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Úvod 

Dnešní svět se potýká se spoustou globálních problémů, které ve svém 

důsledku ovlivňují i náš život. Jedním z těchto problémů jsou i změny klimatu, které 

mimo jiné způsobují i postupné a neustálé zvyšování hladiny moří. Tento jev má 

nesmírný vliv nejen na životní prostředí a přírodu okolo nás, ale taktéž na lidskou 

společnost. Důsledkem tohoto zvyšování a tím pádem i rozpínání moří a oceánů je to, 

že velké množství pobřežních států po malých kouscích přichází o části svých 

pevninských území, a to ať už tím, že jsou tato území opravdu zaplavena, nebo už z 

důvodu jejich další neúrodnosti a nehostinnosti. Těmi, pro které dopady zvyšování 

hladin oceánů budou však nejzávažnější, jsou malé ostrovní státy, jež se již nyní 

nacházejí jen několik málo metrů, či spíše desítek centimetrů, nad hladinou moře. Co 

se stane s těmito subjekty mezinárodního práva, až budou kompletně zaplaveny? Zmizí 

nejen jejich státní území, ale i samotná státnost? Kam se podějí jejich obyvatelé? 

Zůstanou stále občany daného státu, stanou z nich snad uprchlíci či dokonce osoby bez 

státní příslušnosti? Odpovědi na tyto a další související otázky se pokusím zodpovědět 

v této své diplomové práci, jejíž téma zní Právní důsledky ztráty území pro stát a jeho 

obyvatelstvo.           

           

 Výše naznačený scénář budoucnosti ostrovních států lze připodobnit k bájné 

Atlantidě, neboť to, že by některý stát nedobrovolně kompletně ztratil celé své území v 

důsledku přírodních vlivů, se v moderní historii dosud nestalo. Nicméně tento scénář 

již není rozumné nadále považovat za obdobně fantastický. Naopak, s největší 

pravděpodobností tato problematika nezůstane navždy řešena jen v teoretické rovině, 

ale s ohledem na stále se zvyšující hladinu moří v budoucnu patrně postihne několik 

(ostrovních) států. Toto téma jsem tedy zvolila právě i s ohledem na unikátnost daného 

tématu a jeho současnou „neprobádanost“. Ač se dnes může zdát, že jde pouze o 

teoretickou polemiku nad daným tématem, v blízké budoucnosti bude naopak nutné 

výše položené otázky vyřešit i prakticky.       

           

 V této diplomové práci se tedy zaměřím na právní důsledky ztráty státního 
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území, ke kterému dojde v důsledku jeho zaplavení pro zvyšování hladiny moří. 

Zároveň bude v práci vycházeno z níže uvedených předpokladů, a to, že: 

- dojde ke kompletní ztrátě státního území, kdy se tedy nejedná o zaplavení části 

území či jen několika ostrovů v rámci souostroví, ale stát přijde o veškeré své 

státní území;  

- k této ztrátě území dojde postupně, tj. v průběhu delšího časového úseku, tedy 

tak, že dotčený stát, jeho obyvatelstvo a mezinárodní společenství budou mít 

čas a příležitost na situaci nějakým způsobem reagovat; 

- k zaplavení státního území dojde v důsledku klimatických změn způsobujících 

stoupání hladiny moří.       

  Při tvorbě této práce bylo využito zejména analytické metody, neboť jsem 

analyzovala prameny mezinárodního práva věnující se předmětného tématu a z nich 

dovozovala své závěry. Dále pak byla využita metoda komparativní, a to (příkladem) 

při srovnávání ochrany poskytované osobám spadajícím pod definici uprchlíka a 

ostatním osobám či osobám bez státní příslušnosti. Metoda deskripce byla pak použita 

při popisování a rozebírání problematiky, například při jmenování různých řešení 

nastalé situace, která se nabízejí.          

           

 Tato práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol, kdy v první části je osvětlen 

jeden z předpokladů, ze kterých tato práce vychází, a to příčiny toho proč dochází ke 

zvyšování hladiny moří či šířeji vůbec ke změnám klimatu a jaké jsou dopady tohoto 

jevu specificky na malé ostrovní státy.      

           

 V druhé části práce je vymezen stát jakožto subjekt mezinárodního práva a 

rozebrány jsou náležitosti, kterými musí entita disponovat pro to, aby ji šlo považovat 

za „stát.“ Detailněji se pak práce zaměřuje na jedno z oněch náležitostí státnosti, a to 

na státní území a na to, jaké požadavky na něj mezinárodní právo klade.   

           

 V další části je hlavním tématem ztráta výše uvedené náležitosti státnosti, tedy 

státního území, z důvodu jeho zaplavení mořem, resp. to, jaké budou právní důsledky 

této ztráty pro daný stát. Již v úvodu je však nutno zdůraznit, že s ohledem na to, že se 
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jedná o dosud bezprecedentní situaci, která se nikdy v moderní historii nestala, není 

dost dobře možné vycházet z předchozích zkušeností či precedentů a uplatnitelných 

norem. Mezinárodní právo v této oblasti trpí nedostatkem závazných norem, které by 

tuto situaci regulovaly a na ni reagovaly. Proto je vycházeno zejména z doktríny, která 

předestírá několik možností, jaké by ztráta území mohla mít na státnost dané entity. 

Rozebrány boudou rovněž možnosti další existence dotčeného subjektu při zaplavení 

jeho území jako jiné entity.        

           

 Poslední část práce je pak věnována problematice právních důsledků ztráty 

území pro obyvatele tohoto území, resp. občany dotčeného státu. Zde opět vycházím 

zejména z doktríny a z komparace různých úrovní ochran, kterou mezinárodní právo 

poskytuje různým skupinám osob a je tedy rozebírána otázka právního postavení 

těchto osob a vlivu tohoto statusu na jejich postavení a práva.  

V závěru práce jsou pak zopakovány poznatky nabyté v této práci a 

zhodnoceny jsou cíle zde vytýčené. Součástí je taktéž mé závěrečné stanovisko 

k tématu s ohledem právě na to, co bylo zjištěno při psaní diplomové práce.  

              

 Výše již bylo zmíněno, že tato oblast zůstává ze strany závazného 

mezinárodního práva v současné době nepříliš regulovaná. Nicméně jde zároveň o 

téma, které podněcuje množství odborníků mezinárodního práva k rozvíjení svých tezí 

a stanovisek. V české literatuře toto téma zatím není šířeji zastoupeno, ale literatura 

zahraniční je v tomto ohledu nepoměrně bohatší. Proto tato práce vychází zejména ze 

zahraničních zdrojů. Velká část autorů bádající na toto téma přitom pochází z oblasti 

Austrálie a Oceánie. Právě v této oblasti přitahuje téma nejvíce zájmu, neboť množství 

ostrovních států, kterých se zvyšování hladiny moře dotkne nejpodstatněji, leží právě 

v tomto regionu.          

           

 Tato diplomová práce si klade za cíl v rámci svého textu rozebrat podmínky 

státnosti, s akcentací státního území jakožto náležitosti státnosti subjektu. Zjistit to, zda 

kritéria státnosti uvedená v Montevidejské úmluvě se týkají jak vzniku, tak zániku 

státu a pokud se týkají i zániku, tak určit jaký vliv bude na státnost subjektu mít ztráta 
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jedné z náležitostí. Další výzkumnou otázkou je pak to, zda pokud dojde k zaplavení 

území v důsledku změn klimatu, lze označit konkrétního viníka, který situaci způsobil, 

a který ponese za své jednání odpovědnost? Dále pak přijít s návrhy na možnou další 

existenci subjektu i po ztrátě území – jako stát či jako jiný subjekt? V souvislosti 

s občany daného státu je pak primárně mým cílem odpovědět na otázku týkající se 

právního postavení těchto osob za situace, že jejich stát ztratí svou státnost. 
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1. Důvod zaplavování ostrovních států: zvyšování hladiny 

moře a jeho příčiny 

Zvyšování hladiny moří a oceánů je vedle nárůstu teploty na Zemi, tání 

ledovců, výskytu extrémních událostí a změn počasí, jedním z jevů, kterými se na 

Zemi projevují změny klimatu. To, že se na Zemi dochází ke změnám klimatu, které 

ovlivňují život na ní, zůstává dnes bez diskuze. Ačkoliv stejný konsenzus nemusí 

panovat v otázce, co způsobuje ony změny, v této práci bude vycházeno z nejšířeji 

přijímaného názoru vyjádřeného například ve Shrnující zprávě Mezivládního panelu 

pro změny klimatu
1
 (dále jen „IPCC“) za rok 2014, která se k této otázce staví 

poměrně jednoznačně, když uvádí, že: „od před-průmyslové éry značně vzrostlo 

množství antropogenních emisí skleníkových plynů, zejména s ohledem na ekonomický 

a populační růst, které je dnes vyšší než kdy předtím. Vedlo to k tomu, že koncentrace 

oxidu uhličitého, metanu a oxidu dusného v atmosféře je na nejvyšších hodnotách za 

posledních 800 000 let. Jejich dopady, dohromady s dalšími antropogenními 

příčinami, ovlivnily všechny sféry klimatického systému a jsou s největší 

pravděpodobností (extremely likely) hlavní příčinou pozorovaného oteplování planety, 

ke kterému dochází od druhé poloviny 20.století.“
2
  Právě činnost člověka a její 

dopady tedy setrvale způsobují rostoucí škodu na životním prostředí.
3
    

           

 Mezinárodní společenství se ztotožnilo s výše uvedeným. Konkrétně 196 

subjektů mezinárodního práva
4
 se stalo stranou Rámcové úmluvy OSN o změnách 

                                                 
1
Intergovernmental Panel on Climate Change, tj. Mezivládní panel pro změny klimatu, který byl založen 

v roce 1988 z iniciativy dvou organizací OSN – Světové meteorologické organizace (WMO) a 

Programem OSN pro životní prostředí (UNEP) a následně byl jeho vznik odsouhlasen rezolucí Valného 

shromáždění OSN č. 43/53; momentálně sdružující 195 států viz: 

http://www.mzp.cz/cz/mezivladni_panel_pro_zmenu_klimatu (naposledy navštíveno 7.10.2015), 

http://www.ipcc.ch/organization/organization.shtml (naposledy navštíveno 7.10.2015). 

2
 IPCC: Climate Change 2014, Synthesis Report, Summary for Policymakers 

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf , str. 4 (naposledy 

navštíveno 27.2.2016). 

3
 Crawford J., Pellet A., Olleson S.: The Law of International Responsibility (2010), str. 877. 

4
 Stranou Rámcové úmluvy OSN o změnách klimatu je kromě všech 193 členů OSN také Evropská 

unie, Cookovy ostrovy a Niue, které nejsou členy OSN. 

http://www.mzp.cz/cz/mezivladni_panel_pro_zmenu_klimatu
http://www.ipcc.ch/organization/organization.shtml
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf
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klimatu, jejímž cílem je „stabilizovat koncentrace skleníkových plynů na takové 

úrovni, která předejde nebezpečnému antropogennímu narušování klimatického 

systému“.
5
 Touto Úmluvou signatáři uznali fakt, že „lidské činnosti vedou k 

neustálému narůstání koncentrací skleníkových plynů v atmosféře a tento nárůst 

zvyšuje přirozený skleníkový efekt a že to povede v průměru k dalšímu oteplování 

zemského povrchu a atmosféry a pravděpodobně nepříznivě ovlivní přírodní 

ekosystémy a lidstvo jako takové.“
6
            

           

 Skleníkový efekt je tedy způsobován atmosférickými skleníkovými plyny. Za 

ty lze označit vodní páru, oxid uhličitý, metan, oxid dusný, ozón a chlor-fluorové 

uhlovodíky.
7
 IPCC došlo k závěru, že koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře se 

zvýšila o 40% oproti před-průmyslové éře, a to primárně kvůli emisím fosilních paliv a 

dále také v souvislosti s lidskými zásahy ve změně využití půdy (zejména 

odlesňování).
8
 Na oteplování planety způsobené lidskou činností má největší podíl 

 oxid uhličitý, a to z 77%, dále následuje se 14% metan a dále oxid dusný s 8%.
9
       

           

 Zvýšené emise skleníkových plynů pak téměř jistě způsobují oteplování 

troposféry, jejímž výsledkem je zvyšování teploty oceánů a zmenšování plochy 

antarktických ledovců. V důsledku tání ledovců pak dochází ke zvyšování hladiny 

moří a oceánů. Dopady tohoto zvyšování nejsou zásadní jen pro ostrovní státy, ale také 

                                                 
5
 First Steps to a Safer Future: Introducing the United Nations Framework Convention on Climate 

Change, přístupno z: http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php (naposledy 

navštíveno 15.11.2015). 

6
 Rámcová úmluva OSN o změnách klimatu, 1771 U.N.T.S. 107 (1994), 80/2005 Sb.m.s., preambule, 

přístupno z: 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/ramcova_umluva_osn_zmena_klimatu/$FILE/OMV-

cesky_umluva-20081120.pdf (naposledy navštíveno 11.11.2015) 

7
 Verheyen, R.: Climate Change Damage and International Law, Prevention Duties and State 

Responsibility (2005), str. 13. 

8
Shrnutí pro politiky http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_SPM_FINAL.pdf 

(naposledy navštíveno 11.11.2015) či United States Environmental Protection Agency: Global 

Greenhouse Gas Emissions Data, přístupno z: 

http://www3.epa.gov/climatechange/ghgemissions/global.html#one (naposledy navštíveno 28.2.2016). 

9
Soltau F.: Fairness in International Climate Change Law and Policy (2009), str. 22 United States 

Environmental Protection Agency : Global Greenhouse Gas Emissions Data, přístupno z: 

http://www3.epa.gov/climatechange/ghgemissions/global.html#one (naposledy navštíveno 28.2.2016). 

http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/ramcova_umluva_osn_zmena_klimatu/$FILE/OMV-cesky_umluva-20081120.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/ramcova_umluva_osn_zmena_klimatu/$FILE/OMV-cesky_umluva-20081120.pdf
http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_SPM_FINAL.pdf
http://www3.epa.gov/climatechange/ghgemissions/global.html#one
http://www3.epa.gov/climatechange/ghgemissions/global.html#one
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pro všechny státy jen z části hraničící s mořem, neboť i tyto státy budou nuceny řešit 

problém (vnitřního) přesidlování obyvatel v důsledku zaplavení pobřežních oblastí.
10

     

           

 Státy projevily určitou aktivitu a vůli problematikou životního prostředí se 

zabývat a zohledňovat ji, neboť se zavázaly, aktuálně prostřednictvím Pařížské dohody 

z prosince 2015,
11

 například k tomu, že vyvinou veškeré úsilí pro to, aby minimálně 

udrželi vzrůst globální průměrné teploty pod 2 
o
C, ideálně pod 1,5 

o
C. Dále budou na 

národních úrovních implementovat programy vedoucí k rapidnímu snížení emisí oxidu 

uhličitého či k zabránění a snížení znečišťování atmosféry. Stejně tak se zástupci států 

shodli na tom, že se budou snažit o minimalizaci a nápravu ztrát a škod způsobených 

změnami klimatu.
 12

           

          

 Mechanismy ochrany životního prostředí však stále pokulhávají, například 

mechanismy v mezinárodní a regionální ochraně lidských práv umožňují podávání 

stížností jednotlivci proti státům. Tyto prostředky však v oblasti mezinárodního práva 

životního prostředí natolik vyvinuty nejsou, a jde tak případně toliko o spory mezi 

jednotlivými státy.
13

         

          

 V preambuli Rámcové úmluvy je dále konstatováno, že emise skleníkových 

plynů z největší části pocházejí z rozvinutých zemí. Naopak množství emisí z 

rozvojových zemí je stále relativně malé.
14

 „V roce 2004 žilo 20% světové populace 

v rozvinutých zemích, které produkovaly 46% světových emisí skleníkových plynů, 

zbylých 80% populace pak žilo v rozvojových zemích, které celkově vyprodukovaly 

                                                 
10

 Kittel, J.: The Global “Disappearing Act”: How islands tates can maintain statehood in the face of 

disappearing territory, 2014 MICH. ST. L. REv. 1207, str. 1214. 

