem profesora Cassesse,
431

 rovněţ poukazovali 

na oficiální neexistenci jakékoliv třetí kategorie osob stojících na pomezí civilistů a 

kombatantů a poţadovali, aby členové označených "teroristických organizací"
432

 byli 

povaţováni za civilisty, případně za civilisty - zločince (civilian criminal) a zůstal jim 

tak status civilisty.
433

  

 Naopak Izrael a jeho zástupci poţadovali uznání třetí kategorie, tzv. 

"nezákonných kombatantů".
434

 Argumentovali tím, ţe členové "teroristických 

organizací"
435

 jsou stranou konfliktu mezi Izraelem a těmito organizacemi a ţe se přímo 

a aktivně podílejí na nepřátelství a bojích. Z toho vyplývá, ţe jsou, zrovna tak jako 

klasičtí kombatanti, legálním cílem útoků. Ovšem, na rozdíl od kombatantů, nemají 

nárok na ochranu na základě Ţenevské úmluvy III, protoţe se neodlišují od civilní 

populace a při svých činech nešetří zákonů a obyčejů válečných, nedodrţují tudíţ 

pravidla pro ochranu, kterou s sebou přináší status kombatanta či válečného zajatce 

stanovená čl. 4 písm A odst. 2 Ţenevské úmluvy III. Z tohoto důvodu, by podle Izraele, 

měla být třetí kategorie "nezákonných kombatantů" uznána.
436
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 Nejvyšší soud Izraele ve svém rozhodnutí nejprve upřesnil, ţe posuzovaný 

konflikt je mezinárodního charakteru.
437

 Dále pak stanovil, ţe tyto "teroristy"
438

 nelze 

povaţovat za kombatanty, jelikoţ nejsou součástí ozbrojených sil, ani nepatří k 

ţádnému z ozbrojených uskupení, jehoţ členům humanitární právo uděluje status 

obdobný statusu kombatanta. Z tohoto hlediska lze  konkrétní osoby označit za 

"nezákonné kombatanty",
439

 kteří nemají nárok na status válečného zajatce, a kteří 

mohou být naopak souzeni a potrestáni za svou účast na nepřátelství.
440

 Soud však 

samostatnou kategorii "nezákonných kombatantů"
441

 nezavádí. Naopak podotýká, ţe  

v mezinárodním právu jsou civilisté vţdy definováni jako ti, kteří nejsou kombatanty.  

Z toho vyplývá, ţe "nezákonní kombatanti",
442

 tedy ti, kteří nejsou kombatanty, jsou 

civilisty. To ale neznamená, ţe mají nárok na stejnou ochranu jako klasičtí civilisté, 

kteří "nezákonnými kobatanty"
443

 nejsou. Zde se soud dovolává obyčejového 

humanitárního práva, které uvádí, ţe civilista, který se přímo účastní na nepřátelství,  

v tom konkrétním okamţiku a pouze po dobu jeho přímé účasti, ztrácí ochranu, kterou 

status civilisty běţně garantuje.
444

 soud se rovněţ dovolával neexistence třetí kategorie 

v mezinárodním humanitárním právu. Zároveň však umoţnil rozeznávat jakési 

podkategorie v rámci statusu civilisty, dělícím se na běţné civilisty přímo se na 

nepřátelství neúčastnící  a na ty, kteří se přímo účastní. Mezi druhou podkategorii soud 

zařadil i osoby, které konkrétní účastníky na nepřátelství řídí, jejich činnost plánují  

a rozhodují o ní.
445

 

 V tomto případě tedy nejvyšší soud, na rozdíl od případu uvedeného  

v podkapitole 3.5.2, jakoukoliv existenci třetí kategorie osob zamítl a označil všechny, 

kteří nenaplňují status kombatanta, za civilisty. 
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3.5.4 Závěrem  

 Ze tří uvedených soudních případů lze jen těţko dělat jakékoliv objektivní 

závěry, uţ jen proto, ţe soudních přelíčení, kterým se izraelské soudy ve spojení  

s otázkou postavení jedinců, kteří mohou avšak nemusejí naplňovat podmínky pro členy 

hnutí odporu, anebo mohou či nemusejí být označováni za civilisty respektive nelegální 

kombatanty, je mnoho. Lze však učinit závěr, ţe izraelské soudy, zejména v případech 

osob, které nenaplňují podmínky pro členy hnutí odporu,  příliš konzistentně 

nerozhodují. Z toho vyplývá značná nejistota takovýchto osob. Ty si nemohou být jisté, 

zda budou ze strany Izraele vnímány za členy hnutí odporu, civilisty či za jakési 

nezákonné kombatanty. 
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4. Případová studie: vyhodnocení konkrétních útoků z 

pohledu mezinárodního humanitárního práva 

 Od roku 2000 bylo na území Izraele a Palestiny zaznamenáno celkem 738 útoků 

majících na svědomí 1329 ţivotů a dalších 8894 zraněných.
446

Toto číslo zahrnuje různé 

typy útoků, mezi které patří útoky s noţem, sebevraţedné bombové atentáty, střelba i 

útoky za pomocí aut.
447

 Časté je také vyuţívání raketových střel, odpalovaných 

nejčastěji z pásma Gazy.
448

 Všechny tyto útoky by bylo moţné posoudit očima 

mezinárodního humanitárního práva. U mnohých by analýza velmi rychle zjistila 

porušení. Velké mnoţství raketových útoků, sebevraţedných atentátů, ale také útoků s 

noţem je prováděno v rozporu s principem rozlišování, cílem jsou mnohdy civilisté, 

které humanitární právo chrání. Pro jiné útoky je charakteristické zneuţití postavení 

civilisty útočníkem. Mnohdy dochází ke spojení těchto dvou rysů.
449

 Existují však i 

případy, jejichţ analýza je zajímavější a delší, neboť u nich na první pohled nemusí být 

zřejmé, zda humanitární právo bylo či nebylo porušeno. Dva takové příklady jsem 

vybrala a pokusila se je zanalyzovat. První je jiţ staršího data a odehrál se v pásmu 

Gazy. Ten druhý je naopak poměrně aktuální a došlo k němu na Západním břehu. 

4.1 Kibuc Be´eri, Gaza, 16. dubna 2008 

4.1.1 Uvedení do případu 

 Ve středu, dne 16. dubna 2008, okolo šesté hodiny ranní zpozoroval oddíl 

Izraelských obranných sil (dále jen "IDF") skupinu šesti ozbrojených Palestinců 

přibliţujících se k hraniční bariéře poblíţ místního kibucu Be´eri v centrální Gaze a 
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vyhodnotil tuto aktivitu jako pokus Palestinců o překročení bariéry směrem na území 

Izraele.
450

 

 Izraelští vojáci ve snaze zabránit Palestincům v pokračování přes bariéru přešli 

hranici směrem na území Gazy. To celé však byla dobře naplánovaná léčka ze strany 

Palestinců, kteří na vojáky IDF ihned poté, co překročili hranici,začali střílet a 

odpalovat směrem k nim raketové střely.
451

 Vojáci IDF se pokusili střelbu opětovat, ale 

byli následně napadeni útoky druhé skupiny Palestinců, jeţ na ně mířila automatickými 

zbraněmi. 

