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Úvod 

Zaplavení státu, jako jeden ze způsobů zániku státu, teorie sice uznává1, ale praxe 

tento případ nezná. Zvyšování hladiny světových oceánů, ke kterému dochází v důsledku tzv. 

globálního oteplování, však v současné době představuje hrozbu zejména pro nízko položené 

ostrovní státy. Hovoříme o tzv. zanikajících ostrovních státech. Mezinárodní právo nenabízí 

jasnou odpověď na právní subjektivitu zatopeného ostrovního státu. Mezinárodněprávní 

doktrína odpovědi stále hledá a názory jednotlivých autorů na danou problematiku se liší. 

Otázka zachování subjektivity takto potopeného ostrovního státu je přitom klíčová, chceme-

li definovat status jeho obyvatel. Samotný status obyvatel je pak rozhodující z hlediska 

hledání nástrojů, které jejich ochranu zajišťují. 

Problematika ochrany obyvatel zanikajících ostrovních států je dílčí problematikou 

ochrany environmentálních migrantů. Projevy klimatických změn, ke kterým řadíme i 

zvyšování mořské hladiny, totiž patří mezi tzv. environmentální důvody migrace osob.2 

Mezinárodní společenství nahlíží na obyvatelé putující ze zanikajících ostrovních států jako 

na ekonomické migranty, kteří hledají lepší, ekonomicky výhodnější místo pro život. Za 

hranicemi státu jejich osud bývá nejistý, neboť záleží na státu samotném, zda ekonomického 

migranta na své území vpustí či ne. Obyvatelé zanikajících ostrovních států však často nemají 

jinou možnost, než opustit své domovy a svou zemi. Potíž spočívá v neexistenci 

mezinárodněprávní úpravy, která by definovala environmentální migranty jako zranitelnou 

skupinu, odrážela jejich specifické postavení, a zajišťovala tomu odpovídající ochranu. 

Studie odhadují, že do roku 2050 může počet osob migrujících z důvodu negativního 

                                                
1 Např. v POTOČNÝ, M., ONDŘEJ, J. Mezinárodní právo veřejné – Zvláštní část. 6., doplněné a rozšířené 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 35, se uvádí, že jsou „pouze teoreticky myslitelné případy zániku státu po 
úplné ztrátě jeho materiálních předpokladů, tj. jak územní, tak lidské složky.“ Jako příklad se uvádí úplné 
vystěhování obyvatelstva, ke kterému může dojít právě zaplavením ostrovního státu. 
2 Osoby migrující z důvodu částečného či úplného zaplavení území literatura nazývá tzv. pozvolné 
environmentální migranty. Podrobnější dělení viz STOJANOV, R., KELMAN, I., DUŽÍ, B. Fenomén 
environmentální migrace. In: HONUSKOVÁ, V., FLÍDROVÁ, E., JANKŮ, L. a kol. Dnes migranti, zítra 
uprchlík? : postavení migrantů, kteří potřebují ochranu, v mezinárodním právu. Praha: Univerzita Karlova 
v Praze, Právnická fakulta, 2014, s. 37-46. 
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vlivu klimatických změn na jejich životy dosáhnout až výše 200 milionů.3 Zvyšování mořské 

hladiny již nyní ovlivňuje řadu lidských životů.4 Jsou to skutečné ostrovní státy a skutečné 

lidské příběhy. Na první pohled se může snadno zdát, že zánik státu je věcí státu samotného. 

Avšak není tomu tak. Okamžikem opuštění území vlastního státu jeho obyvateli se tito 

obyvatelé stávají záležitostí státu, na jehož území se ocitli. Tento bude muset rozhodnout, 

zda běžence vpustí na území či nikoliv, a zda jim udělí oprávnění k pobytu. Na udělení 

oprávnění k pobytu přitom nárok není. Za předpokladu trvalého zaplavení jejich domovského 

státu, kam budou běženci navráceni, bude-li jejich žádost o vydání oprávnění k pobytu na 

cizím území zamítnuta? Jak cizí stát naloží s masovým přílivem obyvatelstva zanikajících 

ostrovních států? Je skutečně spravedlivé takové břemeno ponechat na zádech jen některých 

států, anebo bychom jako součást mezinárodní rodiny měli nabídnout pomocnou ruku? 

Všechny tyto otázky, a mnoho dalších níže uvedených, se staly důvodem pro vznik 

předložené diplomové práce. 

Práce si stanovila následující výzkumné otázky. Co lze přesně chápat pod pojmem 

„zanikající ostrovní stát“ (angl. disappearing, neboli sinking state island) – fenomén, který 

v poslední době budí značnou pozornost?5 Zaniká potopený stát skutečně dle pravidel 

mezinárodního práva? Pokud ano, jaká ochrana náleží jeho obyvatelstvu? Existuje nějaký 

právní základ povinnosti státu ochránit své obyvatelstvo a území? Jaké má stát možnosti za 

účelem jejich ochrany? Jakými vlastními ochrannými prostředky disponuje? Nebude-li stát 

schopen ochránit své vlastní obyvatelé, jaké jiné ochranné mechanismy lze, či by bylo možné 

                                                
3 IOM. IOM Migration Research Series: Migration and Climate Change, s. 11 [online]. Dostupné na: 
http://www.iisd.org/pdf/2008/migration_climate.pdf [cit. 5. 6. 2016]. 
4 Např. článek, který popisuje vliv zvýšení mořské hladiny na Marshallovy ostrovy. You’re making this island 
disappear. In: www.cnn.com [online]. Dostupné na: 
http://edition.cnn.com/interactive/2015/06/opinions/sutter-two-degrees-marshall-islands/ [cit. 2. 3. 2016]. 
5 Např. SVÁČEK O. Mezinárodněprávní aspekty trvalého zaplavení státního území, nebo HLADKÁ, E. 
Zanikne stát, ztratí-li území? In: BUREŠ, P., FAIX M., SVÁČEK O. a kol. Mezinárodněprávní aspekty vzniku 
a zániku státu. 20. výročí vzniku samostatné České republiky a Slovenské republiky. Olomouc: Univerzita 
Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 2013. Též GERRARD, M. B., WANNIER, G. E. Threatened Island 
Nations: Legal Implications of Rising Seas and a Changing Climate. Cambridge: Cambridge University Press, 
2013, a dále YAMAMOTO, L., ESTEBAN, M. Atoll Island States and International Law: Climate Change 
Displacement and Sovereignty. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014. 
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a za jakých předpokladů použít na ochranu běženců ze zanikajících ostrovních států? Jak by 

taková ochrana měla ve skutečnosti vypadat?  

Výše uvedené výzkumné otázky předurčily strukturu a průběh diplomové práce. 

Práce je členěná do tří hlavních kapitol. První kapitola se věnuje pojmu „zanikající ostrovní 

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

věnující se zániku státu obecně. Jak již bylo uvedeno výše, skutečnost, že stát zanikne jako 

subjekt mezinárodního práva, podstatně ovlivňuje právní status jeho obyvatelstva, proto i 

„status“ ochrany, která mu náleží. Druhá kapitola pojednává o vlastních prostředcích 

ochrany, kterými disponuje stát samotný. Třetí kapitola analyzuje jiné možné ochranné 

instrumenty a poskytuje jejich (jistě neúplný) výčet. Kapitola se též úzce věnuje tématu 

ochrany de lege merenda. Z důvodu zpracování tématu jinými posluchači Právnické fakulty 

Univerzity Karlovy6 je této ochraně věnována menší pozornost. 

 Na úvod je též potřeba poznamenat, kterými otázkami se práce záměrně nezabývá, 

neboť by svým zpracováním přesahovaly rozsah zvoleného tématu ochrany obyvatel. Zániku 

ostrovního státu z hlediska mezinárodního práva je věnován jen malý prostor kapitoly první, 

ačkoliv by si jistě zasloužil větší místo. Práce se soustředí zejména na mezinárodněprávní 

úpravu ochrany, a proto postrádá bližší pohled na regionální ochranné mechanismy. Je též 

nutné připomenout, že je na téma nahlíženo ryze z právního hlediska. Práce se proto rovněž 

nevěnuje sociálním a kulturním aspektům migrace obyvatel, které jsou neméně zajímavé.  

 Předložená práce je zpracovaná metodou analytickou. Jejím hlavním cílem je 

zmapovat existenci ochranných nástrojů právního i neprávního charakteru a hodnotit jejich 

aplikaci. V práci je užita též metoda deskriptivní, která se na některých místech jevila jako 

vhodnější. 

 Práce se opírá o primární zdroje - zejména úmluvy a právní dokumenty nezávazného 

charakteru. Dalším zdrojem poznání se staly sekundární prameny, které lze v zahraničí 

označit za hojné. Environmentální migrace, ochrana migrantů před negativními vlivy 

                                                
6 Např. studentské práce „Environmentální migranti“ autorky Mgr. Štěpánky Řandové a „Problematika migrace 
z environmentálních důvodů“ autorky Mgr. Elišky Dvorské.  
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klimatických změn, a obecně vliv klimatických změn na mezinárodní právo, to jsou všechno 

témata, kterým je v současné době věnována stále větší pozornost. Na domácí scéně se tématu 

věnuje jen několik autorů, a tak se práce opírá zejména o zahraniční publikace. Významným 

pramenem se staly též periodika a články v nich obsažené.  
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1 Zanikající ostrovní státy – pojem, důsledky, východiska 

1.1 Pojem zanikající ostrovní stát  

Mezinárodní právo veřejné jednotnou definici pojmu „ostrovní stát“ neobsahuje. 

Ostrovní stát však můžeme definovat jako část pevniny, která je obklopená vodou, a která 

zároveň naplňuje základní prvky státnosti. Obecné mezinárodní právo formovalo trojici 

konstitutivních prvků státu, kterými jsou území, obyvatelstvo a veřejná moc.7 Tuto trojici 

převzala a právně zakotvila Konvence o právech a povinnostech států z roku 1933 

(Montevideo Convention on Rights and Duties of States, dále jen „Montevidejská úmluva“), 

která k ní přidala prvek čtvrtý -  a sice schopnost vstupovat do vzájemných vztahů s jinými 

státy.8 Pro úplnost definice uvádíme též Článek 121 Úmluvy Organizace spojených národů 

o mořském právu z roku 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea, dále jen 

„UNCLOS“), věnující se režimu ostrovů, který navíc vyžaduje, aby tento vznikl přirozeně 

(tedy nikoliv uměle s pomocí člověka), a aby se nacházel nad hladinou vody.9 Pro představu, 

z celkového počtu všech nezávislých států existujících na naší planetě tvoří ostrovní státy 

přibližně jednu čtvrtinu, a to rozhodně není zanedbatelné číslo.10 Dokážeme si představit, že 

by čtvrtina dnes existujících států úplně zanikla? 

Jako zanikající (angl. disappearing), či potápějící se (angl. sinking) byly ostrovní 

                                                
7 MALENOVSKÝ, J. Mezinárodní právo veřejné: jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům, zvláště 
k právu českému. 5., podstatně upravené a doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita a Doplněk, 2008, s. 
108.  
8 Článek 1 Montevidejské úmluvy. Znění dostupné na: 
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/LON/Volume%20165/v165.pdf [cit. 2016-03-21]. Ačkoliv se 
jedná o regionální dokument, úmluva je často doktrínou citována jako základní zdroj definice státu a jeho 
mezinárodní státnosti. 
9 Úmluva UNCLOS publikována pod Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 240/1996 Sb., o sjednání 
Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu, část VIII, článek 121. In: Sbírka zákonů České 
republiky, 1996, částka 71, s. 3026. Dostupné také na: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/SearchResult.aspx?q=240/1996&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy. 
10 OSN. Růst počtu členů Organizace spojených národů, 1945 - současnost (Growth in United Nations 
membership, 1945-present) [online]. Dostupné na: http://www.un.org/en/sections/member-states/growth-
united-nations-membership-1945-present/index.html [cit. 11. 12. 2015]. 
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státy poprvé označeny tzv. Čtvrtou hodnotící zprávou (Fourth Assessment Report, AR4) 

Mezivládního panelu pro změny klimatu v roce 2007 (Intergovernmental Panel on Climate 

Change, dále jen „IPCC“). Cílem této zprávy bylo upozornit na zranitelnost nízko 

položených ostrovních států (především těch, nacházejících se v Tichém oceánu) vlivem 

klimatických změn, resp. jejich projevů (jako jsou např. dlouhá neobvyklá období sucha či 

naopak dešťů, které často způsobují záplavy, dále hurikány, zvyšování mořské hladiny, a 

jiné).11 Složitost environmentálních procesů je však příčinou, proč je pevné, 

nezpochybnitelné pojítko mezi klimatickými změnami a postupným zánikem ostrovních 

států odborníky často odmítáno.12 Pro účely uchopení zvoleného tématu předložené 

diplomové práce si vystačíme s jejich jednodušším schématem. Vysoká koncentrace 

antropogenních skleníkových plynů v ovzduší je jedním z největších původců růstu průměrné 

globální teploty (tzv. globální oteplování).  Vlivem globálního oteplování pak dochází k růstu 

průměrné teploty moří a k tání ledovců a půdy v polárních oblastech planety, což zapříčiňuje 

zvyšování mořské hladiny.13 IPCC vydalo na přelomu roku 2013 a 2014 novou, tzv. Pátou 

hodnotící zprávu (Fifth Assessment Report, AR5, dále v textu jen „Zpráva IPCC“), dle které 

(na základě vědeckých poznatků a zjištění shromážděných mezi lety 1971 a 2010) bude i 21. 

století poznamenáno trendem globálního oteplování. Zpráva předpověděla, že do roku 2100 

                                                
11 IPCC. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to 
the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, UK: Cambridge 
University Press, 2007 [online]. Dostupné na: https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-
report/ar4/wg2/ar4_wg2_full_report.pdf [cit. 11. 12. 2015]. 
12 McADAM, J.“Disappearing states”, statelessness and the boundaries of international law, s.4 [online]. 
Dostupné na: http://ssrn.com/abstract=1539766 [cit. 15. 12. 2015]. Opačný názor na zánik ostrovních států 
představuje článek publikovaný na internetových stránkách www.nationalgeographic.com, ve kterém se uvádí, 
že studie prokázaly kladnou reakci ostrovů na probíhající klimatické změny, která spočívá v jejich růstu a změně 
tvaru (tedy nedochází k jejich zatopení) viz Will Pacific Island Nations Disappear as Seas Rise? Maybe Not: 
Reef islands can grow and change shape as sediments shift, studies show. In: www.nationalgeographic.com  
[online]. Poslední změna 13. 2. 2015. Dostupné na: http://news.nationalgeographic.com/2015/02/150213-
tuvalu-sopoaga-kench-kiribati-maldives-cyclone-marshall-islands/ [citováno 29. 5. 2016]. 
13 Bližší pojednání o příčinách změn globálního klimatu viz ŽÁKOVSKÁ, K., LIPOVSKÝ, M. Ochrana 
lidských práv v kontextu nedobrovolné environmentální migrace. In: CHOCHOLÁČKOVÁ, K. et al. Nová 
lidská práva. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, s. 25. 
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dojde k nárůstu mořské hladiny v průměru až o 1 metr.14 Tento trend představuje hrozbu 

zejména pro nízko položené ostrovní státy. 

Logickým důsledkem zvyšování hladiny světových oceánů je postupné zmenšování 

území ostrovního státu, zejména nízko položeného, které povede až k jeho úplnému 

zaplavení. Je však pravděpodobné, že se z důvodu zhoršení životních podmínek, které ostrov 

již nebude schopen zajistit, stane tento neobyvatelným daleko dříve. Úbytek zásob pitné 

vody, či kontaminace obdělávané zemědělské půdy (která vedle rybářství bývá tradičním 

zdrojem obživy obyvatel ostrovů) slanou vodou budou zřejmě prvními závažnějšími důvody 

pro opuštění ostrova jeho obyvatelstvem. Proto hovoříme-li o zániku ostrovního státu, máme 

tím na mysli jak jeho úplné zaplavení, tak i jeho zánik jakožto místa pro život, kdy ostrov 

ještě není zcela zatopen.15 Je potřeba si uvědomit, že zaplavení ostrovů nepředstavuje náhlou 

situaci, ale jedná se o postupný proces. Je též nutné rozlišovat mezi zánikem fyzickým, 

kterým rozumíme úplné zatopení ostrova, a zánikem dle mezinárodního práva, který může 

nastat později (anebo naopak dříve), v závislosti na vlastním rozhodnutí ostrovního státu 

ohledně jeho existence, či na reakci mezinárodního společenství. K uvedeným rozlišením 

zániku státu se budeme opakovaně vracet, neboť mají odlišný vliv na status obyvatel a na 

jejich ochranu.  

Zánik ostrovního státu, ať již v jakékoliv jeho podobě, je doprovázen celou řadou 

vnitrostátních a mezinárodních právních otázek. Přestane-li stát naplňovat některý ze čtyř 

prvků mezinárodní státnosti dle Montevidejské úmluvy, můžeme bezpečně říci, že z hlediska 

mezinárodního práva zanikl? Lze konstitutivní prvky státnosti Montevidejské úmluvy vůbec 

použít jako kritéria pro vymezení definice jeho zániku? Můžeme ostrovní stát označit za stále 

existující entitu mezinárodního práva, došlo-li k jeho úplnému zaplavení? Jaký je okamžik 

zániku státu – záleží na jeho samotném rozhodnutí, anebo záleží na postoji mezinárodního 

                                                
14 IPCC. Summary for Policymakers. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of 
Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2013, s. 25-26 [online]. Dostupné na: 
http://www.ipcc.ch/activities/activities.shtml [cit. 14. 2. 2016]. 
15 McADAM, J.“Disappearing states”, statelessness and the boundaries of international law, s.4 [online]. 
Dostupné na: http://ssrn.com/abstract=1539766 [cit. 15. 12. 2015]. 
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společenství? Jaké má stát možnosti, chce-li i nadále existovat? Zanikne-li, zaniká i státní 

občanství? Jaké má stát povinnosti vůči svým státním občanům a vůbec obyvatelstvu? Stává 

se jeho občan migrantem či uprchlíkem? Nebo snad bezdomovcem? Je mezinárodní 

společenství zatíženo břemenem pomoci či nikoliv?  

Cílem této práce je nalézt odpovědi na uvedené otázky, či se o to alespoň pokusit a 

nastínit možné. Odpovědi budou jen teoretického charakteru, neboť pouze praxe (skutečný 

zánik ostrovního státu zatopením) ukáže, jakým směrem se mezinárodněprávní doktrína i 

mezinárodní právo nakonec vydají. Jádro práce činí pouze dílčí problematika, tj. právní 

ochrana obyvatelstva ostrovního státu s důrazem na ochranu jeho vlastních občanů. 

 Vycházíme tedy z následujícího. Skutečnost, že hrozí nebezpečí, že v určitém bližším 

časovém horizontu dojde k zániku státu jeho zaplavením, otevírá celou řadu výše uvedených 

otázek. Mezinárodněprávní doktrína prozatím nezaujala jednotný postoj, co se týče 

státoprávního osudu zanikajících ostrovních států. Jednotný mezinárodní pozitivněprávní 

rámec ochrany jeho obyvatelstva též nebyl zformulován. Hledáme proto existující a možné 

prameny takové právní ochrany. Zánik chápeme jako zánik místa, který je vhodný pro lidský 

život. Zdůrazňujeme, že až zánik dle pravidel mezinárodního práva bude mít rozhodující vliv 

na existenci povinnosti státu samotného postarat se o své vlastní obyvatelstvo. 

V závěru zmíníme státy, které již byly nuceny na některé z položených otázek hledat 

odpovědi. Státy se nacházejí především v Tichém a Indickém oceánu a těmito jsou: 

Maledivská republika, Vanuatská republika, Marshallovy ostrovy, Federativní státy 

Mikronésie, Palauská republika, Republika Kiribati, Republika Nauru, Tuvalu, Seychelská 

republika, Ostrovy Torresova průlivu, Šalamounovy ostrovy a Carteretovy ostrovy. 

1.2 Některé relevantní důsledky zániku ostrovního státu  

Abychom si uvědomili skutečnou tíhu situace, kterou zánik ostrovního státu 

představuje pro mezinárodní společenství a mezinárodní právo, je nutné nastínit důsledky, 

které takovým zánikem státu mohou nastat. Níže uvádíme pouze některé, pro nás relevantní. 

Na úvod též připomeneme, že zánik ostrovního státu, jež je použit v názvu této podkapitoly, 

nechápeme jako zánik dle mezinárodního práva. Chápání zatopeného státu jako zaniklého 
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subjektu není v mezinárodněprávní doktríně uzavřenou otázkou, jak uvidíme v jedné z níže 

uvedených kapitol. Označení podkapitoly je pouze reflexí jeho zániku pod hladinou moře. 

Jedním z důsledků zániku ostrovního státu bude zajisté migrace jeho obyvatel. 

Migrace je člověku přirozená.16 Je přirozenou reakcí s cílem přežít. Je adaptací na nastalou 

situaci. Pokud je příčinou migrace pomalé zaplavení území vlivem zvyšování hladiny 

světových oceánů, pak hovoříme o tzv. environmentální migraci. K této dochází primárně v 

mezích hranic dotyčného státu (tzv. vnitřní přesídlování), může však nabýt i přeshraničního 

charakteru (vnější přesídlování), zejména pokud dojde k úplnému zaplavení ostrovního státu. 