11
 Přijata na 21. zasedání konference smluvních stran, konané v Paříži mezi 30. listopadem až 13. 

prosincem 2015 pod číslem FCCC/CP/2015/10/Add.1. 

12
 Pařížská dohoda (2015); obdobné cíle směřující k ochraně životního prostředí byly vyjádřeny např. ve 

Stockholmské deklaraci (1972), Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států 

(1979), Vídeňské úmluvě o ochraně ozónové vrstvy (1985). 

13
 McAdam, J.: Climate Change, Forced Migration, and International Law (2012),  str. 90. 

14
 Rámcová úmluva o změnách klimatu, op.cit., preambule. 
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pouze 54% emisí.“
15

 Tento nepoměr mezi rozdílnou měrou, kterou se různé státy 

podílejí na změnách klimatu a degradaci životního prostředí je v mezinárodním právu 

životního prostředí vyjádřen zásadou „společná, ale rozdílná odpovědnost“ (common 

but differentiated responsibility).
16

 Bohužel však emise nerespektují hranice států, ve 

kterých vznikly, a tak zahlcují a znečišťují celou planetu, bez rozdílu. Realitou je pak 

situace, kdy dopady emisí skleníkových plynů, tedy změny klimatu, pociťují nejvíce 

právě ti, kteří se o ně zasadili nejméně. Za jedny z nejnáchylnějších ke změnám 

klimatu byly označeny i v předmětné Rámcové úmluvě právě malé ostrovní státy.
17

  

          

 Avšak tím, že státy přistoupily k dané úmluvě a vyjádřily vůli problémem se 

zabývat a zlepšit nestálou situaci, nedošlo k vytvoření řádného závazku. V tomto 

ohledu je průlomová právě Pařížská dohoda, která uvádí konkrétní cíle, kterých mají 

smluvní strany dosáhnout, a tedy vytváří konkrétní závazky, a přitom byla přijata 

opravdu celým mezinárodním společenstvím, konkrétně 195 státy. Na rozdíl tak 

například od Kjótského protokolu či dodatku z Dauhá je konečně zřejmá vůle států 

v této oblasti regulovat určitým způsobem svou činnost a tedy brát ohled na životní 

prostředí na Zemi. 

 

1.2. Dopady změn klimatu na SIDS 

Předmětem zájmu této práce jsou zejména malé ostrovní rozvojové státy (dále 

jen „SIDS“)
18

 – tedy skupina ostrovních států s nízkou nadmořskou výškou, které 

                                                 
15

 Soltau, F.: op.cit., str. 155. 

16
 Willcox, S.: Climate Change Inundation and Atoll Island States: Implication for Human Rights, Self-

Determination and Statehood; The London School of Economics and Political Science, 2015, (PhD 

závěrečná práce), str. 74; uveden taktéž např. v Rámcové úmluvě o změnách klimatu či v Pařížské 

dohodě. 

17
Willcox, S.: op.cit., str. 74. 

18
 Za tzn. „Small Island Developing States” bylo označeno 38 členských zemí Organizace spojených 

národů (Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Dominika, Dominikánská republika, Fidži, 

Grenada, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Jamajka, Kapverdy, Kiribati, Komory, Kuba, Maledivy, 

Marshallovy ostrovy, Mauritius, Mikronésie, Nauru, Niue, Palau, Papua Nová Guinea, Samoa, , 

Seychely, Singapur, Surinam, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Svatý 

Vincenc a Grenadiny, Šalamounovy ostrovy, Tonga, Trinidad a Tobago, Tuvalu, Vanuatu a Východní 
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sužují obdobné sociální, ekonomické a environmentální problémy. Tyto státy zároveň 

patří mezi ty, kteří jsou obzvláště náchylní k dopadům klimatických změn. Jejich 

zranitelnost spočívá převážně ve třech aspektech souvisejících s oceány, které je 

omývají:          

 - zaprvé, změny klimatu zvyšují pravděpodobnost extrémního počasí (např. 

silných bouřek, tsunami a obdobných přírodních jevů), které SIDS, jejichž značnou 

část území tvoří právě pobřeží, pociťují velmi silně, a dochází kvůli těmto jevům ke 

ztrátám na životech a majetku;       

 - zadruhé, v důsledku změn klimatu dochází ke zvyšování teploty povrchových 

mořských vod a zvyšování acidity oceánů, což mimo jiné způsobuje erozi pobřežních 

území, ničení korálových útesů (což vede k dalším ztrátám území), zhoršení podmínek 

pro zemědělství a rybolov či nárůst počtu záplav;
 19

       

 - zatřetí, a pro účely této práce zejména důležité je že, změny klimatu způsobují 

zvyšování hladiny moří, přičemž vědci z IPCC očekávají, že do roku 2100 se hladina 

moře zvedne o 0,26 až 0,82 metru.
20

        

           

 Ačkoliv IPCC poskytuje určité důvěryhodné stanovisko, nelze vyloučit ani to, 

že ve skutečnosti dojde k zaplavení nízko položených států v kratším časovém 

horizontu. Podstatně rychlejší průběh zaplavení území oproti IPCC předpokládá 

Mezinárodní vědecký kongres,
21

 na kterém v roce 2009 zaznělo, že je možné, že na 

konci tohoto století dojde ke zvýšení hladiny moří o více než jeden metr.
22

   

                                                                                                                                             
Timor), a to na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji konané v Rio de Janeiro v roce 1992 – 

viz. http://unohrlls.org/about-sids/ (naposledy navštíveno 27.2.2016). 

19
Jain, G.A.: The 21st Century Atlantis: the International Law of Statehood and Climate Change 

Induced Loss of Territory, 50 Stan. J. Int'l L. 1 2014, str. 4. 

20
 IPCC: Climate Change 2014, Synthesis Report, Summary for Policymakers 

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf , str. 13 (naposledy 

navštíveno 27.2.2016).  

21
 Mezinárodní vědecký kongres se konal v březnu 2009 v Kodani, jeho podstatou bylo působit jako 

doplňkový zdroj informací k práci IPCC a poskytnout shrnutí nových vědeckých poznatků, dva roky po 

poslední IPCC zprávě, viz: http://sustainability.ku.dk/sustainability-

lectures/previous/climatechangecongress09/history_of_the_congress/ (naposledy navštíveno 27.2.2016). 

22
 Viz Shrnutí Mezinárodního vědeckého kongresu konaného v březnu 2009 v Kodani, přístupno z 

http://sustainability.ku.dk/sustainability-

lectures/previous/climatechangecongress09/synthesis_report/synthesisreport.pdf (naposledy navštíveno 

http://unohrlls.org/about-sids/
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf
http://sustainability.ku.dk/sustainability-lectures/previous/climatechangecongress09/history_of_the_congress/
http://sustainability.ku.dk/sustainability-lectures/previous/climatechangecongress09/history_of_the_congress/
http://sustainability.ku.dk/sustainability-lectures/previous/climatechangecongress09/synthesis_report/synthesisreport.pdf
http://sustainability.ku.dk/sustainability-lectures/previous/climatechangecongress09/synthesis_report/synthesisreport.pdf
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 S takovou to tendencí je zřejmé, že zvyšování hladiny moří je pro např. 

Maledivy (nadmořská výška nejvyššího bodu činí 2,4 m), Tuvalu (nadmořská výška 

nejvyššího bodu činí 5 m) či Marshallovy ostrovy (nadmořská výška nejvyššího bodu 

činí 10 m)
23

 aktuální záležitostí dotýkající se jejich samotné existence. Jsou to tedy bez 

pochyby právě tyto státy, které jsou těmi nejaktivnějšími subjekty v hledání řešení a v 

upozorňování na danou problematiku. Aktuálně v roce 2015 právě tyto státy na půdě 

Organizace spojených národů (dále jen „OSN“) u příležitosti přijímání nových 

rozvojových cílů do roku 2030 neúnavně upozorňovaly na agendu klimatických změn 

a jejich negativní dopad.
24

 Apel na bohaté státy a mezinárodní společenství obecně, 

aby začaly tuto problematiku aktivně řešit, zazněl i ve všeobecné debatě na jubilejním 

70. zasedání Valného shromáždění OSN v roce 2015 například z úst zástupců 

Malediv
25

, Kiribati
26

 či Marshallových ostrovů.
27

       

           

 „Zatímco během 80. a 90. let 20. stoleti byly změny klimatu považovány 

převážně za vědecký a environmentální problém, v roce 1990 IPCC identifikovala jako 

jeden z potencionálních dopadů klimatických změn také migraci obyvatel.“
28

A proto je 

pro mezinárodní společenství, a zejména pro ohrožené SIDS a státy s nimi 

sousedícími, kromě otázky státnosti těchto subjektů, zásadní zejména otázka, co se 

stane s obyvatelstvem zaplavovaných států, jaké bude jejich právní postavení a kde 

                                                                                                                                             
27.2.2016), str. 9, viz Park, S.: Climate Change and Risk of Statelessness: The Situation of Low-Lying 

Island States, Division of International Protection, U.N.H.C.R. (2011)  str. 8. 

23
Data uváděná např. CIA (Central Intelligence Agency) z USA ve The World Factbook, a to zde: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2020.html (naposledy navštíveno 

27.2.2016) 

24
 Viz např. projevy zástupců států Kiribati a Tuvalu na plenárním zasedání Valného shromáždění OSN 

při přijímání nových rozvojových cílů v září 2015 v New Yorku; přístupno z – Kiribati:  

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20313kiribati.pdf a Tuvalu: 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20369tuvalu.pdf (naposledy navštíveno 

7.3.2016) 

25
http://gadebate.un.org/70/maldives (naposledy navštíveno 8.10.2015). 

26
http://gadebate.un.org/70/kiribati-0 (naposledy navštíveno 8.10.2015). 

27
http://gadebate.un.org/70/marshall-islands (naposledy navštíveno 8.10.2015). 

28
McAdam, J.: op.cit., str. 2. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2020.html
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20313kiribati.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20369tuvalu.pdf
http://gadebate.un.org/70/maldives
http://gadebate.un.org/70/kiribati-0
http://gadebate.un.org/70/marshall-islands
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budou hledat tyto osoby útočiště.          

           

 Walter Kӓlin, bývalý představitel Generálního tajemníka OSN pro oblast 

lidských práv vnitřně vysídlených osob
29

, v roce 2008 představil různé situace, které 

mohou přicházet v úvahu při migraci osob z určitého území na jiné, a to právě 

z environmentálních důvodů. Jako jednu z příčin migrace uvedl právě také potápění 

malých ostrovních států způsobené zvyšováním hladiny moří. Přičemž uvedl, že 

následkem toho lze předpokládat, že dojde k situacím, kdy zbývající území dotčeného 

státu (po částečném zaplavení území) nebude schopno pojmout celou populaci země 

nebo tyto státy (resp. jejich území) zmizí úplně. Pokud toto nastane, populace státu 

bude muset být natrvalo přemístěna na území jiných států. Neopomněl zdůraznit 

závažnost situace a fakt, že současné mezinárodní právo neposkytuje těmto osobám 

žádný speciální status a ochranu.
30

 

          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 Více informací viz: http://www.ohchr.org/EN/Issues/IDPersons/Pages/WalterKalin.aspx (naposledy 

navštíveno 7.3.2016) 
30

 Kӓlin, W.: Conceptualising Climate-Induced Displacement, kapitola v knize McAdam, J.: Climate 

Change and Displacement: Multidisciplinary Perspectives (Oxford, 2010) str. 86. 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/IDPersons/Pages/WalterKalin.aspx
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2. Stát jakožto subjekt mezinárodního práva a náležitosti jeho 

státnosti 

             

 V mezinárodním právu veřejném figuruje několik subjektů, tedy entit, které 

mohou nést práva a povinnosti či mají způsobilost k právně relevantnímu jednání 

v oblasti mezinárodního práva veřejného. Dle nauky lze subjekty dělit v závislosti na 

různých hlediscích. Jako časté se uvádí dělení z pohledu rozsahu jejich subjektivity, 

kdy „můžeme rozlišovat mezi subjekty s plnou subjektivitou (státy), s částečnou 

subjektivitou (např. mezinárodní organizace) a s marginální subjektivitou (např. 

jednotlivci).“
31

 Nelze totiž mít za to, že všechny subjekty mezinárodního práva 

veřejného jsou si rovnocenné co do rozsahu či šíře práv, povinností a jednání, ke 

kterým jsou oprávněny. Za subjekty mezinárodního práva veřejného se nejčastěji 

považují tyto subjekty: státy, mezinárodní organizace, zvláštní politické jednotky 

(např. povstalecká hnutí, Řád maltézských rytířů, Svatá stolice) a jednotlivci, ohledně 

jejichž zařazení stále nepanuje mezi odborníky shoda. S ohledem na téma této práce je 

však nadále pozornost věnována pouze jednomu typu subjektů, a to státům.   

           

 Suverénní státy lze přitom bez pochyb označit za nejdůležitější subjekty 

mezinárodního práva veřejného a zároveň za subjekty původní, o nichž se odvinula 

právní subjektivita dalších subjektů v mezinárodním právu se vyskytujících.   

           

 Ačkoliv suverénní státy již nejsou nadále jediným typem subjektů 

mezinárodního práva, jako tomu bylo dříve, jejich postavení stále zůstává 

nezpochybnitelně výsadní ve smyslu jejich důležitosti a šíře jejich právní subjektivity, 

která je, na rozdíl od ostatních subjektů (např. od mezinárodních (mezivládních) 

organizací - dalších nejčastěji figurujících subjektů v mezinárodním právu), 

neomezená a neomezitelná. Díky její šíři tak mohou státy vystupovat jako subjekty ve 

všech oblastech mezinárodního práva veřejného. 

                                                 
31

 Čepelka, Č., Šturma, P.: Mezinárodní právo veřejné (Praha 2003), str. 49. 
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2.1. Státnost a její náležitosti 

Hned v úvodu práce je nutno objasnit tento pojem, neboť je zásadní pro celou 

práci. Vymezit však pojem státnost není tak jednoduché, jak by se na první pohled 

mohlo zdát. Víceméně lze říct, že státností označujeme stav, kdy daná entita splňuje 

určitá daná kritéria, a díky tomuto faktu ji lze prohlásit za suverénní stát. Stát by tedy 

měl disponovat státností. Nicméně, i když lze říct, že jde o poměrně základní pojem, 

neexistuje v psaném právu žádná přesná definice tohoto pojmu, naopak Stoutenburg  

poznamenává, že „v mezinárodním právu neexistuje žádný autoritativní výklad kritérií 

státnosti.“
32

          

          

 V minulosti se přitom objevilo několik pokusů či příležitostí, jak definovat 

pojem „stát,“ tyto pokusy lze však hodnotit jako neúspěšné. Komise OSN pro 

mezinárodní právo měla například tu příležitost při práci na svém Návrhu deklarace o 

právech a povinnostech států,
33

 kde se však definování pojmu „stát“ raději vyhnula, či 

neúspěšně hledala konsenzus ohledně tohoto pojmu při práci na Vídeňské úmluvě o 

smluvním právu.
34

 O definici pojmu se také neúspěšně pokusil Gerald G. Fitzmaurice 

v rámci svého působení jako speciální zpravodaj OSN pro oblast smluvního práva 

v roce 1956.
35

            

           

 Nelze však říci, že by v mezinárodním právu neexistovala naprosto žádná 

definice státnosti, resp. jejich kritérií. Za nejšířeji přijímané náležitosti, kterými by 

měla každá entita disponovat pro to, aby šla označit za „stát,“ lze považovat ty 

vyjmenované v čl. 1 Montevidejské úmluvy o právech a povinnostech států,
36

 a to: „a) 

stálé obyvatelstvo, b) definované území, c) výkon veřejné moci, d) schopnost vstupovat 

                                                 
32

 Stoutenburg J.G.: Disappearing Island States in International Law (2015), str. 249. 

33
 Komise pro mezinárodní právo: Návrh deklarace o právech a povinnostech států, 1949; 

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/2_1_1949.pdf (naposledy navštíveno 

27.2.2016). 

34
Vídeňská úmluva o smluvním právu, 1969, UN, Treaty Series, vol. 1155, p. 331. 

35
 Wong, D.: Sovereignty Sunk? The Position of  “Sinking States” at International Law, (2013) 14(2) 

Melbourne Journal of International Law 346, str. 10; Stoutenburg, J.G: op.cit., str. 249. 