 Výbuchy a střely měly na svědomí bezprostřední smrt dvou z izraelských 

vojáků, třetí na následky svého zranění podlehl během následujících hodin a další dva 

byli převezeni do okolních nemocnic se zraněním. Armádní představitel IDF po akci 

uvedl, ţe se pravděpodobně palestinským "teroristům podařilo bez zranění utéci"
452

 

Následné vyšetřování IDF došlo k závěru, ţe se v tomto případě izraelští vojáci chovali 

v souladu s vnitřními pravidly IDF, kdyţ hranici Gazy překročili.
453

 

 K útoku se přihlásilo hnutí Hamás, jehoţ ozbrojené křídlo Brigády Izz ad-Dína 

al-Kassáma (dále jen "EQB") akci naplánovalo a provedlo.
454

 Jeho mluvčí, Abu Obeida 

uvedl, ţe na operaci se podílely dvě skupiny a ţe byla součástí obranné taktiky nazvané 

"Pole smrti" ("Field of Death").
455

 Svou účast na útoku rovněţ potvrdily Brigády Salah 

Al-Din (dále jen "SDB"), ozbrojené křídlo Výborů lidového odporu (Popular Resistance 

Committees).
456

 

 Článek pojednávající o zmiňované vojenské akci několikrát pouţil pojem 

terorismus a palestinské ozbrojence a útočníky nazval teroristy.
457

 Otázkou, kterou si 

pokládám, je, zda by toto nepřesné a pravděpodobně nadnesené označení nešlo nahradit 

termínem hnutí odporu. V následujících řádcích se budu snaţit zanalyzovat, zda by bylo 
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moţné zmiňované palestinské ozbrojence povaţovat za členy hnutí odporu a zda lze 

jejich popsané činy označit za činy provedené v souladu s humanitárním právem. 

 Prvním úkolem bude stanovit, jaký je právní status sledovaného území a jaké 

prameny se na něj budou aplikovat. K popisovanému případu došlo na území Gazy, 

která je, na základě zjištění z kapitoly 2 této práce, stále okupovaným územím. 

Znamená to tedy, ţe ze smluvního práva na něj mohou být aplikovatelné Ţenevské 

úmluvy a Dodatkový protokol I, ale jen ta ustanovení protokolu, která se překrývají  

s úpravou obyčejového práva, jelikoţ Izrael smluvní stranou Dodatkového protokolu 

není. Dále na případ lze případně aplikovat i Haagskou úmluvu z roku 1907, obsahující 

dnes jiţ rovněţ obyčejové právo, a další, pouze obyčejové normy společně se 

základními zásadami humanitárního práva. 

 Dalším krokem bude zjistit, zda konkrétní palestinští ozbrojenci, kteří 

vystupovali v popisované situaci, splňují podmínky stanovené pro členy hnutí odporu. 

Dodrţení či nedodrţení těchto pravidel budu posuzovat na základě podmínek 

stanovených a rozepsaných v podkapitole 3.3.1. 

4.1.2 Vnitřní vojenská organizace a vedení odpovědné za své 

podřízené 

 Hnutí odporu musí splňovat určitý stupeň organizace, který spočívá  

v dodrţování hierarchie a disciplíny.
458

 Podle mediálních zpráv popisujících 

analyzovaný incident se na akci účastnili členové EQB a SDB.
459

 

 Brigády Izz ad-Dína al-Kassáma jsou ozbrojeným křídlem Hamásu, 

Islamistického hnutí odporu,
460

které však jedná poměrně nezávisle na Hamásu. Brigády 

disponují jednotným vedením, v jehoţ čele stojí jiţ od roku 2002 Mohammed Deif.
461

 

Vnitřně jsou EQB sítí specializovaných buněk operujících v Gaze i na Západním břehu. 

Tyto buňky jednají nezávisle na sobě, podléhají pouze hlavnímu vedení EQB. Celkový 
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počet členů EQB a jejich identita nejsou většinou oficiálně známy, jsou tajné a známé 

pouze vedení organizace.
462

 

 Zatímco informace týkající se EQB bylo poměrně snadné sehnat, zejména i díky 

jejich oficiálním webovým stránkám, Brigády Salah Al-Din jsou v tomto smyslu 

organizací poněkud tajemnější, o které neexistuje mnoho detailnějších zmínek. Jedná se 

o ozbrojené křídlo Výborů lidového odporu organizující okolo tří tisíc bojovníků. 

Představují tak třetí největší ozbrojenou frakci na území pásma Gazy. Z reportáţe Dana 

Cohen "Gaza´s al-Nasser Salah al-Dih Brigades prepares for next Israeli war" vyplývá, 

ţe v SDB existuje určitá struktura. Cohen jmenuje velitele a spoluzakladatele SDB 

vystupujícího pod pseudonymem Abu Sayyaf, který, jak z článku vyznívá, 

pravděpodobně zastává v organizaci vysokou pozici, zřejmě v jejím vedení.Dále je také 

jmenován Abu Islam, velitel podle Cohena podřízený jiţ zmíněnému Abu Sayyafovi.
463

 

Z těchto velmi omezených informací je však moţné odvodit, ţe určitá struktura členů 

podřízených vedení v organizaci existuje. 

 S ohledem na výše uvedené informace lze usoudit, ţe obě skupiny, jejichţ 

bojovníci se vojenské akce 16. dubna 2008 účastnily, disponují určitou vnitřní 

strukturou i odpovědným velením. 

4.1.3 Náležitost ke straně konfliktu 

 Jedná se o další podmínku obsaţenou v čl. 4 Ţenevské úmluvy IV,
464

 jednu z 

těch hůře splnitelných. Stanovuje totiţ, ţe dané hnutí odporu musí být nějakým 

způsobem navázáno na oficiální vládu okupovaného území. Někteří autoři uvádějí, ţe 

pro splnění této podmínky stačí, aby mezi hnutím odporu a oficiální stranou konfliktu 

existoval de facto vztah, ten můţe vzniknout i na základě tzv. tacitní dohody. Dokonce 

o dostatečné napojení hnutí  odporu na stranu konfliktu můţe jít i v případě, ţe 

konkrétní čin jasně určuje, za jakou stranu v konfliktu hnutí odporu bojuje.
465

 Ne 

všichni však povaţují toto za dostatečné. Zejména přístup Izraele je poněkud přísnější, 

coţ dokládá i rozsudek izraelského válečného soudu v Ramallahu z roku 1971 v případu 
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Vojenský prokurátor v. Kassem a další, který byl analyzován jiţ výše, poţadující aby 

strana konfliktu převzala za činy hnutí odporu zodpovědnost.
466

 Nicméně takovýto 

přísnější pohled je spíše ojedinělý. 

 V případě EQB, které představují ozbrojenou větev Hamásu, bude posouzení 

jejich vztahu ke straně konfliktu opět jednodušší. Brigády jsou totiţ součástí hnutí 

Hamás, které je od voleb v roce 2006 vládnoucí politickou stranou v Gaze s autoritou 

území spravovat.
467

 EQB mají sice svou vlastní strukturu a vedení, které je oddělené od 

politických struktur Hamásu, přesto jsou však jeho součástí, jeho oficiální ozbrojenou 

organizací.
468

 

 SDB jsou ozbrojeným křídlem Výborů lidového odporu.
469

 Otázkou však je, 

jaký mají Výbory lidového odporu vztah k vedení a správě Gazy a vice versa. Opět, 

informace k tomuto tématu jsou omezené. Cohen se ve svém článku zmiňuje, ţe SDB 

spolupracují při svých vojenských akcích s jinými uskupeními, avšak jejich oficiální 

vztah k Hamasu nezmiňuje.
470

 Agentura Reuters ve zprávě z roku 2011 uvádí, ţe 

Lidové výbory odporu jsou frakcí, která provádí operace často nezávisle na rozhodnutí 

Hamasu a jeho představitelů. Nepodařilo se mi potvrdit ani vyvrátit, zda Hamas 

oficiálně přijal za činy SDB zodpovědnost. I tak však splňují SDB  základní podmínku 

náleţitosti ke straně konfliktu, jelikoţ ze spolupráce mezi SDB či Lidovými výbory a 

Hamásem je patrné, ţe mezi stranami určitý vztah existuje. Navíc, v kontextu izraelsko-

palestinského konfliktu je naprosto zřejmé, za jakou stranu SDB bojují. 

