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Abstrakt 

Bakalářská práce „Jihočínské moře: problematika čínské U-shaped line“ se zabývá 

čínskou linií nazvanou U-shaped line v Jihočínském moři. Práce si předkládá za cíl 

představit rozdíly v uchopení právní problematiky mezi čínskými akademiky a jejich 

zahraničními kolegy ohledně U-shaped line, nároky jednotlivých aktérů v Jihočínském 

moři a jejich odlišnost od čínských nároků a soulad čínské U-shaped line 

s mezinárodním právem. Pro komplexní pochopení problematiky se první část práce 

věnuje historickým vývojem této linie a významu Jihočínského moře. Vysvětleny jsou 

také právní koncepty a smlouvy, které jsou spjaty s daným konfliktem. Jmenovitě se 

jedná o mezinárodní právo, mezinárodní námořní právo, Note verbale, Declaration on 

the South China Sea, Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, Island of 

Palmas a Mezinárodní soudní dvůr. Důraz je věnován právním aspektům a vývoji této 

linie.  

 

Abstract 

The bachelor thesis „South China Sea: Issues of Chinese U-shaped line “focuses on a 

Chinese line called the U-shaped line in the South China Sea. The main task of this 

thesis is to present the differences in understanding of legal issues between the Chinese 

academics and their foreign colleagues regarding the U-shaped line, the claims of each 

state in the South China Sea and their distinction from Chinese claims and the 

consistency of the U-shaped line with international law. For a comprehensive 

understanding of the presented issues the first part of work concentrates on historical 

development of this line and the significance of the South China Sea. Legal concepts 



   

and treaties relating to the conflict are explained as well. It involves international law, 

international maritime law, Note verbale, Declaration on the South China Sea, Treaty of 

Amity and Cooperation in Southeast Asia, Island of Palmas case and International Court 

of Justice. The stress is put on the legal aspects and development of this line.  
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Zdůvodnění výběru práce 

Problém čínské U-shaped line se datuje k roku 1947 a je zdrojem přetrvávajících sporů 

v Jihočínském moři. S postupem času začal konflikt zahrnovat větší počet aktérů ať 

lokálních anebo dalších mimo region, kteří jsou znepokojeni vývojem v oblasti nebo 

zde mají vlastní zájmy. Oblast zahrnutá v U-shaped line, oplývá značným množstvím 

strategických výhod, které nelze opomenout jako například zásoby surovinových zdrojů 

(ropa, zemní plyn), ovládnutí jedné z nejfrekventovanějších námořních tepen, 

bezpečnostní rozměr oblasti nebo rozšíření exkluzivní ekonomické zóny a 

kontinentálního šelfu. Kvůli těmto důvodům, zde také vyvstává otázka legitimity nároků 

jednotlivých států a U-shaped line samotné.  

Toto téma jsem si zvolila především kvůli svému zájmu o Čínu, její snahu upevnit si 

pozici světového hegemona a také výše zmíněnou komplexnost tohoto problému. Můj 

zájem se především skýtá v budoucnosti oblasti a jejího současného vývoje. Navíc je 

tento konflikt neustále aktuální a to zejména v posledních letech, kdy se ukázala snaha 

Číny proklamovat si toto území více, než kdy předtím, když zde začala stavět umělé 

ostrovy, což vyvolalo mnoho negativních ohlasů, jak u aktérů v oblasti Jihočínského 

moře, tak mimo ni.   

Zkoumáním přístupů jednotlivých států k tomu problému v rozličných oblastech, bych 

chtěla dosáhnout nalezení přijatelného způsobu řešení pro tento konflikt. 

 

Předpokládaný cíl 

Cílem této práce je definovat a porovnat přístupy jednotlivých aktéru v Jihočínském 

moři k čínské U-shaped line a to především se zaměřením se na oblast surovinovou, 

energetickou, bezpečnostní a právní. Dále bych se také chtěla zaměřit na to, zda jsou 

nároky daných aktérů legitimní.  

Výzkumná otázka: Jaké jsou přístupy jednotlivých aktérů v Jihočínském moři k čínské 

U-shaped line v oblasti surovinové, energetické, bezpečnostní a právní a jak se liší?  

Jsou nároky daných aktérů vůči čínské U-shaped line legitimní? 

 

Metodologie práce 

Podle mnou zvolené výzkumné otázky se bude jednat o komparativní studii, ve které 

budu porovnávat přístupy jednotlivých aktérů v oblasti surovinové, energetické, 

bezpečnostní a právní v oblasti Jihočínského moře ve vztahu k čínské U-shaped line.  



   

První část práce bude zaměřena na vysvětlení historického kontextu U-shaped line. V 

další části se budu zabývat jejím vysvětlením z hlediska námořního a mezinárodního 

práva. Na toto naváži představením aktérů, kteří se angažují v této oblasti, jejich 

požadavky, které budu následně porovnávat a legitimitou jejich nároků. Pokračovat 

budu s objasněním The Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea a 

současnou situací tohoto problému. Poté se zaměřím na vliv tohoto jevu na námořní 

dopravu v oblasti Jihočínského moře. 

 

Základní charakteristika tématu  

U-shaped line, jinak také nazývaná Nine-dash line, 10-dash line nebo 11-dash line je 

demarkační linie v Jihočínském moři protínající vody 4 Jihoasijských zemí, jejíž vznik 

se datuje do roku 1947, kdy Čína vydala mapu nazvanou „The Location Map of the 

South China Sea Islands“, na které byla znázorněna. Na jejím základě považuje Čína 

území za touto linií za své jako základ čínských jurisdikčních nároku z 

hlediska"historických vod".  Tato linie zahrnuje území několika souostroví, ostrovů a 

dalších útvarů: Paracel Islands, Pratas Islands, Macclesfield Islands, Spratly Islands, 

James Shoal a Scarborough Shoal.  

Tato linie je hlavním důvodem neustálých konfliktů přetrvávajících v oblasti 

Jihočínského moře o výše zmíněné území, které si nárokuje několik států v této oblasti: 

Čína, Brunej, Tchaj-wan, Malajsie, Filipíny a Vietnam. S postupem času se do tohoto 

konfliktu začali zapojovat i další aktéři jako například USA, ASEAN nebo také 

například Rusko a to z důvodu důležitosti jedná o jednu z nejfrekventovanějších 

námořních tepen, jejíž omezení by ovlivnilo i další státy na celém světě anebo také z 

důvodů strachu z narůstající moci Číny. Opomenout také nesmíme surovinové zásoby v 

oblasti, které jsou také důležitou motivací pro zisk tohoto území. Angažovaní aktéři 

využívají odlišné přístupy pro legitimní zisk zmíněného území. Zároveň se mnoho 

nároků v této oblasti překrývá. V poslední době konflikt začal ještě více vyostřovat z 

důvodu politiky Číny vůči této oblasti a jejího stavění umělých ostrovů v Jihočínském 

moři.  

 

Předpokládaná struktura práce 

1. Úvod  

2. Historie U-shaped line 



   

3. U-shaped line z pohledu námořního a mezinárodního práva  

4. Nároky států a aktéři v Jihočínském moři 

    a) Čína 

    b) Tchaj-wan  

    c) Vietnam 

    d) Filipíny 

    e) Brunej  

    f) Malajsie 

    g) ASEAN 

    h) USA 

    i) Další aktéři mimo region 

5. The Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea 

6. Současná situace 

7. Vliv U-shaped line na námořní dopravu v Jihočínském moři  

8. Závěr  
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Úvod 
Tato práce se zabývá nároky Číny založené na linii, která vznikla v roce 1947 

nazvané U-shaped line. Tento útvar manifestoval dosah čínské hranice v Jihočínském 

moři a následně započal jeden z nejvýraznějších konfliktů dnešní doby. V této oblasti se 

nacházející čtyři důležitá souostroví, jež jsou jádrem sporů, jmenovitě Spratlyovy 

ostrovy, Paracelské ostrovy, Macclesfield Bank a Prataské ostrovy. O ty usiluje Čína, 

Taiwan, Vietnam, Malajsie, Filipíny a Brunej. Avšak tento konflikt se netýká pouze 

těchto států. Mezi další státy, které jsou do tohoto zapojeny, patří Indonésie, které se zde 

protíná EEZ s čínskou U-shaped line a USA, které se obávají ztráty svobody plavby a 

přeletu v oblasti a zároveň jsou angažovány jako vyvažující prvek vůči hegemonii Číny.  

Linie zakreslená na mapě Jihočínského moře z roku 1947 pokrývala plochu 

většiny daného území, ale ve své době se nesetkala s odporem od místních států ani od 

mezinárodní komunity. V 60. letech byly v této oblasti nalezeny značné zásoby ropy a 

následně i zemního plynu. V návaznosti na to si začaly v oblasti dělat nárok po Číně i 

další státy. Význam oblasti také způsobuje rybí populace, která se stala jedním z důvodů 

k mnoha potyčkám mezi místními státy. Skrze oblast vedou jedny z nejdůležitějších 

námořních dopravních tepen, a proto by jejich zisk přinesl danému státu nesporné 

výhody. Kontrola nad danou oblastí by však mohla vést k jejich blokaci, což by 

způsobilo problémy globálního rozsahu.  

Situace ohledně linie nabrala nový směr v roce 2009, když po podání společného 

písemného návrhu Malajsie a Vietnamu k Convention on the Continental Shelftýkající 

se vymezení kontinentálního šelfu, zaslala Čína Note verbale k Generálnímu 

tajemníkovi OSN. V tomto dokumentu prohlásila, že má nepopiratelnou suverenitu 

v oblasti Jihočínského moře, k čemuž doložila mapu zobrazující U-shaped line. Bylo to 

poprvé od zakreslení této linie v roce 1947, aby byla použita jako oficiální ukazatel 

nároků Číny v Jihočínském moři. I přes toto nikdy nebylo objasněno, k čemu se linie 

přímo vztahuje. Proti těmto nárokům ostře vystoupily ostatní státy v oblasti, přičemž 

tento stav trvá nadále. 

V roce 2016 proběhl Arbitrážní soud mezi Filipínami a Čínou, která se ovšem 

odmítla zúčastnit. Soud odmítl nároky Číny založené na historických právech, ale 

neprohlásil U-shaped line za nelegální a tak si Čína na jejím základě nadále nárokuje 

území v Jihočínském moři. Navíc odmítla rozsudek tohoto soudu, i přesto, že je právně 

závazný.  
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Ve své práci se nejdříve zaměřím na objasnění teoretických a právních pojmů, 

které budu následně využívat. Specificky se zaměřím na mezinárodní právo a 

mezinárodní námořní právo. Dále také rozeberu nejdůležitější dokumenty, které byly 

využity pro řešení situace v Jihočínském moři. V neposlední řadě do této části zahrnu 

definici Mezinárodního soudního dvora, a vysvětlím soudní případ Island of Palmas, 

který se ovlivnil řadu právních záležitostí, které ovlivňují nároky v Jihočínském moři. 

Následovat bude kapitola, která se bude věnovat zpracování tématu U-shaped line 

několika vybranými autory, která ukáže rozdíly mezi akademiky zabývajícími se tímto 

problémem. Poté objasním význam Jihočínského moře se zaměřením na oblast 

obchodu, bezpečnostních zájmů a surovin nacházejících se na tomto území. V další 

kapitole rozeberu historii vzniku U-shaped line a jejím postupným vývojem a s tím 

spojeným vznikem konfliktu v dané oblasti. Následující kapitola bude věnována 

nárokům jednotlivých států, nastíním jejich historický vývoj a zároveň sem také zahrnu 

dva aktéry, kteří zde nemají v oblasti přímé nároky na suverenitu. Poté budu 

komparovat čínské nároky na základě U-shaped line v Jihočínském moři vůči 

mezinárodnímu právu. Poslední kapitola shrne získané poznatky a poskytne odpověď na 

výzkumné otázky. 

V rámci této práce došlo k odklonění od původně stanovených tezí, čímž došlo i 

ke změně výzkumné otázky. Bylo to z důvodu, že při svém výzkumu jsem došla 

k závěru, že rozsah práce by byl příliš široký a tím pádem těžko zpracovatelný. Z tohoto 

důvodu jsem se rozhodla specificky zaměřit na nároky Číny v oblasti mezinárodního 

práva a vývoj a dopad U-shaped line na nároky ostatních aktérů.  

Mé výzkumné otázky zní následovně: Jaký je význam Jihočínského moře? 

V čem spočívají rozdíly v právním uchopení problematiky U-shaped line mezi čínskými 

odborníky a jejich zahraničními kolegy? Jaké jsou nároky států v této oblasti a jak se liší 

od čínských nároků? Poslední otázkou bude, zda jsou čínské nároky na základě U-

shaped line konzistentní s mezinárodním právem? 

Práce má podobu případové studie s využitím komparativní metody. K jejímu 

zpracování byla použita zahraniční literatura. Teoretická část vychází z odborné 

literatury zabývající se právními aspekty, dále také z oficiálních dokumentů týkajících 

se situace v Jihočínském nutné k jejímu objasnění. V části práce, která se věnuje vývoji 

linie, jsou použity texty objasňující její vývoj a význam a navíc jsou použity články 

z médií. Ve zbytku práce jsou použity texty analyzující oblast Jihočínského moře, 

snažící se objasnit její význam a základ v mezinárodním právu a také texty analyzující 
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výsledek Arbitrážního soudu mezi Filipínami a Čínou z roku 2016. Jelikož jsem 

vycházela ze zahraniční literatury, rozhodla jsem se ponechat názvy dokumentů, map a 

některých geografických pojmů v jejich původním znění. 
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1 Vymezení pojmů bakalářské práce 

1.1 Mezinárodní právo  
Mezinárodní právo veřejné je založeno na společné vůli států kvůli jejich nutné 

koexistenci. Zároveň se jedná o nepsané primitivní právo, která nemá mezinárodní 

legislaturu. Vychází z několika základních zdrojů, které se dělí do dvou základních 

proudů: formální proud, do kterého se řadí smlouvy, obyčeje a obecné principy, a proud 

materiální, do kterého spadají soudní rozhodnutí a učení znalců mezinárodního práva. 