Vnitřní přesídlenci bývají pod ochranou státu jejich pobytu, neboť primárním nositelem 

povinností, souvisejících s přesídlením obyvatelstva i jeho následným osudem, je domovský 

stát. Na druhou stranu, mezinárodní právo pozitivní neobsahuje normy chránící vnější 

přesídlence, a jejich pobyt za hranice vlastního státu je proto nejistý.17 Mohli bychom říci, že 

uvedené dělení přesídlenců sleduje i samotnou strukturu této diplomové práce. Práce se totiž 

ve své první části soustředí na ochranné mechanismy státu samotného (jejichž základem je 

primární povinnost státu), a následně v druhé části na jiné ochranné mechanismy, které jsou 

aplikovatelné právě na případy vnějšího přesídlení, kdy primární povinnost státu selhává. Na 

závěr upozorníme, že migrace nemusí být nutně vhodným či možným řešením. Existuje 

studie, která uvádí, že pouze 26% obyvatel ostrovů Kiribati, Nauru a Tuvalu bude disponovat 

dostačujícími finančními prostředky na případný přesun, bude-li nutný.18 

 Dalším důsledkem úplného zaplavení ostrovního státu se pravděpodobně stane i jeho 

zánik jako subjektu mezinárodního práva, člena mezinárodního společenství. Slovo 

                                                
16 BEDFORD, R. Environmentally-Induced Migration within the Context of Existing Migration Petterns. 
Climate Change and Migration in the South Pacific Region: Policy Perspectives Conference, Wellington, 9-10 
July 2009, citováno in McADAM, J.“Disappearing states”, statelessness and the boundaries of international 
law, s. 5 [online]. Dostupné na: http://ssrn.com/abstract=1539766 [cit. 21. 2. 2016]. 
17 ŽÁKOVSKÁ, K. Postavení a ochrana environmentálních migrantů v mezinárodním právu. In: 
HONUSKOVÁ, V., FLÍDROVÁ, E., JANKŮ, L. a kol. Dnes migranti, zítra uprchlík? : postavení migrantů, 
kteří potřebují ochranu, v mezinárodním právu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014, s. 
53-54. 
18 viz UNESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific). Climate Change 
and Migration in the Pacific: links, attitudes, and future scenarios in Nauru, Tuvalu and Kiribati [online]. 
Dostupné na: http://www.unescap.org/sites/default/files/PCCM%20-%20%20Survey%20Fact%20Sheet.pdf. 
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„pravděpodobně“ jsme užili proto, že se praxe s tímto způsobem zániku státu zatím nesetkala. 

Jak uvidíme níže, v současném mezinárodním právu panuje tzv. silná myšlenka kontinuity 

státu. To znamená, že na ostrovní stát, jehož území je zcela zaplaveno, bude mezinárodní 

společenství zřejmě stále nahlížet jako na plnohodnotný subjekt práva. Tato myšlenka však 

představuje výrazný odklon od zásady teritoriality - zásady, na které již tradičně staví celý 

mezinárodní systém, a která klade důraz na existenci území, toho hmotného substrátu, který 

činí stát státem. O této problematice blíže pojednává kapitola 1.3.  

Dojdeme-li k závěru, že stát zatopením zaniká jako subjekt mezinárodního práva, 

negativním projevem jeho zániku se musí nutně stát i přetržení státoobčanského poměru mezi 

státem a jeho vlastními občany, který označujeme jako státní občanství. Občané státu se 

ocitnou ve stavu, kdy nejsou pod ochranným štítem vlastního státu. Za předpokladu že nejsou 

nositeli vícero státních občanství, pak nebudou chráněni ani žádným jiným existujícím 

státem. Tento stav nazýváme apatridismem a je z hlediska mezinárodního práva nežádoucí. 

O problematice apatridismu bude pojednáno zčásti v kapitole 2.1, věnující se obyvatelstvu 

státu a povinnostem státu vůči němu, a dále pak v kapitole 3.3, věnující se ochraně osob 

prostřednictvím právní úpravy osob bez státní příslušnosti. 

Postupné zmenšování území ostrovního státu může mít dále vliv na užití tzv. zón 

mořského práva v jeho okolí (pobřežní moře, přilehlou zónu, výlučnou ekonomickou zónu a 

kontinentální šelf), zvláště těch, které jsou dle úmluvy UNCLOS vázané na státní pobřeží. 

Jakýkoliv pohyb státního pobřeží bude znamenat též pohyb zón mořského práva. Úplné 

zatopení ostrovního státu též povede k zániku základní pobřežní linie. Tato skutečnost může 

podstatně narušit ekonomickou soběstačnost ostrovního státu, která je u ostrovních států již 

tradičně vázána na rybářství a lodní dopravu. O této problematice bude pojednáno v kapitole 

1.3.1. 

Zánik ostrovního státu bude mít zajisté vliv na realizaci lidských práv jeho obyvatel. 

Výše jsme hovořili o globální změně klimatu, o trendu globálního oteplování, který je 

příčinou postupného zaplavení ostrovních států, zejména nízko položených. Rada OSN pro 

lidská práva (United Nations Human Rights Council, dále jen “UNHRC”) přijala na svém 

29. zasedání v roce 2015 rezoluci, týkající se vlivu změn klimatu na lidská práva 



 11 

(A/HRC/29/L.21). Rezoluce uznala  existenci přímých i nepřímých vlivů klimatických změn 

na efektivní uplatňování lidských práv, a poskytuje demonstrativní výčet práv, jejichž 

uplatňování může být ohroženo. Těmito jsou např. právo na život, právo na adekvátní výživu, 

právo na zdraví, právo na adekvátní bydlení, právo na sebeurčení, aj.19 Zásahům do lidských 

práv se věnuje kapitola 3.1.  

1.3 Zánik státu a otázka kontinuity 

Právní ochrana obyvatelstva zanikajícího ostrovního státu je přímo závislá na právní 

subjektivitě ostrovního státu. Bude-li z hlediska mezinárodního práva na zatopený ostrovní 

stát nahlíženo jako na stále existující, bude primárně povinností tohoto státu, aby se postaral 

o vlastní obyvatelstvo (jak uvidíme níže, svým obsahem nejširší je odpovědnost za své vlastní 

občany). Zanikne-li však stát, zanikne i státní občanství, onen úzký státoobčanský poměr, 

který je základem práv a (mnohem důležitěji) povinností ze strany státu. Zánik státu proto 

považujeme za důležitý mezník pro účely vymezení, jaký typ právní (či mimoprávní) ochrany 

bude dotčenému obyvatelstvu vlastně náležet.  V této kapitole proto hledáme odpověď na to, 

kdy lze o státu hovořit jako o zaniklém, konkrétně v souvislosti se zanikajícími ostrovními 

státy. Problém tvoří skutečnost, že podmínky zániku státu nejsou mezinárodním právem 

jednotně normované. Proto ani odpověď nebude vyčerpávající a uzavřená, a je mnohdy 

ponechána úvahám doktríny. 

Nauka rozlišuje mezi praktickými a teoretickými příklady zániku státu. Mezi 

praktické příklady (tj. ověřené praxí) řadí rozpad státu na státy jiné, spojení státu s jiným, 

vznik nového nezávislého státu a v poslední řadě vojenskou porážku ve spojení s následnou 

anexí státu. Teorie připouští i další způsoby, a hovoří pak o zániku státu z důvodu ztráty 

některého ze základních prvků státnosti (př. vymezené území nebo stálé obyvatelstvo). 

Z hlediska teorie je tak možné hovořit i o zániku státu jeho zatopením, dějiny ovšem takový 

                                                

19 UNHRC. Rezoluce pod názvem Human Rights and Climate Change, A/HRC/29/L.21 [online].  Dostupné na: 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session29/Pages/ResDecStat.aspx [cit. 15. 3. 
2016]. 
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případ neznají.20  

Odpověď na to, kdy lze vlastně na stát nahlížet jako na již zaniklý, můžeme hledat 

v rovině mezinárodní identity či subjektivity státu. Související teorie si můžeme pro účely 

zjednodušení označit jako sukcesivní a kontinuity. Je-li mezinárodněprávní subjektivita státu 

nahrazená jinou subjektivitou, dochází k tzv. sukcesi (tj. nástupnictví zejména do 

dvoustranných a mnohostranných smluv a do majetku, aktiv a dluhů21). Je-li mezinárodní 

subjektivita státu naopak zachována, pak lze tento označit za kontinuální. Státní sukcese a 

kontinuita tedy stojí proti sobě, neboť v situaci, kdy nedochází k státní sukcesi, budeme 

hovořit o kontinuitě státu, jehož mezinárodněprávní identita zůstala zachována a nedotčená 

(teorie kontinuity). Vztáhneme-li tuto úvahu na případ ostrovního státu, který se nachází pod 

hladinou moře, dojdeme k závěru, že sukcesivní teorii na tento případ nelze použít. Stát 

fyzicky zanikl (zde opět zdůrazňuji „fyzický zánik“, odlišující se od zániku dle 

mezinárodního práva), jeho území je pokryté vodou a není územního nástupce, který by 

„zdědil“ jeho území a převzal jeho mezinárodní závazky. Za použití výše uvedené teorie 

proto dojdeme k závěru, že pokud nedošlo k sukcesi, je stát stále považován za kontinuální, 

tj. z pohledu mezinárodního práva (mezinárodního společenství) stát stále existuje. I přesto, 

že v současném mezinárodním právu panuje myšlenka tzv. silné kontinuity22, lze si takový 

stát, jehož území je pod vodou a jeho obyvatelstvo proto na území jiných států (tj. bez 

vymezeného území a stálého obyvatelstva užitím terminologie Montevidejské úmluvy) jen 

těžko představit.23 Z pohledu ochrany obyvatelstva můžeme říci, že taková myšlenka 

                                                
20 POTOČNÝ, M., ONDŘEJ, J. Mezinárodní právo veřejné – Zvláštní část. 6., doplněné a rozšířené vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2011, s. 35. 
21 ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P. Mezinárodní právo veřejné. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 60 an. 
22 Dějiny skýtají případy, kdy je na stát stále nahlíženo jako na subjekt mezinárodního práva i za situace, kdy 
je vláda státu zbavená či omezená v právu vykonávat moc na svém vlastním území např. z důvodu vojenské 
okupace cizí mocností, a proto je tuto nucena vykonávat v exilu. Jako příklad uvádíme Prozatímní státní zřízení 
vedené v Londýně prezidentem Edvardem Benešem mezi lety 1940-1945. 
23 CRAWFORD, J. The Creation of States in International Law. Oxford: Oxford University Press, 2007, s. 715, 
citováno in SVÁČEK, O. Mezinárodněprávní aspekty trvalého zaplavení státního území. In: BUREŠ, P., FAIX, 
M., SVÁČEK, O. a kol. Mezinárodněprávní aspekty vzniku a zániku státu. 20. výročí vzniku samostatné České 
republiky a Slovenské republiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 2013, s. 106. 
Také viz McADAM, J.“Disappearing states”, statelessness and the boundaries of international law, s. 6 
[online]. Dostupné na: http://ssrn.com/abstract=1539766 [cit. 21. 2. 2016]. 



 13 

prospívá zejména státním občanům ostrovního státu, neboť státní občanství nezaniká, a 

občané jsou proto stále pod ochranným štítem svého vlastního státu. Na druhou stranu 

zastáváme názor, že je taková myšlenka přinejmenším kontraproduktivní, neboť se 

mezinárodní společenství států tímto de facto zbavuje potřeby otázku ochrany obyvatelstva 

zanikajícího ostrovního státu vůbec řešit. Řešení, která se státu nabízejí za účelem zachování 

jeho právní subjektivity, jsou předmětem kapitoly 2.2.  

Odpověď na to, zda zaplavený ostrovní stát přestává být subjektem mezinárodního 

práva, můžeme též hledat v rovině prvků, které činí stát státem. Zde si připomeňme, co bylo 

řečeno výše. Mezinárodněprávní definici státu (státnosti) nám nabízí Článek 1 výše zmíněné 

Montevidejské úmluvy, který vymezuje základní prvky jeho mezinárodní státnosti. Těmito 

jsou vymezené státní území, stálé obyvatelstvo, efektivní vláda a schopnost vstupovat do 

vzájemných vztahů s jinými státy. Nabízí se proto otázka, zda stát skutečně přestává být 

státem, přestane-li naplňovat některý z uvedených prvků. Odpověď je složitá a důvodů je 

hned několik. Za prvé, vzhledem k nízkému počtu států, které Montevidejskou úmluvu 

přijaly, nelze hovořit o univerzální normě mezinárodního práva.24 Za druhé,  Montevidejská 

úmluva se zabývá právy a povinnostmi států, jak z jejího názvů koneckonců i vyplývá, a ani 

v jednom ze svých článků nehovoří o podmínkách zániku státu.25 Za třetí, z dikce Článku 1 

úmluvy nevyplývá, že stát musí tyto prvky naplňovat, avšak pouze že by měl.26 Na základě 

uvedeného dospějeme k závěru, že pravidla mezinárodního práva nebrání tomu, aby stát i 

nadále existoval jako subjekt mezinárodního práva, přestane-li naplňovat některý z prvků 

státnosti. Tento názor je podepřen i institutem legitimity státní mocí, který umožnuje, aby na 

stát bylo nahlíženo jako na subjekt mezinárodního práva, i kdyby prvky státnosti 

nenaplňoval.27 Na druhou stranu lze užít i opačného argumentu, a sice že základní prvky státu 

                                                
24 Smlouvu ratifikovaly zejména státy Severní a Jižní Ameriky. 
25 GRANT, T. D. Defining Statehood, the Montevideo Convention and its Discontents. In: 37 Columbia Journal 
of Transnational Law (1999), s. 415. 
26 Článek 1 Montevidejské úmluvy, kde se uvádí, že „The State as a person of international law should posses 
the following qulifications,…“, op. cit. viz pozn. 8. 
27 MALENOVSKÝ, J. Mezinárodní právo veřejné: jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům, 
zvláště k právu českému. 5., podstatně upravené a doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita a Doplněk, 
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a státnosti již činí součást obecného mezinárodního práva z titulu historického procesu, který 

je sám vytvořil.28 Tradiční mezinárodní právo vždy počítalo s existencí alespoň minimálního 

území - hmotnou složkou, která činí stát státem. 

Následující podkapitoly nám umožní nahlédnout do každého z prvků státnosti zvlášť. 

Otázka, kterou si v následujících odstavcích klademe, je, zda si lze stát představit jako 

existující a fungující entitu i bez některého z jeho přirozených atributů, kterými jsou zejména 

jeho obyvatelstvo a území. 

1.3.1 Zanikne stát, ztratí-li území? 

 Žádná z mezinárodních norem nezakotvuje minimální velikost území, která má být 

podrobena státní moci. Požadavkem tradičního mezinárodního práva je pouze výkon státní 

moci na nějakém území.29 Zmenšování území státu jako důsledek zaplavení území mořem, 

za předpokladu že tu stále nějaké území je, proto není považováno za omezení 

mezinárodněprávní subjektivity státu.30 Je tento požadavek splněn, nachází-li se území pod 

hladinou moře? Pokud si odpovíme kladně, je stát skutečně schopen vykonávat moc nad 

územím, které objektivně není?  

Vrátíme-li se zde k výše zmíněné úmluvě UNCLOS a jejím Článku 121, status 

ostrova úmluva přiznává pouze takovému území, jež se nachází nad hladinou vody. 

V souladu se zněním úmluvy má takový „statusový“ ostrovní stát  nárok na užití tzv. zón 

mořského práva, ke kterým řadíme pobřežní moře, přilehlou zónu, výlučnou ekonomickou 

zónu a kontinentální šelf. Tyto jsou definovány základními, pobřežními liniemi ostrovního 

státu. Ztratí-li stát svoji pobřežní linii, nebude možné definovat zóny mořského práva, a 

ostrov tak ztratí prostory, na jejichž využití by dle UNCLOS měl nárok. Přirozenou reakcí 

                                                

2008, s. 108. Malenovský zde jako příklad uvádí stát anektovaný agresorem. 
28 Tamtéž. 
29 BÍLKOVÁ, V. Území státu v mezinárodním právu. In: ŠTURMA, P. (ed.) a kol. Mezinárodní právo a státní 
území. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2015, s. 9. 
30 MALENOVSKÝ, J. Mezinárodní právo veřejné: jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům, 
zvláště k právu českému. 5., podstatně upravené a doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita a Doplněk, 
2008, s. 109. 
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takového ostrova bude proto pravděpodobně usilovat o zachování jeho pobřežních linií, 

přinejmenším v jejich minimální podobě. Ovšem zde narážíme na Článek 121 odst. 3 

UNCLOS, který uvádí, že „Skály, které neumožňují trvalé osídlení nebo vlastní ekonomickou 

existenci, nemají výlučnou ekonomickou zónu ani kontinentální šelf.” Ostrovní stát proto 

nejen že zmenšováním svého území postupně ztrácí obyvatelstvo, které se na zmenšující se 

území “nevtěsná”, ale ztrátou práv, která mu plynou z mezinárodního mořského práva, 

pomalu přestává být ekonomicky soběstačným.31 Řešením v této otázce by mohla být např. 

stálá fixace současných základních pobřežních linií ostrovních států.32 Shrneme-li výše 

uvedené, území částečně či úplně zatopeného ostrovního státu sice bude de facto stále 

existovat (v případě úplného zatopení můžeme hovořit o jakémsi podmořském útvaru), avšak 

de iure mu nebudou mezinárodním mořským právem přiznána žádná práva, a je proto 

výrazně oslaben.  Zatopený ostrovní stát však v souladu s pravidly mezinárodního práva 

(nebo lépe řečeno, v důsledku jejich neexistence) nezaniká jako subjekt mezinárodního 

práva. Fyzicky též stále existuje. 

Na základě toho, co bylo uvedeno výše, vyplývá, že konkrétní a úplnou odpověď na 

otázku, zda stát skutečně zachovává svoji mezinárodní identitu i v případě ztráty svého 

vlastního území, v mezinárodním právu nenalezneme. Případné úvahy jsou ponechány 

mezinárodněprávní doktríně. Dle našeho názoru je existence státu bez jeho vlastního území 

jen těžko představitelná a dlouhodobě neudržitelná. Na druhou stranu, historie skýtá případy 

výkonu státní moci exteritoriálně, např. s pomocí tzv. institutu exilové vlády. Tento institut 

však předpokládá výkon státní moci nad obyvatelstvem stále se nacházejícím na daném 

území, a obvykle představuje jen dočasné řešení. O tzv. deteritorializovaném státu bude 

pojednáno níže. 

                                                
31 Podrobněji viz SVÁČEK, O. Mezinárodněprávní aspekty trvalého zaplavení státního území. In: BUREŠ, P., 
FAIX, M., SVÁČEK, O. a kol. Mezinárodněprávní aspekty vzniku a zániku státu. 20. výročí vzniku samostatné 
České republiky a Slovenské republiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 2013, 
s. 107-108. 
32 YAMAMOTO, L., ESTEBAN, M. Atoll Island States and International Law: Climate Change Displacement 
and Sovereignty. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014, s. 139 an. 
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1.3.2 Zanikne stát, ztratí-li obyvatelstvo? 

Dalším nezbytným prvkem státnosti je dle Montevidejské úmluvy stále obyvatelstvo. 

Mezinárodní právo veřejné, obdobně jako u velikosti území, nevyžaduje minimální počet 

jednotlivců, nad kterými má stát vykonávat svoji moc. Jediný požadavek, který se na 

obyvatelstvo klade, je jeho usedlý (neboli zakořeněný), přirozený (čili nikoliv násilně 

udržovaný) a trvalý (nikoliv přechodný) charakter. Na straně státu pak vzniká povinnost 

takový charakter zajistit a chránit.33 Otázkou však je, zda lze ještě stále hovořit o stálém 

obyvatelstvu, pokud se jeho převážná část nachází mimo území státu. Praxe ukazuje, že 

možné to je. Jako příklad je často uváděna pacifická etnická skupina Samoánů, která se z větší 

části přemístila z Nezávislého státu Samoa, tedy území vlastního státu, na Nový Zéland.34 

Obtížnější situaci vidíme v případě přesídlení veškerého obyvatelstva státu mimo jeho území 

z důvodu jeho úplného zaplavení, neboť je sporné, nakolik je takový stát schopen reálně a 

efektivně uplatňovat svoji moc nad neexistujícím územím a nad svým přesídleným 

obyvatelstvem, které se navíc bude nacházet na území jiných států, a bude tak podrobeno cizí 

územní výsosti.35 Neexistence pravidel mezinárodního práva nám však dovoluje, abychom 

na stát bez stálého obyvatelstva i nadále nahlíželi jako na  právoplatný subjekt mezinárodního 

práva. 