36
 Úmluva o právech a povinnostech států z 26.12.1933, 165 LNTS 19; 49 Stat 3097. 

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/2_1_1949.pdf
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do vztahů s jinými státy“
37

. Ačkoliv stranou této úmluvy přijaté na sedmé Mezinárodní 

konferenci amerických států v Montevideu v roce 1933 je toliko patnáct států Latinské 

Ameriky a USA, má se za to, že výše uvedené náležitosti státnosti v ní obsažené lze 

považovat za normu obyčejového práva.
38

 Této tezi napovídá fakt, že jsou tato kritéria 

ze strany mezinárodního společenství respektována a vyžadována. K obyčejovému 

charakteru náležitostí státu vyjádřených v Montevidejské úmluvě se staví taktéž velká 

část odborníků na mezinárodní právo. Soustavnou aktuálnost daných kritérii potvrzuje  

například i vyjádření Arbitrážní komise pro mírovou konferenci o bývalé Jugoslávii 

(dále jen „Badinterova komise“), která ve svém Názoru č. 1 uvedla, že „stát je běžně 

definován jako společenství, které se skládá z území a obyvatelstva podléhající 

organizované veřejné moci.“
39

        

           

 V této práci bude tedy s ohledem na uvedené vycházeno z těchto výše 

vypočtených a v praxi nejběžněji přijímaných kritérií státnosti. Níže jsou tyto 

náležitosti detailněji popsány. 

 

2.1.1. Stálé obyvatelstvo 

Náležitosti státnosti jsou propojeny, proto požadavek na existenci trvalého, 

přirozeného a usedlého obyvatelstva musí být chápán ve spojitosti s daným územím, 

které má obyvatelstvo obývat a kde má vytvořit stabilní komunitu.
40

 Neexistuje však 

žádná specifikace minimálního počtu obyvatel daného státu, jak lze vidět na příkladu 

tak populačně malých států jako je Tuvalu (okolo 11.500 obyvatel) či Nauru (okolo 

                                                 
37

Ibid. čl.1.. 

38
Harris, D.J.: Cases and Materials on International Law ( 2004), str. 99;  McAdam, J.: op.cit., str. 128; 

či Park, S.: op.cit., str. 5. 

39
 Názor č. 1 Arbitrážní komise pro mírovou konferenci o bývalé Jugoslávii (1991), přístupno z: 

http://www.icj-cij.org/docket/files/141/15048.pdf (naposledy navštíveno 27.2.2016). 

40
 Park, S.: op.cit., str. 5. 

http://www.icj-cij.org/docket/files/141/15048.pdf


20 

 

9.500 obyvatel).
41

 Zásadní však je, aby dané obyvatelstvo mělo záměr obývat určité 

teritorium trvale a aby dotčené území bylo tím pádem obyvatelné.
42

 

 

2.1.2. Definované území 

Stejně tak jako neexistuje minimální požadavek na množství obyvatel státu, 

neexistuje taktéž minimální rozloha, kterou by entita měla mít pro to, aby naplnila toto 

kritérium státnosti.
43

 Stejně tak dle mezinárodního práva není zapotřebí, aby byly zcela 

jasně definované hranice státu v okamžiku vzniku daného státu.
44

 Tato skutečnost byla 

několikrát potvrzena praxí, např. když byla Albánie v roce 1913 uznána jakožto stát 

množstvím dalších států, ačkoliv neměla dosud přesně stanoveny své hranice, či Izrael, 

který byl přijat do OSN v době stále probíhajících sporů o jeho hranice.
45

  

 

2.1.3. Výkon veřejné moci 

„Co se týče vlády, ta by v zásadě měla efektivně ovládat své území a 

obyvatelstvo.“
46

 Každá společnost či entita potřebuje určitou formu vlády či vrchní 

kontroly k tomu, aby fungovala efektivně. „Existence efektivní vlády 

s centralizovanými správními a legislativními orgány je nejlepším důkazem stabilního 

politického společenství.“
47

 Jak však historie ukázala, toto kritérium se nezdá být 

natolik zásadní, i když je vyjmenováno mezi základními náležitostmi. „Existence 

funkční vlády je v určitých případech buď nepotřebná či nepostačující k doložení 

státnosti. Některé státy vznikly ještě před tím, než byla jejich vláda řádně uspořádaná, 
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například Polsko v roce 1919 či Burundi a Rwanda v době jejich přijetí do OSN.“
48

 

Praxe tedy dokazuje, že ačkoliv v mezinárodním právu existují určitá kritéria k získání 

státnosti, nutnost jejich naplnění nemusí platit bezvýhradně.  

 

2.1.4. Schopnost vstupovat do vztahů s jinými státy 

Poslední kritérium státnosti uvedené v Montevidejské úmluvě dokazuje nejen 

existenci daného státu, ale zároveň naplnění tohoto znaku vyžaduje i vůli ze strany 

ostatních států, resp. subjektů mezinárodního práva, fakticky uznat entitu za suverénní 

stát a jako s takovou s ní jednat. Pro další existenci státu je zcela zásadní to, zda bude 

moct vytvářet právní vztahy s dalšími subjekty mezinárodního práva. Pokud toho stát 

není schopen, nelze jej považovat za suverénní, nezávislý stát.
49

  K faktickému uznání 

nového státu dnes nejčastěji dochází skrze jeho přijetí za nového člena OSN.    

           

 Toto kritérium bývá naukou často označováno také za „nezávislost,“ a tato 

bývá považována za rozhodující kritérium.
50

 Guggenheim rozlišuje stát od jiných 

útvarů prostřednictvím dvou testů. Prvně tím, zda státní orgány mají určitý stupeň 

centralizovanosti, kterým nedisponuje žádný jiný subjekt. Zadruhé tím, zda na daném 

území je stát jedinou výkonnou a legislativní autoritou tam působící.
51

 Jinými slovy, 

stát proto, aby byl suverénní, musí být nezávislý na jiných právních řádech a jakékoliv 

vměšování se jiného suveréna či mezinárodní organizace do jeho záležitostí je možné 

jen tehdy, pokud je založeno na normách mezinárodního práva.
52
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2.1.5. Další kritéria státnosti 

Výše uvedená kritéria poskytují jen základ pro další zkoumání státnosti 

subjektu. Brownlie pak uvádí, že ne všechny (výše uvedené) požadavky je nezbytné 

splnit v každém případě, a že naopak další kritéria musí být naplněna k tomu, aby bylo 

dosaženo funkční definice.
53

 Těmito dalšími kritérii jsou dle Brownlieho: „a) určitý 

stupeň stálosti daného útvaru, b) vůle dodržovat mezinárodní právo, c) suverenita, a d) 

fungování jako stát.“
54

 Tyto další náležitosti však lze nejčastěji dovodit ze samotné 

existence státu, doktrína se povětšinou věnuje toliko prvním čtyřem základním 

kritériím. 

 

2.2. Kritéria státnosti v průběhu existence státu 

Při uvádění výše uvedených (základních) kritérií státnosti se nelze vyhnout 

otázce, zda potřeba jejich naplnění je nutná po celou dobu existence státu či pouze při 

jeho vzniku. Samotná Montevidejská úmluva hovoří o tom, že by „stát měl mít“
55

 což 

bych chápala spíše ve smyslu jejich potřeby po celou dobu existence státu. Grant však 

uvádí, že „Montevidejská úmluva se zaobírala tím, jak se entita státem stane a nikoliv 

otázkou, jak může útvar přestat existovat jako stát.“
56

 K tomuto McAdam shodně 

poznamenává, že zatímco je nutné, aby všechna čtyři (výše uvedená) kritéria byla 

přítomna při vzniku státu, pozbytí těchto kritérií nemusí znamenat zánik státnosti. A to 

„díky silné presumpci v kontinuitu státnosti existujících států, což může vysvětlovat 

skutečnost, že od doby přijetí Charty OSN v roce 1945 bylo jen pár případů zániku 

státu a prakticky žádný případ nedobrovolného zániku.“
57

 Tento názor lze opřít i o 
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příklady z období před přijetím Charty OSN, a to o příklady okupovaného Polska, 

Československa, Jugoslávie či pobaltských států během druhé světové války. Ačkoliv 

vlády těchto zemí nedisponovaly žádnou výkonnou mocí nad svým státním územím, a 

tedy nenaplňovaly všechny nutné náležitosti státnosti, tyto entity si přesto udržely 

status států a za takové byly nadále uznávány, alespoň ze strany Spojenců.
58

 Jak bylo 

uvedeno výše, mezinárodní uznání státu ze strany ostatních států se nejčastěji děje 

přijetím nového státu za člena do OSN. I touto procedurou však došlo k uznání států, 

které v daný moment nesplňovaly kritéria státnosti výše uvedená. Jde například o 

Kongo, které bylo jednomyslně přijato do OSN v roce 1960 v době, kdy postrádalo 

funkční vládu. Dále Chorvatsko nebo Bosna a Hercegovina, které byly přijaty za členy 

OSN ačkoliv „oba státy čelily tomu, že nevládní síly kontrolovaly podstatné části jejich 

území v kontextu probíhající občanské války.“
59

 Uvedené případy by tedy mohly 

naznačovat fakt, že splnění Montevidejských kritérií není vždy bezezbytku nutné, 

obzvláště pak pozbytí některého z kritérií v době, kdy již stát existuje, nemusí 

způsobovat zánik státnosti.          

           

 Je však nutno podotknout, že ve výše uvedených případech vždy došlo ke ztrátě 

jedné z náležitostí, konkrétně stát účinně nevykonával nad svým územím výkonnou 

moc, avšak pouze dočasně, resp. ve všech uvedených případech bylo vždy možné ono 

kritérium státnosti znovu nabýt. Tyto případy tedy nelze zcela shodně aplikovat i na 

případ celkové ztráty státního území z důvodu jeho zaplavení. Skutečnost, že 

v takovém případě by stát nedisponoval jiným kritériem, státním územím, by neměla 

činit žádný rozdíl, neboť nic nevypovídá o tom, že by kritéria byla seřazena 

hierarchicky. Nicméně odlišností by v tomto případě byl nepochybně fakt, že tato 

situace by způsobila trvalou ztrátu jedné z náležitostí, kterou by již nebylo možno 

znovu nabýt (vyjma přesídlení apod. rozebíraného dále v textu). 
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2.3. Požadavky mezinárodního práva na státní území 

Státní území lze definovat jako trojrozměrný prostor ohraničený státní hranicí. 

Směrem nahoru lze za území státu považovat vzdušný prostor nacházející se nad 

územím státu vytyčeným státními hranicemi až do linie ve výšce 100 km nad 

povrchem Země, která dle mezinárodního obyčeje představuje dolní hranici 

kosmického prostoru. Směrem do středu Země je hranicí státu bod uprostřed Země. 

Státní území má tak tvar kuželu (výseče) končícího na povrchu Země a dále 

pokračujícího ve vzdušném prostoru ve tvaru shodném se státními hranicemi až 

k pomyslné čáře ve výšce 100 km nad terénem.
60

 „Takto vymezený územní prostor stát 

výlučně mocensky ovládá, tedy uplatňuje na něm svou územní suverenitu (…). 

V zásadě jen územní suverén vykonává vůči všemu obyvatelstvu a věcem na tomto 

svém teritoriu územní výsost (…), čímž z této činnosti vylučuje každý jiný stát.“
61

 

           

 Jak bylo zmíněno výše, území je jednou ze základních náležitostí států. Raič se 

vyjadřuje k důležitosti státního území, když poznamenává, že: „skupina osob bez 

území nemůže vytvořit stát.“
62

 Crawford pak obdobně uvádí, že: „státy jsou 

nepochybně územními entitami.“
63

 Zda-li je území pro existenci státu a zachování jeho 

právního statusu opravdu takto zásadní i v případě jeho nenávratné ztráty bude 

rozebráno níže v textu.                  

           

 Mezinárodní právo nepředepisuje žádnou minimální rozlohu, kterou musí stát 

disponovat pro to, aby se dal považovat za splňující toto kritérium. A proto mnoho 

malých státu vzniklo, ačkoliv disponují pouze maličkým územím (mezi deset 

nejmenších států světa patří právě šest ostrovních států – Nauru, Tuvalu, Marshallovy 

ostrovy, Svatý Kryštof a Nevis, Maledivy a Malta).
64

  Jak podotýká Crawford: 

„velikost území není to, na čem záleží, důležité je, že existuje nezávislá autorita, která 
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vykonává účinnou moc nad teritoriem.“
65

 S ohledem na výše uvedené tedy ani 

podstatné zmenšení či zvětšení státního území nebude mít vliv na státnost subjektu 

jako takovou, což je zřejmé například u případu Paragaye. Její státnost zůstala 

nezměněna, a to i přesto, že v v roce 1870 přišla o dvě třetiny svého území ve prospěch 

Argentiny.
66

          

           

 Téma státního území a jeho náležitostí bylo taktéž předmětem rozhodování 

Mezinárodního soudního dvora (dále jen „MSD“), a to například ve sporu mezi 

Spolkovou republikou Německo a Nizozemím týkající se Pevninské mělčiny Severního 

moře, ve kterém MSD judikoval, že v mezinárodním právu neexistuje pravidlo, které 

by říkalo, že hranice státu musí být vždy přesně vyměřeny a určeny, a podotkl, že 

v praxi naopak státní hranice na mnohých místech po dlouhou dobu určeny nejsou. To, 

že mezinárodní právo takovou to podmínku nestanoví, demonstroval MSD na příkladu 

Albánie při jejím vstupu do Společnosti národů, která v té době nedisponovala řádně 

určenými hranicemi.
67

          

           

 Pokud budeme aplikovat výše uvedené obecné předpoklady na případ nízko 

položených ostrovních států, naskýtá se otázka, zda to, že není stanovena minimální 

rozloha státního území, platí bez výjimky či zda existují určité limity. Daly by se malé 

ostrovní státy považovat dále za státy, tj. za subjekty vlastnící teritorium, pokud by 

rostoucí hladina moře učinila jejich území neobyvatelným, zmenšila je na rozsah 

několika skal (ve smyslu čl. 121 (3) Úmluvy OSN o mořském právu
68

), zúžila 

existenci území pouze na období za odlivu moře či dokonce způsobila jeho celé 

zaplavení? V prvních dvou případech by dle mezinárodního práva požadavek na 

existenci určitého území byl sám o sobě naplněn, když i neobyvatelné území či 
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dokonce jen skály mohou byt považovány za (součást) státní území. Odlišně by tomu 

pak bylo za situace, kdy by území existovalo pouze za odlivu.
69

 MSD ve věci Námořní 

vymezení a územní otázky mezi Bahrajnem a Katarem dovodil, že teritorium, které 

vystupuje nad hladinu moře pouze za odlivu, nelze považovat za ostrov ve smyslu 

Úmluvy OSN o mořském právu a nelze jej proto považovat za státní území, což je 

zřejmé například ze skutečnosti, že takovéto teritorium kolem sebe nevytváří 

teritoriální moře.
70

 Poslední scénář, tedy úplné a trvalé zaplavení území, se zdá být 

v souvislosti s výše uvedeným pak jednoznačný, relevantní zdroje mezinárodního 

práva se však této otázce dosud příliš nevěnovaly.       

           

 Za státní území nelze považovat cokoliv, existují určité meze v tom, co lze ještě 

za teritorium považovat. Například je zřejmé, že za státní území lze považovat toliko 

část zemského povrchu vyčnívajícího nad hladinu moře. A nelze taktéž kvalifikovat 

jako území to, co dříve sice územím bylo, avšak následně se ocitlo pod vodou. Jak 

poznamenává Stoutenbourg „pobřežní moře nemůže fungovat jako „náhradní území“. 