Jeho aktéry jsou státy, mezinárodní organizace, jednotlivci a další zvláštní politické 

jednotky (NGO, Povstalci a rebelské skupiny, Transnacionální korporace, atd.). 

Mezinárodní právní systém by měl odrážet stav současné mezinárodní komunity. Podle 

Rebecca Wallace současné mezinárodní právo „odkazuje na pravidla a normy, která 

jsou regulována chováním států a dalších entit, které jsou kdykoliv rozeznané jako 

entity obdařené mezinárodní osobností jako například mezinárodní organizace a to do 

určitého rozsahu jednotlivci, v jejich vztahu s ostatními.“ Wallace dále také konstatuje, 

že mezinárodní právo veřejné „vytváří těleso pravidel, které regulují vztahy mezi státy a 

také vztahy mezi ostatními entitami, které jsou rozeznané jako vlastnící mezinárodní 

osobnost v dané době.“ Mezinárodní osobností se rozumí, že daná entita je „schopná 

ovládat mezinárodní práva a povinnosti a má kapacitu k udržení jejích právem 

vznášením mezinárodních nároků.“ 12 

Státy jsou primárními aktéry mezinárodního práva, které mají definované 

teritorium, permanentní populaci, jsou pod kontrolou vlády a mohou utvářet formální 

vztahy s jiným entitami. Státní teritorium je definováno jako „část povrchu zeměkoule, 

která spadá po suverenitu státu, která je v tomto prostoru státem praktikována.“ Státy 

zde praktikují nejvyšší autoritu. Teritoriální suverenita státu přesahuje vymezenou 

pevninu, půdní podloží, vodu v ní uzavřenou, zem pod vodou, mořské pobřeží do 

určitého limitu (12 námořních mil podle UNCLOS 1982) a vzdušný prostor nad 

pevninou a teritoriálním mořem. Teritoriální suverenitou se myslí „právo praktikovat 

v uvedené funkci státu s vypuštěním ostatních států.“34 

                                                 
1 REBECCA M.M. WALLACE AND OLGA MARTIN-ORTEGA. International law. 6th ed. London: Sweet & 

Maxwell, 2009. ISBN 9781847036315. 
2 SLOMANSON, William R. Fundamental perspectives on International law. 6th ed. Boston, MA: Wadsworth, 

c2011. ISBN 9780495797197. 
3 REBECCA M.M. WALLACE AND OLGA MARTIN-ORTEGA. International law. 6th ed. London: Sweet & 

Maxwell, 2009. ISBN 9781847036315. 
4 SLOMANSON, William R. Fundamental perspectives on International law. 6th ed. Boston, MA: Wadsworth, 

c2011. ISBN 9780495797197. 
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Pro tuto práci jsou také důležité možnosti zisku území z pohledu mezinárodního 

práva. Mezi ty se řadí okupace, předpis, odstoupení území, spojení a odtržení a vznik 

nového státu. Okupace znamená založení státu na území, které bylo terra nullius5. 

Prvním krokem je nutnost objevení území, které ale státu nedává definitivní suverenitu 

nad daným územím. Pod tento termín spadá také Efektivní okupace, která je aplikovaná 

na praktické uplatnění suverenity. V zásadě se liší případ od případu, ale i tak musí 

splňovat základní požadavky, kterými jsou otevřená a veřejná okupace, ve které musí 

být zahrnut trvalý a mírový projev autority trvající po nepřetržitou dobu.  Podobným 

druhem zisku území je Předpis, což je veřejná (jiný nárokující stát si toho musí 

všimnout) mírová a nepřetržitá kontrola teritoria, která ale probíhá výhradně 

s respektem k terra nullius.6 

1.2 Mezinárodní námořní právo 
Podle Rebecca Wallace lze námořní právo definovat jako „právo, kterým stát 

pobřežní, vnitrozemský a/nebo mezinárodní organizace reguluje jejich vztah 

s respektem k těm oblastem, které jsou předmětem jurisdikce pobřežního státu a ve 

vztahu k těm oblastem moře a mořského dna za státní jurisdikcí.“7  

Mezinárodní úmluvou o námořním právu je UNCLOS neboli Úmluva 

Organizace spojených národů o mořském právu, která se definuje jako „komplexní 

režim práva a pořádku ve světových oceánech a mořích zakládající pravidla řídící 

využití všech oceánů a jejich zdrojů.“8 K jejímu podepsání došlo 10. prosince 1982 

v Montego Bay na Jamajce a v platnost vešla 16. listopadu 1994. Smlouva byla do 

dnešního dne ratifikována 165 státy.9  

Přímořské státy využívají suverenitu nad oblastí dvanácti námořních mil od 

jejich břehů, která se nazývá teritoriální moře. Dle definice se jedná o „pás moře 

přilehlý k pobřeží daného státu, popsaný jako teritoriální moře, které dosahuje 

k vzdušnému prostoru přes teritoriální moře k mořskému dnu a podloží.“ Jeho dosah 

nesmí přesáhnout dvanáct námořních mil a základní linie pro jeho určení je linie 

největšího odlivu u pobřeží. Jeho vnějším limitem je „linie, každý bod, který je ve 

vzdálenosti od nejbližšího bodu základní linie roven šířce teritoriálního moře.“ Přilehlá 

                                                 
5 Území nepodléhající státní moci 
6 REBECCA M.M. WALLACE AND OLGA MARTIN-ORTEGA. International law. 6th ed. London: Sweet & 

Maxwell, 2009. ISBN 9781847036315. 
7 Ibidem 
8 Oceans & Law of the Sea United Nations. United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 

Overview and full text [online]. [cit. 2017-03-11]. Dostupné z: 

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm  
9 Ibidem 
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zóna je oblast, která přiléhá k teritoriálnímu moři a dosahuje maximálně 24 námořních 

mil od základní linie. Po teritoriálních vodách a přilehlé zóně nastupuje EEZ. Podle 

UNCLOS se jedná o „oblast sousedící s teritoriálním mořem, která nepřekročí 200 

námořních mil od základní linie, od které se měří šíře teritoriálního moře.“ Uvnitř této 

oblasti nemá stát úplnou suverenitu, ale spíše se jedná o suverénní práva, která zahrnují 

„objevování, využívání, konzervování a udržování přírodních zdrojů živých a neživých, 

mořského dna a podloží a vod v dané oblasti.“ Hlavními právy, kterými stát v této 

oblasti disponuje je právo lovit živé zdroje, regulace lovení ostatními státy a povinnost 

ochrany přírodních zdrojů v EEZ. Ostatní státy mají právo na svobodnou plavbu a 

přelet, pokládání podmořských kabelů a potrubí v EEZ s respektem vůči přímořskému 

státu. Delimitace EEZ mezi dvěma sousedícími státy probíhá na základě dohody mezi 

nimi. Na EEZ navazuje oblast Kontinentálního šelfu. Dle UNCLOS se jedná o „lehce 

nakloněnou římsu pokrytou mělkými vodami promítnutých od pobřežní čáry mnoha 

územních mas před strmým sestupem do vod oceánu.“ Dosahuje do maximální 

vzdálenosti 350 námořních mil, v nichž má stát exkluzivní práva na objevování a 

využívání přírodních zdrojů v dané oblasti. Stejně jako u EEZ nesmí přímořský stát, 

jemuž náleží oblast kontinentálního šelfu, narušit práva ostatních státu stejných jako u 

výše zmíněné EEZ rozšířená o fundamentální oceánografii nebo provádění vědeckého 

výzkumu. Delimitace kontinentálního šelfu probíhá stejně jako u přilehlé zóny, tedy na 

základě dohody mezi státy, jak je stanoveno v článku 38 ICJ. V návaznosti na vznik 

tohoto termínu podle UNCLOS 1982 Článek 76 (8) měly státy posílat své návrhy na 

ustanovení jejich kontinentálního šelfu písemným návrhem do 13. 5. 2009 k tzv. 

„Commision on the Limits of the Continental Shelf (CLCS)“. 1011 

Veškeré státy mají právo na proplutí bez zdržování nazvané „Nevinný průjezd“. 

V praxi se musí jednat o proplutí, které není nebezpečné pro mír, pořádek a bezpečnost 

přímořského státu. V případě, že se jedná o hrozbu narušení suverenity, teritoriální 

integrity nebo politické nezávislosti, může přímořský stát, jemuž tato oblast patří 

zasáhnout. Článek 22 dále dává přímořskému státu právo předurčit cestu lodím se 

specifickými účely (lodě převážející nukleární odpad apod.). Pokud loď nedodržuje 

                                                 
10 REBECCA M.M. WALLACE AND OLGA MARTIN-ORTEGA. International law. 6th ed. London: Sweet & 

Maxwell, 2009. ISBN 9781847036315. 
11 Oceans & Law of the Sea United Nations. United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 

Overview and full text [online]. [cit. 2017-03-11]. Dostupné z: 

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm 
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regulace stanovené přímořským státem, může být vyzvána k okamžitému opuštění 

oblasti.1213 

Po oblasti kontinentálního šelfu nastupují mezinárodní vody, kterými jsou 

„všechny oblasti moře, které nejsou zahrnuty do teritoriálního moře, EEZ nebo 

vnitřních vod států nebo souostrovních vod souostrovního státu.“ Jsou nezávislé a nesmí 

patřit žádnému státu. V oblasti platí mezinárodní jurisdikce, a proto například může 

dojít k zastavení proplouvajících obchodních lodí, pokud existuje podezření, že jí 

okupují piráti, obchoduje s otroky, pluje pod jinou vlajkou než má nebo jedná-li se o 

převoz drog a narkotických látek.1415 

UNCLOS dále definuje ostrovy, které musí splňovat podmínku, že se jedná o 

„přírodně vytvořenou oblast země obklopené vodou, která se nachází nad vodou během 

vrcholu přílivu.“ Ostrovy mají možnost získání oblasti teritoriálního moře, EEZ a 

kontinentálního šelfu. Zároveň je nutné odlišit ostrovy od tzv. „skal“, které „nemohou 

udržet lidskou populaci nebo vlastní ekonomický život, nemůžou mít EEZ ani 

kontinentální šelf, ale mohou mít teritoriální moře.“ 16 Dále se ještě může jednat o 

přílivovou vyvýšeninu, která nemá právo ani na získání oblasti teritoriální moře.17 

Úmluva se nezmiňuje o historických zálivech, tedy těch, které byly historicky 

využívány daným státem, a zároveň bylo toto konání přijímáno ostatními státy.18 

Delimitace mezi státy se podle UNCLOS řeší především dvěma způsoby. 

Nejjednodušším způsobem je vzájemná dohoda mezi dvěma státy. Druhým způsobem je 

využití dělící hranice definované jako „každý bod stejně vzdálený od nejbližšího bodu 

základní linie, od kterého je šíře teritoriálního moře každého ze dvou států měřena nebo 

podle jiné linie požadované historickým titulem nebo dalšími speciálními 

okolnostmi.“1920 

                                                 
12 REBECCA M.M. WALLACE AND OLGA MARTIN-ORTEGA. International law. 6th ed. London: Sweet & 

Maxwell, 2009. ISBN 9781847036315. 
13 Oceans & Law of the Sea United Nations. United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 

Overview and full text [online]. [cit. 2017-03-11]. Dostupné z: 

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm 

 
14 REBECCA M.M. WALLACE AND OLGA MARTIN-ORTEGA. International law. 6th ed. London: Sweet & 

Maxwell, 2009. ISBN 9781847036315. 
15 Oceans & Law of the Sea United Nations. United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 

Overview and full text [online]. [cit. 2017-03-11]. Dostupné z: 

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm 
16 Ibidem 
17 SMITH, Robert W. Maritime delimitation in the South China Sea: Potentiality and challenges. Ocean Development 

& International Law, 2010, 41.3: 214-236. 
18 REBECCA M.M. WALLACE AND OLGA MARTIN-ORTEGA. International law. 6th ed. London: Sweet & 

Maxwell, 2009. ISBN 9781847036315. 
19 Ibidem 
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1.3 Note Verbale  
Note verbale je formální nóta psaná ve třetí osobě bez podpisu, která se se 

využívá jako odpověď na jinou note verbale nebo na příchozí dopis zodpovězený 

dopisem. Může být zaslána pouze trvalému reprezentantovi nebo představiteli, ministru 

zahraničí nebo ministerstvu zahraničních věcí a využívá se především k výměně 

informací mezi OSN a vládami nebo trvalými misemi, vyslání rozhodnutí nebo 

doporučení orgánů OSN, žádost k potvrzení informací ohledně času a místa meetingů, 

potvrzení změn v členství permanentních misí nebo delegací. Nikdy by neměla být 

prostředkem komunikace s nevládními organizace nebo veřejností.21 

1.4 Declaration on the South China Sea 1992 
Deklarace je stručnou pětibodovou rezolucí, která vyzývala k míru a omezení 

ohledně nároků v Jihočínském moři a ke spolupráci v oblasti dalších problémů 

založených na společném zájmu států. Dále zahrnovala ideu „mezinárodního code of 

conduct“, která by spravovala chování v oblasti. Celkově se spíše jednalo o 

management konfliktu než jeho řešení.22  Byla podepsána v Manile na Filipínách 22. 

července 1997 šesti státy, jmenovitě Brunej, Indonésie, Filipíny, Malajsie, Singapur a 

Thajsko. Vietnam ani Čína tento dokument nepodepsaly.23 K jejímu vydání došlo 

v návaznosti na incident mezi Vietnamem a Čínou ohledně objevování ropy 

v Jihočínském moři. Dokument však nebyl respektován ani jednou z těchto dvou stran, i 

přesto že vznikl kvůli jejich vzájemnému konfliktu.24 Navíc tento dokument neobsahuje 

žádný způsob vymáhání porušení jeho principů. Čína ji sice přijala, ale tak odmítala 

multilaterální deklaraci s ASEAN, v čemž setrvala až do roku 2002, kdy byla podepsána 

Declaration on the Conduct Parties in the South China Sea 2002.25 

Dokument se v daných pěti bodech hlásí k mírovému řešení všech sporů 

týkajících se suverenity a jurisdikčních problémů v Jihočínském moři mírovými 

prostředky a vytvoření pozitivního prostředí pro řešení konfliktů, snaze o vyřešení 

možnosti spolupráce v oblastech bezpečnosti námořní navigace a komunikace, ochraně 

                                                                                                                                               
20 Oceans & Law of the Sea United Nations. United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 

Overview and full text [online]. [cit. 2017-03-11]. Dostupné z: 

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm 
21 Action through Words. United Nations Correspondence Manual [online]. [cit. 2017-03-11]. Dostupné z: 

http://www.unepd.info/CorrespondenceManual.pdf 
22 SCOTT, David. Conflict Irresolution in the South China Sea. Asian Survey, 2012, 52.6: 1019-1042. 
23 National University of Singapore. 1992 ASEAN DECLARATION ON THE SOUTH CHINA SEA [online]. [cit. 