 Při analýze podmínky náleţitosti ke straně konfliktu můţeme dojít k závěru, ţe 

obě uskupení podmínku splňují. U EQB, jakoţto oficiální součásti (byť značně 

autonomní) Hamásu, hnutí vládnoucího v Gaze, nelze mít o nesplnění poţadavku ţádné 

pochybnosti. V případě SDB pochybnosti vyvstat mohou, záleţí výkladu analyzované 

podmínky. Je moţné, ţe Hamas za činy SDB odpovědnost oficiálně nepřijal, avšak i 

přesto z činů SDB zcela jasně vyplývá, za jakou stranu v konfliktu bojují, a tudíţ lze i v 

jejich případě povaţovat podmínku za splněnou. 
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4.1.4 Pevný rozeznávací znak viditelný na dálku a otevřené nošení 

zbraně 

 Tyto dvě podmínky zuţuje ustanovení čl. 44 Dodatkového protokolu I za splnění 

stanovených pravidel na pouhé otevřené nošení zbraně.
471

 Izrael však není smluvní 

stranou tohoto Protokolu a ustanovení čl. 44 nelze ani povaţovat za obyčejové,
472

  

a proto by pouhé otevřené nošení zbraně jako rozlišující znak kombatantů či členů hnutí 

odporu uznat nemohl. 

 Přímo z analyzovaného incidentu neexistují ţádné volně přístupné fotografie či 

videozáznamy. Ze zveřejněných zpráv vyplývá, ţe vojáci IDF v dálce spatřili ozbrojené 

útočníky.
473

 Z toho lze usoudit, ţe Palestinci byli ozbrojení a ţe zbraň nesli otevřeně, 

nejen během ozbrojeného střetu, ale i při přípravě na něj. Toto by tedy splňovalo 

podmínky Dodatkového protokolu I
474

 a bylo dostatečné pro posouzení států, které jsou 

jeho smluvní stranou, coţ Izrael není.  

 K tomu, aby mohl analyzované bojovníky za kombatanty uznat i Izrael, je tedy 

bezpodmínečně nutné, aby byli označeni rozeznávacím znakem viditelným na dálku. 

Vzhledem k nedostatku informací a obrazového materiálu ke konkrétnímu útoku, se 

pokusím  zjistit, zda sledované skupiny mají odlišující znak, který by mohly běţně 

během výkonu svých aktivit nosit. 

 Brigády Izz ad-Dína al-Kassáma, jak je z obrázku č. 1viditelné, rozlišitelným 

znakem disponují. Je jím zelená čelenka se znakem EQB, často nošená na černé kukle. 

 Rozlišující znak Brigád Salah Al-Din je obdobný, jak dokazuje obrázek č. 2. 

Představuje jej rovněţ čelenka, tentokrát černá se znakem SDB, opět nošená nejčastěji 

na černé kukle. 
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Obrázek č. 1: Příslušníci Brigády Izz ad-Dína al-Kassáma 

 
Klein A.,Waked A. EXCLUSIVE: Two Hamas Commanders Defect to Islamic State [online]. Dostupné na 

http://www.breitbart.com/jerusalem/2016/03/21/exclusive-hamas-delivered-blow-as-two-commanders-

defect-to-islamic-state/ (navštíveno 21. 4. 2016) 

 

Obrázek č. 2: Příslušník Brigád Salah Al-Din 

 
Furlong Ch., Palestinian Resistance Fighters Present a Show of Force [online]. Dostupné na 

http://www.gettyimages.com/detail/news-photo/militants-from-the-al-nasser-salah-al-deen-brigades-the-

news-photo/477308842 (navštíveno 21. 4. 2016) 

 

 Komentář Mezinárodního výboru Červeného kříţe k Ţenevské úmluvě III z roku 

1960 uvádí příklady některých rozeznávacích znaků viditelných na dálku. Mohou jimi 

být košile či dostatečně veliké nápisy na hrudi. Mohou však jimi být i čepice.
475

 

Čelenku na tmavé kukle lze z hlediska rozeznání na dálku poměrně těţko srovnávat 
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např. s košilí či velkým logem na triku, avšak s čepicí, dle mého názoru, jiţ ano, neboť 

se také jedná o pokrývku hlavy, přestoţe jiného tvaru. Zejména pak zelený znak IQB, 

který nesplývá s barvou kukly, nýbrţ z ní vystupuje, by za rozlišující znak být uznán 

měl.Obě skupiny tedy oficiální rozeznávací znaky mají, otázkou, kterou však s ohledem 

na nedostatek detailních informací o posuzované operaci nelze posoudit, zůstává, zda 

tyto znaky na sobě měli i palestinští útočníci při útoku dne 16. dubna 2008. 

4.1.5 Dodržování zákonů a obyčejů válečných 

 Zásada stanovující dodrţovat mezinárodní humanitární právo v sobě zahrnuje 

pravidla chování a zejména vedení útoků hnutí odporu. Toto pravidlo stanovuje 

povinnost dodrţovat veškeré úmluvy humanitárního práva, jejichţ je konkrétní strana 

konfliktu smluvní stranou, jakoţ i ty, které obsahují obyčejová ustanovení a základní 

principy humanitárního práva,
476

 zejména princip rozlišování, proporcionality, lidskosti 

a vojenské nezbytnosti, ale třeba i zásada rovnosti stran konfliktu, nestrannosti či 

omezenosti volby prostředků a způsobů vedení boje.
477

 

 Greenberg v článku popisujícím analyzovaný útok uvádí, ţe palestinští útočníci 

vyuţili lsti, kdyţ předstírali snahu o překročení hranice, kterou vojáci IDF hlídali,  

a následně izraelské vojáky, kteří vyprovokováni hranici směrem do Gazy překročili, 

přepadli raketovými střelami a útoky ze střelných zbraní.
478

 Ustanovení čl. 24 Haagské 

úmluvy z roku 1907 stanoví: "dovoleny jsou válečné lsti a užívání potřebných 

prostředků, aby byly opatřeny potřebné zprávy o nepříteli a terénu."
479

 Rovněţ 

ustanovení čl. 37 odst. 2 Dodatkového protokolu, které však ztělesňuje obyčejové 

právo,
480

 válečné lsti povoluje a specifikuje, co za ně lze pokládat. "Lstí se rozumějí 

takové činy, jejichž účelem je uvést protivníka v omyl nebo jej přimět k nerozvážnému 

jednání, které však nepředstavují porušení norem mezinárodního práva aplikovatelných 

v ozbrojených konfliktech a které nejsou proradné, jelikož nezneužívají dobré víry 

protivníka, pokud jde o poskytnutí ochrany podle tohoto práva. Příklady takové válečné 
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lsti jsou: použití kamufláže, léčky, předstírané operace a dezinformace."
481

 Z popisu 

situace a následných reakcí Palestinců je naprosto zřejmé, ţe cílem palestinské akce 

bylo uvést vojáky IDF v omyl, donutit je překročit hranici pásma Gazy a vehnat je nic 

netušící pod mušky Palestinců. Takováto válečná lest byla tedy naprosto v souladu s 

humanitárním právem. 

