
Abstrakt 

Analýza právní ochrany obyvatelstva zanikajících ostrovních států 

Zvyšování hladiny světových oceánů, ke kterému dochází v důsledku tzv. globálního 

oteplování, v současné době představuje hrozbu zejména pro nízko položené ostrovní státy. 

Hovoříme o tzv. zanikajících ostrovních státech. Předložená diplomová práce se zabývá 

pouze dílčí problematikou, a sice právní ochranou jejich obyvatel. Hlavním cílem práce je 

poskytnout základní přehled ochranných instrumentů a hodnotit jejich případnou aplikaci. 

Text je členěn do tří částí. První kapitola se věnuje pojmu „zanikající ostrovní stát“, 

původu zániku a některým jeho důsledkům. Zvláštní význam je připisován podkapitole, 

věnující se zániku státu obecně. Teorie sice uznává zaplavení území jako jeden ze způsobů 

zániku státu, praxe ovšem takový případ nezná. Právě absence obdobných případů je 

důvodem, proč mezinárodní právo nenabízí jasnou odpověď na právní subjektivitu 

zatopeného státu. Odpověď na to, zda stát, který se nachází pod hladinou moře, zaniká jako 

subjekt mezinárodního práva nebo nikoliv, je přitom klíčová, chceme-li definovat status jeho 

obyvatel, a vymezit nástroje, které jejich ochranu zajišťují. 

Druhá kapitola pojednává o prostředcích ochrany, kterými disponuje stát samotný. 

Kapitola vychází z předpokladu, že stát je ten, který je povinen chránit svoje vlastní 

obyvatelstvo. V úvodní části se proto kapitola pokouší najít pramen této povinnosti, kterou 

si autorka dovolila označit jako „primární povinnost“. 

Třetí kapitola pojednává o dalších možných ochranných instrumentech a poskytuje 

jejich (jistě neúplný) výčet. Kapitola analyzuje možné využití práva lidských práv, 

uprchlického práva, práva osob bez státní příslušnosti a jiných nástrojů, jako je právo 

humanitární, právo životního prostředí a koncept odpovědnosti za ochranu. Uvedené 

ochranné prostředky je přitom možné aplikovat zejména tehdy, selhává-li stát ve své primární 

povinnosti chránit. Kapitola se též úzce věnuje tématu ochrany de lege ferenda.  

Na závěr je nutné poznamenat, kterými otázkami se diplomová práce nezabývá. Zánik 

ostrovního státu představuje z pohledu mezinárodního práva komplexní a složitou otázku. 

Předložená diplomová práce proto poskytuje pouze základní přehled, přičemž se soustředí 



zejména na ty dílčí aspekty, které souvisejí s tématem ochrany obyvatel. Práce též postrádá 

bližší pohled na regionální právní nástroje a nevěnuje se sociálním a kulturním aspektům 

migrace obyvatel, které jsou však neméně zajímavé. 

 