1.3.3 Zanikne stát, nebude-li jeho vláda efektivní? 

Efektivní charakter vlády je dalším prvkem tvořícím součást státnosti, dle našeho 

názoru nejpodstatnějším. Můžeme říci, že toto kritérium státnosti činí stát státem, neboť 

samotné území, ani stálé obyvatelstvo, a ani schopnost navazovat vztahy se státy jinými, by 

                                                
33 MALENOVSKÝ, J. Mezinárodní právo veřejné: jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům, 
zvláště k právu českému. 5., podstatně upravené a doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita a Doplněk, 
2008, s. 109. 
34 BERTRAM, G. Viability, Aid, Migration and Remittances in the Pacific: Some Thoughts. New Zealand: 
Victoria University, 2009, s. 1 [online]. Dostupné na: 
http://www.geoffbertram.com/fileadmin/Viability%20World%20Bank.pdf [cit. 12. 12. 2016]. 
35 McADAM, J. “Disappearing states”, statelessness and the boundaries of international law, s. 8 [online]. 
Dostupné na: http://ssrn.com/abstract=1539766 [cit. 21. 2. 2016]. 
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jako prvky státnosti stály bez významu, pokud by nebylo vlády, která nad územím a 

obyvatelstvem vykonává faktickou moc, a která navazuje vztahy s jinými státy (a též 

s obyvatelstvem samotným). Vláda zde představuje řídící centrum. Efektivitu vlády můžeme 

charakterizovat jako schopnost podřídit své autoritě veškeré osoby podléhající její 

jurisdikci.36 Tento prvek lze chápat i jako nezávislost (svrchovanost) státu, ve smyslu práva 

vykonávat moc nad územím i obyvatelstvem nezávisle, neboli práva samostatné nezávislé 

existence. Zaplavený ostrovní stát je stále oprávněným nositelem osobní výsosti vůči svému 

obyvatelstvu, která je však omezená územní výsosti státu, na jehož území se obyvatelé 

nachází. Toto omezení není důvodem pro jeho zánik či diskvalifikaci jako subjektu 

mezinárodního práva. Stát tak stále existuje. Otázkou zůstává, nakolik je schopen efektivním 

způsobem prosadit svoji moc.37 Dle našeho názoru může být efektivita vlády, je-li 

vykonávána za hranicemi státu, opakovaně narušována a ve výsledku značně omezována 

různými činiteli (nabytím státního občanství jiné země jeho obyvateli, omezené dodržování 

a naplňování právního řádu státu, a jiné). Z dlouhodobého hlediska může takové omezené 

vedení státu způsobit jeho podstatné oslabení, ze kterého zůstane (užijeme-li závěru ad 

absurdum) jen pouhé jméno. Stát nebude schopen prosadit svoji moc vůbec, anebo ji bude 

moci prosazovat v míře omezené. Zastáváme proto názor, že takový stav není opět 

dlouhodobě udržitelný. 

1.3.4 Shrnutí 

Na základě výše uvedeného jsme dospěli k závěru, že absence některého z prvků 

mezinárodní státnosti ještě nutně neznamená, že tento zaniká a ztrácí svoji mezinárodní 

subjektivitu. Taková absence však může znamenat jeho podstatné oslabení. Mezinárodní 

společenství může na toto oslabení a ztrátu některého z prvků státnosti reagovat též stažením 

svého předchozího uznání státu jako subjektu mezinárodního práva, což může vyústit 

                                                
36 MALENOVSKÝ, J. Mezinárodní právo veřejné: jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům, 
zvláště k právu českému. 5., podstatně upravené a doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita a Doplněk, 
2008, s. 112. 
37 McADAM, J.“Disappearing states”, statelessness and the boundaries of international law, s. 8-9 [online]. 
Dostupné na: http://ssrn.com/abstract=1539766 [cit. 21. 2. 2016]. 
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v narušení jeho diplomatických vztahů i s dalšími státy. To, zda stát zanikne nebo ne, však 

bude zřejmě záležet až na jeho vlastním rozhodnutí.38 Můžeme tak říci, že je zatopený stát  

stále členem mezinárodního společenství, členem mezinárodních organizací, a jeho 

diplomatické styky zůstávají nedotčené. I přesto, že takový stát bude zřejmě neschopen 

vstupovat do nových vztahů se jinými státy a uzavírat nové mezinárodní smlouvy, 

mezinárodní smlouvy doposud uzavřené zůstávají v platnosti.39 Opřeme-li se o tradiční teorie 

systému mezinárodního společenství, stát bez vlastního území, které by jeho obyvatelstvo 

mohlo přirozeně obývat, může představovat jen dočasný či přechodný stav. Z dlouhodobého 

hlediska si takový stát lze jen těžko představit.  

Mezinárodní právo nám jasnou odpověď neposkytuje. Doktrína též nezaujala 

jednotný postoj ohledně právní subjektivity zatopeného státu. Právní subjektivita je přitom 

základ, chceme-li jednoznačně vymezit nástroje, které ochranu obyvatel zajišťují. 

Zastáváme-li názor, že mezinárodněprávní subjektivita státu zůstala zachována, bude jeho 

primární povinností se o své obyvatelstvo postarat. O této povinnosti blíže pojednává 

kapitola 2. Zastáváme-li názor, že stát skutečně zanikl jako subjekt mezinárodního práva, 

zaniká i nositel výše zmíněné primární povinnosti. Ochranu proto budou muset zajistit jiné 

mechanismy, kterým se věnuje kapitola 3. Předložená diplomová práce se pokouší 

reflektovat tuto nejasnost, jak je možné dovodit ze samotné její struktury. 

  

                                                
38 K otázce uznání zániku státu blíže viz SVÁČEK, O. Mezinárodněprávní aspekty trvalého zaplavení státního 
území. In: BUREŠ, P., FAIX, M., SVÁČEK, O. a kol. Mezinárodněprávní aspekty vzniku a zániku státu. 20. 
výročí vzniku samostatné České republiky a Slovenské republiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 
Právnická fakulta, 2013, s. 110-112. 
39 THURER, D. The „Failed State“ and International Law. 81 International Review of the Red Cross (1999), 
s. 731. 
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2 Primární povinnost státu a ochrana jeho obyvatelstva 

Cílem této kapitoly je představit možné prostředky právního i neprávního charakteru, 

kterými disponuje samotný stát za účelem ochrany vlastního obyvatelstva a území. Abychom 

tohoto cíle dosáhli, bude nutné vymezit pojem obyvatelstvo, tj. zjistit koho je stát vlastně 

povinen chránit, případně v jakém rozsahu.  

Povinnost chránit. Je stát skutečně povinen obyvatelstvo chránit? Co je základem 

takové povinnosti? Primární povinnost40 není v žádném mezinárodněprávním dokumentu 

zakotvená ve formě určitého kogentního, obyčejového či explicitně partikulárního pravidla. 

Její existenci však můžeme dovodit z účelového zaměření a výkonné funkce státu, tj. 

společenství osob, které bylo vytvořeno za jistým účelem.  Takovým smyslem a cílem 

veškerých aktivit státu je pak mj. i život a prosperita jeho obyvatelstva, zachování jeho 

fyzické existence a fyzická ochrana a nedotknutelnost jednotlivců.41 Primární povinnost 

bychom též mohli dovodit z atributů státní suverenity, kterými jsou jeho územní a osobní 

výsost. Mohli bychom tak říci, že je primární povinnost státu konzistentní s jeho 

suverenitou.42 Na úrovni mezinárodního práva bychom existenci primární povinnosti státu 

mohli dovodit také ze závazků, které stát dobrovolně převzal přijetím různých mezinárodních 

dokumentů, jejichž účelem je zejména ochrana základních lidských práv. Povinností státu se 

tak stává zajistit ochranu těchto základních práv svých obyvatel, jako je např. právo na život. 

Odhlédneme-li od hledání (státo)právního zakotvení takové povinnosti, skutečně si lze jen 

stěží představit stát, kterému by taková povinnost nebyla přirozená. Celý systém 

mezinárodního společenství, mezinárodního práva, se již tradičně opírá o myšlenku hmotné 

(teritoriální, územní) i personální (lidské) složky státu. Je přirozenou reakcí státu postarat se 

o své vlastní obyvatelstvo i území, o tuto personální i hmotnou složku svého bytí, neboť tyto 

                                                
40 Pro účely diplomové práce jsme si dovolili užít svoje označení pro povinnost státu postarat se o svoje vlastní 
obyvatelstvo i území. Tímto označením je „primární povinnost“. 
41 KLÍMA, K. a kol. Státověda. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s. 155-156. 
42 GOODWIN-GILL, G. S., McADAM, J. The Refugee in International Law. Third Edition. Oxford: Oxford 
University Press, 2007, s. 3-4.  
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složky činí stát státem. Tato myšlenka je koneckonců též součástí přirozeného práva státu na 

sebeobranu zakotveného v Článku 51 Charty OSN z roku 1945 (Charter of the United 

Nations). Práva bránit svoje území i obyvatelstvo.43  

Na základě výše uvedeného lze uzavřít, že tato primární povinnost, povinnost chránit 

to, co činí stát státem (či dokonce i právo), skutečně existuje. Co je obsahem takové 

povinnosti? Odlišný bude zajisté obsah primární povinnosti každého státu vůči svému 

vlastnímu obyvatelstvu. Jak uvádí Hathaway v jedné ze svých publikací: „Neexistuje žádný 

univerzálně akceptovaný standard kvality lidského života ani úroveň role, kterou by vláda 

měla hrát v naplňování nadějí a potřeb obyvatelstva. Tato mnohost zkušeností a náhledů 

omezuje jakýkoliv pokus o jasné vymezení povahy povinnosti ochrany, jíž je stát povinován 

svému lidu, jak je zjevné z poddajnosti mezinárodního práva tváří v tvář kulturním rozdílům 

a svrchované autonomii.“44 Obsah takové povinnosti však nebude stejný vůči veškerému 

obyvatelstvu nacházejícímu se na území státu. Jak uvidíme níže, obyvatelstvo státu sestává 

z jednotlivců, kteří se vyznačují odlišným poměrem vůči státu. Každý tento poměr je přitom 

jedinečný a jeho obsahem jsou specifická práva jednotlivců na straně jedné a povinnosti státu 

na straně druhé.  

2.1 Obyvatelé zanikajícího ostrovního státu – pojem a povinnost 

státu 

Než přistoupíme k samotnému tématu kapitoly, je nutné vysvětlit, co vlastně chápeme 

pod pojmem obyvatelstvo.  Obyvatelstvem ostrovního státu rozumíme všechny osoby, i 

fyzické i právnické, nacházející se na jeho území. Těmito jsou státní občané a cizinci, a dále 

osoby bez státní příslušnosti (apatridé, neboli také bezdomovci), osoby požívající územní 

(politický azyl) a uprchlíci. Vůči těmto osobám má stát, na jehož území se nacházejí, 

                                                
43 Článek 51 Charty OSN. Znění dostupné na: http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/charta-
organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf. 
44 HATHAWAY, J. C. The Law of Refugee Status. Toronto: Butterworths, 1996, s. 105-106, citováno in 
MOLEK, P. Právní pojem „pronásledování“ v souvislostech evropského azylového práva. 1. vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2010, s. 51. 
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povinnost, která buď pramení z užšího tzv. státoobčanského poměru mezi státem a jedincem, 

anebo ze závazků převzatých na základě partikulárních či obecných norem mezinárodního 

práva (viz výše).45 Níže se věnujeme každé skupině obyvatelstva a snažíme se zjistit, jaká je 

šíře primární povinnosti státu. 

2.1.1 Státní občané jako obyvatelé 

Svým obsahem nejširší je povinnost státu, kterou má vůči svým vlastním občanům. 

Proto je také primárním záměrem této práce mapovat právní ochranu státních občanů 

zanikajícího ostrovního státu. Státní občanství je institutem vnitrostátního práva, který 

definujeme jako osobní a právní poměr trvalejšího charakteru mezi konkrétní fyzickou 

osobou a konkrétním státem. Obsahem takového vztahu jsou vzájemná práva a povinnosti, 

vymezená právním řádem toho kterého státu. Na straně jednotlivců se typicky jedná o právo 

na pobyt na území, právo na ochranu ze strany zastupitelských úřadů státu v cizině, a 

nápodobně.46 V literatuře se lze také setkat s pojmem státní příslušnost, která se však pojí 

s právnickými osobami. Pro tyto je, obdobně jako u fyzických osob, rozhodný úzký a trvalý 

svazek se státem (definován buď místem právního sídla právnické osoby, místem její 

inkorporace, anebo místem převládajícího kapitálového zájmu47), a jedná se proto o vztah 

analogický poměru státoobčanskému. Zánik ostrovního státu bude mít největší dopad na jeho 

vlastní občany. Jeho občané jsou po dobu trvání státoobčanského poměru pod ochranným 

štítem svého státu. Zanikne-li stát jako subjekt mezinárodního práva, dojde zřejmě i k zániku 

státního občanství, které je vázáno výlučně na stát. V důsledku zániku státního občanství, 

má-li osoba jen jedno, se tato ocitne ve stavu, který nazýváme apatridismem (neboli 

bezdomovectvím). Jedná se o nežádoucí stav, který charakterizujeme jako stav, za kterého 

daná osoba není pod ochranou žádného státu, neboť jeho vnitrostátní pravidla postrádají 

                                                
45 POTOČNÝ, M., ONDŘEJ, J. Mezinárodní právo veřejné – Zvláštní část. 6., doplněné a rozšířené vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2011, s. 50-51. 
46 ČERNÝ, J., VALÁŠEK, M. České státní občanství. Ucelený výklad právních předpisů upravujících státní 
občanství České republiky v návaznosti na státní občanství ČSR, ČSSR, ČSFR. Praha: Linde Praha, a.s., 1996, 
s. 15-16. 
47 viz ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P. Mezinárodní právo veřejné. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 341. 
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normu, na základě které by bylo možné tuto osobu označit za státního občana. Jak uvidíme 

níže48, mezinárodněprávní úprava postavení osob bez státní příslušnosti se snaží regulovat 

tento nežádoucí stav formou prevence a formou usnadnění naturalizačního řízení v zemi, kde 

se tyto osoby momentálně zdržují. 

2.1.2 Cizí státní občané jako obyvatelé 

Cizinci, tedy cizí státní občané, podléhají územní výsosti státu pobytu, a jsou proto 

povinni chovat se v souladu s jeho právním řádem. Zdržují se na území krátkodobě (typicky 

turisté), dlouhodobě (za účelem studia, zaměstnání), či trvale (typicky po delší době 

v důsledku již hlubší integrace do společnosti). Domovský stát neztrácí veškerou moc nad 

těmito osobami a uplatňuje tzv. výsost osobní, avšak jen potud, pokud se nedostane do 

rozporu s územní výsostí státu pobytu.49 Svým pobytem na území cizího státu cizinec 

nepozbývá státoobčanského statusu vůči svému domovskému státu, a stát domovský proto 

stále zůstává primárně povinným. Ocitne-li se cizinec v situaci trvalého zaplavení místa jeho 

pobytu na území cizího státu, má možnost návratu na území státu, jehož je státním občanem.  

2.1.3 Uprchlíci jako obyvatelé 

Dalšími jednotlivci nacházejícími se na území ostrovního státu mohou být uprchlíci. 

Definici uprchlíka nám nabídla Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951, 

doplněná o Protokol z roku 1967  (dále jen „Ženevská úmluva“). Uprchlík je osoba, která se 

nachází mimo svůj domovský stát, neboť má obavy před pronásledováním, které jsou zcela 

oprávněné. Přičemž motivem pronásledování jsou důvody rasové, náboženské, národnostní, 

příslušnost k určitým společenským vrstvám nebo zastávání určitých politických názorů, a 

tato osoba zároveň nemůže přijmout ochranu svého domovského státu, anebo ji vzhledem ke 

shora uvedeným obavám odmítá.50 O uprchlících blíže pojednává kapitola věnující se 

                                                
48 V kapitole 3. 3, která pojednává o právní úpravě postavení osob bez státní příslušnosti jako o ochranném 
instrumentu. 
49 viz ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P. Mezinárodní právo veřejné. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 348. 
50 Článek 1 Ženevské úmluvy (publikované jako Sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 208/1993 Sb., o 
přijetí Úmluvy o právním postavení uprchlíků a o přijetí Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků). 
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ochraně obyvatelstva zanikajícího ostrovního státu prostřednictvím uprchlického práva 

(kapitola 3.2). Ženevská úmluva rozlišuje tři typy režimů zacházení, které jsou státy pobytu 

povinny uprchlíkům zabezpečit, v závislosti na právech, která jsou jim přiznána. Jedná se o 

režim národní, režim doložky nejvyšších výhod a režim nejpříznivějšího zacházení.51 Dojde-

li k zaplavení ostrovního státu, stane se postavení uprchlíků problematické. Totiž pokud na 

jejich straně stále přetrvává důvodná obava z pronásledování52, nebude je ostrovní stát moci 

navrátit do země původu, neboť by tak jednal v rozporu s Článkem 33 odst. 1 Ženevské 

úmluvy, kde se uvádí, že „Žádný smluvní stát nevyhostí jakýmkoliv způsobem nebo nevrátí 

uprchlíka na hranice zemí, ve kterých by jeho život či osobní svoboda byly ohroženy na 

základě jeho rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité společenské vrstvě či 

politického přesvědčení.“ Osud této skupiny obyvatel je tedy v rukou ostrovního státu. Hrozí-

li jeho zánik, jedno z možných řešení, které se nabízí, je využití tzv. přesídlovacích programů. 

Přesídlovací program představuje významný prostředek pro poskytnutí ochrany uprchlíkům 

třetími zeměmi za situace, kdy jsou jejichž životy, svoboda, bezpečí, zdraví nebo jiná 

základní práva ohrožená v zemi, která jim na základě přiznaného statusu uprchlíka poskytla 

ochranu jako první.53 Podmínkou je však dobrovolné zapojení třetích zemí do programů, ne 

všechny státy světa tak budou ochotny uprchlíky v ohrožení přijmout. 

2.1.4 Azylanti jako obyvatelé 

Též azylanti mohou být obyvateli ostrovního státu. Azylant je pojem velice blízký 

pojmu uprchlík. Jak azylant, tak i uprchlík jsou osoby, které jsou svým domovským státem 

pronásledované z politických či jiných důvodů, a hledají proto útočiště i ochranu jinde. 

                                                
51 ŠTURMA, P., HONUSKOVÁ, V. a kol. Teorie a praxe azylu a uprchlictví. 2., dopl. vyd. Praha: Univerzita 
Karlova, Právnická fakulta, 2012, s. 38. 
52 Pokud důvodná obava již opomine, ochrana končí a osoba je vyzvána, aby opustila území. Osud této osoby 
je již v rukou domovského státu, který nese primární povinnost.  
53 UNHCR. Resettlement Handbook UNHCR [online]. Dostupné na: http://www.unhcr.org/46f7c0ee2.html [cit. 
21. 2. 2016]. Do programu se v roce 2009 zapojila i ČR. Viz Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání 
Ujednání mezi vládou České republiky a Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky o spolupráci při 
přesídlování uprchlíků. In: Sbírka zákonů České republiky, 2009, částka 17, s. 3099-3107. Dostupné také na: 
http://www.unhcr-centraleurope.org/cz/pdf/co-vsechno-delame/presidleni/dohoda-o-presidlovani-do-cr-
ujednani-mezi-vladou-cr-a-unhcr-o-spolupraci-pri-presidlovani-uprchliku.html. 
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Rozdíl je v tom, že pravidla pro přiznání statusu azylanta se řídí zásadně právem 

vnitrostátním, kdežto status uprchlíka je státy přiznáván na základě naplnění podmínek 

stanovených Ženevskou úmluvou. Dalším rozdílem je doba poskytnuté ochrany, která u 

azylantů bývá trvalá, kdežto u uprchlíků pouze dočasná, a trvá potud, pokud na straně 

uprchlíka trvá i důvodná obava z pronásledování.54 Je však nutné rozlišovat mezi tzv. 

územním azylem, který je projevem územní svrchovanosti státu, na jehož území se azylant 

nachází, a diplomatickým azylem, který chápeme jako omezení územní svrchovanosti státu. 

Diplomatický azyl je totiž udělován typicky diplomatickými misemi, nacházejícími se na 

území státu-pronásledovatele, a je dočasný. Na základě toho, co bylo řečeno, dojde-li 

k zatopení území ostrovního státu, bude primární povinností tohoto státu chránit „územního 

azylanta“, který se nachází na jeho území. Na druhou stranu, „diplomatický azylant“, který 

se nachází na jeho území, bude stále pod ochranou diplomatické mise, tj. státu, který mu 

ochranu před ostrovním státem-pronásledovatelem dočasně poskytuje.55  

2.1.5 Apatridé jako obyvatelé 

Osoba bez státní příslušnosti (apatrida, bezdomovec) je definována v Článku 1 

Úmluvy o právním postavení osob bez státní příslušnosti (Convention Relating to the Status 

of Stateless Persons) z roku 1954.56 Pod tímto pojmem chápeme osobu, kterou žádný stát dle 

svých vnitrostátních právních předpisů nepovažuje za svého státního občana. Nauka o tomto 

bezdomovectví (absenci státního občanství) hovoří jako o bezdomovectví de iure. Tento 

případ je nutné odlišit od případu bezdomovectví de facto, kdy osoba sice je státním občanem 

některého z existujících států, ovšem nachází se v podobné situaci jako bezdomovec de iure, 

neboť je její občanství z nějakých důvodů neúčinné.57 Zatímco o ochranu bezdomovců de 

                                                
54 ŠTURMA, P., HONUSKOVÁ, V. a kol. Teorie a praxe azylu a uprchlictví. 2., dopl. vyd. Praha: Univerzita 
Karlova, Právnická fakulta, 2012, s. 11-12. 
55 Tamtéž, s. 12-20. 
56 Článek 1 Úmluvy o právním postavení osob bez státní příslušnosti. Znění dostupné na http://www.unhcr-
centraleurope.org/cz/pdf/zakladni-informace/umluvy/umluvy-tykajici-se-osob-bez-statni-prislusnosti/umluva-
o-pravnim-postaveni-osob-bez-statni-prislusnosti-ze-dne-28-zari-1954.html. 
57 Uvedené rozlišení na bezdomovectví de facto a de iure je užito např. v dokumentu UNHCR. Bezdomovectví: 
Analytický rámec pro prevenci bezdomovectví, jeho omezování a ochranu [online]. Dostupné na: 
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iure usiluje výše zmíněná úmluva včetně Úmluvy o omezení případů bezdomovectví 

(Convention on the Reduction of Statelessness) z roku 1961, bezdomovci de facto jsou 

chráněni především mezinárodněprávní úpravou ochrany lidských práv. Je-li signatářem 

úmluv ostrovní stát, je jeho dobrovolně převzatým závazkem umožnit či usnadnit apatridům, 

zdržujícím se na jeho území, integraci a naturalizaci, zejména s pomocí zpřístupnění a 

urychlení naturalizačního řízení58. Dalším jeho závazkem je též ochrana jejich základních 

lidských práva, která jím náleží z titulu právně závazných lidskoprávních instrumentů, jejichž 

signatářem je též ostrovní stát. Můžeme tedy shrnout, že jsou apatridé pod ochranou státu, 

na jehož území se momentálně zdržují. Dojde-li tedy k trvalému zaplavení území ostrovního 

státu, je jeho povinností o „své“ apatridy se postarat. 