 Samotný útok na vojáky IDF by se pak měl řídit základními principy 

humanitárního práva, obyčejových ustanovení zejména části III. oddílu I. Dodatkového 

protokolu I a neměl by porušovat další úmluvy ohledně zákazu pouţívání určitých 

zbraní. 

 Ustanovení čl. 35 odst. 2 zakazuje "používat zbraní, munice, materiálů a 

způsobů vedení války, které by svou povahou způsobovaly nadměrná zranění nebo 

zbytečné útrapy".
482

Zjištěné informace ohledně útoku neposkytují dostatek detailů 

ohledně zbraní a munice Palestinci pouţitých. Zároveň se však zprávy ani nezmiňují o 

tom, ţe by byly pouţity zbraně, či munice nebo materiály přímo zakázané.
483

Lze tedy 

předpokládat, ţe k ţádnému pouţití zakázaných zbraní, munice či materiálu nedošlo, 

neboť v opačném případě by se o tom alespoň některé z médií zmínilo. 

 Z hlediska posouzení, zda byla operace provedena podle základních zásad 

humanitárního práva, domnívám se, ţe princip rozlišování dodrţen byl, neboť útoky 

byly Palestinci vedeny na oficiální členy izraelských ozbrojených sil.
484

 I zásada 

lidskosti byla pravděpodobně splněna, byť by mohly vzniknout námitky, ţe raketové 

útoky poškozeným způsobily zbytečné a nadměrné bolesti, avšak domnívám se, ţe v 

tomto případě byly pouţity v souladu s běţnou vojenskou praxí. Dodrţení principu 

vojenské nezbytnosti a proporcionality záleţí na cíli, který Palestinci útokem sledovali. 

Zásada přiměřenosti porovnává míru získané vojenské výhody a poškození chráněných 

cílů, tzv. vedlejších škod.
485

 Vzhledem k tomu, ţe ve sledovaném případě, alespoň 

podle dostupných zpráv, došlo pouze k napadení vojáků IDF, tedy legitimních cílů a 

ţádné civilní osoby ani cíle poškozeny nebyly, je zřejmé, ţe zásada přiměřenosti 

dodrţena byla. Chování podle principu vojenské nezbytnosti předpokládá zákaz útoku 
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na chráněné osoby a budovy i zákaz pouţití zakázaných způsobů a prostředků vedení 

války. Avšak i povolené způsoby útoků musí obsahovat pouze takovou míru násilí, 

která je nezbytná k dosaţení zamýšleného vojenského účelu.
486

 

 Otázkou tedy je, jaký byl skutečný cíl prováděné operace. Domnívám se, ţe, jak 

jiţ z povahy celého izraelsko-palestinského konfliktu vyplývá, byl cíl více politického 

neţ vojenského rázu. Podle vyjádření mluvčího Hamásu představoval incident reakci na 

pokračující obléhání hranic Gazy a jejich kontrolu izraelskými vojsky.
487

 Je tedy moţné, 

ţe cílem tohoto útoku bylo přispět ke změně přístupu Izraele k otázce střeţení hranic. 

Samotný čin sice pravděpodobně nemá takovou intenzitu, aby vedl ke změně celé 

politiky v dané věci, avšak společně s jinými činy ke změně vést můţe. Z tohoto důvodu 

můţe být i ztráta na ţivotech izraelských vojáků naprosto opodstatněná.  

4.1.6 Závěrem 

 Závěrem lze říci, ţe palestinští útočníci během útoku dne 16. dubna 2008 většinu 

pravidel, které humanitární právo spojuje s existencí legitimního hnutí odporu a s 

vedením útoků, splnili. V tomto případě nejdiskutabilnější z hlediska naplnění 

podmínek pro samotnou existenci hnutí odporu a jeho bojovníků je podmínka 

příslušnosti ke straně konfliktu. Domnívám se, ţe tuto podmínku Brigády Izz ad-Dína 

al-Kassáma, jakoţto ozbrojené křídlo Hamásu, vládní strany v Gaze, avšak i Brigády 

Salah Al-Din, součást Populárních výborů odporu na Hamás vázaných, byť jen lehce, 

splňují. Z hlediska posouzení vedení útoku v souladu s humanitárním právem, jeho 

smluvními, obyčejovými ustanoveními i principy mohou vzniknout pochybnosti jen v 

případě naplnění principu nezbytnosti, a to zejména proto, ţe vojenská výhoda, která by 

měla opodstatnit smrt tří nepřátelských vojáků, zůstala mlhavou, z dostupných 

informací nejistou, a přetvořila se spíše v politický cíl. 

 Záleţí tedy vţdy i na mezinárodním postoji a názorech soudce, který útok a jeho 

soulad s humanitárním právem posuzuje. Proizraelští posuzovatelé by pravděpodobně 

některé výše vytčené nedostatky předloţili jako argument, proč byla operace v rozporu s 

mezinárodním humanitárním právem a proč nelze jedince nazývat za bojovníky hnutí 

odporu ale spíše za teroristy. Naopak soudci opačného názoru by moţná uznali 
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příslušnost těchto bojovníků ke hnutí odporu a jejich akci za mezinárodním 

humanitárním právem povolenou. 

4.2 Beit El, Západní břeh, 31. ledna 2016 

4.2.1 Uvedení do případu 

 V neděli dne 31. ledna 2016 došlo k útoku u hraničního přechodu mezi 

Západním břehem a Izraelem poblíţ osady Beit El v Samařsku.
488

V civilu oblečený 

útočník přijel k přechodu v autě. Poté, co byl poţádán o předloţení svého občanského 

průkazu, vystoupil z vozu a začal ruční zbraní střílet po přítomných vojácích IDF.
489

 

 Útočník postřelil tři izraelské vojáky, jejichţ identitu následně potvrdila 

izraelská armáda. Dvaz postřelených byli ve váţném zdravotním stavu převezeni do 

nemocnice, třetí voják vyvázl jen s mírným zraněním. Palestinský útočník byl následně 

izraelskými vojáky zastřelen.
490

 

 Zpětně bylo zjištěno, ţe útočníkem byl asi 34 letý Amjad A-Sukari z Jamma´inu, 

člen Palestinských ozbrojených sil, přesněji Palestinské policie,
491

 který byl rovněţ 

zaměstnán jako řidič palestinského státního zástupce v Ramallahu.
492

 K tomuto 

útoku se však oficiálně nepřihlásila ţádná skupina, jednalo se tedy o osamělého 

útočníka jednajícího z vlastní iniciativy. 

 Tento útok se od toho prvního analyzovaného značně liší. Avšak i v tomto 

případě je palestinský útočník médii označován za teroristu.
493

 Jaké však je jeho 

skutečné postavení z pohledu mezinárodního humanitárního práva? 