2017-03-11]. Dostupné z: 

https://cil.nus.edu.sg/rp/pdf/1992%20ASEAN%20Declaration%20on%20the%20South%20China%20Sea-pdf.pdf 
24 PITAKDUMRONGKIT, Kaewkamol. Coordinating the South China Sea Issue: Thailand's roles in the code of 

conduct development. International Relations of the Asia-Pacific, 2015, 15.3: 403-431. 
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proti znečištění mořského prostředí, koordinace při operacích týkajících se pátrání a 

záchrany, boji proti pirátství a ozbrojeným krádežím a převozu drog. Zároveň se 

zúčastněné státy hlásí společným historickým, kulturním a sociálním základům, které 

jsou společné pro státy v Jihočínském moři. Dokument se odvolává na Treaty of Amity 

and Cooperation in Southeast Asia jako základ jeho principů. Posledním bodem je, aby 

všechny strany, kterých se to týká, podepsaly tuto deklaraci. 26 

1.5 Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976  
Jedná se o smlouvu podepsanou v Indonésii 24. února 1976 zahrnující podpis 

pěti států, mezi které patří Indonésie, Singapur, Malajsie, Thajsko a Filipíny. Je 

rozdělena do 5 kapitol a celkem 20-i článků. Smlouva se snaží prosazovat mírovou a 

přátelskou kooperaci v Jihovýchodní Asii. Článek 2 obsahuje fundamentální principy, 

kterými jsou vzájemný respekt vůči nezávislosti, suverenitě, rovnosti, teritoriální 

integritě a národní identitě všech národů, právo každého státu vést svoji národní 

existenci od vnějších zásahů, nezasahování do vnitřních záležitostí jiného státu, řešení 

rozdílů a sporů pomocí mírových prostředků, zřeknutí se použití síly a efektivní 

kooperace mezi nimi.27    

1.6 Declaration on the Conduct Parties in the South China Sea 

2002 (DOC) 
Jedná se o deklaraci uzavřenou mezi Čínou a ASEAN, která byla podepsána v 

Phnom Penh, v Kambodže 2. září 2002 mezi jedenácti státy, kterými byly Brunej, Čína, 

Kambodža, Indonésie, Laos, Malajsie, Myanmar, Filipíny, Singapur, Thajsko a 

Vietnam.28 Vycházela z nutnosti stabilizace situace v Jihočínském moři a snaze předejít 

možným konfliktů ve sporném území. Čína byla motivována k podpisu této deklarace, 

jelikož chtěla zabránit dalšímu zapojení USA v oblasti a vojenským cvičením mezi 

ASEAN a USA. Dále deklarace zmiňuje nutnost zdrženlivosti při provádění aktivit 

v oblasti a mírové řešení sporů. Deklarace se nezmiňuje o geografickém rozsahu, kvůli 

sporu Číny a Vietnamu ohledně zahrnutí či vypuštění Paracelských ostrovů. Z hlediska 

Číny se jednalo o změnu přístupu ohledně problémů a to přijetím multilaterálních 

                                                                                                                                               
25 BUSZYNSKI, Leszek; SAZLAN, Iskandar. Maritime claims and energy cooperation in the South China 

Sea. Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, 2007, 29.1: 143-171.  
26 National University of Singapore. 1992 ASEAN DECLARATION ON THE SOUTH CHINA SEA [online]. [cit. 

2017-03-11]. Dostupné z: 

https://cil.nus.edu.sg/rp/pdf/1992%20ASEAN%20Declaration%20on%20the%20South%20China%20Sea-pdf.pdf 
27 Association of Southeast Asian Nations. Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia Indonesia, 24 

February 1976 [online]. [cit. 2017-03-11]. Dostupné z: http://asean.org/treaty-amity-cooperation-southeast-asia-

indonesia-24-february-1976/ 
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vyjednávání, jelikož ji předtím Čína odmítala a prosazovala bilaterální vyjednávání.2930 

Deklaraci celkově provázely problémy s její implementací.31 ASEAN chtěl, aby se 

DOC stalo legálně závazným dokumentem, k čemuž nakonec nedošlo.32  

Státy touto deklarací znovu potvrdily jejich oddanost Chartě OSN, UNCLOS 

1982, Pěti principům mírové koexistence a dalším univerzálním principům 

mezinárodního práva. Dále se potvrdily respekt vůči svobodě plavby a přeletu. V rámci 

řešení sporů by spolu státy měly spolupracovat ohledně ochrany mořského životního 

prostředí, námořního vědeckého výzkumu, bezpečnosti navigace a komunikace na moři, 

operací týkajících se pátrání a záchrany a boji proti nadnárodními zločinu zahrnující 

převoz drog, pirátství, ozbrojené loupeže na moři a ozbrojené ilegální plavby.33 Státy by 

se měly vyhnout aktivitám, které by zkomplikovaly nebo vystupňovaly spory a 

ovlivnily mír a stabilitu. Za hlavní způsob řešení sporů by mělo být považováno 

diplomatické vyjednávání.34 

1.7 Island of Palmas  
V rámci této práce je podstatné také zmínit případ Island of Palmas. V tomto 

případě byl ustanoven precedent efektivní okupace. Rozsudek byl vyřčen 4. dubna 1928 

Stálým rozhodčím soudem OSN.35 Spor byl veden mezi USA a Nizozemskem. USA se 

odvolávaly na smlouvu se Španělskem z roku 1898, podle které se Španělsko mělo 

vzdát ostrovů ve prospěch USA. Španělsko mělo být první objevitel ostrovů, přičemž 

k tomu USA dokládaly historické a kartografické důkazy.36 K použití map rozhodčí 

soudce Max Huber přidal, že „první podmínkou u map, které slouží jako evidence na 

pozici práva je jejich kartografická přesnost.“ 37 K tvrzení, že Španělsko bylo prvním 

                                                                                                                                               
28 Association of Southeast Asian Nations. DECLARATION ON THE CONDUCT OF PARTIES IN THE SOUTH 

CHINA SEA [online]. [cit. 2017-03-11]. Dostupné z: http://asean.org/?static_post=declaration-on-the-conduct-of-

parties-in-the-south-china-sea-2 
29 BUSZYNSKI, Leszek; SAZLAN, Iskandar. Maritime claims and energy cooperation in the South China 

Sea. Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, 2007, 29.1: 143-171. 
30 BUSZYNSKI, Leszek. The South China Sea Maritime Dispute: Legality, Power, and Conflict Prevention. Asian 

Journal of Peacebuilding, 2013, 1.1: 39.  
31 PITAKDUMRONGKIT, Kaewkamol. Coordinating the South China Sea Issue: Thailand's roles in the code of 

conduct development. International Relations of the Asia-Pacific, 2015, 15.3: 403-431. 
32 BUSZYNSKI, Leszek. The South China Sea Maritime Dispute: Legality, Power, and Conflict Prevention. Asian 

Journal of Peacebuilding, 2013, 1.1: 39. 
33 Association of Southeast Asian Nations. DECLARATION ON THE CONDUCT OF PARTIES IN THE SOUTH 

CHINA SEA [online]. [cit. 2017-03-11]. Dostupné z: http://asean.org/?static_post=declaration-on-the-conduct-of-

parties-in-the-south-china-sea-2 
34 GAO, Zhiguo; JIA, Bing Bing. The nine-dash line in the South China Sea: History, status, and 

implications. American Journal of International Law, 2013, 107.1: 98-124. 
35 BUSZYNSKI, Leszek; SAZLAN, Iskandar. Maritime claims and energy cooperation in the South China 

Sea. Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, 2007, 29.1: 143-171. 
36 JESSUP, Philip C. The Palmas Island Arbitration. The American Journal of International Law, 1928, 22.4: 735-

752. 
37 FRANCKX, Erik; BENATAR, Marco. Dots and lines in the South China Sea: insights from the law of map 

evidence. Asian Journal of International Law, 2012, 2.01: 89-118. 



   

 

12 

  

objevitelem, rozhodl soud, že nestačí specifický moment objevení, ale musí tam být 

vidět souvisle držená suverenita nad oblastí.38 Nizozemí se na druhou stranu odvolávalo 

na to, že ostrovy byly jejich již od dob Východoindické společnosti a že Nizozemská 

autorita tam byla od těchto dob vykonávána.39 Soud došel k názoru, že právo na ostrovy 

má stát, který praktikoval suverenitu nad ostrovy po uváženíhodnou dobu, spíše než 

stát, který ho první objevil, což bylo v tomto případě Nizozemí.40  

1.8 Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) 
Mezinárodní soudní dvůr je hlavním soudním orgánem Organizace spojených 

národů, který byl založen v červnu roku 1945 na základě Charty OSN. Jeho sídlem je 

nizozemské město Haag. Úkolem tohoto soudu je vyřešit právní spory mezi státy na 

základě mezinárodního práva a podat poradenský názor k právním otázkám příslušným 

orgánům OSN nebo specializovaným agenturám.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 BUSZYNSKI, Leszek. The South China Sea Maritime Dispute: Legality, Power, and Conflict Prevention. Asian 

Journal of Peacebuilding, 2013, 1.1: 39. 
39 JESSUP, Philip C. The Palmas Island Arbitration. The American Journal of International Law, 1928, 22.4: 735-

752. 
40 United Nations Office of Foreign Affairs. REPORTS OF INTERNATIONAL ARBITRAL AWARDS: Island of 

Palmas case (Netherlands, USA) [online]. [cit. 2017-03-11]. Dostupné z: http://legal.un.org/riaa/cases/vol_II/829-

871.pdf 
41 International Court of Justice. International Court of Justice [online]. [cit. 2017-03-11]. Dostupné z: http://www.icj-

cij.org/court/index.php?p1=1 
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2 Historie U-shaped line a konfliktu v Jihočínském 
moři 

Historie této linie se datuje zpět do 30. let 20. století do Číny. Ve 30. letech 20. 

století nařídila tehdejší čínská vláda vytvoření The Inspection Regulations of Land and 

Water Maps, která po dalších konzultacích vyústila ve vytvoření Land and Water Maps 

Inspection Committee 1933. Tato instituce velkým dílem přispěla k obraně čínské 

suverenity v Jihočínském moři. Jejím nejdůležitějším výtvorem byla mapa z roku 1935 

nazývaná The map of Chinese Islands in South China Sea, kde čínská hranice 

dosahovala k čtvrté rovnoběžce severní zeměpisné šířky a mělčiny James. Zároveň 

došlo k pojmenování ostrovů v Jihočínském moři (mapa se 132 jmény v angličtině a 

čínštině pro ostrovy a další útvary v Jihočínském moři).4243 V návaznosti na první mapu 

v roce 1936 je vydána další mapa The map of Chinese domain in the South China Sea, 

kde součástí Číny měla být čtyři hlavní souostroví v Jihočínském moři, jmenovitě 

Spratlyovy ostrovy, Paracelské ostrovy, Prataské ostrovy a Macclesfield Bank.44 

Zásadní moment ve vývoji linie přináší období po druhé světové válce. Roku 1947 vyšel 

vnitřně oběžný atlas The Location Map of the South China Sea Islands, v němž se 

poprvé objevuje Eleven-dash Line, která dokazovala dosah čínské autority 

v Jihočínském moři. Linie zahrnovala výše čtyři zmíněná souostroví, mělčinu James a 

dosahovala k čtvrté rovnoběžce severní šířky. Následně v roce 1948 došlo k oficiální 

distribuci The administrative division map of the Republic of China (atlas z předešlého 

roku).4546 Zlomový okamžik přichází v roce 1949, kdy se Čína dělí na Taiwan a 

Čínskou lidovou republiku, což znamenalo, že si oba státy začaly prosazovat svoji 

autoritu v Jihočínském moři na základě tzv. U-shaped line.47 V roce 1951 byla 

podepsána mírová smlouva San Francisco Peace Treaty s Japonskem po 2. světové 

válce, která zbavila Japonska práv nad oblastí Jihočínského moře, ale nepřisoudila 

území Číně, proti čemuž se také Čína ohradila.48 V roce 1953 U-shaped line prochází 

                                                 
42 JINMING, Li; DEXIA, Li. The dotted line on the Chinese map of the South China Sea: A note. Ocean 

Development &International Law, 2003, 34.3-4: 287-295. 
43 GAO, Zhiguo; JIA, Bing Bing. The nine-dash line in the South China Sea: History, status, and 

implications. American Journal of International Law, 2013, 107.1: 98-124. 
44 JINMING, Li; DEXIA, Li. The dotted line on the Chinese map of the South China Sea: A note. Ocean 

Development &International Law, 2003, 34.3-4: 287-295. 
45 GAO, Zhiguo; JIA, Bing Bing. The nine-dash line in the South China Sea: History, status, and 

implications. American Journal of International Law, 2013, 107.1: 98-124. 
46 JINMING, Li; DEXIA, Li. The dotted line on the Chinese map of the South China Sea: A note. Ocean 

Development &International Law, 2003, 34.3-4: 287-295. 
47 MALEK, Melda. A legal assessment of China’s historic claims in the South China Sea. Australian Journal of 

Maritime & Ocean Affairs, 2013, 5.1: 28-36. 
48 BUSZYNSKI, Leszek. The South China Sea Maritime Dispute: Legality, Power, and Conflict Prevention. Asian 

Journal of Peacebuilding, 2013, 1.1: 39. 
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zásadní změnou. Z do té doby Eleven-dash line se stává Nine-dash line, jelikož byly 

odebrány dvě „pomlčky“ z oblasti Tonkinského zálivu, přičemž na tuto změnu nikdo 

z mezinárodní komunity nezareagoval, dokonce ani státy, kterých se to přímo týkalo.49 