Ačkoliv teritoriální moře a souostrovní vody jsou většinou označovány za část státního 

území, v souladu s principem „země ovládá moře“
71

 tyto mořské zóny neexistují 

samostatně bez suverenity státu nad zemským územím, tak, že by mohly přetrvat i když 

by země byla (pravidelně) zaplavena. Což také vyplývá z formulace Úmluvy OSN o 

mořském právu, podle které se suverenita pobřežního státu rozšiřuje o teritoriální 

moře a souostrovní vody, a tedy toto vymezení předpokládá existenci suverenity nad 

zemí.“
72
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2.4. Způsoby nabytí a pozbytí státního území obecně 

Lze mít za to, že není nutné, aby rozloha státního území zůstala po celou dobu 

existence státu neměnná. Naopak, je běžnou součástí států, že v určitých obdobích je 

rozloha jejich území větší, jindy se může naopak zmenšit. Způsoby získání nového 

dodatečného státního území či jeho částečné ztráty se v průběhu času vyvíjely a dnes 

tak nejsou možné některé možnosti, které byly naopak dříve známé a běžné. Tato 

kapitola je do práce zařazena s ohledem na skutečnost, že získání nového státního 

území je jedním z možných řešení situace potápějících se ostrovů. 

          

 Co se týče možností nabytí nového (dodatečného) teritoria, obecně nauka uvádí 

pět způsobů: okupace terra nullius, vydržení, adjudikace (potvrzení právoplatnosti již 

existujícího právního titulu nad územím soudním či rozhodčím orgánem), cese a 

přírůstek území (např. říční naplaveninou či umělým vysoušením v Nizozemí), 

přičemž tyto se dále dělí na originární (původní) a derivativní (odvozený) způsoby 

nabytí území.
73

           

           

 Za dosud možný originární způsob se jeví rozšíření státní suverenity o novou 

část území, např. o ostrov vzniklý (v oblasti teritoriálního moře) v důsledku sopečné 

činnosti.  Naopak dnes již obsoletním originárním způsobem nabytí nového území je 

prvotní okupace území, tedy tzv. terra nullius - území „bez pána,“ které však dnes na 

Zemi již nenajdeme. Stejně tak je obsoletní a navíc rozporná s mezinárodním právem 

anexe území, které patří jinému suverénovi, a to s ohledem na kogentní pravidlo 

zákazu uchylování se k síle. V souladu s oprávněním každého územního suveréna 

volně disponovat se svým teritoriem, je nejčastější právní formou, jak nabýt nové 

území derivativním způsobem, mezinárodní smlouva. Smluvně založený převod 

státního území je nazýván cese. V minulosti byla cese území například běžnou součástí 

mírových smluv (Mírová smlouva st.-germainská 1919, Mírová smlouva s Japonskem 

1951 atd.), či formu cese měly také koupě území (využito zejména USA – např. koupě 
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Lousiany od Francie, Floridy od Španělska).
74

             

           

 Způsoby pozbytí státního území zrcadlově odráží způsoby nabytí nového 

státního území. Možností je tedy cese státního území na jiného suveréna či působením 

vis major, například erozí nebo jiným působením přírodních sil. Území může přestat 

být součástí daného státu také aktem opuštění území, kdy však k faktickému opuštění 

území musí přistoupit i vůle vzdát se daného území.
75
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3. Ztráta státního území z důvodu jeho zaplavení mořem a 

právní důsledky pro jeho státnost 

Ačkoliv bylo v úvodu uvedeno, že není pravděpodobné, že by došlo ke 

kompletní ztrátě území pro jeho zaplavení mořem v tomto století, dotčené státy 

pravděpodobně nedisponují celým tímto časem pro to, aby našly případné řešení jejich 

svízelné situace. Lze předpokládat, že dané státní území se stane neobyvatelným ještě 

dlouho předtím, než se zcela ponoří pod hladinu moře, 
76

 a proto lze rozumět volání 

dotčených států po hledání řešení.        

          

 Ačkoliv se odborníci na mezinárodní právo kloní spíše k názoru, že území je 

pro existenci státu klíčovou záležitostí, a obecně tedy mají za to, že: „musí existovat 

určitý kus zemského povrhu, který jeho obyvatelé obývají, a nad kterým vykonává 

vláda svou pravomoc.“
77

 I mezi nimi však existují i odlišné přístupy, například Starke 

a Shearer zastávají názor, že území není podstatné pro státnost subjektu, minimálně 

tehdy, pokud už byla státnost pevně ustanovena.
78

 Dle Granta se pak dá říct, že praxe 

států ukázala, že pokud se již jednou entita prosadila jako stát v mezinárodním 

společenství, neztrácí státnost, ani když přijde o území nebo o efektivní kontrolu nad 

územím.
79

            

          

 Relativizovat kritéria státnosti stanovená v Montevidejské úmluvě lze také 

konstatováním toho, že daná úmluva se zaobírala otázkou, kterak se z entity stane stát 

(jaké jsou pro to rozhodné parametry), nikoliv však situací, kdy subjekt jako stát 

přestane existovat.
80

 Proto vztahování požadavků obsažených v této Úmluvě i k zániku 
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státu samo o sobě není opodstatněné.         

          

 V historii jsme byli také svědky stavu, který ukázal, že státy mohou nadále 

existovat i za situace, kdy jejich vláda funguje z místa mimo své státní území. Tento 

způsob „vládnutí v exilu“ (government in exile) umožňuje vládám spravovat státní 

záležitosti ze zahraničí, a byl uplatněn například polskou (či československou) vládou 

během druhé světové války, která tehdy působila z Londýna.
81

 Možnost existence 

takovéhoto způsobu vládnutí může obecně naznačovat skutečnost, že státy jsou 

ochotny tolerovat situaci, kdy stát ztratí nějaké z kritérií státnosti, aniž by bylo 

následně konstatováno to, že stát přestal existovat.
82

      

           

 Opět je nutné zdůraznit skutečnost, že do dnešního dne nedošlo k tomu, že by 

některý stát (resp. jeho státní území) byl zcela pohlcen mořem a trvale zůstal pod jeho 

hladinou, a proto, správnou odpověď na otázku, zda si entita zachová svou státnost i za 

této situace, se dozvíme teprve v budoucnosti.
83

 Zde nastíněné scénáře a řešení jsou 

tedy toliko teoretickými možnostmi, které se opírají pouze o názory znalců 

mezinárodního práva.  

 

  3.1.  Princip kontinuity státnosti s ohledem na ztrátu území 

 Jak bylo již v práci uvedeno, v mezinárodním právu lze hovořit o existenci 

principu (domněnky) kontinuity státnosti a v trvání jejich právní osobnosti.
84

 

V novodobé historii ještě nikdy nedošlo k nedobrovolnému zániku státu. Známými 

způsoby je pouze sloučení státu s jiným státem či rozdělení státu na několik menších.   
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 Určitou vůli uznat princip kontinuity státnosti určitým kvalifikovaným 

způsobem lze snad i vyčíst z vyjádření mezinárodního společenství, ke kterému došlo 

v rámci expertní debaty u kulatého stolu, která proběhla na půdě Vysokého komisaře 

OSN pro uprchlíky (dále jen „UNHCR“) konané v Bellagiu v únoru 2011. Tam 

zaznělo, že v mezinárodním právu „existuje právní domněnka kontinuity státnosti a 

mezinárodní právní osobnosti a bylo potvrzeno, že ke ztrátě státnosti neodchází 

automaticky při ztrátě obyvatelného území, stejně tak jako není nezbytně dotčena 

pohybem obyvatelstva.“
85

 Tato expertní skupina tímto svým vyjádřením přitom přímo 

reagovala na situaci nízko položených malých ostrovních států, neboť dále 

poznamenala, že „jazyku obsahující pojmy jako „mizející“ či „potápějící se“ ostrovy, 

by se mělo vyhýbat.“
86

 Tímto tak možná expertní skupina naznačila směr, kterým by se 

stanovisko mezinárodního společenství v této otázce mohlo ubírat a to, zda je pro něj 

princip kontinuity státnosti relevantní.
87

 

 

3.2. Odpovědnost znečišťovatelů za způsobenou škodu 

          

 V první kapitole této diplomové práce byla rozebrána příčina změn klimatu, ke 

kterým na Zemi dochází a tím pádem taktéž příčina jedné ze změn, zvyšování hladiny 

moře. Bylo konstatováno, že ke změnám klimatu dochází převážně v důsledku lidské 

činnosti, a to konkrétně v důsledku zvýšených emisí skleníkových plynů. Přičemž je 

poměrně snadné určit, že množství vypouštěných emisí těchto plynů je nepoměrně 

(dlouhodobě) vyšší v rozvinutých státech než v těch rozvojových, tedy například 

v SIDS. 
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Z etického a morálního pohledu na věc by se dalo předpokládat, že ten kdo je 

odpovědný za určitou negativní situaci, například vypouštění škodlivých emisí do 

ovzduší, bude také tím, kdo výsledky své činnosti napraví či zmírní, tak aby bylo 

dosaženo původního stavu. S ohledem na výše uvedené by šlo tedy říct, že malé 

rozvojové státy, jejichž další existence je prozatím velká neznámá kvůli chování 

rozvinutých států, bude mít nárok alespoň na určité odškodnění vůči těmto 

průmyslovým velmocím. V praxi však dochází k prozření, že morální a právní zásady 

se mnohdy rozcházejí.        

           

 I přesto, že existují názory, které tvrdí, že závazky států vyplývající 

z Kjótského protokolu a aktuálně z Pařížské dohody jsou erga omnes charakteru – tedy 

závazky, které státy mají vůči celému mezinárodnímu společenství, a jichž se může 

dovolávat jakýkoliv jiný stát jménem celého společenství – ortodoxní pohled na věc je 

takový, že mezinárodní právo životního prostředí dosud nedosáhlo na tento status. 

Proto je v tomto ohledu potřeba vzít v potaz závazky, ke kterým se státy zavázaly 

smluvně a dále principy mezinárodního obyčejového práva v oblasti životního 

prostředí a odpovědnosti států, k tomu, abychom mohli posoudit šíři odpovědnosti 

jednotlivých států.
88

            

          

 Žádný stát by neměl působit újmu jinému státu. Toto pravidlo, sebevíc obecné, 

je považováno za součást obyčejového mezinárodního práva (přičemž neplatí pouze 

v rámci mezinárodního práva životního prostředí). Toto pravidlo vychází z konceptu 

národní územní integrity, který lze považovat za jeden ze základních principů celého 

mezinárodního práva.
89

 Ačkoliv ve svém důsledku toto pravidlo přináší určité omezení 

suverenity jednotlivých států, jde o omezení, ke kterému dochází v důsledku 

partikulárního zájmu společenství na zabránění degradace životního prostředí.
90

     

           

 MSD v poradním posudku k případu Legalita hrozby nebo použití jaderných 

zbraní vyjádřil názor, že „je všeobecnou povinností států zajistit, aby aktivity spadající 
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pod jeho jurisdikci a kontrolu, respektovaly životní prostředí dalších států.“
91

 

V souladu s uvedeným lze „pravidlo neškodit“ (no-harm rule) označit za primární 

normu mezinárodního práva veřejného zavazující státy k tomu, aby se chovaly 

takovým způsobem, který nezpůsobí (vážnou) újmu jiným státům. A pokud k takové 

škodě dojde, pak státům v jejím důsledku vzniká povinnost uvedení do původního 

stavu (reparace škody) nebo náhrada (kompenzace) za způsobenou škodu.    

          

 „Pravidlo neškodit“ je taktéž vyjádřeno v zásadě č. 21 Stockholmské deklarace 

z roku 1972.
92

 Dohromady se zásadou č. 22 týkající se odpovědnosti a kompenzace
93

 

bylo označeno taktéž Valným shromážděním OSN za základní pravidlo mezinárodní 

odpovědnosti.
94

 S mírnými obměnami je princip č. 21 z této deklarace obsažen 

v mnoha mezinárodních úmluvách týkajících se životního prostředí, jako například 

v preambuli Rámcové úmluvy o změnách klimatu či v Deklaraci z Rio de Janeira o 

životním prostředí a rozvoji.
95

          

           

 Obdobně i v rámci obyčejového práva najdeme zásadu, která stanoví, že každý 

stát má závazek k tomu, že vědomě nepřipustí, aby jeho území bylo využito 

k činnostem, které nejsou v souladu s právy ostatních států.
96

 V oblasti mezinárodního 
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práva životního prostředí je pak tato zásada chápana tak, že je povinností státu zabránit 

tomu, aby jeho území bylo využito takovým způsobem, který by přivodil škodu na 

životním prostředí za hranice daného státu. Toto obyčejové pravidlo má svůj původ ve 

případu Trail Smelter, kde bylo konstatováno, že: „v souladu s principy 

mezinárodního práva, žádný stát nemá právo užívat či povolit užívání svého území 

takovým způsobem, aby to způsobilo škodu výpary na území jiného státu nebo na 

majetku osob tam žijících, pokud má takový případ vážné dopady a škoda byla jasně a 

přesvědčujícím způsobem prokázána.
97

“Ačkoliv v tomto případě bylo dané znečištění 

v části USA jednoduše vypátratelné ke kanadské huti, následně došlo k rozšíření 

„pravidla neškodit“ i mezi vztahy mezi ostatními státy, ať už sebevíc vzdálené, a je tak 

dnes v mezinárodním právu pevně zakotveno.
98

         

            

V mezinárodním právu životního prostředí se pak v souvislosti s „pravidlem 

neškodit“ objevuje i další princip, tzn. „znečišťovatel platí“ (polluter pays principle),
99

 

přičemž jeho rozšíření do několika úmluv
100

 naznačuje, že se jedná o další z principů 

ochrany životního prostředí.
101

 Tento princip je v rámci obecného životního prostředí 

reflektován například v Deklaraci z Rio de Janeira o životním prostředí a rozvoji, 

konkrétně v zásadě č. 16, kde je stanoveno, že: „státní úřady by měly usilovat o to (…), 

aby bylo dodržováno pravidlo, že náklady související se znečištěním by měl v zásadě 

nést znečišťovatel.“
102

        

           

 Ačkoliv v teoretické rovině se zdá, že je odpovědnost znečišťovatelů jasně 
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ukotvena, problém s tímto principem v oblasti změn klimatu, resp. zvyšování hladiny 

moří, pro případné žadatele náhrady škody vyvstává v okamžiku jeho aplikace. Není 

totiž jednoduché najít viníka a prokázat mu zavinění na současném stavu věci. Prvním 

krokem pro to, aby došlo ke vzniku mezinárodněprávní odpovědnosti, musí být 

dokázání toho, že vypouštění emisí skleníkových plynů je mezinárodně protiprávním 

chováním (internationally wrongful act). K tomu může dojít tak, že subjekt svým 

chováním poruší povinnost řádné péče (duty of care) nebo normu mezinárodního 

práva. Dalším krokem by pak bylo prokázání toho, že zrovna emise dané konkrétní 

země způsobily zaplavení území jiného státu.
103

         

           

 Hned s prvním krokem vyvstává řada problémů, neboť právo většiny států, 

stejně tak jako samotné mezinárodní právo, do nedávné doby neobsahovalo žádné 

normy zakazující určitou výši emisí oxidu uhličitého. Pravidla odpovědnosti 

samozřejmě nelze aplikovat retroaktivně,
104

 a proto případná možnost odpovědnosti 

států v této sféře vyvstala až v devadesátých letech 20. století, po přijetí různých 

nástrojů na mezinárodní úrovni cílících na snížení emisí.
105

 Bylo tedy navrženo, aby se 

rok 1990 stal milníkem, po kterém již emitenti nemohou dále tvrdit, že si nebyli 

vědomi škodlivých dopadů emisí skleníkových plynů na životní prostředí, neboť tyto 

již pro ně byly předvídatelné (foreseeable).
106

 Ještě obtížnější by bylo prokázání toho, 

že stát-znečišťovatel musel předvídat, že následkem aktivit na jeho území dojde k 

výsledné škodě. Globální povaha změn klimatu ztěžuje případnému žalobci prokázat 

mezi nimi přímý vztah, resp. porušení povinnost řádné péče státu-škůdce.
107

   

            

 Druhým zásadním problémem, který brání účinným žalobám z titulu náhrady 

škody při aplikaci principu „znečišťovatel platí“ (vedle nedostatku vůle samotných 

států uchýlit se k tomuto kroku), je to, že by žalobce musel prokázat, že konkrétní 
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chování konkrétních subjektů vedlo ke konkrétním negativním následkům, v našem 

případě, který konkrétní stát, resp. čí emise, způsobily zvyšování hladiny moře a 

následné zaplavení území jiného státu.
108

 Právě určení příčiny pravděpodobně 

představuje největší překážku kvůli obtížnosti v ustanovení prokazatelné souvislosti 

mezi chováním/opomenutím žalovaného a utrpěnou škodou. S ohledem na to, že klima 

je ovlivňováno několika vzájemně na sebe působícími faktory, je těžké zjistit, jaký 

poměr na změnách klimatu mají skleníkové plyny a ještě obtížnější je z toho určit, jaký 

podíl má na svědomí konkrétní znečišťovatel.
109

          

          

 S ohledem na výše uvedené lze tedy tvrdit, že pro situaci potápějících se států 

není záchranou ani existence principu „znečišťovatel platí.“ Nejen, že je téměř 

nemožné označit konkrétního znečišťovatele, jehož aktivity (resp. aktivity odehrávající 

se na jeho území) nejvyšší měrou přispěly ke zvýšení hladiny moří, zároveň je potřeba 

podotknout, že i případný rozsudek ve prospěch ostrovního státu by státu 

pravděpodobně nepřinesl řešení jeho existencionální otázky.     