4.2.2 Analýza útoku 

 Na základě zmiňovaných zpráv uvedených z médií byl útočníkem příslušník 

Palestinské policie.
494

 Tato policie představuje oficiální civilní bezpečnostní sbor, který 
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vznikl jako jeden z důsledků mírového procesu započatého dohodou z Osla na začátku 

90. let 20. století. Úkolem Palestinské civilní policie je zajistit dodrţování pravidel 

bezpečnosti a ochrana lidské cti, svobody a osobní bezpečnosti v palestinské 

společnosti. Velitel této policie podléhá pod palestinské Ministerstvo vnitra. Z 

informací na oficiálních webových stránkách Palestinské civilní policie vyplývá, ţe tuto 

policii není jakkoliv moţné povaţovat za hnutí odporu, jelikoţ její cíle jsou naprosto 

odlišné, naopak podobají se ostatním cílům oficiálních bezpečnostních sborů v jiných 

zemích a za hnutí odporu se ani sami neoznačují.
495

 Za hnutí odporu je nemůţeme 

pokládat, byť by třeba základní charakteristické znaky, kterými je vnitřní organizace či 

struktura a odpovědné vedení, oficiální náleţitost ke straně konfliktu
496

 (vzhledem k 

tomu, ţe se jedná o oficiální bezpečnostní sloţky palestinských území
497

) nebo nošení 

pevného rozeznávacího znaku, kterým je v jejich případě uniforma sestávající se ze 

světle modré košile a tmavých kalhot, viz. obrázek č. 3, naplňovali.  

 V případě, ţe by se za hnutí odporu sama Palestinská civilní policie začala 

povaţovat či alespoň provádět aktivity pro hnutí odporu charakteristické, bylo moţné o 

uznání v rámci humanitárního práva a o příslušnosti jejich členů uvaţovat. Ze shora 

uvedených informací je však více neţ zřejmé, ţe útočník jednal sám, z vlastního zájmu 

a popudu a ţe jeho čin byl v naprostém rozporu s oficiálními cíli policie. 
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vnitřní vojenská organizace 

  

 

 

 Útočník Amjad A-Sukari však mohl být zároveň členem nějakého skutečného 

hnuté odporu. Podle vyznění článků, obrázku č. 4 a méně zřetelné fotky z doby po 

útoku dostupné na webu Jewish Telegraphic Agency,
498

 ale na hraniční přechod přijel v 

běţném civilním oblečení, bez jakéhokoliv na dálku rozeznatelného znaku.  Byl-li 

by součástí nějakého jiného hnutí odporu, porušil by zde ustanovení humanitárního 

práva, která na základě zásady rozlišování ukládají povinnost kombatantům být na první 

pohled nějakým způsobem odlišitelní od civilistů.
499

 Zároveň by se, předstíráním, ţe je 

civilní osobou, tedy osobou, která poţívá ochrany a zároveň se běţně neúčastní boje, a 

následným útokem, dopustil proradnosti, která je definovaná v čl. 37 odst. 1 

Dodatkového protokolu I.
500

 "Za proradné se považují činy, které zneužívají dobré víry 

protivníka vyvolat u něj mylnou domněnku, že má právo na ochranu nebo že je povinen 
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takovouto ochranu poskytnout podle norem mezinárodního práva aplikovaných v 

ozbrojených konfliktech."
501

 Ustanovení následně dokonce výslovně uvádí, ţe 

"předstírání statusu civilní osoby"
502

 představuje příklad proradnosti. Úsudek, ţe se 

jednalo o člena některého z potenciálních hnutí odporu, který by se dopustil proradnosti, 

je však v tomto případě vysoce nepravděpodobný, protoţe, jak jiţ bylo uvedeno výše, 

neexistuje ţádná informace, ţe by útočník jednal jménem nějaké skupiny či organizace, 

ţádná taková se k jeho činu nepřihlásila. Jeho členství v Palestinské civilní policii z něj 

kombatanta nečiní. 

 Je tedy mnohem pravděpodobnější, ţe byl útočník pouhým civilistou.
503

 Civilisté 

poţívají speciální ochrany v rámci mezinárodního humanitárního práva aţ do doby, neţ 

se přímo účastní na nepřátelství. V takovém případě je pak účinnost jejich ochrany 

přerušena na dobu přímé účasti na nepřátelství. Okamţikem, kdy útočník vylezl z auta a 

začal střelnou zbraní útočit na vojáky, přišel o svou ochranu, kterou mu status civilisty 

zajišťoval
504

 (a nic na tom nemění fakt, ţe mířil na vojenské, tedy legitimní, cíle), stal se 

tedy sám legitimním cílem,
505

 čehoţ bránící se izraelští vojáci vyuţili, zamířili na něj a 

útočníka zneškodnili. 

4.2.3 Závěrem 

 V tomto případě je velmi pravděpodobné, ţe útočníkem byl pouhý civilista, 

nikoliv člen organizovaného hnutí odporu. Civilní osoby se nesmějí účastnit boje, a 

pokud toto pravidlo poruší, nesou následky svého jednání dočasnou ztrátou ochrany. To 

se stalo i ve sledovaném případě, kdyţ byl útočník nakonec vojáky IDF zabit. Ti naopak 

postupovali v souladu s právem, jelikoţ útočník minimálně okamţikem zahájení střelby 

na Izraelce svou ochranu ztratil. V případě, ţe by útočník byl členem některého z hnutí 

odporu nebo jiných ozbrojených sil, nenošením rozlišujícího znaku by se dopustil 

proradnosti, tedy by porušil mezinárodní humanitární právo. 
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Závěr 

V této diplomové práci jsem se věnovala organizovanému hnutí odporu a jeho 

členům se zaměřením na konkrétní situaci útoků v izraelsko-palestinském konfliktu. 

Vzhledem k poměrně lakonické úpravě, která je v mezinárodních úmluvách 

humanitárního práva hnutí odporu věnována, jsem se smluvní pravidla a podmínky 

snaţila rozvést a vyloţit. Zajímalo mě právní postavení samotného hnutí a jeho členů, 

zda jejich existenci mezinárodní humanitární právo vůbec uznává a za jakých 

podmínek. A co se stane v případě, ţe hnutí odporu nebo jeho bojovníci podmínky 

nenaplní. Zajišťuje jim i přes to humanitární právo nějakou ochranu, anebo jsou vydáni 

do rukou národních států a jejich legislativ? Snaţila jsem se rovněţ nalézt pravidla pro 

legalitu činů takového hnutí, zjistit, zda je v teoretické rovině moţné, aby jeho činy byly 

provedeny v souladu s humanitárním právem a zároveň se i přesvědčit, zda k tomu 

dochází v realitě. 

Proto, abych mohla odpovědět na stanovené výzkumné otázky, musela jsem 

nejprve najít odpovědi na otázky podpůrné, které by mi pomohly charakterizovat 

konkrétní situaci izraelsko-palestinského konfliktu, a na základě nichţ bych byla 

schopná stanovit aplikovatelné právo a další pravidla, jeţ lze na hnutí odporu na 

Palestinských územích, tedy v pásmu Gazy, Západním břehu a Východním Jeruzalémě, 

vztahovat. 