Zároveň je také nutno zmínit, že změna proběhla jak u Číny, tak i Taiwanu.50 V roce 

1958 Čína uveřejnila Declaration on the Territorial Sea, která se stala základem pro 

čínské námořní nároky.51 V této deklaraci není přímá zmínka o Nine-dash line, lze zde 

ale nalézt zmínku o mezinárodních vodách a navíc dochází k vymezení teritoriálního 

moře 12 námořní mílovou rovnou základní čarou od pevniny, pobřežních ostrovů a 

souostroví v Jihočínském moři.52 Během 60. let došlo ke zvýšení napětí v regionu, 

jelikož v oblasti Jihočínského moře byla objevena ropa. Následně v roce 1971 si 

Filipíny začaly nárokovat Kalayaan Islands Group, které se samozřejmě překrývaly 

s čínskými a taiwanskými nároky (zároveň se také jedná o jednu z problematických linií 

v Jihočínském moři).53 Následuje rok 1974, kdy Čína vedla spor s Vietnamem, při které 

získala zpět Paracelské ostrovy.54 Malajsie se do sporu zapojuje v roce 1979, kdy 

vydává i oficiální mapu ohledně jejích nároků.55  Podstatnou změnu přináší podepsání 

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) z 10. prosince 1982 

(v platnost vešla 16. listopadu 1994), která zásadním způsobem změnila mezinárodní 

námořní právo a definovala námořní prvky, což po ratifikaci v zemích sporu ovlivnilo 

nároky v Jihočínském moři.56 25. února 1992 došlo v Číně k přijetí Law of the People’s 

Republic of China on the territorial sea and the contiguous zone, kde Čína opět 

prohlásila za své území oblast  Spratlyovy ostrovy, Paracelské ostrovy, Prataské 

ostrovy, Macclesfield Bank a Taiwan a zároveň opět zmiňuje dvanácti mílové 

teritoriální moře.5758 Následně v roce 1996 Čína ratifikovala UNCLOS a vydala 

                                                 
49 JINMING, Li; DEXIA, Li. The dotted line on the Chinese map of the South China Sea: A note. Ocean 

Development &International Law, 2003, 34.3-4: 287-295. 
50 LIU, Fu-Kuo. Dilemma and Domestic Uncertainty Taiwan’s Insecurity in the South China Sea. China Report, 

2013, 49.4: 385-397. 
51 GAO, Zhiguo; JIA, Bing Bing. The nine-dash line in the South China Sea: History, status, and 

implications. American Journal of International Law, 2013, 107.1: 98-124. 
52 KEYUAN, Z. O. U.; XINCHANG, L. I. U. The Legal Status of the U-shaped Line in the South China Sea and Its 

Legal Implications for Sovereignty, Sovereign Rights and Maritime Jurisdiction. Chinese Journal of International 

Law, 2015, 14.1: 57-77. 
53 SMITH, Robert W. Maritime delimitation in the South China Sea: Potentiality and challenges. Ocean Development 

& International Law, 2010, 41.3: 214-236. 
54 GAO, Zhiguo; JIA, Bing Bing. The nine-dash line in the South China Sea: History, status, and 

implications. American Journal of International Law, 2013, 107.1: 98-124. 
55 SMITH, Robert W. Maritime delimitation in the South China Sea: Potentiality and challenges. Ocean Development 

& International Law, 2010, 41.3: 214-236. 
56 BECKMAN, Robert. The UN convention on the law of the sea and the maritime disputes in the south china 

sea. American Journal of International Law, 2013, 107.1: 142-163. 
57 DUPUY, Florian; DUPUY, Pierre-Marie. A legal analysis of China's historic rights claim in the South China 

Sea. American Journal of International Law, 2013, 107.1: 124-141. 
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prohlášení, že „Čínská lidová republika potvrzuje svoji suverenitu nad všemi svými 

souostrovími a ostrovy, jak je uvedeno v článku 2 the Law of the People’s Republic of 

China on the territorial sea and the contiguous zone, které bylo uveřejněno 25. února 

1992.“ V tomto roce byla také uzavřena Declaration on the South China Sea, V roce 

1996 se Vietnam ohradil proti U-shaped line.59 26. června 1998 byl uveřejněn další 

čínský dokument the Law on the Exclusive Economic Zone and the Continental Shelf60, 

jehož podstatnou součástí je článek 14, který zmiňuje, že přijetí UNCLOS neohrožuje 

čínská historická práva.6162 V roce 2004 začal Vietnam okupovat 29 ostrovů a ostrůvků 

kolem Spratlyových ostrovů.63 V roce 2009 se problém čínské U-shaped line rapidně 

zhoršil. Nejdříve 8. března 2009 ve vzdálenosti 75 námořních mílí od ostrovu Hainan, 

došlo k incidentu mezi neozbrojenou a civilisty obývanou americkou lodí Impeccable, 

která měla za úkol mapovat mořské dno za použití nízkofrekvenčního sonaru, a čínskou 

námořní flotilou a dvěma čínskými rybářskými loděmi. Čínské lodě nařídily americké 

posádce, aby opustily oblast a následně jim před lodě začaly házet kusy dřeva. Čínský 

ministr zahraničí se následně snažil obhájit kroky z jejich strany tím, že loď Impeccable 

prováděla aktivity v čínské speciální zóně bez jejich vědomí, načež ministr obrany 

dodal, že jejich kroky byly legální správné, jelikož USA má respektovat čínské zájmy. 

Dalším čínským prohlášením také bylo, že aktivity Impeccable nebyly v souladu 

s UNCLOS v bodě mírového využití moře.64 Tento incident navýšil obavy z Číny a 

zájem USA angažovat se v této oblasti. 6. května 2009 podala Malajsie a Vietnam 

společný písemný návrh na stanovení vnější hranice kontinentálního šelfu v jižní části 

Jihočínského moře a den poté podává navíc Vietnam samostatný částečný písemný 

návrh na severní část.65 Na to 7. května zareagovala Čína podáním Note verbale ke 

Generálnímu tajemníkovi OSN, ke které byla poprvé v historii přiložena mapa čínské 

U-shaped line a obsahovala prohlášení, že „Čína má nepopiratelnou suverenitu nad 

                                                                                                                                               
58 GAO, Zhiguo; JIA, Bing Bing. The nine-dash line in the South China Sea: History, status, and 

implications. American Journal of International Law, 2013, 107.1: 98-124. 
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61 ibidem 
62 BUSZYNSKI, Leszek. The South China Sea Maritime Dispute: Legality, Power, and Conflict Prevention. Asian 

Journal of Peacebuilding, 2013, 1.1: 39. 
63 GAO, Zhiguo; JIA, Bing Bing. The nine-dash line in the South China Sea: History, status, and 

implications. American Journal of International Law, 2013, 107.1: 98-124. 
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Sea. Ocean Development & International Law, 2010, 41.4: 315-333. 
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ostrovy v Jihočínském moři a přilehlých vodách a využívá suverénních práv a jurisdikce 

nad relevantními vodami stejně jako nad mořským dnem a právě uvedeným podzákladí 

(přiložená mapa)…“ V návaznosti na toto došlo poté ještě k výměně několika dalších 

Note verbale ze stran Vietnamu, Malajsie, Filipín a opět Číny.6667 V dubnu 2012 se 

začala mapa s U-shaped line objevovat na čínských cestovních pasech.68 22. ledna 2013 

ohlásily Filipíny Číně skrze Note verbale zahájení povinné mezinárodní arbitráže 

stanovené podle UNCLOS 1982 proti Čínské lidové republice a vyzvaly tribunál, aby 

„1. Prohlásit, že čínská práva s ohledem na námořní oblasti v „West Philippine Sea“, 

nový název, který používá k popisu Jihočínského moře, jako práva Filipín, jsou ty 

ustanovena podle UNCLOS  a skládá se z práv jejích práv k Teritoriálnímu moři a 

přilehlé zóně podle Části II Konvence,  k Exkluzivní ekonomické zóně podle Části V a ke 

Kontinentálnímu šelfu podle Části VI; a za 2. prohlásit, že nároky Číny v Jihočínském 

moři založené na tzv. Nine-dash line (U-shaped line) jsou v rozporu s LOS Konvencí a 

neplatné a že Čína není oprávněná k využívání „historických práv“ nad vodami, 

mořským dnem půdní podloží za limity oprávněné podle Konvence v oblastech zahrnuté 

v tzv. nine-dash line.“69 V červenci 2016 mezinárodní tribunál v Haagu vynesl 

rozhodnutí ve prospěch Filipín a rozhodl, že Čínská lidová republika nemá žádný právní 

základ v nárokování historických práv k většině Jihočínského moře.70 Dále došel 

k závěru, že Čína nemá práva na přístup ke zdrojům uvnitř tzv. Nine-dash line a 

potrestal čínský koncept této linie za její zásadní nedostatky. Ani jeden ze Spratlyových 

ostrovů nebyl podle soudu „schopen generovat prodlouženou námořní zónu… a našel, 

že žádný z prvků nárokovaný Čínou nebyl schopen generovat exkluzivní ekonomickou 

zónu, tribunál našel, že by mohl - bez delimitace hranic - prohlásit, že jisté oblasti moře 

jsou v ekonomické exkluzivní zóně Filipín, jelikož tyto oblasti se nepřekrývají s žádným 

možným oprávněním Číny.“71 Zároveň obsahuje kritiku čínských nároků a aktivit 

prováděných v dané oblasti se závěrem, že „I přesto, že čínští navigátoři a rybáři, stejně 

tak jako ti ostatních států, historicky využívali ostrovy v Jihočínském moři, není zde 
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žádná evidence, že Čína historicky praktikovala exkluzivní kontrolu nad vodami a jejich 

zdroji.“7273 Na toto okamžitě reagoval čínský prezident Xi Jinping, odmítl výsledek 

arbitráže a prohlásil, že „teritoriální suverenita a námořní práva nebudou ovlivněna 

rozhodnutím soudu“, který prohlásil část oblastí za neutrální mezinárodní vody nebo 

exkluzivní ekonomické zóny jiných zemí.74  
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3 Význam Jihočínského moře a oblasti U-shaped line 
Spor o Jihočínské moře se netýká pouze suverenity. Nesmíme opomenout 

celkový význam této oblasti, jak pro státy obklopující toto území, stejně tak jako externí 

státy, které zde také mají své zájmy.  

Jihočínské moře je polouzavřené moře pokrývající oblast 3,5 milionu 

čtverečních kilometrů. 75 Hraničními státy jsou na jihu Čína s Taiwanem, na východě 

Vietnam, na západě Filipíny, na severu Brunej a Malajsie a dále také Indonésie a 

Singapur.76 V oblasti se nachází čtyři důležitá souostroví, která celkově zahrnují více 

jak 200 ostrovů, ostrůvků, útesů, mělčin a skal. Jmenovitě se jedná o Paracel Islands 

(Xisha), Pratas Islands (Dongsha), Macclesfield Bank (Zhonghsa) a Spratly Islands 

(Nansha), které se rozkládají v oblasti od 3° 57' to 21°S a 109° 30' to 117° 50' V. 

Rozkládají se na území 1800 kilometrů ze severu na jih a 900 kilometrů od východu na 

západ.77 

3.1 Nejdůležitější strategické zájmy v Jihočínském moři 

3.1.1 Námořní obchod a komunikační cesty  
Jihočínské moře je považováno za jednu z nejdůležitějších oblastí obchodních 

cest a transportu pro Východní a Jihovýchodní Asii, která je spojuje s jejich obchodními 

partnery především v dalších částech Asie, Africe, Austrálie a Blízkého Východu.78 

Zejména se jedná o převoz energetických surovin, které dále také putují k zdrojově 

závislé Severovýchodní Asii.79 Předpokládá se, že více jak polovina světové přepravy 

registrovanou tonáží a polovina světové přepravy ropy a zemního plynu tankery 

proplouvá touto oblastí. Hodnota vnitroasijského obchodu se momentálně odhaduje na 

cenu kolem 1 trilionu dolarů.8081 

V této oblasti se nachází několik tzv. choke points82, což vytváří neodmyslitelný 

bezpečností problém. Jmenovitě se jedná o Singapurský průliv a Malacký průliv, které 

jsou nejkratší cestou spojující Jihočínské moře s Indickým oceánem skrze Andamanské 

                                                 
75 GAO, Zhiguo; JIA, Bing Bing. The nine-dash line in the South China Sea: History, status, and 
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76 DUPUY, Florian; DUPUY, Pierre-Marie. A legal analysis of China's historic rights claim in the South China 

Sea. American Journal of International Law, 2013, 107.1: 124-141. 
77 GAO, Zhiguo; JIA, Bing Bing. The nine-dash line in the South China Sea: History, status, and 

implications. American Journal of International Law, 2013, 107.1: 98-124. 
78 Ibidem 
79 RAHMAN, Chris; TSAMENYI, Martin. A strategic perspective on security and naval issues in the South China 

Sea. Ocean Development & International Law, 2010, 41.4: 315-333. 
80 HONGFANG, Shen. South China Sea Issue in China-ASEAN Relations: An Alternative Approach to Ease the 

Tension+. International Journal of China Studies, 2011, 2.3: 585. 
81 CHAPMAN, Bert. China's Nine-Dashed Map: Maritime Source of Geopolitical Tension. In: The Mackinder 

Forum. 2014. 
82 Místo, které nelze obeplout jiným způsobem. Především se jedná o zatížené obchodní cesty 
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moře. Dále poté průliv Karimata, který je spojnicí Jávské moře, který navazuje průlivy 

Sunda a Lombok. Průliv Balabac navazuje na jižní část Suluského moře, pokračuje dále 

do Pacifiku skrze průliv Suriago, který ústí do Filipínského moře. Průliv Mindoro 

spojuje skrze Apo East Pass a Cuyo East Pass severní částí Sulského moře. U Verde 

Island Passage se jedná o alternativní cestu napojující se na moře Sulu skrze Cuyo East 

Pass vedoucí do Filipínského moře a Pacifiku skrze průliv San Bernandino. Dále  

zmíním Bashi Channel a Balintang Channel, které propojují Filipínské moře a Pacifik 

mezi Taiwanem a Luzonem. V neposlední řadě do kategorie choke points řadí ještě 

Tchajwanský průliv.8384  

3.1.2 Nerostné suroviny a další zdroje 
V oblasti Jihočínského moře se také nacházejí významné zásoby nerostných 

surovin stejně tak jako dalších zdrojů, například výskyt ryb. V případě nerostných 

surovin se jedná především o ropu a uhlovodíkové zásoby. Zejména u uhlovodíkových 

zásob je možné, že by se z 60-70% mohlo jednat o zemní plyn. 8586 Odhady jednotlivých 

surovin se zásadně liší, především mezi dvěma státy a to USA a Čínou, přičemž čínské 

odhady jsou výrazně vyšší než u ostatních států. 87 Podle EIA88 se v Jihočínském moři 

nachází přibližně 11 miliard barelů ropy a až 190 trilionů kubických stop podzemního 

plynu.89 Tento fakt je podstatný pro veškeré státy nacházející se v této oblasti, jelikož se 

neustále zvětšují jejich energetické nároky, které je činí závislými na dovozu těchto 

surovin. Z nárokujících států těží nejvíce ropy Malajsie.90 Neopomenutelným zdrojem je 

velikost rybí populace v této oblasti, která má zásadní ekonomický význam pro všechny 

státy nacházející se v této oblasti.91 Rybolov představuje obživu a práci pro 

nezanedbatelné množství obyvatel přímořských států.    
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3.1.3 Bezpečnostní zájmy 
Obchodní a komunikační cesty v této oblasti nejsou však důležité pouze 

z hlediska obchodu, ale také mají důležitou roli pro loďstva operující v tomto regionu. 