          

 V rámci odškodnění za způsobené škody přicházejí v rámci mezinárodního 

práva v úvahu dvě základní možnosti,
110

 a to reparace, tedy navrácení v původní stav, 

která se v tomto případě nezdá být reálnou, a dále kompenzace, tedy finanční náhrada, 

kterou by samozřejmě dotčený ostrovní stát mohl využít, v počáteční fázi například 

k budování tzn. „seawalls“ pro ochranu svého pobřeží před vlnami, později například 

k zajištění přesunu obyvatelstva apod. Nicméně finanční kompenzace by samozřejmě 

nezabránila postupnému zaplavování státního území, a tak by mohla pouze zmírnit 

jeho dopady či oddálit jeho následky. Současně je potřeba zohlednit taktéž fakt, že by 

případný spor jistě způsobil ochladnutí vztahů mezi ostrovním státem a státy-
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znečišťovateli, které jsou pravděpodobně nejvíce schopny těmto státům a jejich 

obyvatelům pomoct. Například USA a Austrálie jsou státy, které by mohly být 

případnými žalovanými ve sporu, ale zároveň to jsou právě tyto státy, které disponují 

největšími zdroji a prostředky k tomu, aby ostrovním státům pomohly. „Ostrovní stát 

tedy čelí paradoxní situaci – ty státy, které nesou největší odpovědnost za kritickou 

situaci ostrovních států, jsou zároveň těmi, kteří jim mohou nejvíce pomoct.“
111

     

           

 S ohledem na uvedené se tedy nezdá být příliš pravděpodobné, že by ostrovní 

státy velké znečišťovatele skutečně žalovaly, natož pak úspěšně žalovaly a domohly se 

tak alespoň nějaké náhrady škody. 

 

3.3. Možnost další existence subjektu: „Government-in-exile“ 

a deteritorializovaný stát 

V historii jsme byli několikrát svědky stavu, kdy politická situace ve státě 

zapříčinila, že vláda dotčeného státu se musela uchýlit do zahraničí a došlo tak 

k uplatnění tzn. „vládnutí v exilu“ (government-in-exile). Tento scénář se nabízí také 

v případě zaplavovaných států.        

           

 S ohledem na princip územní suverenity, je však třeba podotknout, že vláda 

může působit jako vláda v exilu pouze za souhlasu (explicitního či implicitního) 

hostujícího státu. Pravomoci takové vlády jsou pak nutně více omezené, než když by 

působila ze svého vlastního území.
112

 S ohledem na to, že v historii již k této situaci 

došlo, existuje precedent podporující kontinuitu státnosti, ovšem za předpokladu, že 

jde o „vládnutí v exilu“, které je dočasného či výjimečného rázu, jako tomu bylo 

doposud vždy.
113

 Při tomto výjimečném scénáři, se zároveň počítá s trvající 

přítomností stálého obyvatelstva na daném státním území
114

 a s tím, že po určité době 
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bude tento dočasný stav překonán.          

           

 V případě trvalé nemožnosti nejen vládnout ze svého území, ale vůbec území 

obývat či jím dokonce jen disponovat v důsledku jeho trvalého zaplavení mořem, je 

jednou z možností, která se teoreticky dotčeným státům nabízí a umožňuje jim nadále 

existovat v rámci mezinárodního společenství, tzn. „deteritorializovaný stát,“ který 

není spjat s určitým územím, naopak funguje zcela nezávisle na územním prvku. Jde 

tedy o stát, který již nemá státní území, ale který nadále má mezinárodněprávní 

subjektivitu, má obyvatelstvo, které je rozeseto po různých hostujících státech, má i 

vládu, která se může nacházet kdekoliv na světě, s tím, že vykonává svou autoritu nad 

obyvatelstvem dálkově a stále udržuje diplomatické vztahy s ostatními jako dříve.
115

      

           

 Možnost „deteritorializace“ by tedy ostrovním státům pomohla v tom, že by 

zůstaly suverénními státy s mezinárodněprávní subjektivitou a mohly by tedy takto 

nadále vystupovat v mezinárodním právu. Zároveň by to vyřešilo otázku statusu 

obyvatelstva dotčeného potápějícího se státu, o čemž však bude pojednáno dále. 

Nicméně zároveň tento scénář počítá s vůlí ostatních subjektů mezinárodního práva 

přeformulovat stávající pravidla týkající se státnosti, pokud budeme vycházet 

z předpokladu, že kritéria státnosti jsou ta, která jsou uvedená v Montevidejské 

úmluvě.
116

            

          

 Zároveň je potřeba podotknout, že forma „deteritorializovaného státu“ by 

s sebou přinesla neuvěřitelné množství problémů, které zaprvé nelze nyní všechny 

spolehlivě předvídat a zadruhé je není ani možné s ohledem na rozsah této práce 

náležitě rozebrat. Jen namátkou by „deteritorializovaný stát“ musel například řešit 

vždy bilaterálně s daným státem, kde by pobývala část jeho obyvatelstva, otázku 

jurisdikce nad danými osobami, tedy jak ji bude moct „deteritorializovaný stát“ 

vykonávat a v jakém rozsahu. Dále by jistě vyvstala otázka týkající se zdanění osob, 

neboť tyto by vydělávaly, žily a požívaly zdroje z hostujícího státu, který by se jistě 

minimálně části daní domáhal. Problematické by bylo dále například také vynucování 
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norem „deteritorializovaného státu“ na území hostujícího státu, neboť na toto je 

obecně nahlíženo jako na porušování územní integrity suverénního státu.
117

    

           

 Relevantní je na tomto místě zmínit příklad Svrchovaného řádu maltézských 

rytířů (či Svatý stolec), který lze označit za mezinárodněprávní subjekt sui genesis a za 

entitu připomínající „deteritorializovaný stát“. V minulosti sice ovládal území Malty, 

historickým vývojem však o území přišel.
118

 Svrchovaný řád maltézských rytířů se na 

svých oficiálních webových stránkách označuje za suverénní subjekt mezinárodního 

práva, který má vlastní vládu a veřejné instituce, vydává pasy svým členům, udržuje 

diplomatické vztahy s množstvím států a má statut stálého pozorovatele při 

mezinárodních organizacích, např. OSN.
119

 Dalo by se tedy říct, že disponuje 

mnohými prerogativami, které jsou vlastní státům. Řádu však schází území, čímž 

postrádá jedno z kritérií státnosti dle Montevidejské úmluvy a obecně není považován 

za stát, tedy primární subjekt mezinárodního práva. Jeho právní subjektivita se bude 

vždy odvíjet od role a funkce, kterou mu přizná mezinárodní společenství.
120

 

           

 S ohledem na výše uvedené nejde říct, zda by se v případě potápějících se států 

stanovisko mezinárodního společenství přiklonilo k variantě „deteritorializovaného 

státu“ nebo spíše ke garantování statusu subjektu sui genesis, obdobně jako u 

Svrchovaného řádu maltézských rytířů. Některé státy, jako například Tuvalu nebo 

Maledivy zvažovaly možnost stát se „deteritorializovaným státem.“ Zástupci Tuvalu se 

pokusili dohodnout s Austrálií, na tom, že by Austrálie přijala populaci Tuvalu, 

přičemž tuvalská vláda by nadále fungovala z území Austrálie. Nicméně Austrálie s 

tuvalským plánem nesouhlasila.
121

          

           

 Pro dotčené státy přitom otázka, zda by zůstaly státem či se proměnily v jiný 
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subjekt mezinárodního práva, zůstává zcela zásadní. Jak bylo uvedeno výše, ačkoliv 

v mezinárodním právu známe více druhů subjektů, státy si stále udržují své 

privilegované postavení. Určitá práva jsou totiž garantována toliko státům. Předně je to 

členství v OSN
122

 a nebo možnost být stranou sporu před MSD.
123

„Členství v OSN je 

klíčové, neboť představuje hospodárný způsob, jak udržovat mezinárodní kontakty, 

aniž by bylo potřeba disponovat diplomatickým aparátem po celém světě. 

Nezpochybnitelný přístup k MSD je pak klíčový v případě, kdy je stát zranitelný: 

právní ochrana je nejvíce nezbytná pro malé státy.“
124

 Samozřejmě neméně důležité je 

pak obyvatelstvo daného státu a dopad určení právního statusu subjektu pro něj.  

           

 Osobně mám za to, že forma existence jako „deteritorializovaný stát“ či 

zajištění možnosti vládnutí v exilu jsou spíše představitelné pro určité přechodné 

období, např. za situace, kdy by potápějící se stát získal nové území, kde by se 

postupně přesunoval. V mezidobí by mezinárodní společenství jistě umožnilo po 

přechodnou dobu další existenci dotčeného státu, ač by po jistý čas nedisponoval 

všemi náležitostmi. Není však zřejmé, jak by mezinárodní společenství reagovalo za 

situace, kdy by stát zcela přišel o své území, jeho obyvatelé by byli rozeseti po celé 

Zemi a jeho vládě by přitom některý další stát umožnil vládnout z jeho území, a šlo by 

přitom o trvalý stav. Mám za to, že za takové situace by další existence subjektu jako 

státu byla fakticky vyloučena. Nejen že by vláda mohla jen stěží vykonávat alespoň 

nějakou moc nad svým rozptýleným obyvatelstvem, ale všechny prvky státnosti, 

pokud by vůbec existovaly, by byly natolik oddělené, že by nešlo hovořit o jejich 

vzájemné provázanosti a souvislosti.       
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3.4. Možnosti znovunabytí státního území či jiné zajištění 

další existence státu 
 

Ačkoliv je státní území uváděno jako jedna z náležitostí státnosti, 

v mezinárodním právu není výslovně stanoveno, že by území státu mělo být neměnné, 

a to alespoň z části, a že by se muselo rozkládat na historicky stále stejném místě. 

Proto tedy neexistuje překážka, která by přesunutí státu z jednoho území na druhé 

bránila.
125

            

 Teoreticky si tedy lze představit, že se například stát Kiribati přemístí na část 

státního území Austrálie a zde bude pokračovat ve své existenci. Doktrína nám 

k tomuto nabízí několik možností, jak by takové případné „přemístění“ mohlo vypadat.  

           

 S ohledem na skutečnost, že na Zemi již neexistuje území, které by šlo 

považovat za terra nullius, je evidentní, že získání nového území pro dotčený stát bude 

dnes vždy podmíněno souhlasem jiného státu. V úvahu přicházejí dvě formy získání 

nového území, a to buďto prostřednictvím cese (tedy postoupení území) či jeho 

pronájmu. Zachování další existence státu by mohlo být zajištěno taktéž například 

rozšířením stávajícího území o umělé ostrovy či v důsledku umělého vyvýšení státního 

území či formou sukcese s jiným existujícím státem, kdy by prakticky existence státu 

byla uchována v právním nástupci.         

           

 Tři z těchto možností avšak vyžadují mimo jiné taktéž součinnost ze strany 

druhých států či mezinárodního společenství. Ačkoliv obecně mají státy povinnost 

mezi sebou spolupracovat, a to dle Deklarace zásad mezinárodního práva týkající se 

přátelských vztahů a spolupráce mezi státy z roku 1970,
126

 jejich vzájemná spolupráce 

nemusí jít až tak daleko, že by byli povinováni vzdát se části území (či nadvlády nad 

ním) ve prospěch jiného. „Rovněž nelze (v takovém případě) argumentovat právem 

národů na sebeurčení, neboť toto právo musí respektovat zásadu nedotknutelnosti 
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stávajících mezinárodních hranic – uti possidetis iuris.“
127

     

           

 Mezinárodní nájem území garantuje možnost užívání území, zahrnujíc i výkon 

vládní moci nájemcem na pronajatém území, po dobu několika let, tj. na dobu určitou 

(např. smlouva uzavřená mezi Čínou a Velkou Británií v roce 1842 týkající území 

Hongkongu), či dokonce na věky (např. smlouva uzavřená mezi Kubou a USA o 

nájmu zátoky Guantanamo z roku 1903). Obecně se má za to, že pronajímateli zůstává 

nad územím určitá zbytková suverenita, v historii se ale objevily i určité typy „nájmů“, 

které šlo považovat v podstatě za cesi území.
128

 Klíčové pro konkrétní nájem budou 

tedy vždy ujednání a podmínky, které si strany dohodnou v dané nájemní smlouvě 

směřující k postoupení práva užívat dané území.
129

 Nájem území byl oblíbený zejména 

v 19. století, kdy sloužil především jako způsob k získání kontroly nad určitými 

strategickými body bez toho, aby došlo k anexi území.
130

        

 Případ komplexního nájmu území by se tedy nabízel jako určité řešení i pro 

státy ztrativší své území. Primárním problémem by však nepochybně bylo najít stát 

ochotný pronajmout část svého státního území cizímu suverénu a spolu s tím mu 

umožnit výkon jeho svrchovaných práv na předmětném území. Více než bezplatný 

nájem si lze spíše představit, že takovéto dobrovolné omezení práv pronajímatele by 

bylo z jeho strany „vykoupeno“ jistě nemalou výší nájemného, což je další záležitost, 

která by pro minimálně část ohrožených států představovala přílišný či až nemožný 

závazek, s ohledem na dlouhodobost závazku a nejistotu budoucích příjmů. Zároveň si 

lze jen stěží představit, že by stát-pronajímatel byl ochoten zcela omezit svou 

suverenitu nad části svého území (což bude platit u cese území), naopak běžně platí, že 

ačkoliv stát-nájemce vykonává určitý stupeň jurisdikce nad daným územím, území 

stále zůstává svrchovaným územím státu-pronajímatele. V takovém případě by však 

tedy nedošlo k nabytí plné suverenity státem-nájemcem nad územím a mohlo by být 
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opět hovořeno o nesplnění náležitostí státnosti, neboť pro to, aby entita fungovala jako 

stát, musí mít vládu, která má obecné zmocnění kontroly nad svým územím, vylučujíc 

ostatní entity z této pravomoci.
131

 Problematické je také to, že nájem je ze své podstaty 

pouze dočasným vztahem (nelze očekávat uzavření nájmu „na věčnost“) a tedy 

dočasným řešením.            

           

 Další variantou, která se nabízí, je cese území, kterou lze pak definovat přímo 

jako „vůli stran převést suverenitu nad dotčeným územím.“
132

 Jejím důsledkem je tedy 

nahrazení vlády jednoho suveréna nad dotčeným územím suverénem novým. 