Jak z celého názvu organizovaného hnutí odporu proti okupaci vyplývá, 

existence těchto hnutí je navázána na okupaci a okupované území. Jedná se vlastně o 

jedno z práv, kterého se mohou obyvatelé okupovaného území chopit a realizovat jej ve 

snaze bránit své území proti okupantovi. Z tohoto důvodu mým prvním úkolem bylo 

zjistit, zda je izraelsko-palestinský konflikt konfliktem mezinárodním a zda je tedy 

moţné v jeho případě uvaţovat o okupaci, jelikoţ ta můţe nastat pouze v mezinárodním 

konfliktu, jaké právo se na situaci vztahů Izraele a Palestiny bude vztahovat, jakým 

způsobem je okupované území definované a zda jsou současná Palestinská území 

skutečně stále okupovaná.  

Zda se jedná o mezinárodní konflikt či nikoliv, záleţí na naplnění objektivních 

podmínek, tedy ţe se mezi dvěma či více státy rozhoří boje, v nichţ figurují ozbrojené 

síly těchto států, nikoliv na subjektivním posouzení jednotlivých států. Přesto, ţe tedy 
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Izrael je jiného názoru, sledovaná Palestinská území byla před rokem 1967 součástí 

Egypta a Jordánska a Izrael je v průběhu tzv. šestidenní války, která nesla znaky 

mezinárodního ozbrojeného konfliktu, obsadil a ustavil na nich svou vládu. Na 

sledovanou situaci se aplikují zejména Haagská úmluva z roku 1907 a její příloha Řád 

války pozemní a Ţenevské úmluvy, které obsahují normy zvykového práva, respektive 

byly ratifikovány všemi relevantními stranami sledovaného konfliktu. Doplňkový 

protokol I by bylo moţné aplikovat pouze v rozsahu, v jakém upravuje obyčejové 

právo, jelikoţ nebyl Izraelem ratifikován, a zároveň nejen v situacích území 

okupovaných v roce 1967, které jsou předmětem této práce, ale teoreticky i v případě 

těch okupovaných před rokem 1967, tedy územích, která před svou okupací nepatřila 

ţádnému státu ani ţádný samostatný stát netvořila. Haagská úmluva ve své příloze Řádu 

války pozemní říká, ţe okupované území se musí nacházet v moci okupanta a tato moc 

musí být nad tímto územím vytvořena a vykonávána. Podmínkou pro okupaci je tedy 

efektivní kontrola okupanta nad územím. Okupace však můţe být i pouze částečná a 

nemusí se setkávat s odporem ze strany okupovaného, jak stanovily Ţenevské úmluvy. 

Cílem této části práce bylo tedy zjistit, zda má Izrael nad územím Palestiny skutečnou 

moc, zda jej ovládá a zda ovlivňuje ţivot na tomto území. 

Při určování statusu Palestinských území bylo nutné pohlédnout na kaţdé území 

zvlášť, neboť kaţdé mělo trochu odlišný, svým způsobem specifický, osud. 

Nejjednodušší je pravděpodobně posouzení postavení Východního Jeruzaléma, který 

byl po okupaci v roce 1967 následně anektován k Izraeli a společně s izraelskou částí 

města vytvořil nedílné hlavní město. Izrael toto území nikdy neopustil, naopak, učinil z 

něj de facto území své. Západní břeh Jordánu byl roku 1967 rovněţ okupován, izraelská 

vojska se z jeho území ale v 90. letech 20. století stáhla. Po vlně teroristických útoků 

však Izrael v roce 2002 území znovu obsadil a svou přítomnost na Západním břehu 

udrţuje dodnes. Zároveň podporuje stavbu ţidovských osad na území a na jeho reálném 

ovládáním teritoria nemění nic ani fakt, ţe okolo celého břehu vystavěl bezpečnostní 

bariéru. Ta totiţ v některých svých částech ani nekopíruje původní hranici Západního 

břehu a část území samovolně anektuje ke státu Izrael. Okupaci Západního břehu 

Izraelem uznal i Mezinárodní soudní dvůr ve svém posudku týkajícím se legality stavby 

zdi z roku 2004.  
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Nejobtíţnějším a nejkontroverznějším je určení statusu pásma Gazy. To totiţ, 

alespoň oficiálně, získalo největší míru nezávislosti ze všech Palestinských území. Bylo 

sice od roku 1967 okupováno, ale v roce 2005 Izrael své vojáky z území odvolal. Zde 

bylo tedy nutné posoudit, zda Izrael skutečně nad územím Gazy stále vykonává 

efektivní kontrolu. Fyzická přítomnost okupanta na území však není bezpodmínečným 

pravidlem, záleţí zejména na tom, jak dokáţe území kontrolovat, i zpoza jeho hranic. 

Izrael v současnosti dohlíţí nad hranicemi mezi Gazou a Izraelem a nad většinou 

hraničních přechodů, hlídá vzdušný prostor pásma i jeho pobřeţí. Dohlíţí také nad 

zboţím, dodávkami elektrické energie či vody. To vše nasvědčuje tomu, ţe, byť 

nepřítomen, Izrael reálně území Gazy ovládá a kontroluje, na čemţ se shoduje většina 

akademiků i mezinárodních aktérů v čele s USA, OSN i Mezinárodní výbor Červeného 

kříţe. 

Bylo-li jiţ tedy zjištěno, ţe Palestinská území jsou skutečně území okupovaná, 

mohla práce postoupit k zodpovězení stěţejních otázek, jeţ si pokládám na začátku. 

Právní postavení organizovaného hnutí odporu a jeho bojovníků se odvíjí od 

samotné definice tohoto hnutí. Ta oficiální, zakotvená ve smluvním či obyčejovém 

právu, však neexistuje. Často je proto hnutí odporu zaměňováno za obdobná označení 

jako je guerilla, které však spíše označuje samotný způsob vedení boje, či jsou jeho 

členové nazýváni bojovníky za svobodu, coţ je pojem širší a zahrnuje v sobě vzpouru 

proti jakékoliv autoritě, která nemusí být nutně autoritou okupanta. Ani mezinárodní 

úmluvy s přímou definicí nepřicházejí. Neexistuje-li definice, je však pak poměrně 

těţké charakterizovat právní postavení takového hnutí či jeho členů.  

Aţ Ţenevské úmluvy organizované hnutí odporu uznávají, nebo přinejmenším 

připouštějí jeho moţnou existenci, dále jej však konkrétně a přímo nedefinují. Ţenevské 

úmluvy I, II a III ale umoţňují, aby se jejich ochrana vztahovala i na bojovníky hnutí 

odporu, splní-li uvedené podmínky. Tyto podmínky, ve všech úmluvách stejné, mohou 

tak být přeneseně vnímány jako jediná pravidla, která mezinárodní smluvní humanitární 

právo stanoví a kterými tedy nepřímo definuje a charakterizuje organizované hnutí 

odporu. Splní-li hnutí tato pravidla, jsou jeho bojovníci povaţováni za kombatanty a 

náleţí jim ochrana Ţenevských úmluv a zejména pak i status válečného zajatce. 

Podmínkou pro existenci uznávaného organizovaného hnutí odporu je jeho 

organizovanost a odpovědné velení, které zaručuje dodrţování základních pravidel a 
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nošení zbraní otevřeně. Další povinností hnutí je odlišování se prostřednictvím pevného 

rozeznávacího znaku, který je viditelný na dálku. Znak musí být pro všechny členy 

stejný a musí jím být označeny i například vozidla či další zásadní předměty hnutím 

uţívané. Tato podmínka bývá mnohdy problémem, a proto některé státy v jejím 

dodrţování v určitých situacích odstupují a nahrazují ji pouze podmínkou otevřeného 

nošení zbraně. Tato moţnost je upravena v Dodatkovém protokolu I. Izrael však není 

povinen takovéto hnutí odporu uznat a přiznávat mu jakákoliv práva, jelikoţ není 

smluvní stranou Dodatkového protokolu a toto ustanovení není ustanovením 

obyčejovým.  