Mezi ty například patří Japonsko a USA, jejichž loďstvo ze základen v Pearl Harboru 

nebo na Guamu plní povinnosti v Pacifickém a Indickém oceán. 92 Dále do této 

kategorie spadá svoboda plavby a přeletu, jelikož se týká všech států, jejichž plavidla 

touto oblastí proplouvají. Z tohoto hlediska zde existuje obava z Číny kvůli incidentu z 

roku 2009, kdy došlo ke střetu americké lodi s USNS Impeccable s čínskými plavidly.93 

Dále toto území představuje oblast rivality mezi USA a Čínou.94 Do bezpečnostních 

zájmů spadá dále také suverenita nad ostrovy, útesy a dalšími námořními prvky, jelikož 

by státům zajistila přístup k jejich zdrojům.95 V oblasti se také vyskytují piráti, 

organizovaný zločin a teroristické skupiny.96 
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4 Zpracování U-shaped line v mezinárodní komunitě 
Jedním z největších problémů této linie je její nejasnost. Čína nikdy nepodala 

vysvětlení, co U-shaped line implikuje nebo jaký je její význam. Toto ztěžuje Číně 

možnost zakládat své nároky na této linii, jelikož její nejasnost snižuje její legální váhu. 

Mnoho autorů uvádí různá vysvětlení a interpretace této linie, především se liší 

vysvětlení čínských akademiků od dalších z jiných zemí. V následující části rozeberu 

články několika autorů ohledně legální validity této linie.   

Prvními autory jsou Florian Dupuy a Pierre-Marie Dupuy, kteří napsali článek 

„A Legal Analysis of China’s Historic Rights Claim in the South China Sea“. Podle nich 

čínští akademici stavějí nároky Číny na tzv. historických právech, avšak i jejich 

interpretace se zásadním způsobem liší. Autoři tohoto článku je rozdělují na několik 

skupin. První skupina čínských akademiků nazývá historická práva historickými 

vodami. Například podle Jiao Yongke vytváří historický titul právo, které Číně vytváří 

historickou EEZ. Ta je podle něj stejná jako EEZ založená na základě UNCLOS.  

Zároveň se jedná o práva na vodu v oblasti, ale ne na území. Druhá skupina čínských 

akademiků vidí historické právo Číny jako prostředek pro suverenitu nad územím. Do 

této skupiny zapadají Li Jinming a Li Dexia, kteří ve své práci vyšli z článku autora 

Yehuda Blum. Z jejich teorie vyplývá, že by Číně mělo připadnout území v U-shaped 

line na základě historického práva, jelikož v dané oblasti prosazovala domácí legislativu 

jako součást vlastního území. Třetí skupinu tvoří akademici, kteří výslovně 

nespecifikují relevantnost Nine-dash line k území, vodám nebo k oběma. Sem bychom 

mohli zařadit China Foreign Affairs, podle nichž se čínské nároky zakládají jak na 

historickém tak mezinárodním právu. Poslední skupinu tvoří ti, kteří se řídí principem 

„Kdo dřív přijde, ten dřív mele.“ Mezi tyto autory patří Jianming Sheng, který ve své 

práci zdůrazňuje, že Čína ostrovy v Jihočínském moři využívala, také je pojmenovala a 

prováděla další aktivity v této oblasti jako první.97  

Vraťme se k historickým právům. Jedním z problémů těchto práv je jejich 

dvojznačnost. Autoři článku rozlišují dvě definice: 1)“Proces historického vytvoření 

konsolidace stejného titulu skrze aktuální, neustálou ukázku autority od nárokujícího 

státu a se souhlasem třetího státu.“ 2) „Legální titul postavený na dávných základech“. 

Autoři poté ve svém článku uvádí možné interpretace čínských nároků postavených na 

historických právech z jejich pohledu: 1) Námořní zóny uvnitř U-shaped line byly brány 
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jako součást čínských historických vod. Tato interpretace se potýká s několika 

problémy. Za prvé by tímto Čína indikovala, že UNCLOS neplatí a tím pádem by 

musela dokázat, proč tomu tak je. Pokud by linie měla indikovat delimitaci v oblasti 

Jihočínského moře, pak by muselo nejdříve dojít k objasnění vzniku U-shaped line. 

Druhým zásadním  problémem je definice historických vod, jelikož ty by měly být 

pouze prodloužením nebo rozšířením interních vod nebo teritoriálního moře. Za třetí i 

za předpokladu, že by veškeré ostrovy patřily Číně, potýkalo by se to se dvěma 

překážkami- za prvé by zde byl problém s legitimitou vlastnictví a za druhé by část 

nárokovaných vod překročila dvanácti námořní mílovou hranici od daných ostrovů 

stanovené podle Článku 3 UNCLOS. 2) Čína měla suverénní historická práva nad 

ostrovy v Jihočínském moři. Stejně jako přešlý koncept se tento potýká s problémy a to 

ohledně historických práv. Podle autorů nelze předpokládat, že stát získá území jenom 

proto, že ho využíval jako by bylo jeho vlastní. 3) Historická evidence ukazuje, že Čína 

je přirozený suverén v Jihočínském moří. Tento koncept poukazuje na to, že by se na 

„historická práva nemělo pohlížet pouze v legálním slova smyslu, ale mělo by se k nim 

přihlížet, při rozdělování suverenity v Jihočínském moři“. Tato interpretace je mnohem 

rozpoznatelnější od ostatních i v mezinárodním právu, než ty předešlé.98  

Podle Zhiguo Gao a Bing Bing Jia, v jejich článku „The Nine-Dash Line in the 

South China Sea: History, Status and Implications“, se tato linie stalo synonymem pro 

čínské nároky na suverenitu nad ostrovy v Jihočínském moři. Zároveň by mohla být 

potencionální hranicí námořní delimitace. Autoři tohoto článku navrhují, že „Nine-dash 

line je v podstatě potenciální námořní hranice mezi Čínou a sousedícími státy a uvnitř 

linie si Čína nárokuje suverenitu nad skupinou ostrovů pod mezinárodním právem“. 

Toto zakládají na několika tvrzeních. V roce 1958 vydala Čína legislativu, která 

poukazuje na dlouhodobé praktikování suverenity nad touto oblastí. Spory mezi státy 

v této oblasti se vždy týkaly otázky suverenity nad ostrovy, což se projevilo především 

u jednotlivých Note verbale od roku 2009. Dále i přesto, že Čína nedefinovala pojmy ve 

své Note verbale z roku 2009 jako například „přidružené vody“, „mořské dno“ a 

„podloží“, tak je i tak její nárok podmíněn relevantním opatřením UNCLOS. Problém 

s tímto je, že nelze dohledat evidenci, že by Čína praktikovala svá interní práva na 

území Jihočínského moře. Na základě výše zmíněných poznatků autoři článku 

předpokládají, že U-shaped line funguje jako „přirozená potenciální námořní hranice 
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mezi Čínou a ostatními státy a v rámci linie Čína praktikuje suverenitu nad tímto 

územím, kde podle článku 14 UNCLOS o EEZ a  kontinentálních šelfech, může Čína 

hájit historická práva s ohledem na rybářství, navigaci, průzkum a využívání surovin“. 

Avšak tento koncept se podle nich potýká s mnoha problémy, které zahrnují nároky na 

základě „Objevení a okupace, Historický titul a nařízení, Svolení, rozpoznání a 

Estoppel, Titul podle smlouvy, Problém s „intertemporal“, Práva, Problém dvou 

legálních systémů, Volnost navigace v Jihočínském moři“. Po zvážení všech výše 

zmíněných faktů, dospívají autoři k názoru, že U-shaped line nemůže být součástí 

historické statutu. U této linie mělo dojít k postupnému vývoji a její základy lze 

dohledat v mezinárodním právu.99  

Autor článku „China’s „U-shaped Line“ Claim in the South China Sea: Any 

Validity Under International Law?“, Masahiro Miyoshi  považuje U-shaped line spíše 

za tečkovanou, přerušovanou čáru v Jihočínském moři. Domnívá se, že by hraniční linie 

měla být nepřerušovaná, což Nine-dash line nesplňuje. V návaznosti na podstatu této 

linie vyvstává otázka, zda mapy mohou být vůbec považovány jako evidence limitů 

státní suverenity, přičemž autor dochází k závěru, že sice mapy ve výjimečných 

případech takto byly použity, avšak nedostatečná a vágní definice U-shaped line jí 

neumožňuje, aby za ni byla považována.  Aby území uvnitř linie bylo uznáno pod 

„historickým titulem“ musí splňovat 3 podmínky, které musí platit všechny najednou: 1) 

Praktikování autority. Pro splnění tohoto bodu by musela Čína či Taiwan dodat 

evidenci, že k praktikování docházelo v jimi proklamované době. To tedy v praxi 

znamená, že by musely doložit důkazy o praktikování autority v této oblasti již od roku 

1947. 2) Souvislost praktikování autority. Tato podmínka rozšiřuje první. Autorita musí 

být praktikována na daném území nepřetržitě a po dostatečně dlouhou dobu. Problém 

spočívá v tom, že mezinárodní právo nestanovuje délku, po kterou musí tento proces 

probíhat, a proto je obtížné tuto podmínku splnit. 3) Přístup zahraničních států. Jedná se 

o reakci ostatních států na nároky daného státu a především sousedících států. V případě 

Jihočínského moře nedošlo podle autora článku k protestům proti nárokům, který si 

Čína, tak i Taiwan vytyčily. Jedním z možných důvodů je, že státy nemohou protestovat 

proti něčemu, o čem samy nevědí. Kvůli tomu vyvstává otázka, zda Čína praktikovala 

suverenitu v dané oblasti s dostatečnou viditelností.100 
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Leszek Buszynski ve svém článku „The South China Sea Maritime Dispute: 

Legality, Power, and Conflict Prevention“ argumentuje tím, že čínské nároky nemají 

v současném legálním rámci zastání. U-shaped line byla uvedena v existenci na mapě 

z roku 1935, ale nemá žádné oficiální vysvětlení a především není jasné, k čemu se 

vztahuje. Není jasné, zda si tím Čína nárokuje moře, ostrovy nebo zda se jedná o 

hraniční linii. Autor opět uvádí několik interpretací této linie. 1) Jedná se o tradiční 

námořní hranici. „Linie však nesplňuje legální nároky a tak se nemůže jednat o 

legitimní námořní hranici.“ 2) Není to hraniční linie teritoriálních vod, není exkluzivní, 

není prevencí svobod přeletu nebo navigace a není konfliktní s EEZ ani Kontinentálním 

šelfem. Mapa s U-shaped line byla poprvé použita jako důkaz čínských nároků v roce 

2009 a zároveň jako protest proti společnému písemnému návrhu Vietnamu a Malajsie, 

kde byla součástí čínské Note verbale podané k UN Commission on the Limits of the 

Continental Shelf.  „V návaznosti na toto pozvala Čína učence z Taiwanu a Číny, aby 

posílily legální validitu této linie.“ Autor dále objasňuje problémy Číny v oblasti 

Jihočínského moře. Podle něj žádný ze států nemůže založit své nároky na tomto území 

na základě dlouhodobého vlastnictví, jelikož se z jejich strany jednalo o okupaci, ke 

které i v současné době dochází ze strany několika států. 101 

Čína zakládá své nároky na historickém právu. Za jeden z důkazů považuje to, 

že jako první objevila území v Jihočínském moři. Tento nárok byl ale odmítnut 

v dalších mezinárodních právních případech a to například v případě sporu o Island of 

Palmas. Španělsko si v tomto případě nárokovalo území také na základě objevu dané 

oblasti, ale tribunál rozhodl, že toto je jako důkaz nedostačující, jelikož by suverenita 

musela být držena nepřetržitě. Dále čínský zákon Law on the EEZ and the Continental 

Shelf z 26. 6. 1998 by měl teoreticky znamenat, že i přes zavedení UNCLOS by nemělo 

dojít k ovlivnění jejích historických práv. Čína využívá historického pojmu suverenity, 

který existoval již před založením západního systému mezinárodního práva, a proto by 

podle nich měl být uznán na základě ab initio. Dále také tvrdí, že UNCLOS v tomto 

případě nemůže být uznán, jelikož Čína má „nepopiratelnou suverenitu nad oblastí“. 