V souladu s výše uvedeným mám za to, že koupě nového území a přesun celého státu a 

jeho obyvatel na nové území by z právního hlediska byl v pořádku a takový stát by 

neztratil žádné z náležitostí státnosti. Ve skutečnosti je však pravděpodobnost, že by 

k něčemu takovému došlo, z politického hlediska velice malá. Opět, stejně jako u 

nájmu území, je problémem předně to, zda by existoval stát, který by měl vůli část 

svého území postoupit, zda by se jednalo o obyvatelné území (cese neobyvatelného 

území by ztrácela v tomto případě zcela svou podstatu, když by nebylo kam přesídlit 

obyvatele) a dále to, aby měl ohrožený stát dostatek finančních prostředků na to, aby 

mohl území odkoupit. S ohledem na skutečnost, že velká část ohrožených států jsou 

SIDS, tedy státy spíše rozvojové, nelze očekávat, že by byly schopny zaplatit reálnou 

kupní cenu nového území. Na druhou stranu nelze stejně tak očekávat vůli států 

odprodat kus svého území za symbolickou částku ve prospěch „potřebných“ či snad 

kus svého území darovat. I pokud by se podařilo vyřešit právní a politické otázky a 

k cesi by tedy reálně mělo dojít, je nutno také brát v potaz faktické problémy 

s takovým úkonem související, především dopady takového přesunu na obyvatele, 

jejich vykořenění z rodného, známého prostředí i do prostředí třeba klimaticky zcela 

odlišného. Šlo by tedy každopádně o extrémně náročnou záležitost.  

           

 Koupě nového území byla uvedena jako možná varianta řešení ztráty území 

například státy Tuvalu, Kiribati či Maledivy, ovšem povětšinou dál než k prohlášením, 

příp. k nezávazným jednáním s druhou stranou (v tomto případě zejména s Novým 
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Zélandem, Austrálií či Indií), zatím nedošlo.
133

 Výjimkou je stát Kiribati, jehož vláda 

dle deníku the Guardian již odkoupila kus území na ostrově Vanua Levu patřící Fidži, 

který má sloužit jako případné útočiště pro jeho občany.
134

 Nicméně v médiích se již 

objevily i pochybnosti o tom, zda je koupené území vůbec osídlitelné populací 

Kiribaťanů, a to z důvodů své nepohostinnosti.
135

     

           

 Nabízí se také otázka vyvstávající z povahy nově nabytého území. Z podstaty 

věci musí jít o území obyvatelné, ovšem lze předpokládat, že každé obyvatelné území 

je v současné době, ať už řídce či hustěji, osídleno místními obyvateli. Jak by tedy 

bylo naloženo s nimi? Museli by se přestěhovat? S ohledem na to, že by přesídlivší stát 

potřeboval na novém území opět vykonávat všechny pravomoci suveréna, nelze si 

představit situaci, že by došlo ke smísení původního obyvatelstva s novým. Tudíž cese 

či nájem území by skýtaly potíže nejen na straně přesídlujícího se státu, ale taktéž na 

straně druhého státu.             

           

 Další možností, jak by si stát mohl zajistit svou další „existenci“, by bylo 

formou sukcese s jiným státem, zřízení určité unie s jiným státem. Takováto unie by 

mohla vyústit ve vytvoření nového státu nebo v začlenění jednoho státu do druhého. 

V této konkrétní situaci by se zejména nabízelo další fungování těchto států ve formě 

federace či konfederace.
136

 Ačkoliv by fakticky došlo k zániku původního státu, jeho 

kontinuita by byla zajištěna v existenci právního nástupce. Zejména by toto řešení 

vyřešilo minimálně právního statusu jeho obyvatelstva.      

           

 Jako určité řešení pro potápějící státy lze občas zaznamenat návrhy na zřízení 

umělého ostrova. V mezinárodním právu nenalezneme žádnou definici umělého 

ostrova, nicméně Úmluva OSN o mořském právu v čl. 60 odst. 8 stanoví, že: „umělé 
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ostrovy, zařízení a stavby nemají status ostrovů. Nemají vlastní pobřežní moře a jejich 

existence se nedotýká vymezování pobřežního moře, výlučné ekonomické zóny nebo 

kontinentálního šelfu.“
137

 Ačkoliv tedy umělý ostrov nelze kvalifikovat jako ostrov, 

pobřežní státy mají explicitní právo tyto konstrukce vytvářet, ve své výlučné 

ekonomické zóně.
138

 Nicméně však s ohledem na fakt, že umělé ostrovy nelze 

považovat za ostrovy, tyto nemají vlastní pobřežní moře, s jejich vznikem není spojeno 

nové určování pobřežního moře, výlučné ekonomické zóny nebo kontinentálního 

šelfu.
139

          

           

 Jain uvádí jako příklad umělých ostrovů Palmové ostrovy v Dubaji, které byly 

zbudovány mimo přirozené území Spojených arabských emirátů. Zbudování 

takovéhoto území však nikterak nezasáhlo do práv třetích států, neboť by bylo toto 

území vytvořeno uvnitř výlučné ekonomické zóny daného státu.
140

 Pokud by tedy 

např. Maledivy či Kiribati nyní zbudovaly umělý ostrov v rámci svých výlučných 

ekonomických zón, nevyvstal by žádný problém.      

           

 Situace by se změnila pokud by došlo k celistvému zaplavení jejich původního, 

přirozeného území a nad hladinou moře by tak zůstal akorát onen uměle zbudovaný 

ostrov. Jako příklad takovéhoto postupu může sloužit „Knížectví Sealand“, což je 

uměle vybudovaná plošina nacházející se přibližně 10 km od pobřeží Velké Británie. 

Knížectví se prohlásilo za nezávislý, suverenní stát, má vlastní měnu, několik 

obyvatel, vlajku či vládu. Mezinárodně však není uznán žádným dalším subjektem.
141

 

Podstatným argumentem pro to, že „Knížectví Sealand“ není suverénním státem je to, 

že leží uvnitř výsadních vod Velké Británie. Dále pak to, že jeho území lze podřadit 

pod umělý ostrov definovaný v čl. 60 odst. 8 Úmluvy OSN o mořském právu a 

nejedná se tak o přirozený ostrov. Dle současné úpravy mezinárodního práva není 
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zřejmé, jak by se postupovalo v případě, že by daný potápějící stát vybudoval nový 

umělý ostrov uvnitř svého teritoriálního moře a nijak by tak nezasáhl do práv ostatních 

států. S ohledem na úpravu mořského práva se spíše domnívám, že by takovéto území 

nebylo dostačující a že tento umělý ostrov by nebyl schopen „samostatné“ existence se 

zachováním statusu státu. Obdobně jako u výše uvedených je navíc problémem 

takovéhoto řešení i jeho financování, neboť výstavba nového území je extrémně 

finančně náročná.           

          

 S vytvářením umělých útvarů se nabízí ještě možnost zbudování určitého 

umělého objektu, a takto tedy „uměle“ zvýšit nadmořskou výšku přirozeného území 

daného státu. Tato umělá konstrukce by však musela nadále splňovat podmínky 

obyvatelnosti území. Po nějaké době by navíc pravděpodobně došlo k výše uvedené 

situaci, tedy, že by původní přirozené území zůstalo zcela pod mořem.  

  

3.5. Okamžik zániku státu 

Pokud nastane situace, že území státu bude zcela zaplaveno a nové území stát 

nezíská, ztratí jednu z náležitostí státnosti. Pokud nebude zajištěna žádná další existence 

a nešlo by tuto entitu nadále považovat za stát, kdo v takovém případě rozhodne o tom, 

že stát přestal existovat? „V zásadě se nabízejí dvě možnosti:    

   a) stát zanikne v okamžiku definitivní ztráty státního území jako    

základního konstitutivního prvku státnosti nebo     

    b) stát zanikne až v důsledku projevu vůle (uznání) ze strany 

mezinárodního společenství.“
142

       

            

  Obdobně tedy jako v případě uznání státu existuje teorie deklaratorní a 

konstitutivní. Osobně se v případě zániku státu přikláním k druhé možnosti, tedy že 

k zániku státu eventuálně mohlo dojít až konstitutivním prohlášením. I když se při 

uznání státu má povětšinou za to, že uznání ze strany mezinárodního společenství má 
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charakter toliko deklaratorní,
143

 dokud stát není uznán třetími subjekty nemůže řádně 

využít a disponovat se všemi právy, které mu z mezinárodního práva vyplývají. 

Obdobně v případě zániku státu by měla být zohledněna reakce dotčeného státu (např. 

pokud aktivně řeší cesi území, kde jsou přesídleni jeho obyvatelé) a samozřejmě 

mezinárodního společenství. Nabízí se otázka, zda by byly ostatní státy vůbec ochotny 

ztratit „jednoho ze svých.“ Kälin v tomto ohledu poznamenává, že je těžké „si 

představit, že by byl nějaký člen OSN ochoten pošpinit svou vlastní pověst tím, že by 

žádal vyloučení dotčených ostrovních států z této nebo jiné mezinárodní organizace, a 

byl by tedy nahlížen jako subjekt zcela postrádající jakýkoliv soucit s jejich zoufalým 

osudem.“
144

 Nicméně, i když by docházelo k postupnému „uznávání zániku“ státu 

jednotlivými státy, byla by následně nezbytná taktéž reakce na půdě mezinárodních 

organizací, minimálně k vyřešení členství těchto států.           

            

  Zánik státu je velice citlivou problematikou, která je v moderní historii spojena 

pouze se svobodnou vůlí daného státu k takovémuto kroku. Je to také problematika, 

která naráží na určitý předpoklad stability v rámci mezinárodního společenství. V tomto 

smyslu taktéž poznamenala Badinterova komise, že „zánik státu znamená, že stát ztratí 

právní subjektivitu, což má v mezinárodním právu zásadní následky. Proto je 

v takovémto případě potřeba postupovat s náležitou opatrností.“
145

    

            

  Pokud by se jednalo pouze o dočasnou ztrátu náležitosti, mám za to, i 

s ohledem na zájem států o zachování stability v mezinárodním společenství, že by státy 

naopak pokračovaly v rekognici daného státu, a to i s ohledem na princip kontinuity 

státnosti zmíněný výše, či zájem na spolupráci a dobrých vztazích v rámci společenství.  
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4. Právní postavení obyvatel potápějícího se státu 

Přesun osob v souvislosti se změnami životního prostředí či klimatu je 

přirozenou a historicky běžnou lidskou činností směřující k uchování životní úrovně a 

života samotného. Dnes však takovýto volný pohyb osob není již tak přirozenou 

součástí lidské společnosti jako dříve a to proto, že národní imigrační zákony často 

omezují vstup (či pobyt) neobčanů v jejich zemích.       

           

 Ač je tedy tato migrace obyvatel z historického hlediska běžná, přeshraniční 

migrace osob v důsledku přírodních katastrof a dopadů změn klimatu však byla 

označena jako normativní mezera v mezinárodním ochranném režimu.
146

 A to i přesto, 

že již První hodnotící zpráva Mezivládního panelu pro změny klimatu z roku 1990 

uvádí, že největší dopad, který budou mít změny klimatu, může být právě na migraci 

lidí. Zpráva odhaduje, že v roce 2050 může být z důvodu změn klimatu, konkrétně 

z důvodů desertifikace, rostoucího nedostatku pitné vody, záplav, bouří atd., 

přesídleno až 150 milionů osob.
147

          

           

 A toto je téma, kterým se budu zaobírat právě v této části diplomové práce, 

neboť ačkoliv otázka státnosti subjektu, jehož území bylo zatopeno je velmi 

podněcující a vyvolávající určité znepokojení, její řešení ve své podstatě nebude mít 

takový dopad na celou mezinárodní komunitu, jako bude mít situace plynoucí z 

kompletního zaplavení území určitého státu, a to vyřešení přemístění obyvatel 

takového státu. Z právního hlediska se pak nabízí zejména otázka statusu takovýchto 

obyvatel a to, dle jakých právních norem s nimi bude nakládáno. Zaplavení území totiž 

s sebou bezpodmínečně nese migraci dotčených obyvatel do (nejpravděpodobněji a 

nejideálněji) okolních států.           
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 Jednodušší situace nastane v okamžiku, kdy dojde toliko k částečné ztrátě 

státního území, např. zaplavení jen několika ostrovů v rámci souostroví. V takovém 

případě je nasnadě vnitrostátní přesídlení, které je nepoměrně jednodušší jak pro stát a 

mezinárodní společenství, tak zejména pro samotné obyvatele. Příkladem takové 

vnitrostátní migrace mohou být obyvatelé Carteretových ostrovů (Carterets Islands), 

kteří bývají médii označováni za první „environmentální uprchlíky“, neboť tyto osoby 

byly nuceny opustit své domovské ostrovy z důvodu globálního oteplování – 

zvyšování hladiny moří. Tato migrace však byla jen v rámci jednoho státu, neboť 

dotčené osoby byly přemístěny na jiná území patřící státu Papua Nová Giunea a šlo tak 

toliko o vnitřně vysídlené osoby.
148

 Situace bude o mnoho komplikovanější, pokud 

dojde na scénář úplného zaplavení území státu, kdy vyvstane potřeba obyvatelé daného 

státu přemístit jinam, ať už za další existence dotčeného státu či bez ní.     

           

 Pokud by došlo k některé z výše uvedených variant znovu nabytí státního 

území, kdy by se sice území státu nacházelo někde jinde, ale existence státu by tak 

byla zachována, řešení by bylo z pohledu mezinárodního práva ve vztahu k 

obyvatelům poměrně snadné – obyvatelé státu by byli přesunuti na nové území, s tím, 

že by si zachovali státní občanství daného státu.       

           

 Stejně tak by právní statut obyvatel byl jednoduše řešitelný za situace, kdy by 

došlo k sukcesi státu. Ať už by došlo ke vzniku zcela nového státu či by se potápějící 

stát „včlenil“ do státu „přijímacího“, lze mít za to, že neexistuje-li mezi stranami 

smlouva, která by stanovila opak, má se za to, že občan státu-předchůdce se stane 

občanem státu-nástupce.
149
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 Kritická je však současná situace právní úpravy přeshraniční migrace, neboť 

v současné době mezinárodní právo nedisponuje specifickými normami, které by 

regulovaly migraci osob z příčin změn klimatu a jejich právní ochranu. Obyvatelstvo, 

které by bylo takto donuceno k opuštění své vlasti (bez možnosti vrátit se tam zpět) by 

bylo zcela závislé na hostujícím státu, který by je přijal, ohledně jejich statusu a práv, 

které by jim hostující stát byl ochoten udělit, neboť mezinárodní právo lidských práv, 

které jako jediné takovýmto osobám poskytuje určitá práva, pokud osoby nedosáhly na 

speciální právní postavení, zejména negarantuje osobám právo k vstupu a pobytu v cizí 

zemi.
150

 Otázku vstupu cizinců na své území a otázku jejich pobytu si totiž reguluje 

každý stát víceméně sám v rámci svého vnitrostátního práva, s tím, že v této volnosti je 

do určité míry omezen, a to mezinárodními smlouvami tuto problematiku regulující, 

jejichž je stranou.
151

           

           

  Pokud by tak tyto osoby nevyhověly definici uprchlíka, neměly určitý zvláštní 

právní status
152

 či druhou národnost, postižená populace osob by mohla být vystavena 

podstatnému omezení na svých právech, např. na své svobodě pohybu (zahrnujíc 

možnost držení v detenci), nemožnosti nalézt zaměstnání, omezení přístupu k nabytí 

vlastnického práva k majetku či omezení přístupu ke zdravotní péči.
153

 Park 

konstatuje, že „ačkoliv by měli požívat ochrany dle mezinárodního práva lidských 

práv, v praxi garantování těchto práv bývá těžké zajistit. S ohledem na to, že by se 

nemohli vrátit do žádné země, která by jim poskytla plná práva jako svým občanům, 

postižená populace by zažila podstatný pokles svých práv.“
154
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4.1. Důsledek zániku státu: status občanů jako osob bez státní 

příslušnosti 

Došlo-li by k zániku státu, bez ohledu na to, zda by entita nadále existovala 

jako jakýsi jiný subjekt mezinárodního práva (tedy již ne jako stát), situace by byla 

kritická zejména pro obyvatele daného státu, konkrétně pro jeho občany (obyvatelé 

daného státu, jež jsou občany jiného státu či mají dvojí občanství by žádnou změnu 

svého právního statusu logicky nepocítili). A to s ohledem na skutečnost, že státní 

občanství je právní vztah, který vzniká mezi konkrétním státem a konkrétní osobou, 

přičemž při zániku jednoho ze subjektů zaniká i vztah samotný.
155

 Čl. 1 odst. 1 

Úmluvy o právním postavení osob bez státní příslušnosti pak v souladu s výše 

uvedeným za apatridu „označuje osobu, kterou žádný stát podle svých právních 

předpisů nepovažuje za svého občana.”
156

 Jelikož tedy již nadále nebude existovat 

stát, jehož státními občany je předmětné obyvatelstvo, nebude existovat stát, který by 

dané obyvatele považoval za své občany. Přičemž Komisí OSN pro mezinárodní právo 

byla tato definice označena za mající povahu obyčeje.
157

        