2.1.6 Tzv. původní obyvatelé 

Zvláštní pozornost si zaslouží skupina obyvatel, kterou označujeme jako původní 

(domorodé) obyvatelstvo (angl. indigenous peoples, v překladu “původní národy”).  Právně 

závazná definice této skupiny neexistuje. Čím se odlišují od jiných skupin obyvatelstva, je 

zejména jejich silná vazba na přírodní zdroje, které již tradičně užívají, a na území, které již 

tradičně obývají.59 Dle statistik OSN existuje na světě přibližně 370 milionů původních 

                                                

http://www.unhcr-
centraleurope.org/_assets/files/content/what_we_do/pdf_cz/protecting_the_stateless/prevence-
bezdomovectvi-unhcr.pdf [cit. 14. 6. 2016]. Též viz McADAM, J. “Disappearing states”, statelessness and the 
boundaries of international law, s.14 [online]. Dostupné na: http://ssrn.com/abstract=1539766 [cit. 10. 6. 2016]. 
Též rezoluce č. 1 přijatá na ženevské konferenci OSN v roce 1961, týkající se zamezení či snížení případů 
bezdomovectví v budoucnu, jejímž výsledkem se stala Úmluva o omezení případů bezdomovectví, ve svém 
bodě 1 doporučila smluvním státům následující:„…persons who are stateless de facto should as far as possible 
be treated as stateless de jure to enable them to acquire an effective nationality.” Dostupné na:  
http://legal.un.org/diplomaticconferences/statelessness-
1959/docs/english/Vol_1/20_FINAL_ACT_A_conf_9_14_and_add-1.pdf [cit. 10. 6. 2016]. Velice zajímavé 
pojednání o bezdomovectví de facto nabízí publikace UNHCR. MASSEY, H. UNHCR and de facto stateless 
[online]. Dostupné na: http://www.unhcr.org/4bc2ddeb9.pdf [cit. 10. 6. 2016]. 
58 UNHCR. Příručka Ochrana osob bez státní příslušnosti [online]. Dostupné na:  http://www.unhcr-
centraleurope.org/_assets/files/content/what_we_do/pdf_cz/protecting_the_stateless/czech_brochure_1954.pd
f [citováno 21. 5. 2016]. 
59 ŽÁKOVSKÁ, K., LIPOVSKÝ, M. Ochrana lidských práv v kontextu nedobrovolné environmentální migrace 
in CHOCHOLÁČKOVÁ, K. et al. Nová lidská práva. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 
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obyvatel, nacházejících se v 90 zemích světa a patřících do přibližně 5000 domorodých 

skupin.60 Na mezinárodní úrovni jejich zranitelné postavení upravuje jediná právně závazná 

úmluva, a sice Úmluva o původních a kmenových národech z roku 1989 (Indigenous and 

Tribal Peoples Convention, dále jen “ITPC”). Významný dokument však představuje též 

Deklarace OSN o právech původního obyvatelstva (UN Declaration on the Rights of 

Indigenous Peoples, UNDRIP) z roku 2007, byť se jedná o dokument právně nezávazný. 

Zatopení území státu, ať již částečné či úplné, bude mít zřejmě největší dopad na tuto skupinu 

obyvatel. Ztráta území, které obývali jejich předci, a nyní i oni sami, může způsobit značné 

narušení jejich vlastní identity, ne-li její úplnou ztrátu. Pro tuto skupinu obyvatel bude zřejmě 

nejtěžším úkolem opustit území, které jejich identitu definuje. Co se týče povinností státu 

vůči těmto zvlášť zranitelným skupinám obyvatelstva, zmíníme např. povinnost smluvního 

státu ITPC konzultovat se zástupci skupin veškerá opatření právní či administrativní povahy, 

které se jich mohou přímo dotknout.61 Nevýhodou úmluvy ITPC je však nízký počet států, 

které úmluvu přijaly.62 Na univerzální úrovni však lze jako nástroj ochrany původního 

obyvatelstva použít mezinárodněprávní úpravu ochrany lidských práv. 

2.2 Vlastní ochranné instrumenty zanikajícího ostrovního státu 

Jak bylo řečeno v úvodu, cílem celé druhé kapitoly je představit prostředky, kterými 

disponuje sám zanikající ostrovní stát, a které slouží k ochraně vlastního obyvatelstva a 

území.63 Zopakujeme, že povinnost státu poskytnout ochranu vlastním státním občanům a 

jiným osobám, nacházejícím se na jeho území, můžeme dovodit buď z obecné funkce státu 

                                                

2013, s. 42.  
60 OSN. The World Conference on Indigenous Peoples. Background [online]. Dostupné na: 
http://www.un.org/en/ga/69/meetings/indigenous/background.shtml [cit. 1. 6. 2016]. 
61 Článek 6 odst. 1, písm. a) ITPC. Znění úmluvy dostupné na: 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3
12314:NO. 
62 Ke dni 20. června 2016 úmluvu ITPC přijalo celkem 22 států světa. Informace získána na: 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312314. 
63 V této části se částečně opíráme o výklad, který nabízí publikace YAMAMOTO, L., ESTEBAN, M. Atoll 
Island States and International Law: Climate Change Displacement and Sovereignty. Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg, 2014, s. 131-171. 
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jako takového, či z atributů státní suverenity, anebo může taková povinnost vzniknout jako 

závazek mezinárodního charakteru dobrovolně převzatý. Jako příklad posledně zmíněného 

mohou sloužit tzv. adaptační opatření, ke kterým se státy zavázaly přijetím Rámcové úmluvy 

Organizace spojených národů o změně klimatu z roku 1992 (United Nations Framework 

Convention on Climate Change, dále jen „UNFCCC“). Jedná se o dokument, který 

k dnešnímu dni přijalo celkem 197 států včetně EU, a představuje tak významnou normu 

mezinárodního práva životního prostředí, kterou můžeme označit za univerzální.64 Byť se na 

první pohled může zdát, že jsme si uvedením této normy odpověděli na otázku právní 

ochrany obyvatelstva (stát je přeci povinen o své obyvatelstvo se postarat sám), opak je 

pravdou. Níže zmíněné ochranné instrumenty naráží na řadu problémů, které souvisejí se 

specifickým charakterem ostrovních států. Těmito jsou nákladnost, neproveditelnost, 

krátkodobost opatření a nedostatek personálních a jiných kapacit ostrovů.65 

2.2.1 Ochranná konstrukční řešení 

Jedním z ochranných prostředků může být výstavba zvláštních ochranných 

konstrukcí okolo ostrova. Takové řešení zvolilo např. Nizozemské království výstavbou hrází 

Maeslantkering a Oosterscheldekering.66 Výstavba však bývá finančně nákladná a omezený 

státní rozpočet ostrovních států mnohdy nestačí na její realizaci. Další nedostatek tkví v tom, 

že se nejedná o stálé řešení. Vlivem postupného zvyšování hladiny moře budou nutné další 

úpravy, důsledkem čeho dojde k nekonečným finančním výdajům země na údržbu 

konstrukcí. Hráze mohou též omezit přístup k ostrovům, což se může negativně projevit na 

                                                

64 UNFCCC. Status of ratification of the Convention [online]. Dostupné na: 
http://unfccc.int/essential_background/convention/status_of_ratification/items/2631.php [cit. 9. 5. 2016]. 
Znění UNFCCC dostupné na: 
http://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf. 
65 ŽÁKOVSKÁ, K., LIPOVSKÝ, M. Ochrana lidských práv v kontextu nedobrovolné environmentální migrace 
in CHOCHOLÁČKOVÁ, K. et al. Nová lidská práva. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 
2013, s. 48. 
66 Viz např. článek The Netherland’s Impressive Storm Surge Barriers. In: www.amusingplanet.com [online]. 
Poslední změna 19. 4. 2014. Dostupné na: http://www.amusingplanet.com/2014/04/the-netherlands-
impressive-storm-surge.html [cit. 11. 2. 2016]. 
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jejich lodní dopravě i cestovním ruchu - významnému zdroji příjmů do státního rozpočtu.  

Za účelem záchrany svého území i obyvatelstva má zanikající ostrovní stát dále 

možnost přistoupit k výstavbě rodinných domů a komerčních staveb na pilotách, které se tak 

ocitnou nad hladinou moře. Tato varianta je po finanční stránce sice méně zatěžující, než 

výše zmíněné budování komplexních ochranných konstrukcí okolo ostrova, nezabrání však 

zatopení veškerého ostrovního území. Z důvodu zhoršení kvality půdy a z důvodu nedostatku 

pitné vody se ostrovní stát pravděpodobně stane závislým na dovozu a přestane být 

ekonomicky soběstačným.67 Vyvstává také otázka, zda by v případě takových konstrukcí stát 

i nadále naplňoval územní požadavek státnosti Montevidejské úmluvy, neboť  by se území 

ostrova ocitlo pod hladinou moře a ostrovní stát by de facto vykonával moc nad uměle 

vytvořenou konstrukcí a nikoliv přírodním územím. Též, vzhledem k již zmíněnému Článku 

121 úmluvy UNCLOS, nelze opomenout ani vyloučení využití mořských zón, neboť tyto 

úmluva pojí s pobřežím, tj. pevninou, která by v tomto případě nebyla.  

2.2.2 Umělé entity 

Další řešení představuje tzv. plovoucí ostrov. Jedná se o uměle vybudovanou 

konstrukci plující na povrchu moře, která je nezávislá na výši jeho hladiny. Otázkou je, zda 

by takový plovoucí ostrov mohl pohltit celou populaci, včetně všeho, co k ní náleží, a zda by 

mohl i nadále zůstat ekonomicky soběstačným. Z pohledu mezinárodního práva by na takový 

ostrov mohlo být nahlíženo jako na loď (zde ovšem vyvstává otázka, zda loď lze považovat 

za státní území, a zda by proto vůbec došlo k naplnění územního kritéria státnosti ve smyslu 

Montevidejské úmluvy), nebo jako na umělý ostrov ve smyslu Článku 121 UNCLOS 

úmluvy, s tím, že si jako takový nebude moci nárokovat mořské zóny okolo svého umělého 

útvaru. 

Dalším možným prostředkem ochrany je vybudování nového umělého ostrova. Tj. 

poté, co ostrov skutečně zmizí pod hladinou moře, dojde od základu ke vzniku nového území. 

Obdobně jako u výše zmíněného plovoucího ostrova, bude mít i toto řešení zřejmě vliv na 

                                                

67 McADAM, J.“Disappearing states”, statelessness and the boundaries of international law, s. 4 [online]. 
Dostupné na: http://ssrn.com/abstract=1539766 [cit. 21. 2. 2016]. 
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mezinárodněprávní postavení státu jakožto subjektu mezinárodního práva. UNCLOS 

vymezuje ostrov jako přirozeně vzniklý (viz výše). Uměle vytvořený objekt na moři není 

z hlediska současného mezinárodního práva považován za ostrov a stát by tedy neměl nárok 

na mořské zóny v okolí svého uměle vytvořeného území. Se zánikem a vznikem nového státu 

pak souvisí i otázka kontinuity a sukcese, otázka zániku státního občanství a vzniku občanství 

nového. Dnes neexistuje žádný stát, jehož území by bylo uměle vytvořeno.68  

2.2.3 Bilaterální dohody, týkající se území 

Řešením by též mohla být tzv. cese, neboli odtržení části území jednoho státu a její 

přenechání státu jinému na základě bilaterální dohody. Dříve k takovým procesům docházelo 

na  základě pouhého rozhodnutí suveréna, tedy hlavy státu. Nyní (především při pohledu na 

současnou tzv. uprchlickou krizi) je však obdobné rozhodnutí, bez předešlé analýzy dopadu 

opatření na obyvatelstvo či referenda, jen těžko představitelné. Zanikající ostrovní stát by na 

základě provedené cese měl možnost získat buď celý jeden ostrov jako součást jiného 

souostrovního státu, anebo alespoň poměrnou část území některého z kontinentálních nebo i 

ostrovních státu. Suverenita ostrovního státu by zůstala nedotčená, jeho mezinárodní identita 

zachována a nedošlo by k zásahu do právního postavení obyvatelstva (ovšem zde přirozeně 

vyvstávají otázky integrace obyvatelstva do nového prostředí a přesunu jeho kulturního 

dědictví, je-li vůbec možný). Státy nemají povinnost přenechat své území státu jinému, a tuto 

povinnost není možné dovodit ani ze zásady spolupráce či práva národa na sebeurčení. 

Mezinárodní partikulární smluvní právo takovou povinnost nezakotvuje, bude proto záležet 

na vůli samotných států, zda část svého území z morálních důvodů přenechají, či nikoliv.69 

Konkrétním příkladem z praxe může být koupě území o velikosti 2200 hektarů (5460 akrů) 

na Fidži, ke které se v roce 2014 rozhodl prezident ostrovního státu Kiribati, Anote Tong.70  

                                                
68 SVÁČEK O. Mezinárodněprávní aspekty trvalého zaplavení státního území. In: BUREŠ, P., FAIX, M., 
SVÁČEK O. a kol. Mezinárodněprávní aspekty vzniku a zániku státu. 20. výročí vzniku samostatné České 
republiky a Slovenské republiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 2013, s. 108. 
69 Tamtéž. 
70 článek Kiribati buys a piece of Fiji. In: www.climate.gov.ki [online]. Poslední změna 30. 5. 2014. Dostupné 
na: http://www.climate.gov.ki/2014/05/30/kiribati-buys-a-piece-of-fiji/ [cit. 21. 4. 2016]. 
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Dnes takovou koupi území v Indii, Srí Lance nebo v Austrálii zvažuje též ohrožený ostrovní 

stát Maledivská republika (Maledivy), jeden z nejníže položených ostrovních států 

nacházející se v Indickém oceánu.71  

V úvahu dále přichází i nájem (či také pacht) území. Tento institut se však nejeví jako 

ideální. Není totiž jasné, zda právní subjektivita státu-nájemce by zůstala původní, zda stát-

nájemce by byl oprávněn na pronajatém území vykonávat svoji moc vůči obyvatelstvu a 

nakolik, a do jaké míry by byl vázán vůlí státu-pronajímatele.72 

Zanikající ostrovní stát má též možnost vytvoření unie s jiným státem. Zde zdůrazňuji 

slovo „zanikající“, kdy ostrov stále fyzicky existuje. Totiž za předpokladu úplného zaplavení 

území bychom hovořili spíše o cesi. Unií vznikne buď zcela nový stát, anebo existující stát 

rozšíří své území o ostrovní stát. Taková unie by byla přínosná pro obě strany. Hostující stát 

získává možnost využívat ještě existující mořské zóny ostrovního státu, ostrovní stát na 

druhou stranu získává prostor, kam přesídlí své obyvatelstvo v případě úplného zatopení 

svého území. Nevýhodou unie je ztráta suverenity ostrovního státu (vznikem nového státu 

dochází ke diskontinuitě), což může být ovšem napraveno zřízením územní autonomie v 

rámci hostujícího státu. Co se týče státního občanství, mohou nastat následující situace: buď 

v důsledku vzniku nového státu či autonomní oblasti vznikne nové státní občanství, anebo 

státní občané ostrovního státu obdrží občanství hostujícího státu jako druhé (tzv. dvojí 

občanství).  

2.2.4 Tzv. deteritorializovaný stát 

O územním kritériu státnosti bylo pojednáno výše. Území je pro stát podstatné z 

důvodu fyzické či hmotné identity, kterou mu propůjčuje. Lze si představit situaci, kdy stát 

nedisponuje žádným územím? Několik příkladů existence státní suverenity bez vlastního 

                                                

71 např. článek Plan for new Maldives homeland. In. www.news.bbc.co.uk [online]. Poslední změna 10. 11. 
2008. Dostupné na: http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7719501.stm [cit. 21. 4. 2016]. 
72 O pronájmu území více ve SVÁČEK O. Mezinárodněprávní aspekty trvalého zaplavení státního území. In: 
BUREŠ, P., FAIX, M., SVÁČEK O. a kol. Mezinárodněprávní aspekty vzniku a zániku státu. 20. výročí vzniku 
samostatné České republiky a Slovenské republiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická 
fakulta, 2013, s.109. 
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teritoria historie skutečně skýtá. Hovoříme o tzv. deteritorializovaném státu. Jako příklad 

uvádíme Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě (tzv. 

Maltézský řád), který je sice nestátním, avšak významným aktérem na mezinárodním poli, 

dále Vatikán a Svatou stolici. Dalším příkladem je institut tzv. exilové vlády. Jedná se o 

prozatímní výkon vlády za hranicemi státního území do doby, než odpadne důvod, pro který 

stát nemá nad svým územím faktickou kontrolu (např. za situace násilné okupace území, 

nedobrovolné anexe a obdobně).73 Tento institut tedy představuje jen dočasné řešení. Je 

pouze na mezinárodním společenství, zda takový výkon vlády uzná. Je proto na státu 

samotném, aby prokázal, že je ztráta kontroly nad jeho územím pouze dočasná, a že jeho 

vláda tuto kontrolu v určitém bližším časovém horizontu opětovně získá. Vrátíme-li se 

k případu zanikajícího ostrovního státu, může tento přistoupit k takovému řešení pouze za 

předpokladu, prokáže-li, že v budoucnu nedojde k dalšímu navýšení hladiny světových 

oceánů, či alespoň že tato přestane stoupat, a reálné ohrožení jeho státní suverenity tedy 

pomine. Za tímto účelem se také nabízí využití výše uvedených konstrukčních řešení. 

2.2.5 Vnitřní přesídlení jako ochranný instrument 

Další možnost, jak ochránit své vlastní obyvatelstvo, je jeho přesídlení v rámci státu 

samotného. Hovoříme o tzv. vnitřním přesídlení. Primární povinností státu, a zřejmě jeho 

přirozenou reakcí, je chránit své vlastní území a obyvatelstvo, jak bylo pojednáno výše. 

V případě postupného zmenšování území vlivem zvyšující se mořské hladiny se stát začne 

přirozeně adaptovat situaci, která nastala. Projevem takové adaptace může být např. budování 

hrází okolo území, budování nových umělých ostrovů (o kterých bylo pojednáno výše), ale 

také přesídlení obyvatelstva do jiné bezpečné, nezaplavené územní oblasti státu. 