Další obtíţněji splnitelnou podmínkou pro existenci hnutí odporu je povinnost 

jeho příslušnosti ke straně konfliktu. Tato podmínka vyţaduje existenci jakési "dohody" 

mezi hnutím odporu a oficiální stranou konfliktu o tom, ţe hnutí odporu za tuto stranu 

bude jednat. Tato  dohoda však můţe být uzavřena mlčky, dokonce by mělo stačit, ţe 

nelze vyloučit, ţe by hnutí odporu jednalo za někoho jiného. Ne všemi je však tato 

příslušnost vykládána takto poměrně široce. Například Izrael vyţaduje, aby strana 

konfliktu přijala zodpovědnost za činy posuzovaného hnutí odporu. Takto úţeji 

vymezená podmínka příslušnosti ke straně konfliktu avšak bývá v reálných situacích, 

zejména v případě palestinských hnutí, obtíţně dosaţitelná. Poslední podmínkou je, ţe 

činnost hnutí odporu musí být prováděna v souladu se zákony a obyčeji válečnými. 

Neznamená to však bezpodmínečné detailní dodrţování všech ustanovení a pravidel. 

Důleţité je, aby hnutí odporu jako takové obyčeje a zákony války systematicky a 

závaţně neporušovalo. Má se za to, ţe v případě, ţe hnutí odporu jako celek zákony a 

obyčeje nedodrţuje, neznamená to, ţe je jeho členům automaticky odepřen ochranný 

status válečného zajatce. V případě, ţe někteří členové hnutí odporu humanitární právo 

dodrţují, avšak hnutí odporu jako organizace nikoliv, tito konkrétní členové mohou 

přesto získat status válečného zajatce. A naopak, pokud hnutí jako celek zákony 

dodrţuje, avšak někteří jeho členové nikoliv, nemá to negativní vliv na ochranu těch 

členů hnutí, kteří humanitární právo dodrţují. Tato podmínka chovat se v souladu s 

humanitárním právem přesahuje do druhé výzkumné otázky této práce. 

Nenaplní-li hnutí odporu výše uvedené podmínky pro zisk ochranného statusu 

pro své členy, propadá se do oblasti, která není právem přímo upravována a z jeho členů 

se stávají tzv. šedé osoby, jejich status je značně nejasný, ovlivněný mnoţstvím 
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různorodých názorů. Humanitární právo je jiţ nevnímá jako kombatanty, nýbrţ jako 

nelegální kombatanty, tedy vlastně civilisty, kteří však svou přímou účastí na 

nepřátelství, bezprostředně při ní, dočasně ztrácejí ochranu, kterou právo civilistům 

běţně zaručuje. Existují snahy, aby vznikla další oficiální kategorie stojící na pomezí 

civilistů a kombatantů, která by mohla poţívat určité ochrany, snahy však bývají 

silnými státy rozprášeny. Nelegální kombatanti se tedy mohou stát cílem útoku a 

zároveň nemají právo na status válečného zajatce. Vztahuje se na ně Ţenevská úmluva 

IV zajišťující základní ochrany, zejména procesní, či internaci, avšak v případě, ţe se 

dostanou do moci okupanta či druhé strany konfliktu, podléhají jeho vnitrostátním 

normám trestního práva, které mohou být velmi přísné, jelikoţ tyto osoby bývají často 

označovány za teroristy. Toto je obvyklý případ i palestinských hnutí odporu, které 

často podmínky pro svou existenci neplní a v případě zadrţení jsou jejich členové 

souzeni podle izraelského práva. 

První otázku lze tedy shrnout tak, ţe mezinárodní humanitární právo hnutí 

odporu určitým způsobem upravuje a určuje tak, za jakých podmínek náleţí jeho 

členům právní ochrana obdobná té, na jakou mají nárok kombatanti. Stanovuje však 

poměrně přísná pravidla, jejichţ splnění podmiňuje jakoukoliv další ochranou či právy. 

V případě, ţe podmínky naplněny nejsou, uskupení nemůţe být vnímáno za hnutí 

odporu ve smyslu Ţenevských úmluv a jeho členové jsou pouhými civilisty, kteří v 

případě přímé účasti na nepřátelství ztrácejí momentální ochranu a jsou v okamţiku 

zajetí odkázáni na vnitrostátní právní úpravu okupanta, coţ je velmi častým osudem 

hnutí odporu vzniklých v Palestině. 

Druhá otázka na tu první přímo navazuje. V případě, ţe hnutí odporu splní 

veškeré podmínky pro svou existenci, mohou být jeho činy legální. Avšak za splnění 

další, základní, podmínky, a to, ţe tyto činy neporušují pravidla stanovená 

mezinárodním humanitárním právem. Konkrétnější rozsah a striktnost této povinnosti 

byly vysvětleny jiţ ve shrnutí první výzkumné otázky. Činy hnutí odporu a jeho členů 

obecně mají být zejména v souladu s prostředky a způsoby vedení boje. Taková hnutí 

odporu by při svých útocích měla dodrţovat nejen pravidla obsaţená v Haagských a 

Ţenevských úmluvách, případně obyčejové normy, avšak i základní principy 

mezinárodního humanitárního práva, z nichţ ostatní smluvní i obyčejová pravidla 

vycházejí. Při útocích musejí hnutí odporu a jejich bojovníci zejména dodrţovat princip 
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rozlišování a útočit pouze na vojenské cíle, nikoliv na civilisty či jiné cíle civilní, či 

princip proporcionality, který stanoví, ţe přinese-li útok vedlejší ztráty na civilistech či 

jiných civilních cílech, nesmějí být tyto ztráty nepoměrně větší, neţ dosaţená vojenská 

výhoda. Další zásada, zásada vojenské nezbytnosti říká, ţe i útoky na povolené cíle 

musejí být vedeny jen nezbytnou moţnou silou. Byly-li by vedeny silou větší, jednalo 

by se o porušení práva. Poslední z hlavních zásad, zásada lidskosti, pak stanovuje úplný 

základ veškerému chování v ozbrojených konfliktech, které má být zaloţeno na 

myšlence humanity a zamezení přílišného utrpení obětí. 

Poslední otázka, zda jsou reálné činy palestinského hnutí odporu v souladu s 

mezinárodním humanitárním právem, byla řešena v případové studii. Jejím úkolem 

nebylo vytvořit jakýkoliv reprezentativní vzorek případů, ke kterým v izraelsko-

palestinském konfliktu došlo, coţ by pro jejich mnoţství nebylo ani v rozsahu této práce 

moţné, avšak cílem tohoto případového srovnání bylo zjistit, zda se vyskytují případy, 

ve kterých právem rozeznávané hnutí odporu uskutečňuje své akce v souladu s 

humanitárním právem. Dle mého názoru se mezi všemi prováděnými útoky opravdu 

vyskytují i ty, které je moţné povaţovat za akce hnutí proti odporu a dokonce ty, které 

jsou provedeny legálně, jako tomu můţe být v případě prvního sledovaného případu ze 

16. dubna 2008. Avšak takovýchto případů je nepoměrně menší mnoţství, neţ těch 

nelegálních a většinou i nelegitimních. 