           

 Jak bylo naznačeno výše, řešením této situace by nebylo ani to, že by se 

dotčenému státu podařilo nadále existovat, i přes ztrátu státního území, jako určitá 

entita s mezinárodněprávní subjektivitou, a to například v rozsahu v jakém ji požívá 

Suverénní řád maltézských rytířů. Zcela unikátní pouto, které existuje mezi státem a 

jeho občany nemůže totiž existovat mezi žádnými jinými subjekty. Státní příslušnost 

těchto osob je tedy nutně vázána na další existenci dané entity jako státu.
158

    

           

 Stav bytí bez státní příslušnosti je v mezinárodním právu považován za 

anomálii, které by mělo být předcházeno. Prevence tohoto stavu byla rozpoznána jako 
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jeden z cílů mezinárodního společenství, když byl tento obyčejový princip 

inkorporován do Úmluvy o omezení případů bezdomovectví.
159

 Princip prevence 

bezdomovectví je důsledkem práva na státní příslušnost, které bylo označeno za 

základní lidské právo. Ve svém důsledku je toto to právo, které garantuje přístup 

k dalším právům (např. právu na diplomatickou ochranu).
160

 Ovšem ve skutečnosti je 

právo na státní příslušnost zakotveno pouze výjimečně. Je tomu tak například v čl. 15 

Všeobecné deklarace lidských práv,
161

 avšak chybí zakotvení v instrumentu se 

závazným charakterem.
162

 V případě zániku státu příslušnosti by se nebylo nicméně 

stejně možné domáhat tohoto práva, neboť není zřejmé, kdo by byl oním povinným 

subjektem, který by měl státní občanství uznávat či přidělovat. Nejpravděpodobněji by 

tuto povinnost měl již zaniklý stát, čímž je toto právo tím spíš nevymahatelné.
163

 

Zejména s ohledem na postupný charakter zaplavování dotčených států a s tím 

související i postupnou migraci osob je tedy na mezinárodním společenství, případně 

na sousedících státech, aby včasně reagovalo a zabránilo oné anomálii a zasadilo se o 

přijetí určitých principů, dle kterých by se osoby z potápějících se států nedostaly do 

situace, kdy nebudou, ani dočasně, považovány za osoby bez státní příslušnosti.   

           

 „Je však třeba rovněž poznamenat, že zánik státní příslušnosti je až druhotným 

právním následkem. Nezpůsobí ho samotné vzedmutí hladin oceánů tak, jak tomu bude 

u zániku státnosti. Bude to důsledek až zániku státnosti jako takové.“
164

 Tudíž si lze 

představit scénář, kdy stát ztratí téměř celé své území, nové nezíská a dosud nebude 

právně vyřešen jeho status. I za této nejasné situace bude však potřeba urgentně řešit 
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právní postavení obyvatel tohoto státu. Nabízí se několik možností, jaké by jejich 

postavení mohlo být.         

           

  Je zřejmé, že za dané situace obyvatelé po svém domovském státu nebudou 

moci nárokovat svá práva, které by jim za normálního stavu garantoval. Nicméně, ať 

už stát, jehož je daná osoba občanem bude existovat či nikoliv, určitý minimální 

standard práv má zajištěna každá osoba, a to ať se nachází na území jakéhokoliv státu. 

Univerzálně uznávaná základní lidská práva má totiž povinnost respektovat každý stát, 

a to nejen vůči svým občanům, ale vůči komukoliv, ať už je jejich právní status 

jakýkoliv. Z výše uvedeného vyplývá, že tedy i každý apatrida má garantován tento 

minimální standard a ochranu. Nelze však říct, že by díky tomu měl zajištěnu možnost 

trvalého důstojného života v novém útočišti.
165

   

          

 Dle Sváčka přitom však povahu obyčejového práva má toliko definice apatridy 

obsažená v Úmluvě o právním postavení osob bez státní příslušnosti, nikoliv už pak 

obsah této mezinárodní smlouvy, tedy práva apatridů z ní vyplývající, která zavazují 

tedy pouze smluvní strany. Toto tvrzení podporuje i skutečnost, že se smlouvám 

týkajících se osob bez státní příslušnosti nedostalo obecného mezinárodního přijetí
166

 – 

Úmluva o právním postavení osob bez státní příslušnosti má 86 smluvních stran, kdy 

však ne všechny státy taktéž úmluvu implementovaly, a Úmluva o omezení případů 

bezdomovectví má jen 65 smluvních stran.
167

        

          

 „Mezinárodní smlouvy vztahující se k bezdomovectví byly podstatně ovlivněny 

rozvojem v oblasti mezinárodního práva lidských práv. Platí, že bez ohledu na 

přiznaný status budou jednotlivci, kteří by se uchýlili na území cizího státu, profitovat 

z mezinárodní lidskoprávní ochrany, respektive z minimálního cizineckého standardu. 

Tyto však negarantují právo na stání občanství nebo právo na vstup či pobyt na území 
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cizího státu.“
168

         

           

 Status apatridy je tedy „nejhorší“ scénář, který pro občany potápějícího se státu 

přichází v úvahu. Je však možné, aby dosáhli i na jiné právní postavení, které by jim 

garantovalo více práv a zvýšenou ochranu?  

 

4.2. Lze občany potápějícího se státu považovat za 

uprchlíky? 

Lze říci, že uprchlíkem je osoba, která nedobrovolně opustila svůj stát svou 

zemi pobytu a hledá útočiště v jiném státu. Není však správné se domnívat, že za 

uprchlíka je automaticky považována každá takováto osoba. Proto je nutné zabývat se 

otázkou, zda osoby nedobrovolně opouštějící svou vlast z důvodu jejího zaplavení lze 

považovat za uprchlíky a tím, proč je vůbec žádoucí docílit onoho kýženého statusu 

uprchlíka.           

          

 Definici uprchlíka na univerzální úrovni poskytuje Úmluva o právním 

postavení uprchlíků z roku 1951 (dále jen „Úmluva z 1951“), kde se stanoví, že 

uprchlíkem je „osoba, která se nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy 

z pronásledování (persecution) z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních 

nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání určitých 

politických názorů, je neschopna přijmout, nebo vzhledem ke shora uvedeným obavám, 

odmítá ochranu své vlasti; totéž platí pro osobu bez státní příslušnosti nacházející se 

mimo zemi svého dosavadního pobytu následkem shora zmíněných události, a která 

vzhledem ke shora uvedeným obavám se tam nechce nebo nemůže vrátit.“
169

     

           

 Oficiální webové stránky UNHCR uvádí, že původním účelem Úmluvy z 1951 

bylo chránit obrovské množství migrujících lidí po druhé světové válce. Následně pak 

protokolem z roku 1967 došlo k odstranění tohoto zeměpisného a časového omezení 
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Úmluvy a tedy k rozšíření její působnosti.
170

 Tato úmluva tedy nyní uprchlíkům 

garantuje určitá práva, často na úrovni minimálního cizineckého standardu. Stát má tak 

povinnost uprchlíkům nacházejícím se na jeho území garantovat přístup k právům za 

stejných okolností jako cizincům.
171

 V určitých případech má stát však povinnost 

zacházet s uprchlíky na stejné úrovni jako s vlastními občany.
172

 Obzvláštním 

přínosem pro ochranu uprchlíků jsou zejména ustanovení Úmluvy z 1951 týkající se 

zákazu jejich vyhoštění z hostující země (s určitými bezpečnostními výhradami) či 

zákazu vyhoštění a navrácení na hranici země, kde byl z vymezených důvodů uprchlík 

pronásledován, tzn. princip non-refoulement, obsažený v čl. 33 Úmluvy, který je tak 

zásadním ustanovením Úmluvy, že není dovoleno signatářům úmluvy vůči němu činit 

výhrady.
173

 Pokud se tedy uprchlík zákonnou cestou ocitne na území určitého státu, 

který je stranou Úmluvy z 1951, může v této zemi hledat útočiště. Toto ustanovení sice 

není předpokladem pro možnost trvalého usazení se v dané zemi, avšak nutí státy 

k alespoň dočasnému umožnění vstupu osobám prchajícím před „pronásledováním“.
174

  

To je z pohledu osob dotčených zvyšující se hladinou moří klíčové. Mají však v rámci 

univerzálního mezinárodního práva tyto osoby garantovány tato práva, zejména pak 

právo non-refoulement?          

          

 Definice uprchlíka poskytnutá v Úmluvě z 1951 byla Komisí OSN pro 

mezinárodní právo „shledána jako příliš úzce vymezená, aby pokryla všechny 

problematické situace, kterým čelí mezinárodní společenství ve vztahu k osobám, které 

se ocitnou v podobné situaci v důsledku událostí nebo okolností jiných než těch 

předjímaných v Úmluvě.“
175

 Při důsledném přečtení dané definice je poměrně jasné, že 
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tato definice není natolik široká, aby se mohla vztahovat i na osoby ztrativší svou vlast 

z důvodu jejího zaplavení. Jak přitom vyplývá z definice uprchlíka z Úmluvy z 1951 

není důležité, zda osoba disponuje státním občanstvím či zda je apatridem. Není tedy 

rozdíl mezi situacemi, kdy by potápějící se stát neustále jako stát existoval, avšak 

území by již nebylo obyvatelné a proto by jeho občané odcházeli, nebo mezi tím, že by 

stát jako subjekt mezinárodního práva již zanikl a s tím by zaniklo i státní občanství 

jeho občanů. Osoby prchající ze svých vlastí z důvodu změn klimatu bývají souhrně 

(nesprávně) označováni jako „environmentální uprchlíci“ či „klimatičtí uprchlíci“.  

Tyto osoby však nesplňují dokonce několik kritérií stanovených v Úmluvě z 1951.   

           

 Ačkoliv nepříznivé dopady změn klimatu jako je zvyšování hladiny moří, 

salinace a častější výskyt přírodních katastrof jsou škodlivé a ničivé, nelze je podřadit 

pod pojem perzekuce (pronásledování) ve významu, jaký má v Úmluvě z 1951. Z části 

je problémem to, zjistit, kdo je oním „pronásledovatelem.“ Těžko lze za takového 

„pronásledovatele“ označit např. vlády Kiribati či Tuvalu, neboť jejich odpovědnost za 

změny klimatu lze jen těžko dovodit. Dalo by se říci, že za „pronásledovatele“ by mělo 

být označeno mezinárodní společenství, či obzvláště rozvinuté státy, jejichž selhání ve 

snížení emisí skleníkových plynů vedlo k této kritické situaci, které nízko položené 

státy v současnosti čelí. Nicméně tyto rozvinuté státy jsou zároveň zeměmi, kam bude 

pravděpodobně směrovat přesun lidí z dále neobyvatelných území. Tato situace je tak 

naprosto opačná oproti tradičnímu pohybu uprchlíka – neboť uprchlík spadající pod 

definici uvedenou v Úmluvě z 1951 prchá ze své vlastní země, od své vlastní vlády, 

která je oním perzekutorem, kdežto osoba utíkající před dopady změn klimatu neprchá 

před svou vlastní vládou, ta má naopak snahy své občany v této situaci chránit, ale 

hledá útočiště mimo svůj domov kvůli dopadům činností rozvinutých států, kde ale 

paradoxně s největší pravděpodobností najde útočiště.
176

      

           

 Další komplikace pak přichází s tím, že Úmluva z 1951 počítá s tím, že osoba 

je pronásledována z taxativně vypočtených důvodů (tj. rasových, náboženských, 
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národnostních, pro příslušnost k určitým společenským vrstvám nebo zastávání 

určitých politických názorů), avšak dopady změn klimatu jsou víceméně 

nediskriminační, neboť nepostihují určité osoby pro jejich odlišný původ či víru. 

Jediný z důvodů, který by přicházel v úvahu je tedy příslušnost k určité společenské 

vrstvě, ovšem i zde bylo takovéto podřazení bylo těžko obhajitelné, neboť právo žádá, 

aby dotčená skupina byla propojena určitou hlubokou a neměnnou charakteristikou, 

samotná hrozba pronásledování nestačí.
177

        

           

 Za zmínění stojí praktické zkušenosti s aplikací Úmluvy z 1951 na klimatické 

migranty. Dosud bylo zaznamenáno jen několik málo žádostí podaných v Austrálii či 

Novém Zélandu, a to od občanů Tuvalu či Kiribati, kteří si nárokovali ze strany těchto 

států ochranu náležejícím uprchlíkům, ačkoliv přicházeli „pouze“ z důvodů změn 

klimatu. Všechny tyto žádosti však byly neúspěšné.
178

      

           

 Avšak vyjma univerzální úpravy existuje ve většině oblastí taktéž regionální 

úprava, ať už závazná či nezávazná, která mnohdy poskytuje širší vymezení osoby 

uprchlíka, než je ta na univerzální úrovni.
179

 Těmi jsou: Regionální Úmluva 

Organizace africké jednoty upravující specifické aspekty problému uprchlictví v Africe 

(dále jen „Úmluva OAU“),
180

 Cartagenská deklarace o uprchlících
181

 z Latinské 
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Ameriky či Bangkocké principy o postavení a zacházení s uprchlíky,
182

 přičemž tyto 

všechny obsahují definici uprchlíka širší než univerzální Úmluva z 1951. Úmluva 

OAU rozšiřuje status uprchlíka, kromě osob spadajících pod definici z Úmluvy z 1951, 

taktéž na každého, kdo kvůli „zahraniční agresi, okupaci, cizí nadvládě či událostem, 

které vážně narušují veřejný pořádek, ať už v části nebo v celé zemi původu nebo 

národnosti, je nucen opustit místo svého obvyklého pobytu za účelem hledání útočiště 

na jiném místě mimo jeho zemi původu či národnosti.“
183

 Cartagenská deklarace pak 

uvádí, že je nutné rozšířit definici uprchlíka a přímo odkazuje právě na precedent daný 

Úmluvou OAU a doktrínou vzešlou ze zpráv Inter-americké komise pro lidská práva, 

tedy, že status uprchlíka si zaslouží i lidé, kteří opustili svou zemi „kvůli obecnému 

násilí, zahraniční agresi, vnitřním konfliktům, masivnímu porušování lidských práv 

nebo jiným okolnostem, které vážně narušily veřejný pořádek.“
184

  Bangkocké principy 

pak uvádějí definici uprchlíka identickou s tou uvedenou v Úmluvě OAU.
185

     

           

 Tyto regionální dohody tedy přestavují jistou vůli určité části mezinárodního 

společenství považovat za uprchlíky i osoby, které spadají mimo rámec definice 

vymezené v Úmluvě z 1951. Teoreticky by tedy „environmentální uprchlíky“ šlo 

podřadit pod tuto širší definici, kdy lze mít za to, že by se daly považovat za osoby 

prchající kvůli událostem, které v jejich zemi původu vážně narušují veřejný pořádek, 

neboť postupná neobyvatelnost území jde jistě považovat za okolnost, která 

podstatným způsobem naruší veřejný pořádek v zemi. Skupina beneficientů ochrany 

garantované uprchlíkům by tak v daných regionech mohla být touto cestou podstatně 

rozšířena. Vůle států k takovému kroku by se však projevila ve vytváření návodů 

(guidances) a prvních případů jejich aplikace,
186

 nicméně současná praxe států tomu 
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doposavad příliš nenasvědčuje.
187

         

          

 Ačkoliv můžeme říct, že dnes nelze za uprchlíka považovat 

„environmentálního uprchlíka“, jako koncept už tato „skupina“ existuje dlouhodobě.
188

 

K pevnému ukotvení došlo v roce 1985 Essamem El-Hinnawim ve zprávě Programu 

OSN pro životní prostředí, který za „environmentální uprchlíky“ označil osoby, které 

„byly donuceny opustit dočasně nebo trvale své původní bydliště v důsledku výrazného 

narušení životního prostředí, ať již vzniklým přirozeně, anebo způsobeného člověkem, 

které ohrozilo jejich život či závažně ovlivnilo kvalitu jejich životů.“
189

    

  V teoretické rovině se objevuje taktéž pojem „nepravý uprchlík“, kdy se jedná 

o toho, „kdo není uprchlíkem, ale kdo zároveň potřebuje ochranu a naplňuje určité 

znaky.“
190

 Těmito znaky dle Honuskové jsou: „kritérium hromadnosti či masovosti, 

(…) za nepravého uprchlíka je sice považován jednotlivec, který ale tvoří součást 

proudu; (…) za důležitou je považována existence hrozby újmy (…), přičemž nutný je 

až určitý stupeň újmy; (…) a kritérium společenské percepce, tedy vnímání určitých 

skupin jako skupin potřebných ochrany.“
191

 Postavení „nepravých uprchlíků“ se však 

v praxi nijak neprojeví, neboť jim není garantována žádná speciální ochrana. Tato 

kategorie však určitým způsobem naznačuje potřebu regulace této skupiny a úpravu 

jejich postavení.         