Obyvatelstvo takto přesídlené označujeme jako vnitřně přesídlené osoby (angl. internally 

displaced persons, zkráceně IDPs). Je třeba upozornit, že je vnitřní přesídlení aplikovatelné 

pouze na situace, kdy ostrovní stát ještě není zcela zaplaven. Představuje tak pouze dočasné 

řešení (za předpokladu, že hladina světových oceánů bude i nadále růst). Vnitřní přesídlení 
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nebude možné v případě úplného zaplavení ostrova. Přesídlení v rámci hranic státu je 

upraveno Řídícími principy pro vnitřní přesídlování (Guiding Principles on Internal 

Displacement, dále jen “Principy”), které vznikly v roce 1998 z pověření Komise OSN pro 

lidská práva.74 Jedná se o univerzální dokument, který sice není právně závazný, avšak i 

přesto se mu dostalo značné pozornosti, a je považován za základní dokument upravující 

vnitřní přesídlování a mající významný vliv na konečnou praxi státu.75 Článek 2 Principů 

definuje vnitřně přesídlené osoby jako “osoby nebo skupiny osob, které byly donuceny nebo 

musely prchnout nebo opustit své domovy nebo místa obvyklého bydliště zejména v důsledku 

nebo ve snaze vyhnout se důsledkům ozbrojeného konfliktu, situacím všeobecného násilí, 

porušování lidských práv nebo přírodních či lidmi způsobených katastrof, a které 

nepřekročily mezinárodně uznávanou státní hranici.“76 Z dikce této definice sice přímo 

nevyplývá, že lze klimatické změny, nebo jejich projevy, označit jako důvod nuceného 

opuštění domovů. Její demonstrativní povaha nám to však umožňuje. Co považujeme za 

nedostatek, je velice úzký katalog práv, která jsou přesídlencům přiznána v případě, kdy se 

již nebudou moci vrátit ke svým domovům. Z toho vyplývá, že Principy předpokládají, že 

důvod nuceného přesídlení po nějakém čase pomine, a že přesídlení je pouze časově 

omezeným nástrojem ochrany obyvatelstva. Tato skutečnost jen potvrzuje výše zmíněné, že 

jsou pravidla pro vnitřní přesídlení neaplikovatelná na případ trvalého zaplavení území.77  

Právně závazným instrumentem, byť regionálním, se stala až úmluva přijatá na půdě 

                                                
74 Znění dostupné na: http://www.unhcr.org/43ce1cff2.html. 
75 Viz. ŽÁKOVSKÁ, K. Postavení a ochrana environmentálních migrantů v mezinárodním právu. In: 
HONUSKOVÁ, V., FLÍDROVÁ, E., JANKŮ, L. a kol. Dnes migranti, zítra uprchlík? : postavení migrantů, 
kteří potřebují ochranu, v mezinárodním právu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014, s. 
56-57, nebo také ŠTURMA, P., HONUSKOVÁ, V. a kol. Teorie a praxe azylu a uprchlictví. 2., dopl. vyd. 
Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012, s. 139-140. 
76 Viz Článek 2 Principů, znění viz pozn. 73.  Překlad viz ŽÁKOVSKÁ, K., LIPOVSKÝ, M. Ochrana lidských 
práv v kontextu nedobrovolné environmentální migrace in CHOCHOLÁČKOVÁ, K. et al. Nová lidská práva. 
Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, s. 30. 
77 ŽÁKOVSKÁ, K. Postavení a ochrana environmentálních migrantů v mezinárodním právu. In: 
HONUSKOVÁ, V., FLÍDROVÁ, E., JANKŮ, L. a kol. Dnes migranti, zítra uprchlík? : postavení migrantů, 
kteří potřebují ochranu, v mezinárodním právu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014, s. 
58. 
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Africké unie v roce 2009 - Úmluva o ochraně a pomoci vnitřně přesídleným osobám v Africe 

(African Union Convention for the protection and assistance of internally displaced persons 

in Africa, dále jen “Kampalská úmluva”). Kampalská úmluva je prvním a stále jediným 

závazným mezinárodním dokumentem, upravujícím zacházení s vnitřně přesídlenými 

osobami.78 Úmluva kopíruje definici vnitřně přesídlených osob zakotvenou v Principech79 a 

přímo zakotvuje primární povinnost a odpovědnost státu chránit přesídlence v rámci jeho 

teritoria.80 V případech, kdy stát samotný ochranu nezajistí, Úmluva výslovně povinuje 

signatářské státy ke spolupráci.81 Na rozdíl od Principů, ale též od jiných mezinárodních 

dokumentů82, jsou v Kampalské úmluvě klimatické změny výslovně uvedeny jako důvod 

nuceného přesídlení.83 Signatářským státům se ukládá povinnost přesídlencům zajistit plnou 

asistenci, včetně zajištění základních životních potřeb.84 V místě přesídlení jim má být 

umožněn výkon veškerých občanských a politických práv.85 Signatářské státy jsou též 

povinovány zajistit ochranu soukromých, kolektivních a kulturních majetkových práv, jak v 

místě jejich původního bydliště, tak i v místě přesídlení.86 Signatářským státům se též ukládá 

povinnost zajistit uspokojivé podmínky na všech stupních přesídlení, od dobrovolného 

návratu (což v případě trvalého zaplavení území nebude pochopitelně možné), přes místní 

integraci, do opětovné relokace.87 Z dikce tohoto ustanovení Úmluvy, v němž jsou použita 

                                                
78 Kampalskou úmluvu ratifikovalo ke dni 1. dubna 2016 25 států z 54 států sdružených v Africké unii. 
Informace dostupná na: http://au.int/en/sites/default/files/treaties/7796-sl-
african_union_convention_for_the_protection_and_assistance_of_internally_displaced_persons_in_africa_ka
mpala_convention_11.pdf [cit. 20. 4. 2016]. 
79 Článek 1 písm. k) Kampalské úmluvy. Znění dostupné na: http://www.unhcr.org/en-us/about-
us/background/4ae9bede9/african-union-convention-protection-assistance-internally-displaced-persons.html 
[cit. 14. 2. 1016]. 
80 Článek 5 odst.1 Kampalské úmluvy, znění viz pozn. 78. 
81 Článek 5 odst.2 Kampalské úmluvy, znění viz pozn. 78. 
82 Viz. ŽÁKOVSKÁ, K. Postavení a ochrana environmentálních migrantů v mezinárodním právu. In: 
HONUSKOVÁ, V., FLÍDROVÁ, E., JANKŮ, L. a kol. Dnes migranti, zítra uprchlík? : postavení migrantů, 
kteří potřebují ochranu, v mezinárodním právu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014, s. 
59. 
83 Článek 5 odst. 4 Kampalské úmluvy, znění viz pozn. 78. 
84 Článek 9 odst. 2, písm. b) Kampalské úmluvy, znění viz pozn. 78. 
85 Článek 9 odst. 2, písm. l) Kampalské úmluvy, znění viz pozn. 78. 
86 Článek 9 odst. 2, písm. i) Kampalské úmluvy, znění viz pozn. 78. 
87 Článek 11 odst. 1 Kampalské úmluvy, znění viz pozn. 78. 
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sl. spojení jako “místní integrace” a “relokace”, i širšího rozsahu práv, která jsou 

přesídlencům přiznána (na rozdíl od Principů), vyplývá, že Úmluva počítá též s nemožností 

návratu do původního místa bydliště. 
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3 Jiné ochranné mechanismy 

Výše bylo pojednáno o vlastních prostředcích ochrany, kterými disponuje samotný 

stát, a které stojí na základech jeho primární povinnosti. V této kapitole se pokusíme najít 

jiné ochranné mechanismy, mezinárodní a regionální, přímo aplikovatelné i hypotetické, 

právně závazné i nezávazné. Naší snahou bude zachytit zejména univerzální dokumenty, 

které by byly aplikovatelné v kterémkoliv státě. Při hledání možných nástrojů jsme si všimli 

následujícího. Mezinárodní právo prostřednictvím jednotlivých mezinárodněprávních 

dokumentů reflektovalo zvláštní postavení a potřeby uprchlíků88, žen89, dětí90 a jiných 

sociálně slabších, a poskytlo jim tomu odpovídající právní ochranu. Ochrana osob nucených 

opustit svoje domovy z důvodů negativních projevů klimatických změn není stejným 

univerzálním způsobem pokrytá, byť nepochybně dochází k značným zásahům do jejich 

základních lidských práv. Pustili jsme se proto do hledání důvodů, proč tomu tak je. Zjistili 

jsme, že hlavní překážku činí neexistence vzájemné shody na jednotné definici všech 

environmentálních migrantů. Problematická je zejména skutečnost, že migrace je 

„vícepříčinný“ fenomén. Co se na první pohled tváří jako environmentální migrační důvod, 

může mít po hlubším zkoumání též ekonomické, sociální či politické kořeny.91 Prolomení 

této překážky, tj. vytvoření definice, bude zřejmě první krok, který bude nutné učinit, aby 

mohl vzniknout jeden jediný mezinárodní dokument chránící všechny ohrožené 

environmentální migranty. 

3.1 Ochrana prostřednictvím práva lidských práv 

Určitou míru ochrany poskytuje osobám nuceným opustit své domovy z důvodu 

částečného či úplného zaplavení území národní, regionální a univerzální právní úpravy 

                                                
88 Ženevská úmluva. 
89 Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen z roku 1979. 
90 Úmluva o právech dítěte z roku 1989. 
91 Viz např. CUDIAMAT, N. A. Displacement Disparity: Filling the Gap of Protection for the Environmentally 
Displaced Person. In: 46 Valparaiso University Law Review (2012), s. 897-898. 
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ochrany lidských práv.92 Cílem této podkapitoly není poskytnout výčet všech lidskoprávních 

dokumentů, ale poukázat na možná úskalí tohoto ochranného instrumentu. Každý jsme 

nositelem nějakého lidského práva, které nám náleží již ze samotné podstaty lidstva.93 

Zaplavením ostrovního státu, ať již postupným nebo úplným, dochází k zásahu do základních 

lidských práv obyvatel především formou znemožnění jejich výkonu. Takové zásahy do práv 

nemusí nutně pominout ani po opuštění jejich domovů. Otázkou totiž zůstává, nakolik budou 

práva respektována mimo území jejich domovského státu, a nakolik budou uspokojovány 

jejich základní životní potřeby. Do jakých práv může být zasaženo vlivem negativních 

projevů klimatických změn, uvidíme níže.94  

V důsledku zaplavení ostrovního státu dochází k pronikání mořské vody do 

přírodních zdrojů pitné vody a do půdních vrstev, což způsobuje značnou kontaminaci pitné 

vody a zemědělské půdy. Půda, která obyvatelům přináší zdroj obživy, a dostatek pitné vody 

přitom tvoří základní složky garantující kvalitní lidský život. Mezi stavem životního 

prostředí a kvalitou lidského života proto vidíme přímou úměru. Každá degradace životního 

prostředí představuje pro lidstvo degradaci kvality jeho života, a proto současný zásah do 

jeho univerzálního práva na život. Obsahem práva na život není jen právo nebýt života 

zbaven. Nezbytnou součástí je i právo žít v podmínkách slučitelných s kvalitním lidským 

životem.95 Pokud souhlasíme s tím, že zhoršený stav životního prostředí v podobě např. 

kontaminované pitné vody může mít negativní vliv na lidský život, tím spíše pak (při aplikaci 

argumentum a fortiori) musí mít negativní vliv na lidské zdraví, a proto představuje též zásah 

do práva na zdraví. Zánik ostrovního státu může dále představovat i zásah do práva na 

respektováni soukromého a rodinného života. Je snadno představitelné, že částečným či 

                                                
92 Pojednání o regionálních a univerzálních systémech ochrany lidských práv viz BÍLKOVÁ, V. Boj proti 
terorismu z pohledu ochrany lidských práv. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, s. 100. 
93 Viz definici poskytnutou OHCHR. What are human rights? [online]. Dostupné na: 
http://www.ohchr.org/EN/issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx [cit. 20. 11. 2015]. 
94 Podrobný, velice zajímavý výklad týkající se práv, do kterých je vlivem zhoršení stavu životního prostředí 
zasaženo, nalezneme v kapitole 4.1 „Lidská práva ohrožená významnými negativními změnami životního 
prostředí“ v ŽÁKOVSKÁ, K., LIPOVSKÝ, M. Ochrana lidských práv v kontextu nedobrovolné 
environmentální migrace in CHOCHOLÁČKOVÁ, K. et al. Nová lidská práva. Praha: Univerzita Karlova v 
Praze, Právnická fakulta, 2013, s. 38-44. 
95 Tamtéž, s. 38-39. 
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úplným zatopením území dojde např. k zásahu do obydlí rodin (v případě nuceného 

přesídlování) a k rozvratu rodin (pokud je z důvodu finančních kapacit přesun celé rodinné 

jednotky vyloučen). Může též dojít k zásahu do vlastnického práva obyvatel ostrovního státu, 

neboť důsledkem zatopení území a důsledkem nuceného opuštění území dochází k nucenému 

omezení vlastnického práva k movitým i nemovitým věcem, ne-li k jeho odnětí. Lze též 

hovořit o zásahu do práva na příznivé životní prostředí, přestože právo není součástí 

mezinárodněprávní ochrany lidských práv a bývá upraveno pouze na národní úrovni. Nucené 

přesídlení celého národa z důvodu zaplavení státního území může též představovat zásah do 

práva národů na sebeurčení, neboť je národu zamezeno „svobodně uskutečňovat svůj 

hospodářský, sociální a kulturní vývoj“96. V neposlední řadě dochází také k zásahu do práv 

tzv. původního (domorodého) obyvatelstva. Jak bylo řečeno výše, jedná se o skupinu 

jednotlivců a původní obyvatelstvo území, jejichž identita je úzce a hluboce spjatá s půdou a 

územím, které obývají. Jejich přesídlením proto hrozí, že dojde k podstatnému narušení jejich 

identity, ne-li k jejímu úplnému zániku.97 Dle našeho názoru bude mít přesun obyvatelstva, 

bude-li nutný z důvodu úplného a trvalého zaplavení území ostrovního státu, nejhorší dopad 

na původní obyvatelstvo.98 

Vztah klimatických změn a lidských práv se koneckonců stal i ústředním tématem 

rezoluce UNHRC (A/HRC/29/L.21), která nese název „Lidská práva a klimatické změny“ 

(angl. Human Rights and Climate Change), o které jsme se již zmínili v jedné z kapitol. 

Rezoluce uznává přímé i nepřímé vlivy klimatických změn, které dopadají na lidské životy, 

a poskytuje demonstrativní výčet práv, jejichž realizace může být těmito vlivy ohrožená. 

                                                
96 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, který ve svém Článku 1 stanoví, že 
„Všechny národy mají právo na sebeurčení. Na základě tohoto práva svobodně určují svůj politický status a 
svobodně uskutečňují svůj hospodářský, sociální a kulturní vývoj.“ Znění dostupné na: http://www.osn.cz/wp-
content/uploads/2015/03/mezinar.pakt-obc.a.polit_.prava_.pdf. 
97 ŽÁKOVSKÁ, K., LIPOVSKÝ, M. Ochrana lidských práv v kontextu nedobrovolné environmentální 
migrace. In: CHOCHOLÁČKOVÁ, K. et al. Nová lidská práva. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická 
fakulta, 2013, s. 42. 
98 Velice zajímavou publikací, zabývající se vlivem klimatických změn na původní obyvatelstvo, představuje 
publikace od autorů ABATE, R. S., KRONK E. A. Climate Change and Indigenous Peoples. UK: Edward Elgar 
Publishing Limited, 2013. 
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Rezoluce však nehovoří o těchto dopadech jako o porušování lidských práv, nýbrž pouze 

uznává, že tyto mohou představovat podstatné omezení jejich výkonu.99 

Obecně platí, že právu jednoho odpovídá povinnost druhého. Proto musí logicky výše 

zmíněným individuálním či skupinovým právům obyvatelstva odpovídat povinnost státu tyto 

zabezpečit, chránit, umožnit jejich výkon, a předcházet jejich porušování. Stát se totiž 

dobrovolně omezil, když nám jako jednotlivcům přiznal (ať již na základě převzatého 

závazku či na základě jeho vlastního rozhodnutí) určitá základní lidská práva a svobody. 

Dojde-li proto k zásahu do našeho lidského práva vlivem zhoršení životního prostředí, stát je 

tím povinným subjektem, který má zajistit, aby takový zásah byl zmírněn či eliminován. Zde 

však narážíme na několik potíží. Za prvé, složitost environmentálních procesů nám 

znemožňuje označit jediného původce zásahů do lidských práv. Je původcem stát nebo více 

států? Jsou to klimatické změny, popř. jejich projevy? Za druhé, v praxi je nemožné takovým 

zásahům zcela zabránit. Stát se sice může pokusit o snížení svého podílu na koncentraci 

skleníkových plynů v ovzduší. Ostrovní stát však není jediným emitujícím státem, a tak zde 

narážíme na problematiku „spoluodpovědnosti“ za probíhající klimatické změny.100  

Na základě výše uvedeného jsme učinili závěr, že zásahy do lidských práv, ke kterým 

dochází vlivem probíhajících klimatických změn, nelze chápat jako porušování. Dospěli jsme 

též k závěru, že stát nebude moci být označen jako jediný „zasahovatel“ do lidských práv 

svých obyvatel. Složitost environmentálních procesů způsobuje to, že konkrétního „viníka“ 

za zásahy do práv budeme jen těžko hledat. V moci státu přitom není ani zabránit zásahům 

v celé jejich šíři. Co však stát může pro své obyvatele nepochybně učinit, je zmírnit dopady 

zásahů na obyvatelstvo, přizpůsobit se nastalé situaci a naučit obyvatelstvo reagovat na 

změny klimatu formou adaptace.  

                                                

99 UNHRC. Rezoluce pod názvem Human Rights and Climate Change, A/HRC/29/L.21 [online].  Dostupná na: 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session29/Pages/ResDecStat.aspx [cit. 20. 5. 
2016],  kde je uvedeno: “Emphasizing that the adverse effects of climate change have a range of implications, 
both direct and indirect, for the effective enjoyment of human rights…”. 
100 Tuto skutečnost reflektuje koncept společné, ale diferencované odpovědnosti zakotveném v UNFCCC, znění 
viz pozn. 68. 
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Na závěr poznamenáme, že závazky států101 vyplývající z mezinárodního práva 

lidských práv můžeme obecně dělit na dvě skupiny, a sice na tzv. pasivní a aktivní. Pasivní 

lidskoprávní závazek je charakterizován respektováním lidských práv (neboli zdržením se 

chování, které by znemožnilo jejich realizaci). Aktivní lidskoprávní závazek pak spočívá 

v naplnění lidských práv formou zajištění nástrojů pro jejich realizaci, a v jejich ochraně 

před hrozícími vnějšími zásahy. Konkrétní závazky státu by si jistě zasloužily větší 

pozornost, avšak tato problematika již přesahuje rámec zvoleného tématu diplomové práce.  

3.1.1 Princip non-refoulement jako ochranný instrument 

Obecná definice principu non-refoulement, neboli principu nenavrácení, neexistuje. 

Jeho základní myšlenkou je zákaz státu navrátit osobu nacházející se v jeho jurisdikci na 

území státu jiného, kde by tato osoba mohla být vystavena určitému nebezpečí.102 Tento 

princip proto může představovat silnější základ pro poskytnutí ochrany těm, kteří byli nuceni 

opustit svoji zemi z důvodu jejího úplného zaplavení, než jakýkoliv jiný lidskoprávní nástroj. 

Nenavrácení je zakotveno v řadě smluvních dokumentů, na univerzální, regionální, závazné 

i nezávazné úrovni103. Naukou bývá často označováno jako obyčejové pravidlo104, takový 

názor je však odmítán některými autory kvůli formulaci nenavrácení, která má v každém tom 

dokumentu poněkud jiný rozsah.105 Princip nenavrácení je explicitní součástí např. Úmluvy 

                                                
101 Pojednání o závazcích států v oblasti prevence (předcházení klimatických změnám), v pre-migrační fázi a 
post-migrační fázi je k nalezení v ŽÁKOVSKÁ, K., LIPOVSKÝ, M. Ochrana lidských práv v kontextu 
nedobrovolné environmentální migrace. In: CHOCHOLÁČKOVÁ, K. et al. Nová lidská práva. Praha: 
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, s. 44-52. 
102 HONUSKOVÁ, V. Rozsah principu nenavrácení se zřetelem k jeho aplikaci na hranicích a mimo území 
státu. In: HONUSKOVÁ, V., SCHEU, H. Ch., FLÍDROVÁ, E. Ochrana mořské hranice států Evropské unie 
v kontextu principu nenavrácení. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2016, s. 5. 
103 Přehled dokumentů zakotvujících princip non-refoulement je k nalezení v tabulkové podobě v Příloze 2 
publikace HONUSKOVÁ, V. Rozsah principu nenavrácení se zřetelem k jeho aplikaci na hranicích a mimo 
území státu. In HONUSKOVÁ, V., SCHEU, H. Ch., FLÍDROVÁ, E. Ochrana mořské hranice států Evropské 
unie v kontextu principu nenavrácení. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2016. 
104 např. IOM. Migration Law Unit (IML) Information Note on the Principle of Non-refoulement, s. 6 [online]. 
Dostupné na: https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/What-We-Do/docs/IML-Information-Note-on-the-
Principle-of-non-refoulement.pdf [cit. 20. 3. 2016]. 
105 Tato skutečnost je často argumentem pro vyvrácení teze, že navrácení jako celek nabylo obyčejové podoby 
viz HONUSKOVÁ, V. Rozsah principu nenavrácení se zřetelem k jeho aplikaci na hranicích a mimo území 
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proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení a trestání (Convention 

against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, dále jen 

“Úmluva proti mučení”), Americké úmluvy o lidských právech (American Convention on 

Human Rights, dále jen “AHCR”), Mezinárodní úmluvy na ochranu všech osob před 

nuceným zmizením (International Convention for Protection of All Persons from Enforced 

Disappearances, dále jen “ICPPED”), a Listiny základních práv Evropské unie (Charter of 

Fundamental Rights of the European Union, dále jen “Listina základních práv EU”). Jeho 

implicitní vyjádření však nalezneme též např. v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a 

základních svobod (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms, dále jen “EÚLP”), Africké úmluvě o lidských právech a právech národů (African 

Charter on Human and Peoples’ Rights, dále jen “AÚLPPN”), Úmluvě o právech dítěte 

(Convention on the Rights of the Child, dále jen “CRC”), a v Mezinárodním paktu o 

občanských a politických právech (International Covenant for the Protection of Civil and 

Political Rights, dále jen ”ICCPR”). 