Domnívám se, ţe hlavním přínosem této práce je poukázání na nedostatečnou 

právní úpravu organizovaného hnutí odporu a jeho členů a na problematiku rozlišnosti 

výkladů této úpravy, které značně podléhají politickým zájmům jednotlivých 

posuzovatelů a vykladatelů podmínek.Velkým problémem je hluboká a těţko 

překonatelná propast mezi stanovenými  teoretickými podmínkami a reálnými situacemi 

útoků. Moţné další zkoumání by přineslo kvantitativní odpovědi ohledně poměru útoků, 

které lze za útoky hnutí odporu povaţovat a které byly provedeny v souladu s 

humanitárním právem ku celkovému počtu všech útoků v rámci izraelsko-palestinského 

konfliktu provedených. Takováto informace by pak poskytla náhled na situaci ze širšího 

kontextu. 

Závěrem lze tedy shrnout, ţe mezinárodní humanitární právo hnutí odporu 

upravuje, ale základní stanovené podmínky na jeho existenci jsou ve smlouvách 

obsaţeny spíše skrytě, a ţe v rovině teoretické je moţné, aby hnutí odporu opravdu 
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provádělo své činy podle všech pravidel a aby tyto činy byly následně humanitárním 

právem uznávány jako legální a legitimní. Realita však stojí trochu jinde. Podmínky, 

které musí hnutí odporu naplňovat uţ jen pro svou existenci, jsou velice přísné a v 

reálné situaci často nesplnitelné, zejména podmínka náleţitosti ke straně konfliktu, 

anebo podmínka nošení rozlišovacího znaku na dálku. Zároveň vzhledem k poměrné 

obecnosti stanovených podmínek jsou tato pravidla odkázána k výkladu. Ten při 

zadrţení bojovníků hnutí odporu provádějí okupační mocnosti, v případě sledovaného 

předmětu této práce tedy Izrael, které následně definovaná ustanovení většinou 

vykládají způsobem, jenţ je výhodný pro ně samotné a pro upevnění jejich síly, nikoliv 

pro členy hnutí odporu. Podmínky jsou tedy často vykládány přísněji a bojovníci hnutí 

odporu je nenaplňují. Zároveň je však nutné dodat, ţe ve velkém mnoţství případů ani 

po objektivním posouzení činů útočníci často nenaplní pravidla humanitárního práva a 

jejich útoky tudíţ nejsou v jeho souladu. Jedná se především o útoky nerozlišující, 

mířené na civilisty či útoky, z nichţ je zřejmé, ţe je provádí civilisté bez jakékoliv 

příslušnosti k hnutí odporu. Takové útoky pak není moţné povaţovat jakkoliv za 

legitimní či legální. 
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Resumé 

Izraelsko-palestinský konflikt s sebou přináší mnoho otázek zasahujících do různých 

sfér, mimo jiné i sfér právních. Tato práce se zaměřuje na otázku organizovaného hnutí 

odporu proti okupaci a na jeho právní postavení. Obyvatelé kaţdého okupovaného mají 

právo se proti okupaci a okupantovi bránit, mají právo vytvořit hnutí odporu a 

nárokovat si jeho jménem ze strany okupanta uznání, zejména uznání legality svých 

členů.  

Přesto, ţe je hnutí odporu termín zavedený, jeho oficiálně uznávaná definice 

neexistuje a jeho právní úprava se omezuje na stanovení podmínek, za nichţ lze členům 

takovéhoto hnutí přiznat status a právní ochranu obdobnou kombatantům. Organizované 

hnutí odporu proti okupaci však, jak z jeho celého názvu vyplývá, můţe existovat jen 

tam, kde k okupaci došlo. Z tohoto důvodu práce nejprve zodpovídá několik 

podpůrných otázek, zjišťuje charakter sledovaného izraelsko-palestinského konfliktu a 

zejména zda lze v případě Palestiny hovořit o okupovaném území, jehoţ obyvatelstvo 

má právo na činy odporu proti okupantovi, Izraeli. 

Po zodpovězení podpůrných otázek a potvrzení, ţe Palestinu, tím míněn Západní 

břeh Jordánu, Východní Jeruzalém a pásmo Gazy, skutečně lze vnímat jako území 

okupované, neboť Izrael, byť ne vţdy fyzicky přítomen, nad jejím územím stále 

vykonává efektivní kontrolu, se práce věnuje právnímu postavení hnutí odporu a 

zodpovídá i otázku, za jakých podmínek lze na činy hnutí odporu pohlíţet jako na činy 

legální. V této části práce čerpá z ustanovení Ţenevských úmluv, zejména z ustanovení 

čl. 4 písm. A odst. 2 Ţenevské úmluvy o zacházení s válečnými zajatci, který 

vyjmenovává podmínky, které by hnutí odporu mělo dodrţovat, chce-li svým členům 

zajistit ochranný status válečného zajatce. Stanovená pravidla jsou v práci dále 

analyzována a rozebírána a práce se rovněţ věnuje charakteristice postavení takových 

hnutí, které podmínky úmluvy nenaplní. Práce se nejprve věnuje hnutí odporu obecně 

jako pojmu, následně jej vztahuje na situaci izraelsko-palestinského konfliktu, zejména 

pak ve své poslední kapitole věnované konkrétním případům a jejich analýze, která 

napomáhá zodpovědět otázku, zda mohou být reálné činy hnutí odporu v izraelsko-

palestinském konfliktu povaţovány za činy v souladu s humanitárním právem.  
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Resume 

 The Israeli-Palestinian conflict brings up many questions considering and 

reaching into several different spheres, including the spheres of law. This thesis focuses 

on the question of the organized resistance movement against occupation and on its 

legal status. It is known that the inhabitants of every occupied territory are allowed to 

protect themselves and their territory from the occupier, thus they are allowed to resist 

the occupation and to claim a recognition of their resistance movement and of its acts as 

legal acts. 

 Although the resistance movement is a well known term, there is no official 

definition of this movement and its legal framework is quite narrow; it only establishes 

the characteristics needed in order for its members to gain a status and a legal protection 

similar to the regular combatants. It is limited from its name that the resistance 

movement against occupation may only exists in the territory where an actual 

occupation takes place. In order to characterize the organized resistance movement 

against occupation in the Israeli-Palestinian conflict, it is necessary for this thesis to first 

answer several supporting questions concerning the actual status of the specific conflict 

and look closer whether or not is the concerned territory actually occupied. 

 After reaching  a conclusion that the Palestinian territory, meaning West Bank, 

East Jerusalem and Gaza strip, may be viewed at as the occupied territory since Israel 

does exercise an effective control over it, the thesis concentrate on the legal status of the 

resistance movement. It also answers a question under what conditions can the acts of 

the resistance movement be looked upon as legal. This part of the work mainly analyses 

the article 4(A)2 of the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of 

War. This article includes conditions that must be fulfilled by the resistance movement 

in order to assure a protective status of a prisoner of war for its members. The 

conditions are further discussed and analyzed; the thesis also discuss the legal status of 

such movements that do not fulfill the conditions stated. First it is concerned with the 

resistance movement as a general term, later on it specializes itself on the specifics of 

the Israeli-Palestinian conflict. Especially the last chapter is devoted to the monitored 

conflict, it discuss and analyses specific cases that happened during the conflict, and it 

helps to answer the question as whether can the real acts of the Israeli-Palestinian 
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resistant movement viewed at as legal and within the international humanitarian law 

framework. 
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