Toto tvrzení ovšem podrývá teorie čínských učenců, kteří zakládají čínské nároky na 

základě UNCLOS, tak i historických práv. Podle autora je zásadním problémem 

historických práv především v tom, že je těžké o nich rozhodovat a také určit, podle 

čeho se o nich bude rozhodovat. Autor dále konstatuje, že: „Subjektivní rozumění 
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vlastnictví je nedostatečné k rozhodnutí suverenity bez evidence, že toto vlastnictví bylo 

rozeznáno ostatními.“102 

V díle autorů Zou Keyuan a Liu Xinchang nazvaném „The Legal Status of the U-

shaped Line in the South China Sea and Its Legal Implications for Sovereignity, 

Sovereign Rights and Maritime Jurisdiction“, Čína podle nich alespoň z části spoléhá 

při svých nárocích na U-shaped line. Na linii je zde několik pohledů: 1) Linie indikující 

geografické prvky v čínském teritoriu; 2) Linie historických vod; 3) Linie historických 

práv; 4) Linie indikující, že námořní zdroje patří Číně.  Podle Wu Chicun, což je 

President of the National Institute for South China Sea Studies, indikuje linie jak 

suverenitu, tak UNCLOS a zároveň historická práva. Aby Čína mohla využívat termínu 

historických práv k nárokování si území, musela by prokázat jejich existenci a zároveň 

by musela přesvědčit mezinárodní komunitu o tomto tvrzení. Toto by zahrnovalo tyto 

body, které by měly Číně pomoci s jejich nároky na základě historických práv: 

Využívání námořních zdrojů, Konstrukce umělých ostrovů a instalací, Námořní vědecký 

výzkum, Námořní vymáhání práva, Navigační práva, Armádní využití.  Podle autora si 

„Čína nárokuje  suverenitu, suverénní a námořní oprávnění povolené obecným 

mezinárodním právem včetně UNCLOS a historická práva v souladu s obecným 

mezinárodním právem“. Dále také konstatuje, že: „Jejich nároky jsou založené 

především na prohlášení ohledně teritoriálního moře, EEZ a Kontinentálního šelfu 

podle UNCLOS, spíše než na historických právech vycházejících z U-shaped line“.103 
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5 Nároky jednotlivých států 
Jak již bylo na začátku práce zmíněno, nároky v Jihočínském moři se týkají 

Vietnamu, Malajsie, Filipín, Bruneje, Číny, Taiwanu.104 Z těchto státu se s U-shaped 

line překrývají nároky Bruneje, Indonésie, Malajsie, Filipín a Vietnamu.105 Zároveň je 

nutno podotknout, že všechny zmíněné státy přijaly UNCLOS.106 V zásadě se všichni 

tito aktéři snaží ustanovit kontrolu v oblasti skrze aktivity námořních plavidel, ale 

především se jedná o případ správné interpretace mezinárodního práva, specificky 

mezinárodního námořního práva. Jak Peter Dutton zmiňuje ve svém článku „Čína se 

snaží změnit mezinárodní normy týkající se svobody navigace pro armádní účely a 

redukci rovnováhy sil mezi pobřežními státy a mezinárodního práva v pobřežních 

oblastech, které byly vyjednány při vzniku UNCLOS.“ Kvůli tomu problému začínají 

státy z této oblasti zvát externí státy do této oblasti jako například USA, aby došlo 

k vyrovnání Číny.107 Jedním z největších problémů je složitá definovatelnost sporů mezi 

jednotlivými státy.  

Celkem se spory týkají 15 ostrovů v oblasti Paracelských ostrovů, 45 ostrovů a 

dalších útvarů v oblasti Spratlyových ostrovů, Macclesfield Bank a 3 ostrovů 

z Prataských ostrovů.108 Většina těchto ostrovů by nebyla podle UNCLOS klasifikována 

jako ostrov podle článku 121 (3) a tak nemohou sloužit jako základ pro EEZ nebo 

kontinentální šelf.109 Oblast Paracelských ostrovů skýtá problémy mezi Čínou, 

Vietnamem a Taiwanem, přičemž další menší námořní prvky jsou sporné pro Čínu, 

Malajsii, Filipíny, Taiwan a Vietnam.110 Oblast Spratlyových ostrovů si nárokují 

Malajsie a Brunej.111 Značnou část útvarů zde tvoří tzv. Kalayaan Island Group, o 

kterou usilují Filipíny. Celkem více jak 60 útvarů je okupováno státy nárokující si tuto 

oblast. Na největším útvaru ostrov Woody bylo v roce 2012 založeno město Sansha 

City, jako správní středisko Číny sloužící jako centrum pro Jihočínské moře. Oblast 
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mělčiny Scarborough si nárokuje Čína, Taiwan a Filipíny. O Prataské ostrovy mají 

zájem Čína a Taiwan.112 Indonésie usiluje o ostrovy Natuna.113 

Od roku 1996 kontroloval Vietnam 22, Čína 10, Filipíny 8, Malajsie 4 a Taiwan 

1 územní segment v této oblasti.114 K průlomu ohledně nároků Číny v rámci U-shaped 

line došlo v roce 2009 po výměně Note verbale mezi Čínou, Filipínami, Malajsií a 

Vietnamem po podání společného písemného návrhu Vietnamu a Malajsie. 5. května 

2009 podala Malajsie a Vietnam písemný návrh k CLCS ohledně jižní části 

Jihočínského moře. Jednalo se o vnější kontinentální šelf o velikosti 43 000 kilometrů 

čtverečních, do kterého spadá mnoho ostrovů a útesů ve vnějším kontinentálním šelfu 

jako například útes Huayang, útes Dong a útes Pengbobao.115116 Tento vnější 

kontinentální šelf se překrývá s teritoriálními vodami Spratlyových ostrovů.117 6. května 

odeslala Čína Note verbale generálnímu tajemníkovi OSN, ve které reagovala na 

společný písemný návrh Malajsie a Vietnamu.118 Čína zde zmiňuje, že má 

nepopiratelnou suverenitu nad ostrovy v Jihočínském moři a přilehlých vodách, vlastní 

suverénní práva, jurisdikci nad relevantními vodami stejně tak jako mořském dnu a 

mořskému podloží.119 Současně byla k Note verbale připojena mapa Jihočínského moře 

zobrazující U-shaped line, což bylo poprvé, kdy Čína připojila ke svému návrhu mapu 

zobrazující nárokované území.120Dále konstatovala, že Malajsie a Vietnam společným 

návrhem narušily její suverenitu.121 7. května 2009 podal Vietnam separátní částečný 

písemný návrh k CLCS, který se týkal severní části Jihočínského moře zahrnující oblast 

o 78 000 kilometrech čtverečních122, který zahrnuje Spratlyovy a Paracelské ostrovy, jež 

si zároveň nárokuje Čína v Declaration on the Baselines of the Territorial Sea (15. 5. 
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1996). 123124  8. května odeslal Vietnam další Note verbale, kde proklamoval Paracelské 

a Spratlyovy ostrovy jako své teritorium a současně odsoudil čínské nároky 

v Jihočínském moři, jelikož dle něj nemají žádný historický ani legální základ.125 12. 

května 2009 podal Brunej vlastní písemný návrh k CLCS. Oproti Číně neprotestoval 

proti společnému písemnému návrhu Vietnamu a Malajsie.126 Poté až 5. dubna 2011 

zaslaly Filipíny Note verbale ke generálnímu tajemníkovi OSN, ve které protestovaly 

proti čínské Note verbale a k čemuž podaly tvrzení, že území dominuje moři. 

V návaznosti na toto reaguje Čína další Note verbale 14. dubna 2011 s připomínkou, že 

čínská suverenita je v tomto případě podložena historickými a právními důkazy.127  

5.1 Filipíny v. Čína  
Čína, tak Filipíny jsou signatáři UNCLOS. Arbitráž byla navržena ze strany 

Filipín 22. ledna 2013 pod Částí XV, sekce 2 UNCLOS, přičemž se jedná se o povinnou 

proceduru se závazným rozhodnutím.128 Toto by nebylo možné uskutečnit, pokud by se 

státy dohodly mírovou cestou, ale jenom v případě, že by v konečné úmluvě bylo 

obsaženo mírové řešení anebo by nebyly vyloučeny jiné metody. Čína jako takovouto 

smlouvu uvedla Code of Conduct 2002. Ta byla však tribunálem označena za „velkou 

ambici“, nežli závazný dokument, který odpovídal daným kritériím.129 Problém se však 

nacházel v tom, že tribunál nemohl řešit otázku suverenity, jelikož ta se nacházela mimo 

jeho jurisdikcí.130131 Navíc se Čína  odmítla účastnit, jelikož podle ní tribunál 

nedisponoval dostatečnou jurisdikcí.132 V návaznosti na tyto události byl 21. dubna 

2015 ustanoven Stálý rozhodčí soud v Haagu.133 Ten 29. října 2015 došel k závěru, že 

mu pod Annex VII UNCLOS náleží jurisdikce nad filipínskými písemnými návrhy 
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týkajících se čínských aktivit v Jihočínském moři.134 Čína se i přes toto zjištění odmítla 

zúčastnit, i přesto, že je rozhodnutí soudu závazné a neodvolatelné.135 Její nepřítomnost 

však nezbavuje tribunál jurisdikce. I tak tribunál zkonzultoval čínský Position Paper 

z roku 2014 s dalšími zprávami čínského ambasadora v Nizozemí, aby byly podmínky 

dostatečně vyrovnané pro oba státy.136 

Základ sporu, který vedl k této arbitráži, se skrývá především na straně Číny. 

Některé z jejích konání v Jihočínském moři narušilo UNCLOS a v některých případech 

i práva Filipín. Především se však jedná o pochopení UNCLOS a jeho následnou 

interpretaci.  V případě Číny se jedná o interpretaci na základě jejích historických a 

kulturních tradic, což znamená, že nechápe UNCLOS jako univerzální těleso 

pravidel.137 V roce 2006 vydala Čína deklaraci na základě článku 298 UNCLOS 

vyřazují z řešení sporů třetí stranu a také aplikaci článků 15, 74 a 83 UNCLOS 

týkajících se hraniční delimitace. Tribunál však prohlásil, že se to na tento případ 

nevztahuje.138 Filipíny podaly celkem 15 písemných návrhů z čehož 1-2. písemný návrh 

se týká práv UNCLOS, spravuje čínská práva a obligace v Jihočínském moři a zabývá 

se neplatností historických práv uvnitř U-shaped line. 3-7. návrh řeší jednotlivé prvky 

v Jihočínském moři, jejich platnost podle článku 121 (2) UNCLOS a dále také EEZ a 

kontinentální šelf. 8-14. návrh je zaměřen na porušování práv ze strany Číny, jako 

například stavění umělých ostrovů, poškozování životního prostředí, narušování 

filipínských práv a také svoboda objevování a plavby 14. návrh se koncentruje na čínské 

aktivity po započetí arbitráže a 15. návrh je spíše žádost vůči Číně, aby zastavila další 

protiprávní aktivity. Po zvážení všech kritérií došel Tribunál k závěru, že ani jeden 

z návrhů se netýká suverenity, ale sporu aplikace UNCLOS a tak nad nimi může vydat 

rozsudek.139 
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Tribunál došel k několika zjištěním. Čínská U-shaped line a historická práva 

prohlásil za nekompatibilní s UNCLOS.140 Podle tribunálu totiž byla tato práva zrušena 

tím, že Čína roku 1996 přijala UNCLOS. V současné době je toto proklamované území 

součástí EEZ jiného státu. I přesto, však neprohlásil U-shaped line za ilegální a tak si ji 

Čína může ponechat a dále na jejím základě proklamovat suverenitu nad prvky 

v Jihočínském moři, které byly vyhodnoceny jako ostrovy podle článku 121 

UNCLOS.141 Prvky v Jihočínském moři byly posouzeny podle toho, zda jsou schopny 

poskytnout podmínky pro život nebo ekonomické aktivity s vyloučením kritéria 

geologického základu. Na základě této interpretace byly všechny prvky Spratlyových 

ostrovů a mělčina Scarborough vyhodnoceny jako skály, které nejsou schopny udržet 

lidský ani ekonomický život a z toho důvodu nemohou generovat EEZ ani kontinentální 

šelf. Dále prvky nad vodou během odlivu negenerují ani dvanácti mílové teritoriální 

moře a podle článku 13 (2) nemohou mít EEZ ani kontinentální šelf. Útes Mischief a 

Druhá mělčina Thomas nespadají do oblasti, kde se překlenují EEZ, tvoří tím částečnou 

EEZ a kontinentální šelf ve prospěch Filipín.142 Navíc vše, co Čína postavila v této 

oblasti, náleží Filipínám.143144 Čína stavbou umělých ostrovů a jejich rozšiřováním 

porušila suverénní práva Filipín podle článku 60 a 80 UNCLOS. Dále také narušila 

suverénní práva v EEZ a kontinentálním šelfu rybářskými aktivitami, ropnými vrty a 

ponecháním čínských rybářů lovit ve filipínské EEZ, čímž narušila článek 77 a 56 

UNCLOS. Čína jednala protiprávně, když se snažila zabránit filipínským rybářům v 

rybaření u mělčiny Scarborough. V neposlední řadě poškodila také článek 192 a 194 (5) 

poškozováním životního prostředí.145146 

Veškerá rozhodnutí tohoto tribunálu mají dalekosáhlejší důsledky než pouze 

Jihočínské moře, Čínu a Filipíny. Výsledek také samozřejmě ovlivní nároky Vietnamu, 
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Malajsie, Bruneje a Indonésie, jelikož kvůli výsledku Čína nemůže tvrdit, že má sdílená 

práva na rybaření a uhlovodíkové zásoby v EEZ států ASEAN.147 Dále došlo 

k vytvoření nových mezinárodních vod v centrální části Jihočínského moře, které jsou 

mimo národní nároky států. V neposlední řadě byl ukázán skutečný účel UNCLOS a 

jeho aplikace na reálné případy. Rozhodnutí s sebou přináší i negativní důsledky. 

Předpokládá se, že Čína, která s výsledkem nesouhlasí, bude více vzdorovat a dojde 

k navýšení konfliktů v této oblasti.148  

5.2 Jednotliví aktéři v Jihočínském moři 

5.2.1 Čína  
Nároky Číny známé od konce 19. století.149 Čína zakládá své nároky 

v Jihočínském moři na základě U-shaped line, která byla deklarována v roce 1947. 