Vzhledem k tomu, že je non-refoulement součástí řady lidskoprávních dokumentů, o 

kterých byla zmínka výše, můžeme říci, že se princip non-refoulement vztahuje na jakoukoliv 

migrující osobu.106 Důvodem nenavrácení je vždy nějaké závažné porušení či ohrožení 

lidského práva v místě, kde by osoba měla být navrácená, které je buď explicitně vyžadováno 

daným smluvním dokumentem, anebo je dovozováno výkladem mechanismů zřízených za 

                                                

státu. In: HONUSKOVÁ, V., SCHEU, H. Ch., FLÍDROVÁ, E. Ochrana mořské hranice států Evropské unie 
v kontextu principu nenavrácení. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2016, s. 16-19. 
106 Např. Výbor pro lidská práva (kontrolní útvar zřízen při ICCPR) ve svém Obecném komentáři č. 31 ze dne 
26. května 2004, v bodě 10 uvádí: „…the enjoyment of Covenant rights is not limited to citizens of States Parties 
but must also be available to all individuals, regardless of nationality or statelessness, such as asylum seekers, 
refugees, migrant workers and other persons, who may find themselves in the territory or subject to the 
jurisdiction of the State Party.” Též dle Ženevské úmluvy se non-refoulement, vyjádřený v jejím Článku 33, 
vztahuje na uprchlíky, kterým se osoba stává již v okamžiku překročení hranic z důvodu pronásledování. Avšak 
do doby, než je státem zjištěn a potvrzen status uprchlíka, je osoba chráněna před navrácením, ať již definici 
uprchlíka Ženevské úmluvy naplňuje nebo ne (vice viz HONUSKOVÁ, V. Rozsah principu nenavrácení se 
zřetelem k jeho aplikaci na hranicích a mimo území státu. In: HONUSKOVÁ, V., SCHEU, H. Ch., 
FLÍDROVÁ, E. Ochrana mořské hranice států Evropské unie v kontextu principu nenavrácení. Praha: 
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2016, s. 9).  
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účelem jeho výkladu a kontroly dodržování. Důvody tak mohou být např. mučení a jiné kruté, 

nelidské či ponižující zacházení a trestání107, závažné ohrožení práva na život108, hrozící 

nucené zmizení109, dokonce i neuspokojivé životní podmínky v zemi, které jsou v rozporu s 

lidskou důstojností v případech, kdy si osoba není schopna sama zajistit základní životní 

potřeby110. Přitom se velice často v dokumentech ukládá státům povinnost situaci v zemích 

hodnotit s ohledem na všechny relevantní okolnosti, včetně trvalého hrubého, zřejmého a 

masového porušování lidských prav nebo vážného porušování pravidel mezinárodního 

humanitárního práva.111   

Nedostatek použití principu non-refoulement jako ochranného prostředku pro případy 

běženců ze zanikajících ostrovních států spatřujeme v následujícím. Za prvé, již ze 

samotného názvu principu (tj. nenavrácení) vyplývá, že tento předpokládá přítomnost osoby 

na území státu, kterému se ukládá povinnost osobu nenavrátit. Z důvodu vízové politiky státu 

či jiných překážek sloužících k zamezení nelegálním vstupům cizinců na jeho území však 

přítomnost osoby již nemusí představovat takovou samozřejmost. Za druhé, princip non-

refoulement nezavazuje všechny státy světa a není považován za obyčejové pravidlo. Osoba, 

která byla nucena opustit území ostrovního státu z důvodu jeho úplného zaplavení, se tak 

bude moci principu domáhat pouze tehdy, je-li stát, na jehož území se osoba ocitla, takovým 

principem vázán. Za třetí, bude velice obtížné vtěsnat zvláštní charakter zásahu do lidských 

práv, ke kterému dochází při zániku ostrovního státu, do rozsahu porušení lidského práva 

tak, jak je vymezen smluvním dokumentem či výkladem kontrolního mechanismu. Řada 

smluvních dokumentů předpokládá úmyslné porušování lidských práv ze strany států, či 

obecně veřejných činitelů, či jiných osob jednajících na základě pověření či souhlasu.112 Zde 

                                                
107 Článek 3 a definice “mučení” zakotvenou v Článku 1 Úmluvy proti mučení, dále též Článek 7 ICCPR. 
108 Dovozováno především judikaturou ESLP v souvislostí s implicitním vyjádřením principu non-refoulement 
v Článku 3 EÚLP, blíže viz IOM. Migration Law Unit (IML) Information Note on the Principle of Non-
refoulement, s. 6 [online]. Dostupné na: https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/What-We-Do/docs/IML-
Information-Note-on-the-Principle-of-non-refoulement.pdf [cit. 20. 3. 2016]. 
109 Článek 16 ICPPED. 
110 Rozsudek ESLP ve věci M.S.S. v. Belgie a Řecko ze dne 21. ledna 2011, stížnost č. 30696/09, s. 236-264. 
111 Např. odstavec 2 Článku 16 ICPPED, nebo také odstavec 2 Článku Úmluvy proti mučení.  
112 Např. Článek 1 Úmluvy proti mučení, kde je mučení definováno jako „…jednání, jímž je člověku úmyslně 
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proto opět narážíme na otázku odpovědnosti (či spoluodpovědnosti) státu za klimatické 

změny a jejich projevy. Pro účely domáhání se ochrany prostřednictvím institutu non-

refoulement bude problematické označit projevy klimatických změn za úmyslné porušování 

lidských práv ze strany konkrétního státu. Domoci se takové ochrany bude úspěšné pouze za 

předpokladu, že se podaří bezpečně prokázat příčinnou souvislost mezi jednáním státu a 

zatopením vlastního území. 

3.2 Ochrana v režimu uprchlického práva 

Tato kapitola ve své první části analyzuje možné využití univerzálního uprchlického 

práva jako ochranného prostředku. Její druhá část se věnuje regionálním uprchlickým 

nástrojům, které, jak uvidíme níže, představují značný posun, neboť reagují na potřeby těch, 

kterým univerzální uprchlická úprava ochranu nezajišťuje. 

3.2.1 Univerzální uprchlické právo 

Osoby, které jsou nucené opustit svoje obvyklé místo pobytu z důvodu negativního 

dopadu klimatických změn na toto místo, jsou doktrínou někdy označovány jako 

environmentální uprchlíci. Tento termín byl poprvé použit v roce 1976 americkým 

analytikem životního prostředí Lesterem Brownem v rámci publikace vydané jeho institucí 

WorldWatch Institute.113 Tento název následně použil např. i Program Organizace spojených 

národů pro životní prostředí (United Nations Environment Programme, neboli  UNEP).114 

Setkáme se ovšem i s jinými označeními, jako jsou klimatický uprchlík (climate refugee), 

uprchlík z důvodu změny klimatu (climate change refugee), uprchlík z důvodu přírodní 

katastrofy (disaster refugee), ekologický uprchlík (eco-refugee), a budoucí environmentální 

                                                

působená silná bolest nebo tělesné či duševní utrpení…., když taková bolest nebo utrpení jsou působeny 
veřejným činitelem nebo jinou osobou jednající z úředního pověření nebo z jejich podnětu či s jejich výslovným 
nebo tichým souhlasem.“ 
113 UNHCR. BLACK, R. Working Paper No. 34: Environmental refugees: myth or reality?, s. 1 [online]. 
Dostupné na: http://www.unhcr.org/3ae6a0d00.html [cit. 10. 6. 2016]. 
114 Např. samotný název publikace ESSAM EL – HINNAWI. Environmental refugees. Nairobi, Kenya: United 
Nations Environment Programme (UNEP), 1985. 
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uprchlík (ERTB, environmental refugee-to-be).115 Jedná se však o uprchlíky v pravém slova 

smyslu?  

Definici uprchlíka zakotvila Ženevská úmluva. V úmluvě se uvádí, že se „pojem 

„uprchlík“ vztahuje na jakoukoliv osobu, která v důsledku událostí, které nastaly před 1. 

lednem 1951, se nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním z 

důvodů rasových, náboženských, národnostních nebo z důvodu příslušnosti k určitým 

společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů, je neschopná přijmout 

nebo vzhledem ke shora uvedeným obavám, odmítá ochranu své vlasti“. Protokol k úmluvě 

z roku 1967 odstranil první podmínku, omezující aplikaci Ženevské úmluvy pouze na určité 

události, které se staly před 1. lednem 1951, a rozšířil tak ochranu, kterou poskytuje, na 

všechny osoby, které naplní zbývající podmínky. V Ženevské úmluvě se též uvádí, že se 

podmínky uplatní i pro případy osob bez státní příslušnosti, které se nachází mimo území 

svého dosavadního pobytu, a které se vzhledem ke svým oprávněným obavám nechtějí nebo 

nemohou na toto území vrátit.116 

Uvedená definice tvoří základ pro poskytování adekvátní ochrany osobám, které 

naplní její podmínky – tedy uprchlíkům. Níže se pokusíme aplikovat tuto definici na osobu, 

která byla nucena opustit svůj domovský ostrovní stát v důsledku jeho částečného či úplného 

zaplavení. Pouze za kumulativního naplnění všech uvedených podmínek může být osoba 

označena jako uprchlík. Ještě připomeneme, že osoba nemá právo na udělení ochrany na 

základě přiznání statusu uprchlíka, má však právo takovou ochranu vyhledat, tj. v zemi 

útočiště o takovou ochranu požádat.117 

První podmínkou Ženevské úmluvy je tzv. exteritorialita, tj. skutečnost, že se osoba 

nachází mimo území své vlasti. Za situace postupného zániku ostrovního státu (kdy ostrov 

                                                
115 BOANO, C., ZETTER, R., MORRIS, T. Policy Brief No.1: Environmentally Displaced People: 
Understanding the linkages between environmental change, livelihoods and forced migration. Oxford:  Refugee 
Studies Centre, 2008, s. 4 [online] Dostupné na: http://www.rsc.ox.ac.uk/publications/policy-
briefings/RSCPB1-Environment.pdf [cit. 12. 2. 2016]. 
116 Článek 1 Ženevské úmluvy. 
117 Článek 14 Všeobecné deklarace lidských práv. Znění dostupné na: http://www.osn.cz/wp-
content/uploads/2015/03/vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf. 
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sice fyzicky existuje, jeho území se však postupně zmenšuje a dochází ke zhoršení podmínek 

pro život na ostrově např. vlivem zhoršení kvality půdy či nedostatku pitné vody) či již 

úplného zániku (kdy hovoříme o potopení ostrova pod hladinou moře) je tato podmínka 

naplněná, neboť se ostrov stává de facto neobyvatelným.   

Dále je nutné, aby obava z pronásledování byla odůvodněná a oprávněná. Tato 

oprávněná obava je zkoumána na subjektivní i objektivní rovině. Subjektivní stránku 

představuje duševní stav, osobní pocit, který byl důvodem pro opuštění země. Objektivní 

stránku pak představuje typicky skutečná a vážná situace v zemi původu.118 Subjektivní 

obava tedy nepostačí a musí být podložená objektivním stavem v zemi. I tuto podmínku lze 

(teoreticky) považovat za splněnou, vypoví-li osoba prchající z ostrovního státu o svých 

obavách o život, který je ohrožen aktem pronásledování ze strany státu, a budou-li tyto 

podložené skorým zánikem ostrovního státu pod hladinou světových oceánů. Obáváme se 

však, že v praxi bude těžké, ne-li nemožné, označit ostrovní stát za pronásledovatele. 

Důležitým pojmem definice uprchlíka je pojem pronásledování, ke kterému musí 

nutně dojít, byť Ženevská úmluva tento pojem blíže nespecifikuje. Pronásledování můžeme 

chápat jako „porušování lidských práv, která jsou zvláště závažná buďto už z vlastní podstaty 

nebo pro své opakování“119, anebo též, již konkrétně v režimu uprchlického práva, jako 

„ohrožení života či svobody z důvodu rasy, náboženství, národnosti, politických názorů, nebo 

příslušnosti k určité společenské skupině, ale i jiná vážná porušování lidských práv stejnými 

důvody motivována“120. Výše bylo pojednáno o lidských právech, do kterých může být 

vlivem klimatických změn zasaženo. Dle UNHRC se však nejedná o porušování lidských 

                                                
118 ŠTURMA, P., HONUSKOVÁ, V. a kol. Teorie a praxe azylu a uprchlictví. 2., dopl. vyd. Praha: Univerzita 
Karlova, Právnická fakulta, 2012, s. 28. 
119 McADAM, J. Climate change, Forced migration, and International Law. Oxford University Press, 2012, s. 
43, kde autorka odkazuje na Směrnici Rady (tzv. Kvalifikační směrnici) 2004/83/ES, citováno in ŽÁKOVSKÁ, 
K., LIPOVSKÝ, M. Ochrana lidských práv v kontextu nedobrovolné environmentální migrace. In: 
CHOCHOLÁČKOVÁ, K. et al. Nová lidská práva. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, 
s. 33. 
120 ŠTURMA, P., HONUSKOVÁ, V. a kol. Teorie a praxe azylu a uprchlictví. 2., dopl. vyd. Praha: Univerzita 
Karlova, Právnická fakulta, 2012, s. 28. 
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práv, nýbrž pouze o negativní účinky změny klimatu na efektivní výkon lidských práv.121 Je 

tak vůbec sporné, zda zásahy do lidských práv u osob nucených opustit své domovy z důvodu 

zatopení státu lze bez pochyby označit za závažné porušování lidských práv státy obecně, a 

konečně též za pronásledování ve smyslu Ženevské úmluvy. 

Implicitní podmínku Ženevské definice uprchlíka činí požadavek, aby se 

pronásledování dopouštěl domovský stát.122 Za situace zanikajícího (zaniklého) ostrovního 

státu se naplnění této podmínky jeví problematické, neboť bude velice těžké, ne-li nemožné 

označit ostrovní stát za pronásledovatele, tj. porušovatele lidských práv formou zatopení 

vlastního území, ke kterému však nedochází z jeho vůle. Je nepravděpodobné, že se podaří 

prokázat úmysl státu zatopit svoje vlastní území.123 Jak bylo řečeno výše, vlivem vysoké 

koncentrace antropogenních skleníkových plynů v ovzduší dochází k efektu tzv. globálního 

oteplování, které vede k tání ledovců a ke zvýšení teploty a hladiny oceánů. Všechny státy 

světa se spolupodílí na růstu skleníkových plynů v ovzduší. Bude proto velice obtížné označit 

jeden jediný stát, natož ostrovní stát, který má jen nepatrný podíl na globální koncentraci 

skleníkových plynů, za takový, který je odpovědný za nárůst hladiny světových oceánů. 

Otázka právní odpovědnosti států za probíhající klimatické změny je komplikovaným 

tématem, ačkoliv v současné době velice diskutabilním.124 

I kdyby se nám odpovědnost (anebo spoluodpovědnost) státu přeci jen podařila 

prokázat, je nutné splnit poslední podmínku Ženevské úmluvy, a sice důvod pronásledování. 

Ne každé pronásledování totiž naplňuje Ženevskou definici uprchlíka. Úmluva obsahuje 

taxativní výčet motivů pronásledování. Těmito jsou rasa, náboženství, národnost, politické 

                                                
121 viz pozn. 19. 
122 K původcům pronásledování však řadíme i jiné aktéry, které jsou však pro účely aplikace definice uprchlíka 
na nucenou environmentální migraci nepodstatné viz ŠTURMA, P., HONUSKOVÁ, V. a kol. Teorie a praxe 
azylu a uprchlictví. 2., dopl. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012, s. 29. 
123 ŽÁKOVSKÁ, K., LIPOVSKÝ, M. Ochrana lidských práv v kontextu nedobrovolné environmentální 
migrace. In: CHOCHOLÁČKOVÁ, K. et al. Nová lidská práva. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická 
fakulta, 2013, s. 33-34. 
124 McADAM, J. Climate Change, Forced Migration, and International Law. New York: Oxford University 
Press, 2012, s. 90 an. 
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názory, nebo příslušnost k určité sociální skupině. Zajímavou myšlenkou je příslušnost 

k zanikajícímu ostrovnímu státu (jako příslušnost k určité národnosti) jako důvod 

pronásledování státem.125 Daleko blíže k naplnění podmínky důvodu pronásledování však 

bude mít původní obyvatelstvo, jako zvláštní sociální skupina, zranitelná z důvodu pevného, 

hlubokého sepětí s půdou, na které pobývá. 

Absence jakékoliv ochrany ze strany státu je dalším podstatným prvkem definice, ať 

již tkví v úmyslu státu takovou neposkytnout vůbec (buď z titulu pronásledovatele, anebo 

z titulu nevůle), v nemožnosti takovou poskytnout, nebo v odmítnutí ochrany z oprávněných 

důvodů přímo jedincem. Lze si však jen těžko představit ostrovní stát, kterému je osud jeho 

obyvatelstva lhostejný, a úmyslně odmítá obyvatelům poskytnout potřebnou pomoc. Ještě 

hůře si lze představit situaci, kdy jedinec nucený opustit svůj domov, na který je tak vázán, 

úmyslně odmítá pomoc ze strany státu, kterou tak nutně potřebuje. „Environmentální 

uprchlíci“ totiž nejsou pronásledováni způsobem, jako je tomu u uprchlíků dle definice 

Ženevské úmluvy. Obyvatelé ostrovního státu se zřejmě stále budou obracet především na 

tento stát s potřebou pomoci. 

Na základě výše uvedeného jsme dospěli k závěru, že běžence ze zanikajících 

ostrovních států nezařadíme pod pojem uprchlík. Takové osobě uprchlické právo útočiště 

neposkytne. Tímto ovšem neříkáme, že všem environmentálním migrantům nelze tento druh 

ochrany vůbec poskytnout. Najdou se i tací, kteří by definici uprchlíka Ženevské úmluvy 

mohli naplnit. Takovým příkladem může být původní (domorodé) obyvatelstvo (příslušník 

sociální skupiny), které bylo nuceno opustit svůj domov z důvodů rozvojových projektů, 

které kontaminují půdu a pitnou vodu na území (tj. člověkem způsobený environmentální 

důvod odsunu), za předpokladu, že stát tento projekt podporuje a odmítá či není schopen 

poskytnout ochranu.126  

                                                
125 ŽÁKOVSKÁ, K., LIPOVSKÝ, M. Ochrana lidských práv v kontextu nedobrovolné environmentální 
migrace In: CHOCHOLÁČKOVÁ, K. et al. Nová lidská práva. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická 
fakulta, 2013, s. 35. 
126 CUDIAMAT, N. A. Displacement Disparity: Filling the Gap of Protection for the Environmentally 
Displaced Person. In: 46 Valparaiso University Law Review (2012). Dostupné na: 
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3.2.2 Některé regionální127 instrumenty uprchlického práva 

Výše provedenou analýzou definice uprchlíka Ženevské úmluvy jsme dospěli 

k závěru, že cílem univerzálního uprchlického práva není chránit osoby prchající ze 

zanikajících ostrovních států. Jinak je tomu u regionálních právních úprav, které stojí 

samostatně, vedle závazné univerzální úpravy postavení uprchlíků, a mají doplňující 

charakter. Pod ochranným štítem regionálních uprchlických úprav se tak ocitnou i osoby, 

kterým tradiční univerzální uprchlické právo ochranu neposkytuje.128 Cílem této podkapitoly 

není poskytnout výčet všech existujících regionálních instrumentů, ale poukázat na existenci 

efektivních úprav jednotlivých regionů světa, které odrážejí jejich individuální potřeby. Jak 

uvidíme níže, dokumenty, které uvádíme jako příklad, jsou z větší části nezávazné, tzv. “soft 

law” dokumenty. Jejich význam však spočívá v pozitivním vlivu na legislativní činnost a 

praxi států. Tyto regionální úpravy mohou též sloužit jako ukazatel pozitivního vývoje 

směrem k možnému vytvoření univerzálního mezinárodního dokumentu, upravujícího 

ochranu všech environmentálních migrantů, a proto též běženců ze zanikajících ostrovních 

států. 

Z oblasti afrického regionu je nutné zmínit Úmluvu Organizace africké jednoty, 

upravující specifické aspekty uprchlických problémů v Africe z roku 1969 (OAU Convention 

Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa, dále jen Úmluva OAJ).129 

Tato úmluva vznikla jako reakce na prudký nárůst utečenců v té době, nucených opustit své 

domovy vlivem občanských válek, sociálních a etnických konfliktů, porušování lidských 

práv a přírodních katastrof v regionu, kterým Ženevská úmluva ochranu poskytnout nemohla. 

Úmluva OAJ ve svém Článku 1 a jeho odstavci 1 sice přebírá definici uprchlíka Ženevské 

úmluvy, v odstavci 2 však rozšiřuje svůj záběr i na další osoby, když uvádí, že se “Pojem 

                                                

http://scholar.valpo.edu/vulr/vol46/iss3/7, s. 925-926. 
127 OSN. Composition of macro geographical (continental) regions, geographical sub-regions, and selected 
economic and other groupings [online]. Dostupné na: http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm 
[cit. 3. 4. 2016]. 
128 Tyto regionální úpravy neposkytují novou definici uprchlíka, která stojí vedle definice univerzální. 
Regionální úprava je stále v souladu s univerzálním uprchlickým právem, který je základem.  
129 Znění Úmluvy OAJ je k nalezení zde: http://unhcr.org/45dc1a682.html.  
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“uprchlík” dále vztahuje na každou osobu, která z důvodu vnější agrese, okupace, cizí 

nadvlády nebo událostí závažně narušujících veřejný pořádek, v části nebo celé zemi původu 

či státní příslušnosti, je donucena opustit místo obvyklého bydliště, aby získala útočiště na 

jiném místě mimo svou zemi původu či státní příslušnosti.“130 I přesto, že důvod zániku 

ostrovního státu vlivem stoupající hladiny moře nelze z definice přímo vyčíst, lze tento 

zařadit pod „události závažně narušující veřejný pořádek“.131 Proto ocitne-li se běženec ze 

zanikajícího ostrovního státu na některé ze signatářských zemí Úmluvy OAJ, je vice než 

pravděpodobné, že mu bude státem přiznán status uprchlíka132, a že mu bude poskytnuta 

náležitá ochrana.  