          

 V současnosti tedy neexistuje smluvní instrument, který by výslovně 

vypočítával mezi osobami, které mají nárok na status uprchlíka taktéž 

„environmentální uprchlíky“, stejně tak jako nejsou dány žádné precedenty, dle 

kterých by šlo usuzovat na narůstající tendenci vykládat definice uprchlíků 
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extenzivním způsobem. Obdobně nebude v současné době existovat takové obyčejové 

pravidlo, neboť nejsou splněny dva prvky tvořící obyčej. Za této bezprecedentní 

situace lze jen těžce dovodit dlouhodobé užívání, tj. usus longaevus, a nezávaznost 

výše uvedených dokumentů zase neposkytuje dostatečně zřejmé a silné uznání ze 

strany států, tj. opinio iuris. Je tedy na mezinárodním společenství, aby v budoucnu 

tento nedostatek ochrany osob postižených změnami klimatu odstranilo a naopak je 

dostatečně ochránilo. Ze strany některých států a NGOs bylo navrhnuto, aby Úmluva 

z 1951 byla doplněna tak, aby došlo k rozšíření definice uprchlíka a nově by tedy za 

uprchlíky byli považováni i environmentální uprchlíci. Tato možnost však je ze strany 

UNHCR vnímaná jako nevhodná a riskantní, neboť znovu projednávání Úmluvy 

z 1951 by mohlo naopak vyústit, s ohledem na současnou uprchlickou krizi, ve snížení 

standardu ochrany poskytované uprchlíkům a oslabení uprchlického režimu vůbec.
192

 

Ideálně by tedy mělo dojít k přijetí nové univerzálně závazné úmluvy, která by 

přisoudila postavení uprchlíka taktéž těmto „environmentálním uprchlíkům“, neboť „z 

hlediska humanity, z hlediska ochrany lidských práv je nutno nepravým uprchlíkům 

pomoci a snažit se pro ně najít dlouhodobé řešení.“
193

    

           

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
192

 UNHCR: Climate change, natural disasters and human displacement: a UNHCR perspective (2008), 

str. 9, přístupno z: http://www.unhcr.org/4901e81a4.pdf  (naposledy navštíveno 28.2.2016). 

193
 Honusková, V.: op.cit., str. 32. 

http://www.unhcr.org/4901e81a4.pdf


61 

 

Závěr  

Předmětem této práce bylo seznámit čtenáře se specifickou problematikou 

objevující se na Zemi v důsledku klimatických změn, a to se zvyšováním hladiny moří. 

V práci jsem se však nesoustředila na tento přírodní jev, ale zaměřila jsem se na 

zkoumání právních důsledků, které by mohla tato skutečnost mít pro stát a jeho 

obyvatelstvo pokud takto dojde k úplnému zaplavení státního území daného státu.  

V textu práce byla několikrát zdůrazněna dosud bezprecedentní situace 

potápějících se států a současně nedostatečná úprava mezinárodního práva, která by tuto 

oblast regulovala. Proto bylo v této práci vycházeno zejména z doktríny, tzn. z děl 

odborníků z mezinárodního práva, a tedy z nezávazných pramenů mezinárodního práva. 

Ovšem výsledná stanoviska vždy berou ohled a vychází ze v současnosti účinné právní 

úpravy dané problematiky.         

            

  Práce se věnuje dvěma hlavním oblastem, a to právním důsledkům ztráty území 

pro státnost dotčeného státu a právním důsledkům ztráty území pro obyvatelé dotčeného 

státu.            

            

  Státní území je podstatnou náležitostí pro každý stát, je to právě jeho území, 

kde žijí jeho obyvatelé a na kterém uplatňuje svou státní moc. Jsem toho názoru, že 

náležitosti státu původně vyjádřené v Montevidejské úmluvě dnes odráží i obyčejové 

právo a proto jsou stále plně uplatnitelné. Státní území je natolik nezbytná náležitost 

státu, že bez něj nemůže stát existovat, lépe řečeno, že dle aktuálně účinných norem 

mezinárodního práva nelze za stát považovat entitu, která trvale přišla o své území a 

nové nenabyla. Takováto definitivní situace by měla na státnost subjektu rozhodující 

vliv.  

Nicméně mezi odborníky z oboru se mohou najít tací, kteří polemizují o tom, 

že by stát mohl existovat i bez státního území. Argumentem pro jeho další existenci je 

zejména nedostatek jejich zavinění na této situaci, nedostatek vůle ukončit svou 

existenci, presumpce kontinuity státnosti či hledisko spravedlnosti a solidarity 

mezinárodního společenství. Silným argumentem pro kontinuitu státu je pak také 
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princip mezinárodního práva, a to, že právo na přežití je základním právem každého 

státu, jak uvedl MSD ve svém poradním názoru z roku 1996 ve věci otázky legality 

hrozby nebo použití jaderných zbraní.
194

 Ačkoliv vyjádření MSD má podstatnou váhu, 

je tento princip jen stěží vynutitelný.       

            

  I přesto, že výše uvedené argumenty nejsou „od věci“ a z pohledu spravedlnosti 

je postavení potápějících se států opravdu „nešťastné“, v mezinárodním právu nyní 

neexistuje úprava umožňující existenci státu za takových podmínek. Neznamená to 

však, že se stav nezmění. Přece jen k tomu, aby území ohrožených států bylo komplexně 

zaplaveno, zbývá ještě několik desítek let. Na druhou stranu je nepochybné, že řešení 

musí přijít dřív, než se situace dostane do své konečné fáze, neboť obývat zaplavující se 

území bude v určitém okamžiku nadále nemožné i pro poslední skupinku zůstávajících 

obyvatel. Nyní lze jen těžko předvídat, kdo bude tím, kdo na situaci zareaguje 

promptněji – zda se bude mezinárodní společenství jako celek vůbec touto 

problematikou detailněji zaobírat, či zda do té doby situace vyřeší, ať už jakýmkoliv 

způsobem, spíše mezi dotčeným státem a například „ochotným“ sousedním státem.  

Jedinou možností, která by umožnila již dnes další bezproblémovou existenci státnosti 

subjektu (na rozdíl například od „deteritorializovaného státu“) je dle mého názoru 

zajištění nového státního území. Jako nejideálnější forma se mi jeví cese území od 

jiného suveréna, neboť v takovém případě by bez nejmenších pochyb došlo zároveň 

s územím i k postoupení plné suverenity nad daným teritoriem. Jako spíše dočasné 

řešení lze vnímat nájem území. Mám za to, že ač by při nájmu pravděpodobně nájemce 

nedisponoval plnou suverenitou nad územím, mezinárodnímu společenství by tato 

dočasná varianta mohla připadat dostačující pro to, aby nezpochybňovali státnost 

daného státu, neboť jak bylo v práci uvedeno, to by pravděpodobně byl krok, kterému 

by se radši ostatní státy vyhnuly.        

           

 Od způsobu vyřešení otázky státnosti potápějícího se státu se bude odvíjet 

taktéž právní postavení jeho občanů. Nejen to, že budou tito lidé nevyhnutelně 
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donuceni, ať už dříve či později, opustit své domovy, ale budou také čelit s tím 

souvisejícím právním potížím. Pokud dojde ke kontinuitě subjektu jako státu, ať už 

kterýmkoliv způsobem, z právního hlediska toto přesídlení nebude mít na občany 

přílišný vliv. Odlišně tomu bude za situace, kdy entita přestane existovat jakožto stát a 

zůstane funkční jen jako jakýsi subjekt sui generis či nebude existovat v žádné formě. 

Za takovéhoto stavu je evidentní, že spolu s existencí státu zmizí taktéž existence 

právního pouta mezi státem a občanem, tj. státní občanství. Za předpokladu, že se 

dotčeným osobám nepodaří již před definitivním zánikem státu migrovat do jiného 

státu a tam získat nové státní občanství, ocitnou se tyto osoby bez státní příslušnosti. 

           

 V práci bylo taktéž objasněno to, že tyto prchající osoby nebude možné, za 

současné právní úpravy, považovat za uprchlíky, neboť se nenacházejí v situaci, na 

základě které by je bylo možné podřadit pod univerzálně přijatou definici uprchlíka 

vyplývající z Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951. Bez toho, že by byli 

považováni za uprchlíky, ztrácí tím pádem i právo vstupu na území cizího státu a s tím 

související povinnost smluvního státu uprchlíky přijmout a nevrátit je zpět do státu, 

kde jim hrozí perzekuce.         

           

  Nejhorším scénářem je tedy situace, že entita přestane být státem a jeho 

(původní) občané zůstanou rozeseti bezprizorně po celém světě, a to jako osoby bez 

státní příslušnosti. Tento scénář lze hodnotit jako vysoce nežádoucí nejen pro 

komplikace, které to přinese státům, kam se tito apatridé přemístí, ale samozřejmě pro 

dané osoby. Jejich nucený „odsun“ ze svého domovského státu určitě nelze vnímat 

jako spravedlivý, neboť sami se o předmětnou situaci nejmenším způsobem nezasadili. 

Ovšem je jejich osud natolik výjimečný a unikátní?     

           

 Osoby z potápějících se států nebudou jedinými oběťmi změn klimatu, naopak, 

oněch dotčených skupin bude v budoucnu mnohem více. Budou to například obyvatelé 

Bangladéše, konkrétně jeho hustě osídleného pobřeží, kteří budou nuceni k  přesídlení 

(pravděpodobně toliko v rámci svého státu) taktéž v důsledku zvyšující se hladiny 

moře. Obdobně na tom budou také obyvatele Sahelu, kteří se v důsledku desertifikace 

území již dnes musí přesunovat do životu přístupnějších oblastí.   
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  Těžko odhadnout, jaká bude situace v migrační sféře například za padesát let 

(tj. v období relevantním pro dotčené státy), ale s ohledem na současnou uprchlickou a 

migrační krizi je jen těžko představitelné, že by se přesuny obyvatel z území jednoho 

státu do druhého staly přirozenější součástí lidské společnosti. Naopak lze spíše 

předpokládat, že dojde ke zpřísnění norem tyto přesuny umožňující a regulující.                

  Nicméně mám za to, že konkrétně migranti z ostrovních států by nemuseli být 

vnímáni přespříliš negativně, neboť to, že jim opravdu nezbývá nic jiného, než se 

z daného území přesunout jinam, je v tomto případě pochopitelné snad pro každého. 

Pro tyto osoby tedy migrace není jejich svobodnou volbou, honem za lepším životem, 

ale prostředkem k samotnému přežití. Současně je otázkou také to, zda osud těchto lidí 

vyvolá opravdový zájem mezinárodního společenství, neboť ve svém důsledku 

nepůjde celkově o více než statisíce obyvatel, kteří se nejpravděpodobněji rozptýlí ve 

svém okolí, tedy v převážné většině případů v Oceánii či Austrálii. S ohledem na tuto 

skutečnost, je pochopitelné, že například pro státy Evropské Unie není otázka migrantů 

z této oblasti prioritním politickým tématem a problémem.  

          

 Úplným závěrem bych ráda konstatovala, že s ohledem na to, že zachránit 

současné území dotčených států se zdá být již téměř nemožné, neboť i kdyby došlo 

k razantnímu snížení emisí skleníkových plynů, procesy na Zemi mají dlouhou 

setrvačnost a nelze znovu začít s „čistým štítem“. Nezbývá než sledovat jednání 

mezinárodního společenství a dotčených států a věřit v to, že bude nalezeno řešení, 

které bude co nejideálnější pro všechny zainteresované. Je základním předpokladem 

samotného fungování mezinárodního společenství, ke kterému se státy opakovaně 

hlásí, že je nezbytné mezi sebou spolupracovat a pomáhat potřebným. Lze tedy jen 

doufat v to, že mezinárodní společenství v této své primární funkci neselže.  

„Where there´s a will, there´s a way.“
195

 

 

 

                                                 
195

 Staré přísloví. V češtině přibližně „kde je vůle, tam je cesta“. 
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Abstrakt 

Tématem této diplomové práce je: Právní důsledky ztráty území pro stát a jeho 

obyvatelstvo. Práce se přitom zaměřuje na ztrátu území toliko ze specifického důvodu, 

a to pro jeho zaplavení v důsledku zvyšující se hladiny moře.   

           

  Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. V první kapitole je pozornost 

věnována změnám klimatu a jeho příčinám, neboť tyto jsou důvodem onoho zvyšování 

hladiny moří. Dále je rozebrán stát jako subjekt mezinárodního práva a náležitosti 

státnosti. Třetí část se pak soustředí na ztrátu území a jeho důsledkům na státnost 

subjektu. Poslední část se zaměřuje na obyvatele daného státu a rozebírá právní 

důsledky zániku státu na jejich postavení.       

           

 Cílem práce je zjistit nakolik jsou relevantní náležitosti státnosti prvně 

definované v Montevidejské úmluvě z roku 1933 a zda je tedy z právního hlediska 

nezbytné disponovat státním územím (tj. jednou z náležitostí státnosti) pro další 

existenci státu.  Pokud by bylo území pro stát nezbytné, tak pak uvést možnosti, jak by 

stát mohl nové území získat. V práci byla zároveň zkoumána otázka odpovědnosti 

znečišťovatelů za důsledky změn klimatu. Konkrétně zda je možné označit 

konkrétního viníka zaplavování ostrovních států a případně, zda je možno v této situaci 

uplatnit „tzv. polluter pays principle“.        

          

 V části věnované občanům dotčeného státu bylo vycházeno ze situace, že by 

došlo k zániku státu a bylo by potřeba řešit právní postavení těchto osob. Byla tedy 

shrnuta dosavadní úprava mezinárodního práva v této oblasti a z toho vyvozeny 

závěry, jaký právní status by občané pravděpodobně nabyli.     
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Abstract 

The topic of this diploma thesis is: The Legal consequences of the loss of 

territory for a state and its inhabitants. This thesis focuses on the loss of the territory 

due to the submerging of the island states because of a sea level rise.  

           

 This work is divided into four chapters. The first chapter concerns climate 

change and its causes, as it is climate change that is responsible for the rising sea level. 

The subsequent chapter analyses the state as a subject of public international law, and 

focuses on the criteria for statehood. The third chapter explores  the loss of territory 

and its consequences on the statehood of the affected state. The final section considers 

the inhabitants of the state and their likely legal status.     

           

 The aim of this thesis is to determine whether the criteria for statehood, first 

defined in the Montevideo Convention from 1933, are still relevant today. Moreover, 

the goal is to clarify whether it is necessary for a state to possess a territory (i.e. one of 

the criteria for statehood) for its further existence. If the territory would indeed be 

indispensable, then this thesis examines the possibilities of how new territory can be 

acquired. Additionally, this work discusses the question of the liability of the polluters 

for climate change. In particular, the question of whether there is likely to be a specific 

polluter-state which is responsible for the submerging of the island states, and 

subsequently if it is possible to apply the so-called polluter pays principle, is explored.

           

 In the section devoted to the inhabitants of the submerging state, analysis is 

conducted on the assumption that the state would cease to exist. In that situation the 

need to address the legal status of these people would arise. As such, the current norms 

of international law related to this issue are listed and it is expressed what the 

presumable legal status of the citizens would be.   
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