Zahrnuje ostrovy Paracelské, Spratlyovy, Prataské ostrovy a Macclesfield Bank.150 

Správa Paracelských ostrovů je o to komplikovanější, jelikož suverenitu nad nimi 

spravuje Vietnam.151 Jinak jsou nároky Číny shodné s nároky Taiwanu, ale oproti němu 

má Čína specifikovanější nároky. 152153  

Skrze U-shaped line vedou mezi jednotlivými segmenty mezery, což znamená, 

že U-shaped line není nepropustnou zdí.154 Proto se nejedná o linii jako takovou, ale 

spíše o tečkovanou, přerušovanou čáru v Jihočínském moři, což je samozřejmě problém, 

jelikož hraniční čára musí být nepřetržitá a nepřerušovaná.155 Čína tuto linii také 

považuje za delimitaci bezpečnostní zóny v Jihočínském moři.156 Jelikož tvrdí, že 

v dané oblasti praktikuje svoji státní suverenitu a díky tomu jí náleží, dokládá to 

vysíláním tzv. safeguard patrols do Jihočínského a Východočínského moře.157  
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U-shaped line však nemá žádné geografické údaje kromě 4. rovnoběžky severní 

šířky, přičemž je mnoho základních bodů chybně vyznačeno nebo jednostranně 

zakresleno.158 Mapy v tomto případě nebyly správně definované a tak je nelze 

považovat za evidenci.159  

Jelikož sousedící státy po dlouho doby neprojevovaly žádné známky protestu, 

tak by teoreticky Čína měla nárok na tyto ostrovy z pohledu mezinárodního práva. Na 

druhou stranu Lauterpacht  tvrdí, že absence protestu je irelevantní v případě, že jednání 

nárokujících států je v rozporu s mezinárodním právem, což je v tomto případě 

pravděpodobné. Čína zároveň změnila svůj postoj týkající se nároků Japonska na 

ostrovy ve Východočínském moři, jelikož tvrdí, že to nejsou ostrovy, ale pouze velké 

skály, která nemají mít EEZ ani kontinentální šelf.160 Toto je pro Čínu problém, jelikož 

stát nemůže mít nároky založené na něčem, co sám neuznává.  

V roce 1992 vydala Čína Law on the territorial Sea and Contiguous Zone, kde 

požaduje veškeré ostrovy, skály a další přírodní útvary včetně všech práv, které jim 

mezinárodní právo nárokuje.161 7. června 1996 Čína opět potvrzuje svoji suverenitu nad 

souostrovími a ostrovy v Jihočínském moři ve článku 2 Law of the People's Republic of 

China v teritoriálním moři a navazujících zónách, které byly uveřejněny roku 1992. 15. 

května 1996 byl uveřejněn základní bod pro měření teritoriálního moře (zahrnující 

Paracelské ostrovy). 6. června 1998 vydala Čína Law on the Exclusive Economic Zone 

and the Continental Shelf, který obsahuje článek 14, který se zmiňuje o nepoškození 

historického práva po přijetí UNCLOS.162 Dále tento dokument specifikuje, že EEZ 

vychází ze všech čínských teritorií, což byla ta specifikovaná ve výše zmíněném 

dokument z roku 1992. Týkala se i území nacházející se v oblasti U-shaped line.163 

V Note Verbale směřované Vietnamu ze 7. května 2009, označila Čína oblast U-shaped 

line jako oblast, kde má nepopiratelnou suverenitu nad ostrovy v Jihočínském moři a 

přilehlých vodách, vlastní suverénní práva, jurisdikci nad relevantními vodami stejně 
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tak jako mořském dnu a mořském podlaží.164 Za relevantní vody považuje Čína ty, které 

jsou zahrnuty v U-shaped line, i přesto, že  nespecifikovala pojem "relevantní vody". 

Jak již bylo zmíněno, k této Note verbale byla přiložena mapa, zobrazující U-shaped 

line, což se stalo poprvé v historii, kdy ji Čína předložila jako jeden z důkazů.165166Poté 

18. srpna 2009 zasílá Čína další Note verbale, kde potvrzuje svoji pozici ohledně 

Paracelské a Spratlyovy ostrovy.167 Podle dříve zmíněného rozhodnutí arbitráže z roku 

2016 byly čínské nároky založené na historických právech v oblasti U-shaped line 

zamítnuty, ale linie jako taková nebyla prohlášena za nelegální. Čína navíc odmítla 

rozhodnutí tribunálu a nadále proklamuje suverenitu v oblasti Jihočínského moře, ale 

pouze nad těmi prvky, které byly označeny za ostrovy podle článku 121 UNCLOS.168 

5.2.2 Taiwan  
Taiwan zakládá své nároky na stejném základu jako Čína, tedy na U-shaped 

line.169 Toto vychází ze skutečnosti, že v době vzniku U-shaped line existovala jediná 

Čína, jíž byl Taiwan součástí. Stejně jako čínská verze, má taiwanská také 

vytečkovanou plochu, skrz kterou mohou proplouvat lodě, což znamená, že nejedná o 

nepropustnou hranici.170 Taiwan okupuje největší ostrov Spratlyových ostrovů - Itu 

Aba.171 Někteří taiwanští poradci se dožadují důraznějšího přístupu.172 

Společný písemný návrh ze strany Vietnamu a Malajsie a pak vlastní návrh 

Vietnamu na severní část, se setkal s protesty ze strany jak Číny, tak i Taiwanu.173 12. 

května 2009 prodloužil Taiwan kvůli chybějícímu přístupu k OSN a také k CLCS své 

nároky za 200 mílovou hranici jak ve Východočínském, tak v Jihočínském moři.174 V 
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dubnu 2012 navštívila Foreign and National Defense Committee ostrov Itu Aba. V 

květnu 2012 ředitel státní bezpečnosti generál Tsai Der-Sheng tvrdil, že je Vietnam a 

Filipíny požádaly, aby nespolupracovaly s Čínou.175 

5.2.3 Vietnam 
Vietnam má po Číně a Taiwanu největší nároky týkající se především 

Paracelských a Spratlyových ostrovů. 176177 Ty  sledují především požadavky UNCLOS 

článek 57 a 56.178 Avšak kdyby byly Vietnamu přiznány větší zdroje v Jihočínském 

moři, byl by ochotný se vzdát i Spratlyových ostrovů, kde okupuje 21 ostrovů.179180 

Vietnam má menší rozepře s Filipínami ohledně některých uzavřených dohod jako 

například s USA. Celkově se však problémy ve sporné oblasti netýkají vod, 

kontinentálních šelfů či ostatních teritorií.181 Jejich zájem se skýtá především v rybí 

populaci, která je jejich hlavním ekonomickým zájmem, ale také dovozu energetických 

surovin, které jsou dováženy skrze Jihočínské moře.182 

V roce 1974 vedl Vietnam a Čína menší válku, při které ztratil Paracelské 

ostrovy. Po sjednocení Vietnamu roku 1976, začal nový jednotný Vietnam vystupovat 

proti čínským nárokům.183 25. prosince 2000 uzavřela Čína s Vietnamem úmluvu 

Agreement on the Delimitation of the Territorial Seas, Exclusive Economic Zones, and 

Continental shelves in the Beibu Gulf (Tonkin Gulf), která řešila oblast Tonkinského 

zálivu, dále také delimitaci teritoriálního moře, EEZ a kontinentálního šelfu, ale neřešila 

problém suverenity nad Paracelských a Spratlyových ostrovů.184185 V roce 2004 

okupoval Vietnam 29 ostrovů a ostrůvku v Spratlyových ostrovů.186 Jak již bylo výše 

zmíněno, podala 5. května 2009 Malajsie s Vietnamem písemný návrh k CLCS týkající 
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se jižní části Jihočínského moře o velikosti 43 000 kilometrů čtverečních 187 včetně 

například útesu Huayang, útesu Dong a útesu Pengbobao.188189 K tomuto návrhu byla 

také přiložena mapa zobrazující navrhované území.190 V návaznosti na toto 7. května 

2009 podal Vietnam separátní částečný písemný návrh k CLCS, který se týkal severní 

části Jihočínského moře zahrnující oblast o 78 000 kilometrech čtverečních191, který 

zahrnuje Spratlyovy a Paracelské ostrovy.192 8. května odeslal Vietnam Note verbale, 

kde proklamoval Paracelských a Spratlyových ostrovů jako své teritorium.193  

Od června 2012 začaly probíhat strategické dialogy mezi Vietnamem a USA, 

což Čína okamžitě zkritizovala.194 Dále se Vietnam snaží kooperovat s Filipínami a 

Malajsií v rámci tohoto sporu a zároveň uskutečnit bilaterální vyjednávání s Čínou.195 

5.2.4 Malajsie  
Malajsie proklamuje suverenitu nad 12 ostrovy na základě kontinentálního šelfu 

Spratlyových ostrovů, jejíž kontinentální šelf zasahuje do oblasti čínské U-shaped line. 

V této oblasti také okupuje 5 prvků.196197 Její zájem je zaměřen na 5 útesů nalézajících 

se ve Spratlyových ostrovech.198 Dále je také ve sporu s Filipínami ohledně Severního 

Bornea.199 Další neshody má také s Indonésií.200  

Již v roce 1979 vydala Malajsie oficiální mapu týkající se jejich nároků, která 

oproti té čínské má potřebné parametry. Na jejím základě si Malajsie nárokuje 

kontinentální šelf.201202 Proti této mapě v té době protestoval Vietnam, Filipíny, 
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Indonésie a Čína.203 Roku 1984 odsouhlasila Malajsie zákon týkající se jejich EEZ.204 

Stejně jako u Vietnamu, je nutno zmínit společný písemný návrh Vietnamu a Malajsie 

k CLCS z 5. května 2009 zahrnující jižní části Jihočínského moře. 205 Malajsie se do 

výměn Note verbale zapojila v roce 2010, kdy zaslala vlastní Note verbale k OSN, kde 

reagovala především na čínskou Note verbale obhajující její „nepopiratelné nároky“ a 

přiloženou mapu s U-shaped line. Podle Malajsie jí chybí legální základ.206  

Přístup Malajsie a Vietnamu ohledně Spratlyových ostrovů oproti přístupu Číny 

splňuje UNCLOS článek 121 v zájmu jejich režimu. Navíc si tyto dva státy uvědomují, 

že ne všechny skály v moři mohou mít EEZ a uznaný kontinentální šelf. Nároky 

Malajsie jsou veřejné a specifické, tak jak by to mělo být podle mezinárodního práva, 

díky čemuž poskytují základ pro diskuzi, vyjednávání a proces vedení sporu se státy, 

které mají jiný pohled. Oproti Číně se také nespoléhají se na sílu ekonomickou ani 

vojenskou.207 Přístup Malajsie není vůči Číně konfrontační, protože si je vědoma faktu, 

že nemá vojenskou kapacitu, aby proti ní mohla vystoupit.208 

5.2.5 Filipíny 
Pozice Filipín v Jihočínském moři se týká především východní částí 

Spratlyových ostrovů nazývanou Kalayaan Island Group a mělčina Scarborough, které 

si také nárokuje Čína.209 Celkem okupují 8 prvků Spratlyových ostrovů.210  Filipíny se 

při nárokování si území v Jihočínském moři spoléhají čistě na UNCLOS z právního 

hlediska, ale také se při nárokování si EEZ spoléhají na prezidentskou proklamaci 

vydanou roku 1978.211212 
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Filipíny si původně nárokovaly mělčinu Scarborough, který chtěly prohlásit za 

terra nullius, ale to se jim nepodařilo. Jejich nárok nebyl založen na smlouvě z Paříže z 

roku 1898 mezi USA a Španělskem i přesto, že Španělsko zahrnulo tento útvar do 

hranic Filipín. Jelikož však tento útvar nebyl označen jako terra nullius ve smlouvě 

z roku 1898, tak nemůže být Filipínám přidělen, poněvadž se tedy nejedná o klasickou 

doktrínu o okupaci podle mezinárodního práva. Filipínské hranice byly jinak velmi 

přesně interpretované ve výše zmíněné smlouvě a proto je ani nelze jinak interpretovat. 

Takovéto hranice byly potvrzeny i v ústavě Filipín přijaté roku 1935. V roce 1998 

Filipíny podnikly kroky proti čínským rybářům v oblasti útesu Scarborough.213214 

V roce 1971 si začaly Filipíny nárokovat oblasti Kalayaan Islands v Jihočínském moři, 

čímž se zapojily do sporu probíhající v této oblasti.215 V roce 2002 se Filipíny pokusily 

založit kolonii osadníků na jednom z ostrovů v Jihočínském moři. Celkem se tam 

nachází 24 armádních pracovníků, kteří dostávají tzv. "osamělostní plat".216 V roce 

2009 Filipíny nejdříve neokomentovaly Note Verbale Číny, ale poté 5. dubna 2011 

zaslaly vlastní Note verbale, kde označily Kalayaan Island Group jako součást Filipín a 

zároveň vznesly nárok na přilehlé vody týkající se této oblasti na základě UNCLOS. 

Navíc označily vše, co bylo začleněno v čínské Note verbale jako nároky bez základu v 

mezinárodním právu a UNCLOS. 217Díky tomu mají Filipíny jako jediný stát stálou 

populaci v Jihočínském moři po celý rok.21810. května 2009 ustanovily Filipíny svůj 

počáteční bod pro změření teritoriálního moře, EEZ a kontinentálního šelfu, díky čemuž 

rozšířily svou hranici o 200 námořních mil.219220 22. ledna 2013 oznámily Filipíny 

navržení arbitráže vůči Číně (viz začátek kapitoly). Ta v roce 2016 došla k rozhodnutí, 

ve kterém jim byla na jejím základě přisouzena oblast útesu Mischief a Druhou mělčinu 

Thomas, které tvoří částečnou EEZ a kontinentální šelf v jejich prospěch.221222 
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5.2.6 Brunej  
Brunej si nárokuje oblast útesu Louisa a její EEZ,223 která však protíná území 

nárokované Malajsií.224 Brunej také jako jeden ze států v Jihočínském moři podal 

písemný návrh k CLCS  týkající se kontinentálního šelfu. 