Základním ochranným instrumentem asijského regionu jsou tzv. Bangkokské 

principy, konkrétně jejich revidovaná verze z roku 2001 přijatá na fóru Asijsko-Africké 

poradní právní organizace AALCO (Final text of the Revised AALCO 1966 Bangkok 

Principles on Status and Treatment of Refugees, dále jen “Bangkokské principy”). 

Bangkokské principy nejsou právně závazné a jejich účelem je spíše nabídnout státům 

regionu příklad, jak zakotvit danou problematiku ve svých vnitrostátních úpravách.133 

V jejich Článku 1 odst. 2 nalezneme totéž, co obsahuje úprava obsažená v Úmluvě OAJ, totiž 

že se „Pojem „uprchlík“ rovněž vztahuje na každou osobu, která z důvodu externí agrese, 

okupace, cizí nadvlády či událostí závažně narušujících veřejný pořádek v jakékoli části 

země, anebo celé zemi, je nucena opustit místo obvyklého bydliště, aby získala útočiště na 

jiném místě mimo svou zemi původu či státní příslušnosti.“134 Obdobně i zatopení ostrovního 

státu vlivem klimatických změn může být chápáno jako narušení veřejného pořádku, ačkoliv 

                                                
130 Překlad převzat z ŽÁKOVSKÁ, K., LIPOVSKÝ, M. Ochrana lidských práv v kontextu nedobrovolné 
environmentální migrace. In: CHOCHOLÁČKOVÁ, K. et al. Nová lidská práva. Praha: Univerzita Karlova v 
Praze, Právnická fakulta, 2013, s. 36. 
131 K Úmluvě OAJ a definici uprchlíka v ní obsažené, včetně historického kontextu viz HONUSKOVÁ, V. 
Definice uprchlíka a její výklad a aplikace v současném mezinárodním právu. 1. vydání. Praha: Univerzita 
Karlova, Právnická fakulta, 2011. s. 130-136.  
132 Uprchlíkem se osoba stává již překročením hranic svého státu z určitých důvodů, rozhodnutí státu samotného 
o přiznání uprchlického statusu má proto jen deklaratorní povahu. 
133 HONUSKOVÁ, V. Definice uprchlíka a její výklad a aplikace v současném mezinárodním právu. 1. vydání. 
Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011, s. 138-139.  
134 Znění Bangkokských principů je k nalezení zde: http://www.refworld.org/docid/3de5f2d52.html.  
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Bangkokské principy takový důvod explicitně neuvádí. Negativní stránkou instrumentu je 

především jeho nezávazná povaha. Státy proto nejsou povinny ochranu běžencům 

poskytnout. Nelze proto jinak než doufat, že se instrument pozitivně odrazí na praxi států 

asijského regionu. 

Co se amerického regionu týká, je na místě zmínit Cartagenskou deklaraci o 

uprchlících, kterou v roce 1984 vytvořili někteří členové Organizace amerických států. Je 

sice též nezávazným dokumentem, avšak představuje významný nástroj při řešení 

latinskoamerické uprchlické otázky. Doplňuje definici uprchlíka obsažené v Ženevské 

úmluvě o další osoby, a sice o ty, které „opustily svou zemi, neboť jejich život, bezpečí či 

svoboda byly ohroženy všeobecným násilím, vnější agresí, vnitřním konfliktem, masovým 

porušováním lidských práv anebo dalšími okolnostmi, které vážně porušují veřejný 

pořádek.135 Zánik ostrovního státu bychom též jako výše mohli označit za okolnost vážně 

narušující veřejný pořádek.  

Evropský region a jeho právní úprava uprchlictví jsou poznamenány zejména právem 

EU. Na úrovni EU by běžencům ze zatopených ostrovních států mohla být poskytnuta tzv. 

doplňková ochrana (angl. subsidiary protection) zakotvená ve Směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2013 o minimálních normách, které musí 

splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o 

postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o 

obsahu poskytované ochrany (dále jen „Kvalifikační směrnice“). Dle dikce Článku 2 písm. 

f) Kvalifikační směrnice náleží doplňková ochrana osobě, „…která nesplňuje podmínky pro 

uznání za uprchlíka, ale u které existují závažné důvody se domnívat, že pokud by se vrátila 

do země svého původu,…byla by vystavena reálné hrozbě, že utrpí vážnou újmu,…přičemž 

tato osoba nemůže nebo vzhledem ke shora uvedené hrozbě nechce přijmout ochranu dotyčné 

země …“ Vážná újma je přitom definována Článkem 15 Kvalifikační směrnice. Pro nás je 

relevantní je písm. b), které vážnou újmu definuje jako mučení, nelidské či ponižující 

zacházení. Předpokládá se tedy nějaké aktivní jednání původce mučení. Je otázkou, nakolik 

                                                
135 HONUSKOVÁ, V. Definice uprchlíka a její výklad a aplikace v současném mezinárodním právu. 1. vydání. 
Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011, s. 144-145.  
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lze zatopení území ostrovního státu jako důsledek klimatických změn podřadit pod pojmem 

„vážná újma“ ve smyslu výše uvedeného článku, pokud je samotná odpovědnost ostrovního 

státu za negativní projevy klimatických změn (zvýšení hladiny moře) jen těžko prokazatelná. 

Kvalifikační směrnice však nebrání členským státům rozšířit tento stanovený „minimální 

standard“ a ve svých legislativách zakotvit příznivější normy.136  

Další ochranu může poskytnout též Směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 

2001 o minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany v případě hromadného 

přílivu vysídlených osob a o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi jednotlivými členskými 

státy při vynakládání úsilí na přijímání těchto osob a na následky plynoucí z tohoto přijímání 

(dále jen „Směrnice“). Ochrana je poskytována zejména těm osobám, „kterým vážně hrozí 

systematické nebo všeobecné porušování lidských práv, či…které se staly oběťmi takového 

porušování lidských práv.“137 Z důvodu demonstrativního charakteru definice, který je dán 

slovem „zejména“, můžeme říci, že ochrana náleží i těm, kteří hromadně prchají před 

negativními projevy klimatických změn zasahujících jejich zemi. Co však považujeme za 

negativum, je skutečnost, že se jedná o pouhou „dočasnou“ ochranu limitovanou 3 lety138, a 

že Směrnice reaguje pouze na hromadný příliv běženců, a nereflektuje tak potřebu ochrany 

jednotlivců. Jak již bylo uvedeno výše, je sporné, zda zásahy do lidských práv, ke kterým 

dochází vlivem klimatických změn, lze vůbec považovat za porušování lidských práv. 

3.3 Ochrana prostřednictvím práva osob bez státní příslušnosti 

Státní občanství charakterizujeme jako trvalé, úzké pouto mezi státem a jeho vlastním 

občanem. Je základním kamenem pro poskytování ochrany ze strany státu. Na státní 

občanství však není žádné právo. Ačkoliv Všeobecná deklarace lidských práv ve svém 

Článku 15 zakotvuje právo na státní občanství139, mezinárodní právo postrádá tomu 

                                                
136 Článek 3 Kvalifikační směrnice. Takto postupovalo např. Švédsko a Finsko, viz. EK. Staff Working 
Document: Climate Change, Environmental Degradation, and Migration, SWD (2013) 138 final,  2013, s 18. 
Dostupné na: http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/swd_2013_138_en.pdf. 
137 Článek 2, písm. c), bod ii) Směrnice. 
138 Článek 4 Směrnice. 
139 Článek 15 Všeobecné deklarace lidských práv. Znění dostupné na: http://www.osn.cz/wp-
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odpovídající povinnost států občanství udělit.140 Dojde-li k jeho zániku jakožto subjektu 

mezinárodního práva, dojde pravděpodobně i k přetržení pouta, tedy k zániku státního 

občanství.141 Tento stav nazýváme apatridismem, neboli bezdomovectvím, a z pohledu 

mezinárodního práva je považován za nežádoucí. Již výše bylo užito rozdělení 

bezdomovectví na de iure a de facto.142 Jen pro připomenutí uvedeme, že bezdomovectví de 

iure představuje absenci státního občanství. Na druhou stranu pod bezdomovectvím de facto 

chápeme situaci, kdy osoba sice je občanem některého ze států, ovšem nachází se v podobné 

situaci jako bezdomovec de iure, neboť je její občanství z nějakého důvodu neúčinné. V 

případě zániku ostrovního státu (ať již částečného či úplného) mohou nastat obě situace, tj. 

apatridismus de iure v důsledku zániku ostrovního státu jakožto subjektu mezinárodního 

práva a apatridismus de facto v důsledku nemožnosti či neschopnosti státu své občany 

náležitě ochránit. Zatímco apatridy de iure chrání mezinárodněprávní úprava osob bez státní 

příslušnosti, o které bude pojednáno níže, apatridé de facto chrání pouze mezinárodní úprava 

ochrany lidských práv. 

Mezinárodněprávní úpravu postavení osob bez státní příslušnosti, tj. osob, které 

žádný stát dle svých vnitrostátních právních předpisů nepovažuje za svého státního 

občana143, nalezneme v Úmluvě o právním postavení osob bez státní příslušnosti z roku 1954 

a Úmluvě o omezení případů bezdomovectví  z roku 1961. Obecným cílem úmluv je zajistit 

apatridům určitý minimální standard zacházení a usnadnit jim naturalizaci v zemi pobytu a 

následnou integraci do společnosti.  

Právní úpravu obsaženou ve výše uvedených úmluvách bychom mohli rozčlenit na 

dvě části, v závislosti na tom, zda je předpokladem již nastalý stav apatridismu, anebo takový 

                                                

content/uploads/2015/03/vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf. 
140 McADAM, J. “Disappearing states”, statelessness and the boundaries of international law, s.15 [online]. 
Dostupné na: http://ssrn.com/abstract=1539766 [cit. 10. 6. 2016]. 
141 slovo „pravděpodobně“ jsme užili proto, že mezinárodní právo postrádá jednotnou praxi, co se týče ztráty 
státního občanství v případech zániku státu. Viz McADAM, J. “Disappearing states”, statelessness and the 
boundaries of international law, s.13 [online]. Dostupné na: http://ssrn.com/abstract=1539766 [cit. 10. 6. 2016]. 
142 Prameny takového rozlišení viz výše, viz pozn. 56. 
143 Článek 1 Úmluvy o právním postavení osob bez státní příslušnosti. 
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stav pouze hrozí. Úmluva o právním postavení osob bez státní příslušnosti proto věnuje 

značný prostor katalogům práv různých režimů, která mají být přiznána těm, kteří se na 

území jiného státu ocitli již jako osoby, které „nepřísluší“ žádnému státu. Národní režim je 

tak vůči  apatridům uplatňován v případě náboženského vyznání, náboženské výchovy jejich 

dětí a v případě přístupu k soudům144. Co nejpříznivější status, avšak ne méně příznivý než 

ten, který je poskytován cizincům obecně, se uplatní např. u majetkových práv145 a práva 

sdružovacího.146 Úmluva o omezení případů bezdomovectví se pak věnuje prevenci před 

vznikem apatridismu. Jen několik článků Úmluvy je však aplikovatelných na případ běženců 

ze zanikajícího ostrovního státu. Těmito jsou Článek 7 odst. 2 Úmluvy říkajíc, že „Občan 

smluvního státu, usilující o naturalizaci v cizí zemi, nepozbude svého občanství, pokud 

nenabyl občanství této cizí země nebo ujištění, že ho nabude”, dále Článek 7 odst. 6 říkajíc, 

že “…osoba nepozbude občanství smluvního státu, stala-li by se v důsledku toho osobou bez 

státní příslušnosti, i když žádná jiná ustanovení této Úmluvy toto pozbytí výslovně 

nezakazují.”, a v poslední řadě Článek 1 odst. 1, písm. a), kde se uvádí, že “Členský stát 

zajistí nabytí svého občanství osobě narozené na jeho území, která by jinak byla bez státní 

příslušnosti. Toto občanství se nabude ze zákona při narození.” Posledně zmiňovány článek 

slouží k ochraně těch, kteří jako nasciturus opustili zanikající ostrovní stát, a narodili se na 

území státu jiného. 

Výše zmíněné úmluvy určitou míru ochrany tedy zajistí. Otázkou zůstává závaznost 

jejích pravidel. Úmluvu o právním postavení osob bez státní příslušnosti ratifikovalo ke dni 

16. května 2016 celkem 87 států147, Úmluvu o omezení případů bezdomovectví celkem 66 

států světa.148 Úmluvy jsou tak závazné pro relativně nízký počet zemí. Apatridé v 

                                                
144 Článek 4, Článek 16 Úmluvy o právním postavení osob bez státní příslušnosti. 
145 Článek 13 Úmluvy o právním postavení osob bez státní příslušnosti. 
146 Článek 15 Úmluvy o právním postavení osob bez státní příslušnosti. 
147 OSN. Status of Treaties [online]. Dostupné na: 
https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-
3&chapter=5&Temp=mtdsg2&lang=en [cit. 16. 5. 2016]. 
148 OSN. Status of Treaties [online]. Dostupné na: 
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-4&chapter=5&lang=en [cit. 16. 
5. 2016]. 
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nesignatářských zemích jsou i přesto chránění, a sice minimálním standardem, který nabízí 

mezinárodněprávní úprava ochrany lidských práv. 

3.4 Další možné ochranné režimy 

Cílem této podkapitoly je najít jiné možné existující prostředky ochrany osob ze 

zanikajících ostrovních států. 

Jako první zmíníme mezinárodní humanitární právo, jehož účelem je mimo jiné 

zmírnit lidské utrpení, které je častým důsledkem vedení ozbrojených konfliktů.149 Ochranu 

tak poskytuje primárně obětem takových konfliktů. Mezinárodní humanitární právo může 

posloužit jako základ pro poskytnutí ochrany obyvatelstvu ze zanikajícího ostrovního státu 

pouze za předpokladu, že napjatá situace na ostrově (která může být např. způsobená 

zmenšováním území státu, narušením lidských práv, narušením vzájemných vztahů, stálým 

vnitřním přesídlováním a vzájemnou netolerancí) vyvrcholí ve vnitřní ozbrojený konflikt. 

Hlavním nedostatkem norem humanitárního práva je jejich dočasný charakter. Normy jsou 

totiž aplikovatelné pouze po dobu trvání vnitřního konfliktu150. Navíc je lze použít pouze za 

situace, kdy nedošlo k úplnému zániku státu jakožto subjektu mezinárodního práva.  

Dále jsme hledali možné využití práva životního prostředí jako ochranného 

prostředku. Na vnitrostátní úrovni představuje soubor právních norem sloužících  k ochraně 

životního prostředí prostřednictvím regulace chování lidí k němu.151 Jeho primárním cílem 

tak není chránit osoby před negativními vlivy degradace životního prostředí. Ani 

mezinárodní právo životního prostředí není soustředěno na ochranu lidstva (můžeme říct 

uživatelů příznivého životního prostředí), neboť sleduje vytvoření společného základu 

ochrany životního prostředí a jeho jednotlivých složek, zejména tam, kde charakter těchto 

složek či zdrojů znečištění a ohrožení nabývá přeshraničních rozměrů.152 Kvůli úzké vazbě 

                                                
149 FUCHS, J. Mezinárodní humanitární právo. Praha: Ministerstvo obrany ČR – Agentura vojenských 
informací a služeb, 2007, s. 9.  
150 Tamtéž, s. 40. 
151 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 28.  
152 Tamtéž, s. 81. 
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mezi stavem životního prostředí a kvalitou lidského života si proto dovolíme normy 

životního prostředí označit jako nepřímý prostředek ochrany. Na rovině mezinárodněprávní 

můžeme jako příklad uvést Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu, která zakotvila 

povinnost států provádět tzv. adaptační opatření právě za účelem ochrany svých obyvatel i 

území.153 Mezinárodní společenství, zejména rozvojové státy jsou pak úmluvou UNFCCC 

povinovány poskytnout rozvojovým zemím (tj. též ostrovním státům) finanční asistenci při 

jejich snaze přizpůsobit se nežádoucím vlivům klimatických změn.154 Tato povinnost 

poskytnout pomoct může být přínosná zejména tehdy, nachází-li se ostrovní stát stále nad 

hladinou moře a disponuje-li dostatečným prostorem pro adaptaci. Je otázkou, zda tato 

povinnost, která je kladena na mezinárodní společenství, také zahrnuje povinnost asistovat 

při relokaci obyvatelstva za hranice ostrovního státu. 

 Koncept odpovědnosti za ochranu (angl. Responsibility to Protect, dále jen „R2P“) je 

dalším příkladem. Při pohledu na samotný název konceptu se nabízí závěr, že lze tento 

jednoznačně označit jako prostředek ochrany. Koncept R2P charakterizujeme jako povinnost 

státu chránit obyvatelstvo před nejzávažnějšími zločiny dle mezinárodního práva, jako jsou 

genocida, válečné zločiny, etnické čistky a zločiny proti lidskosti. Tato povinnost přechází 

na mezinárodní společenství v okamžiku selhání státu samotného v jeho ochranné povinnosti. 

Jedním z nedostatků konceptu je právě jeho omezení na čtyři uvedené závažné zločiny, a 

nelze ho proto aplikovat na ochranu obyvatelstva ze zanikajících ostrovních států.155 Terčem 

kritiky bývá často skutečnost, že každý stát definuje a chápe tuto povinnost chránit trochu 

jinak, a zasazuje ji proto do rámce, který odpovídá jeho vlastním představám. Některé státy 

                                                
153 Článek 4 odst. 1, písm. e) UNFCCC, viz pozn. 63. 
154 Článek 4 odst. 4 UNFCCC, viz pozn. 63. 
155 V úvahu by mohlo přijít pouze násilné přesídlování obyvatelstva z důvodu zatopení jejich domovů, které 
může být chápáno jako zločin proti lidskosti dle Článku 7 odst. 1, písm. d) Římského statutu Mezinárodního 
trestního soudu. Římský statut definuje zločiny proti lidskosti mj. jako násilné přesídlování spáchané v rámci 
rozsáhlého nebo systematického útoku zaměřeného proti civilnímu obyvatelstvu, při vědomí existence 
takového útoku. Na druhou stranu se jen stěží nalézá důvod, proč by zanikající stát pro jednání se svým 
obyvatelstvem zvolil násilnou cestu, pokud naopak jeho přirozenou reakcí bude zřejmě chránit vlastní 
obyvatelstvo a chránit vlastní území. Znění dostupné na: http://www.osn.cz/wp-
content/uploads/2015/04/Rimsky-statut.pdf. 
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na koncept R2P nahlíží jako na závazné pravidlo chování, jiné státy jako na pouhý politický 

a nezávazný institut.156 Uvedené však může být pro nás přínosem. Tato nezařaditelnost, či 

neuzavřenost, a vágní definice konceptu může umožnit chápání konceptu R2P jako povinnost 

státu a mezinárodního společenství ochránit osoby, do jejichž životů bylo negativně zasaženo 

zatopením území jejich vlastního státu.157  

3.5 Krátce o ochraně de lege ferenda 

V posledních letech získala problematika environmentální migrace značnou 

pozornost mezi posluchači Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a stala se též 

oblíbeným tématem řady studentských prací158. Jelikož ochrana migrantů de lege ferenda 

obvykle činí jejich součást, je účelem této podkapitoly nabídnout pouze stručný přehled 

možných budoucích ochranných řešení, která by zde rozhodně neměla chybět. 

Často zmiňovaným159 řešením je revize Ženevské úmluvy, konkrétně formou 

rozšíření její definice uprchlíka na osoby, které se nachází mimo svou vlast z důvodu 

ohrožení jejich životů negativními projevy probíhajících klimatických změn, za předpokladu, 

že jim stát není schopen poskytnout ochranu. Obdobnou cestou se již vydaly i některé výše 

uvedené uprchlické regionální právní úpravy.160 Obáváme se však, že by státy, jež jsou 

vystaveny nadměrnému přílivu uprchlíků (zejména v období probíhajících uprchlických 

                                                
156 BÍLKOVÁ, V. Odpovědnost za ochranu (R2P). Nová naděje nebo staré pokrytectví? Praha: Univerzita 
Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2010, s. 19. 
157 Tamtéž, s. 17-18. 
158 Např. studentské práce „Environmentální migranti“ autorky Mgr. Štěpánky Řandové a „Problematika 
migrace z environmentálních důvodů“ autorky Elišky Dvorské. Trendu též napomohla konference pod názvem 
„Nové výzvy mezinárodního práva: Nepraví uprchlíci (Dnes migranti – zítra uprchlíci? Postavení migrantů, 
kteří potřebují ochranu, v mezinárodním právu)”, která se ve dnech 29. a 30. listopadu 2013 konala na půdě 
Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 
159 Např. HONUSKOVÁ, V. Definice uprchlíka a její výklad a aplikace v současném mezinárodním právu. 1. 
vydání. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011, s. 40, ŽÁKOVSKÁ, K., LIPOVSKÝ, M. Ochrana 
lidských práv v kontextu nedobrovolné environmentální migrace. In: CHOCHOLÁČKOVÁ, K. et al. Nová 
lidská práva. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, s. 62.  
160 Nutno připomenout, že regionální úpravy nerozšiřují univerzální definici uprchlíka obsaženou v Ženevské 
úmluvě. Řada z nich přebírá Ženevskou definici a navíc přiděluje svůj regionální status, shodný se statusem 
uprchlickým, i jiným osobám. 
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krizí), mohly takovou revizi nejenom brzdit, ale mohlo by dokonce dojít i k omezení již 

dosavadních závazků.161 Jako možnost se nabízí i přijetí nového protokolu k Ženevské 

úmluvě. Náš závěr ohledně protokolu však bude obdobný výše uvedenému. V současné době 

neprobíhají na mezinárodním poli žádné diskuze, které by vedly k brzké revizi či k přijetí 

nového protokolu Ženevské úmluvy. Uvedená řešení se proto jeví jako málo pravděpodobná. 

Zůstaneme-li u Ženevské úmluvy, je nepochybné, že výklad její definice uprchlíka 

prošel od dob, kdy byla definice poprvé formulována, určitým vývojem.162 Můžeme proto 

hovořit o naději, že budoucí výklad definice přinese i určitou míru ochrany běžencům ze 

zanikajících ostrovních států, ve smyslu zvláštní společenské vrstvy.163 V současné době 

však zárodky obdobného vývoje nenacházíme. Vzhledem k nedávnému případu 

novozélandského nejvyššího soudu, který se negativně postavil k žádosti o azyl muže 

z tichomořského ostrova Kiribati, nelze říci, že by se praxe států uchylovala k poskytování 

“klimatických” azylů.164  

Možnou právní cestu vidíme i ve vzniku nového obyčejového pravidla, na jehož 

základě budou státy povinny nabídnout útočiště i osobám, jejichž životy jsou ohroženy 

environmentálními změnami v jejich okolí. Aby se takové pravidlo stalo součástí 

mezinárodního obyčejového práva, musí splňovat dvě podmínky: a) naplnit tzv. materiální 

prvek tvorby mezinárodního obyčeje, kterým je ustálená a obecná praxe států, a b) naplnit 

tzv. subjektivní prvek, kterým je obecné povědomí nezbytnosti takové praxe.165 Jen omezený 

počet existujících států ve svých vnitrostátních právních úpravách zapracoval normu, která 

                                                
161 HONUSKOVÁ, V. Definice uprchlíka a její výklad a aplikace v současném mezinárodním právu. 1. vydání. 
Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011, s. 40.  
162 Koneckonců, výkladem definice uprchlíka Ženevské úmluvy a jejím vývojem se zabývá publikace 
HONUSKOVÁ, V. Definice uprchlíka a její výklad a aplikace v současném mezinárodním právu. 1. vydání. 
Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011. 
163 Viz problematika ochrany žen jako zvláštní společenské skupiny v kontextu definice uprchlíka Ženevské 
úmluvy v podkapitole 4.3.9 an. In: HONUSKOVÁ, V. Definice uprchlíka a její výklad a aplikace v současném 
mezinárodním právu. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011. 
164 Viz článek New Zealand denies climate change asylum bid. In: www.bbc.com [online]. Poslední změna 26. 
11. 2013. Dostupné na: http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-25099817 [cit. 10. 6. 2016]. 
165 ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P. Mezinárodní právo veřejné. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 98 an. 
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umožňuje státu poskytnout ochranu i těm, jejichž životy jsou ovlivněny klimatickými 

změnami, tj. též zatopením jejich státu.166 Obáváme se, že než se taková praxe ustálí na rovině 

obecného povědomí, uplyne ještě dlouhá doba. Současná situace však vyžaduje co 

nejrychlejší odezvu.  

Problematiku ochrany je též možné řešit nově přijatými závaznými regionálními 

úpravami. Regionální úpravy mají oproti univerzálním úmluvám tu výhodu, že zavazují 

menší počet států, a může být proto snadnější dosáhnout vzájemné dohody ohledně 

společného problému. Významný je též charakter vztahů mezi státy jednotlivých regionů, 

který je často přátelský, a dobré vztahy tak mohou být velkým přínosem během vyjednávání. 

Obdobně může být situace řešená i bilaterálními smlouvami. Výhodou takového ujednání 

bude zejména skutečnost, že na jedné straně odpovídá přesným potřebám obyvatel toho 

kterého zanikajícího ostrovního státu, a na straně druhé kapacitám povinné smluvní strany, 

tj. strany, která se “omezuje” za účelem poskytnutí pomoci ostrovnímu státu. Jednotlivé státy 

by mohly i individuálně přispět k řešení situace, a to jejich vlastní praxí. Příkladem může být 

zabudování institutu environmentálního azylu167 do jejich právních řádů. Anebo zavedení 

zvláštní vízové politiky na běžence ze zanikajících ostrovních států.168  

Často diskutovaným řešením je též přijetí nové úmluvy univerzálního charakteru, 

která by byla zaměřená specificky na environmentální migranty. Významný posun v této 

souvislosti představuje návrh Úmluvy o mezinárodním postavení osob přesídlených 

z environmentálních důvodů (Draft Convention on the international status of 

                                                
166 Např. Finsko, nebo Švédsko, viz. pozn. 135. Avšak zánik ostrovního státu nebývá explicitním důvodem pro 
poskytnutí ochrany. Důvod, pod který se často zahrnuje, je důvod environmentální, anebo nastalá přírodní 
katastrofa. 
167 O environmentálním azylu je pojednáno v ŽÁKOVSKÁ, K. Postavení a ochrana environmentálních 
migrantů v mezinárodním právu. In: HONUSKOVÁ, V., FLÍDROVÁ, E., JANKŮ, L. a kol. Dnes migranti, 
zítra uprchlík? : postavení migrantů, kteří potřebují ochranu, v mezinárodním právu. Praha: Univerzita Karlova 
v Praze, Právnická fakulta, 2014, s. 65. 
168 Jako příklad uvádíme zvláštní pracovní vízum udělované úřady Nového Zélandu, tzv. Pacific Access 
Category Resident Visa (PAC), pro občany Kiribaty, Tuvalu, Tonga a Fidži. Více informaci na: 
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/pacific-access-category-
resident-visa [cit. 10. 6. 2016]. 
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environmentally-displaced persons, v odstavci dále jen „Úmluva“), vytvořený na 

akademické půdě.169 Účelem Úmluvy je zajistit ochranu “jednotlivcům, rodinám a populaci 

čelící přírodní katastrofě náhlého či postupného charakteru, mající podstatný vliv na jejich 

životní podmínky, která vede k jejich nucenému přesídlení z obvyklého místa jejich bydliště, 

ať již na jejím samotném počátku či v jejím průběhu.”170 Zajímavým prvkem návrhu je 

povinnost smluvní strany do dvou let od podepsání Úmluvy upravit postup pro uplatnění 

nároku na status environmentálně přesídlené osoby (status of an environmentally-displaced 

person).171 K těmto účelům má být vytvořená zvláštní národní komise, která bude posuzovat 

jednotlivé žádosti.172 Osobám, kterým byl přiznán status environmentálně přesídlené osoby, 

by dle návrhu Úmluvy mělo být vydáno povolení k přechodnému pobytu.173 Znění návrhu se 

však zatím nestalo tématem diskuze na mezinárodním poli. Dle našeho názoru je nutné, aby 

mezinárodní společenství nejprve identifikovalo environmentální migranty jako zranitelnou 

skupinu a následně formulovalo jednotnou definici těchto osob. Teprve poté bude možné 

učinit další krok, kterým je mezinárodní vyjednávání společného ochranného rámce.  

V neposlední řadě je nutné zmínit činnost Komise OSN pro mezinárodní právo 

(International Law Commission, dále jen “Komise”), která se již od roku 2006 věnuje 

obecným zásadám pro poskytování pomoci obětem přírodních katastrof, konkrétně návrhu 

článků o ochraně osob v případě katastrof (dále jen “Návrh”). Pojem “přírodní katastrofa” je 

definován Článkem 3 Návrhu jako “katastrofální událost nebo série událostí vedoucích k 

rozsáhlým ztrátám na životech, k velkým lidským utrpením a strachu, k přesídlení, nebo k 

                                                
169 Jedná se o dvě centra Univerzity Limoges, která se podílela na vytvoření návrhu, konkrétně Centrum 
mezioborového výzkumu v právu životního prostředí, územního plánování a urbanismu (CRIDEAU) a 
Výzkumné centrum práv člověka. Návrh je k nalezení na stránkách francouzského Mezinárodního centra 
srovnávacího práva životního prostředí (CIDCE), Dostupné na: 
http://www.cidce.org/pdf/Draft%20Convention%20on%20the%20International%20Status%20on%20environ
mentally%20displaced%20persons%20%28second%20version%29.pdf [cit.10. 6. 2016]. Též v papírové 
podobě v publikaci Nová lidská práva: Ochrana lidských práv v kontextu nedobrovolné environmentální 
migrace. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, s. 91 an. 
170 Článek 2, odst. 2 návrhu Úmluvy. 
171 Článek 16 návrhu Úmluvy. 
172 Článek 17 návrhu Úmluvy. 
173 Článek 16, odst. 2 návrhu Úmluvy. 
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velkým materiálním, ekonomickým a ekologickým škodám, které vážným způsobem narušují 

fungování společnosti.”174 Návrh hovoří o povinnosti státu přijmout veškerá vhodná opatření 

za účelem ochrany svých obyvatel.175 Teprve až přírodní katastrofa přesáhne národní 

kapacity, je stát povinen obrátit se na mezinárodní společenství.176 Návrh obecně klade velký 

důraz na asistenci ze strany mezinárodního společenství. Získá-li návrh dostatečnou 

pozornost ze strany mezinárodního společenství, může představovat základ pro vytvoření 

právního rámce ochrany též pro obyvatele zanikajících ostrovních států.   

                                                
174 Článek 3 Návrhu dle posledních úprav provedených na 68. zasedání Komise pro mezinárodní právo v roce 
2016. Znění Návrhu je dostupné na: http://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/697. 
175 Článek 12 odst. 1 Návrhu. 
176 Článek 13 Návrhu. 
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Závěr 

Současný generální tajemník OSN, Ban Ki-moon, opakovaně označil globální změnu 

klimatu za jev, který definuje současnost. Za výzvu 21. století. Pro lidstvo, životní prostředí 

i finanční sféru představuje změna klimatu břemeno, které se stává nesnesitelným.177 

Klimatické změny, resp. jejich projevy, výrazně ztěžují lidské životy zejména tím, že činí 

některé části planety neobývatelnými. Dochází ke změnám podoby i kvality životního 

prostředí, které následně není schopno zajistit základní podmínky pro život v daném místě. 

Jedním z těchto projevů klimatických změn je též zvyšování hladiny světových oceánů. 

Zpráva IPCC uvedla, že jen mezi lety 1901 až 2010 došlo k nárůstu průměrné hladiny moře 

o 0.19 metrů. Na základě provedených studií Zpráva předpovídá, že do roku 2100 dojde 

k jejímu nárůstu až o 1 metr.178 Zvyšování mořské hladiny má přitom největší dopad na nízko 

položené ostrovní státy. Hovoříme o tzv. zanikajících ostrovních státech. 

Mezinárodněprávní doktrína sice hovoří o zatopení státu jako o jednom ze způsobů 

zániku státu, ovšem praxe tento případ nezná. K dnešnímu dni není území žádného 

z existujících ostrovních států zcela zatopeno. Řada z nich se však již nyní potýká 

s negativními důsledky, které pro ně představuje zvyšování mořské hladiny (máme na mysli 

především kontaminaci půdy a zdrojů pitné vody). Právě absence jakéhokoliv případu je 

důvodem, proč mezinárodní právo postrádá pravidla, která by bylo možné použít na případ 

zanikajících ostrovních států. Mezinárodní právo neposkytuje jasnou odpověď na otázku 

právní subjektivity zatopeného státu. Mezinárodněprávní doktrína tyto odpovědi stále hledá 

a názory jednotlivých odborníků na dané téma se liší. Přitom zjištění, zda stát zatopením 

skutečně zanikl dle mezinárodního práva, je důležité, chceme-li definovat status jeho 

obyvatel a vymezit nástroje, které jejich ochranu zajišťují. 

                                                
177 Např. OSN. Secretary-General’s opening remarks at 2014 Climate Summit [online]. Dostupné na: 
http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=8028 [cit. 12. 6. 2016]. 
178 IPCC. Summary for Policymakers. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of 
Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2013, s. 25-26 [online]. Dostupné na: 
http://www.ipcc.ch/activities/activities.shtml  [cit. 14. 2. 2016]. 
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Ústřední téma předložené diplomové práce činí ochrana obyvatel zanikajících 

ostrovních států. Za účelem zpracování tématu však bylo nutné vypořádat se s pojmem „zánik 

státu“. Tento úkol splnila kapitola první, která dospěla k následujícím závěrům. Obecné 

mezinárodní právo a Montevidejská úmluva, která je literaturou často zmiňována jako zdroj 

definice státu, sice formulovaly prvky, které činí stát státem, tj. území, obyvatelstvo, vládu a 

schopnost navazovat vztahy. Z pravidel mezinárodního práva však jasně nevyplývá, zda stát 

je povinen tyto prvky naplňovat po celou dobu své existence, a zda případná absence 

některého z nich nutně znamená jeho zánik jako subjektu mezinárodního práva. Praxe, kterou 

znají dějiny, i silná myšlenka státní kontinuity, která převládá v současném mezinárodním 

právu, jsou důkazem toho, že stát tyto prvky naplňovat nemusí. Na zaplavený stát proto bude 

zřejmě stále nahlíženo jako na subjekt mezinárodního práva. Dle našeho názoru však stát bez 

vlastního území dlouhodobě neobstojí. 

Účelem druhé kapitoly bylo najít ochranné prostředky státu samotného. Kapitola 

vycházela z předpokladu, že stát je ten, který je povinen chránit své vlastní obyvatelstvo. 

Ihned v úvodu se proto kapitola pokusila najít základ této povinnosti, pro kterou jsme zvolili 

označení „primární povinnost“. Povinnost byla dovozená z funkce státu jako takového, 

kterým je zajisté prosperita jeho obyvatelstva - personální složky státu jako společenství 

osob. Povinnost byla dále dovozená ze státní suverenity a jejích atributů, kterými jsou jeho 

osobní a územní výsost. V neposlední řadě byla povinnost dovozená též ze závazků, které 

stát dobrovolně převzal přijetím některého z mezinárodních dokumentů lidskoprávního 

charakteru, jako je např. závazek zajistit svým obyvatelům ochranu jejich lidských práv a 

svobod. V druhé části se kapitola již věnuje svému stanovenému cíli, kterým je pojednání o 

ochranných instrumentech, kterými disponuje samotný ostrovní stát. Bylo zjištěno, že vlastní 

ochranné prostředky představují buď nákladná a krátkodobá řešení (např. umělé konstrukce 

okolo ostrova), často také ekonomicky nevýhodná, anebo omezení jeho státní suverenity 

(spojení s jiným státem, nájem území).  

Třetí kapitola nabízí neuzavřený výčet dalších ochranných nástrojů, které právo 

nabízí. Kapitola analyzuje možné využití práva lidských práv, uprchlického práva, práva 

osob bez státní příslušnosti, a jiných nástrojů jako je právo humanitární, právo životního 
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prostředí a koncept odpovědnosti za ochranu. Výčet jistě není vyčerpávající a postrádá 

zejména bližší pohled na regionální ochranné instrumenty. Rozbor regionálních nástrojů by 

však výrazně přesáhl stanovený rozsah diplomové práce.  

Bylo zjištěno, že neexistuje žádná univerzální mezinárodněprávní úprava, která by 

zabezpečovala ochranu těm osobám, které utíkají před negativními důsledky klimatických 

změn. Tato skutečnost je přinejmenším zarážející, uvědomíme-li si, že mezinárodní právo 

chrání jiné zranitelné skupiny, jako jsou např. ženy, děti a uprchlíci. Dále bylo zjištěno, že 

právní instrumenty, které se staly předmětem zkoumání, často postrádají explicitní vyjádření 

klimatických změn jako důvod pro poskytnutí ochrany, a proto buď nejsou aplikovatelné 

vůbec, anebo jsou aplikovatelné pouze za předpokladu, že je jejich použitelnost na klimatické 

změny dovozená výkladem. Jisté řešení přináší právní úpravy lidských práv, ať již 

mezinárodní, regionální či národní. Z důvodu specifického charakteru zásahu do lidských 

práv, ke kterému dochází vlivem zatopení území státu, však nelze hovořit přímo o porušování 

lidských práv, nýbrž pouze o možném zamezení jejich výkonu. Navíc složité 

environmentální procesy a podíl všech států na globální koncentraci skleníkových plynů nám 

neumožňuje označit jeden stát (natož ostrovní stát, který má na koncentraci zřejmě nejmenší 

podíl) jako porušitele, „zasahovatele“ či „zamezovatele“. Přítomnost běžence na území 

cizího státu, kterou jako podmínku zakotvuje řada lidskoprávních dokumentů, představuje 

další problematický bod. Pro migranty bývá mnohdy obtížné, ne-li nemožné, ocitnout se 

v jurisdikci jiného státu legálním způsobem. Jako nejvíce pravděpodobný ochranný nástroj, 

ne-li jediný, se jeví normy práva osob bez státní příslušnosti. Nahlédneme-li totiž na situaci 

zatopeného státu restriktivně, snadno ho označíme za stát zaniklý dle mezinárodního práva. 

Z dlouhodobého hlediska si lze jen stěží představit stát bez území a obyvatelstva. Zanikne-li 

proto stát, dojde zřejmě též k zániku státního občanství a z „bývalých“ občanů se stanou 

apatridé, tj. osoby, které „nenáleží“ žádnému státu. Co lze právní úpravě apatridismu jako 

ochrannému instrumentu vytknout, je nízký počet států, které úpravu přijaly. Instrument tak 

nelze považovat za univerzální a normy v něm obsažené za obyčejové. 

Provedenou analýzou jsme dospěli k závěru, že žádný z instrumentů univerzální 

povahy neslouží výhradně účelu ochrany obyvatel zanikajících ostrovních států. Ani 
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současný vývoj na mezinárodním poli bohužel nehovoří ve prospěch brzkého přijetí 

univerzálního mezinárodního dokumentu, který by jejich ochranu zajišťoval. Zvyšování 

hladiny světových oceánů má přitom mezinárodní původ, dle našeho názoru by proto mělo 

najít i mezinárodní řešení. Jistou útěchu přináší lidskoprávní nástroje, regionální právní 

úpravy a nezávazné dokumenty. Úroveň ochrany, která může být obyvatelům zanikajících 

ostrovních států poskytována, tak nemůžeme označit za ryze nedostačující. 
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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. Její absence 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 z pohledu mezinárodního práva představuje komplexní a složitou 

problematiku a pro účely zpracování zvoleného tématu ochrany obyvatel byly použity jen 
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její dílčí aspekty. Práce též postrádá bližší pohled na regionální právní nástroje. Práce se též 

nevěnuje sociálním a kulturním aspektům migrace obyvatel, které jsou však neméně 

zajímavé. 
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Abstract 

An Analysis of the Legal Protection of the Disappearing Island States Population 

Rising ocean levels, which occur as a result of global warming, currently pose a threat 

to low-lying island states. The so-called “disappearing island states”. This thesis deals with 

the legal protection of the disappearing island states population. The main objective is to 

provide a basic overview of protective instruments for this scenario, and assess their potential 

application. 

This text is divided into three parts. The first chapter deals with the concept of 

disappearing island nations, the reasons behind their disappearance and some of the 

consequences. Of particular importance is the subchapter, discussing the dissolution of the 

State in general. Even though in theory a State’s dissolution due to climate change effects is 

viable, in practice this event has never occurred before. Therefore international law does not 

offer a clear answer to the legal personality of the state that has been affected by climate 

change-induced sea level rise. This question needs to be answered in order to define the status 

of the population, and to define the tools that can be used to ensure its protection. 

The second chapter discusses the options a State has for the protection of its 

population through legal and non-legal means. The chapter is based on the assumption, that 

the state is the one who is primarily obliged to protect its own population. The introduction 

to the chapter attempts to find the source of this obligation, which the author describes as 

“primary obligation”. 

The third chapter discusses other possible protective legal tools and provides them in 

a (certainly incomplete) list. The chapter analyzes the possible use of human rights law, 

refugee law, law of stateless persons, and other instruments such as humanitarian law, 

environmental law and the concept of “responsibility to protect”. These protective means are  

possible to apply when a state ceases to fulfill its primary obligation to protect its population. 

The chapter also touches upon the protection de lege ferenda. 

Lastly, it should be noted, which questions the thesis does not address. Dissolution of 

island-states in terms of international law is a complex and difficult topic, and therefore the 
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thesis presents only an overview of the issue, while mainly focusing on the topic of legal 

protection of a population. This work does not focus on regional legal instruments and the 

social and cultural aspects of migration, however these factors are also very important to 

consider in this situation. 
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