Oproti ostatním státům má Brunej zkušenosti s řešením námořní hranice pomocí 

bilaterální smlouvy. S Malajsií má mimo 200 námořních mil stanovenou námořní 

hranici, která byla delimitována dvěma sériemi smluv. První delimitace se týkala 

teritoriální moře a kontinentálního šelfu uzavřenou roku 1958. Druhá se týkala 

teritoriální moře, EEZ a kontinentálního šelfu uzavřenou 16. března 2009, která je 

nejasná a je ještě nutné její vysvětlení.225  

5.2.7 Indonésie 
Všechny nárokující si státy se potýkají s otázkou suverenity. Konkrétně 

Indonésie řeší otázku EEZ týkající se ostrovů Natuna, která zasahuje do oblasti čínské 

U-shaped line.226 Technicky vzato není tedy Indonésie státem nárokujícím si území 

v Jihočínském moři.227 Specificky se jedná o legální status několika malých námořních 

prvků, neobydlených skal, útesů a atolů. Navíc Indonésie stojí za tvrzením, že malé 

námořní prvky negenerují námořní zóny podle UNCLOS, čímž negují nároky Číny.228 

V červenci roku 2012 podala Indonésie protest k CLCS proti čínské mapě s U-shaped 

line připojené k Note verbale z 7. května 2009. Dle jejich názoru chybí U-shaped legální 

základ podložený na základě UNCLOS.229 Sama ale návrh ohledně kontinentálního 

šelfu k CLCS nepodala. 230 

5.2.8 USA 
USA pohlíží  s vážností na všechny spory, které nerespektují mezinárodní právo 

a také UNCLOS 1982, ale není nárokujícím si státem. V zásadě se snaží mít v této 

oblastí tzv. dvojí pojistku, což znamená, že chtějí chránit své národní zájmy a vyřešit 

                                                 
223 DUTTON, Peter. Three disputes and three objectives: China and the South China Sea. Naval War College 

Review, 2011, 64.4: 42. 
224 Ibidem 
225 SMITH, Robert W. Maritime delimitation in the South China Sea: Potentiality and challenges. Ocean 

Development & International Law, 2010, 41.3: 214-236. 
226 DUTTON, Peter. Three disputes and three objectives: China and the South China Sea. Naval War College 

Review, 2011, 64.4: 42. 
227 PITAKDUMRONGKIT, Kaewkamol. Coordinating the South China Sea Issue: Thailand's roles in the code of 

conduct development. International Relations of the Asia-Pacific, 2015, 15.3: 403-431. 
228 GAU, Michael Sheng-Ti. The U-shaped line and a categorization of the ocean disputes in the South China 

Sea. Ocean Development & International Law, 2012, 43.1: 57-69. 
229 PITAKDUMRONGKIT, Kaewkamol. Coordinating the South China Sea Issue: Thailand's roles in the code of 

conduct development. International Relations of the Asia-Pacific, 2015, 15.3: 403-431. 
230 HONG, Zhao. The South China sea dispute and China-ASEAN relations. Asian Affairs, 2013, 44.1: 27-43. 
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problém týkající se suverenity.231 Hlavním problémem této oblasti je pro USA v tom, 

jaká práva jsou zahrnuta do svobody plavby a přeletu, která by mohla být narušena, 

pokud by Čína získala veškeré proklamované území v U-shaped line. Z tohoto důvodu 

se v roce 2009 obrátila pozornost USA zpět do této oblasti.232  

V roce 2010 na Regionálním Fóru ASEAN v Hanoji pronesla Hillary Clinton (v 

té době ministryně zahraničních věcí USA) projev nesouhlasu s příliš velkými nároky ze 

strany Číny v této oblasti, které podle ní byly jak politicky, tak legálně nepřijatelné a 

neudržitelné. Clinton připomenula všem členům ARF233, jakou důležitost USA 

přikládaly tomuto problému. V únoru 2014 zpochybnily USA nároky Číny v oblasti U-

shaped line kvůli jejímu pochybnému souladu s mezinárodním právem.234  

Kromě obavy ze ztráty na právo plavby a přeletu se také obávají celkového 

čínského vzestupu. Navíc momentálně Čína nechce reagovat na jakékoliv zájmy 

ostatních aktérů a to tedy ani zájmů USA i přesto, že se zavázala respektovat svobodu 

volné plavby a svobodu provádět tradiční legální vojenské operace v moři (deklarováno 

v DOC) a respektovat UNCLOS 1982.235 

5.2.9 Závěr kapitoly  
Čína není jediným státem, který si nárokuje území v Jihočínském moři. Oproti 

Číně jsou však nároky Vietnamu a Malajsie veřejné a specifické, Filipíny teprve 

začínají své lépe specifikovat. Nároky Bruneje by potřebovaly být více veřejné a měly 

podat žádost k OSN. Nároky Číny přispívají k nestabilitě regionu a představují problém 

pro všechny státy, které v Jihočínském moři operují. 236 
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232 GAO, Zhiguo; JIA, Bing Bing. The nine-dash line in the South China Sea: History, status, and 
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6 Komparace U-shaped line vůči mezinárodnímu právu 
V následující kapitole se budu zabývat validitou U-shaped v oblasti 

mezinárodního práva, respektive mezinárodního námořního práva. Tento pojem byl 

zpracován několika zahraničními autory, kteří podávají různá vysvětlení tohoto termínu, 

avšak nedochází k jednoznačnému závěru, o co se přesně jedná nebo k čemu to Čína 

konkrétně vztahuje.   

Nejdříve začnu s vysvětlením pojmu tzv. historických práv. Tento koncept se 

potýká s několika problémy. I přesto, že byl roku 2016 vydán Stálým rozhodčím 

soudem rozsudek, že legální platnost historických práv eliminovalo přijetí UNCLOS na 

čínské straně, stálé není jasné, co se historickými právy plně myslí. Také byla označena 

za  „nekompatibilní s UNCLOS“. 237 Jejich koncept není v mezinárodním právu nijak 

definován, a proto je problematické určit, o co se v případě nároků na těchto základech 

jedná. Pojem byl také několikrát projednáván před vydáním UNCLOS III, ale nakonec 

nebyl implementován do konečné podoby tohoto dokumentu. Když se podíváme do 

mezinárodního námořního práva, zjistíme, že se i přesto v UNCLOS několikrát 

vyskytuje. Nejdříve lze najít alespoň částečnou definici u tzv. historických zálivů a 

historických vod v článku 10 (6). Tyto dva pojmy bychom mohli považovat za jakýsi 

počátek konceptu historických práv v mezinárodním námořním právu. Podle UNCLOS 

jsou historická práva „vztažena nejen v respektu k zálivům, ale také k námořním 

oblastem, které nevytváří zálivy, jako například vody v okolí souostroví, vody mezi 

souostrovími sousedící pevninou.“238 Dále se v této části UNCLOS zmiňuje o rostoucí 

tendenci nazývat tento termín historické vody, ale tento termín dále nerozebírá.239240 

V případě historických zálivů se jedná ještě specifičtěji o ty, které byly z historického 

hlediska využívány danými státy, a toto chování bylo ostatními státy přijímáno.241 

Dalším článkem UNCLOS zmiňujícím historická práva, je článek 15 týkající se 

delimitace teritoriálního moře mezi dvěma sousedícími státy. Zde je výslovně řečeno, že 
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delimitace teritoriálního moře pomocí středové čáry nesmí být provedena za speciálních 

okolností „z důvodu historického titulu“242. Třetím a posledním článkem UNCLOS, 

který se zabývá historickým titulem, je článek 298. Tento článek iniciovala Čína v roce 

2006, který vyřazuje z řešení sporů třetí stranu a také aplikaci článků 15, 74 a 83 

UNCLOS týkajících se hraniční delimitace.243  

Z uvedených důvodu nelze dohledat definitivní definici termínu historických 

vod a práv. Lze také dále argumentovat, že tyto pojmy jsou ponechány jurisdikci 

zvykového práva, nežli práva mezinárodního.244  

V případě pojmu historických práv hodně záleží na použití správné terminologie. 

Termín historické vody se liší od termínu historických práv nebo také historického 

titulu. UNCLOS pojem historických práv a titulu nespravuje. Avšak když se podíváme 

do historie, můžeme nalézt několik případů řešených ICJ, které se zabývaly jejich 

právní platností.  

Prvním případem, který takto zmíním je Fisheries case z roku 1951 mezi Velkou 

Británií a Norskem, který se zabýval rozlohou teritoriálních vod (v tomto případě se 

jednalo o 3 námořní míle) Norska a ustanovení mezinárodních vod v jejich okolí. Velká 

Británie zpochybnila jejich metodu delimitace, která byla založena na historickém 

titulu.  Výsledkem bylo, že historické vody byly soudem prohlášeny za „vody, se 

kterými je zacházeno jako s vodami vnitřními, které by neměly tento charakter kvůli 

neexistenci historického titulu.“ Tribunál zjistil, že Norsko využívalo stejný systém 

delimitace po téměř 60 let, přičemž žádné další státy tomuto neoponovaly, ale 

tolerovaly toto chování. Posouzeny byly 3 faktory: vzdálenosti teritoriálního moře od 

pevniny, spojitost mezi pevninskými útvary a jejich dostatečnou blízkostí, a zda byla 

daná oblast využívána k ekonomickému prospěchu dané země po dostatečně dlouho 

dobu.245246  

Poté v případě Tunis v. Libye z roku 1982 došel ICJ k rozhodnutí, že historické 

vody a práva spadají pod jiné legální režimy. Dále byly ustanoveny 3 faktory, které 

musely být splněny, aby se mohlo jednat o historické vody. Mezi ty se řadilo efektivní 
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provádění suverenity, nepřerušované využívání území a rozpoznání ostatními státy. 

Spor byl veden kvůli delimitaci kontinentálního šelfu v oblasti Pelagian Block mezi 

těmato dvěma státy, specificky Tunisko chtělo prodloužit oblast působnosti jeho 

suverenity za své teritoriální moře ve smyslu historických rybářských práv. Jejich 

argumentem byl lov určitého druhu ryb, na jehož základě požadovaly exkluzivní práva 

v oblasti „fixního rybaření“ nezávislé na vzdálenosti od pobřeží. Tunis vytvořil 

takovouto rybářskou oblast v roce 1951, ta však nebyla nijak ospravedlněna. ICJ uznal 

existenci unilaterální linie Tunisu jdoucí 45° SV, od Ras Ajdir a došel k názoru, že 

žádný stát nemůže na základě unilaterálně vytvořené linie pro pouze pozorovací účely 

specifického druhu ryb proklamovat exkluzivní práva.247248 

V případě Eritrea v. Jemen z roku 1998, proklamovaly oba státy suverenitu na 

základě historických práv v Rudém moři v okolí ostrovu Hanish nacházejícím se mezi 

Rudým mořem v blízkosti průlivu Bab-al-Mandeb. Eritrea si nárokovala teritoriální 

suverenitu nad tímto územím datující se zpět více jak 100 let. Jemen zakládal své 

nároky na historickém titulu, který byl ustanoven již v 6. století. Navíc doložil důkazy 

ukazující praktikování administrace nad danou oblastí k ustanovení tohoto titulu. 

Tribunál rozhodl, že dlouhodobé využívání této oblasti oběma státy vytváří určitá 

„historická práva“. Takováto práva poskytují „dostatečný legální základ na základě res 

communis249, který byl prospěšným obyvatelům na obou stranách Rudého moře.“ Ale i 

přes to nakonec došel k závěru, že „ani jeden ze států nepřesvědčil tribunál, že historie 

svědčí o soudní existenci historického titulu a práv nebo historických titulů, tak 

dlouhodobě ustanoveného, trvalého a definitivního původu k těmto konkrétním 

ostrovům, ostrůvkům a skálám jako dostatečný základ pro rozhodnutí tribunálu.“250251 

 Když v roce 2009 podala Tonga návrh k CLCS ohledně kontinentálního šelfu, 

požadovala pro sebe útesy a ostrovy již v roce 1887 a dokonce udala i v jakém rozsahu. 

V zásadě se odvolávali na existenci historického titulu, jelikož je několikrát zmíněn 

v UNCLOS a proto ho podle nich UNCLOS rozeznává, protože je zahrnutý v článku 15 
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a 46. Z tohoto důvodu měla být historická práva uznána a také chráněna.252 Jako 

poslední případ uvedu soud mezi Katar v. Bahrajn, kde ICJ zmínil, že i kdyby byla 

rozeznána historická práva, tak by nevedla k uznání suverenity daného státu nad 

oblastí.253 

Jak jsem výše ukázala, koncept historických práv je sice v mezinárodní 

komunitě uznávaným termínem, ale zdá se, že ve značné části případů se nejedná o 

dostatečnou evidenci, podle které by se mohla ustanovit suverenita státu nad danou 

oblastí. Pojem navíc spadá do oblasti zvláštních případů, spíše než do mezinárodního 

práva jako takového.  

Jak již bylo v této práci několikrát zmíněno, zakládá Čína své nároky na U-

shaped line, linii oficiálně představené v roce 1947. Jako oficiální základ pro nároky ji 

lze ale považovat teprve od roku 2009, kdy byla přiložena k Note verbale směřované 

proti písemnému návrhu Malajsie a Vietnamu. V roce 2016 tribunál rozhodl ve věci 

Filipíny v. Čína, že historická práva v rámci U-shaped byla eliminována tím, že Čína 

v roce 1996 ratifikovala UNCLOS. Rozhodnutí tribunálu bylo Čínou odmítnuto. Navíc 

rozhodnutí nijakým způsobem neeliminovalo existenci U-shaped line a tak si na jejím 

základě Čína dále proklamuje své nároky. Pokud vezmeme v úvahu všechny výše 

zmíněné faktory, zjistíme, zda má čínská linie oporu v mezinárodním právu. 

Vezmeme-li si příklad z případu Tunis v. Libye musela by tedy Čína splnit 

zmíněné 3 faktory, aby vnitřek U-shaped line mohl být považován za historické vody. 

Prvním je efektivní okupace a druhým je, že tento akt musí trvat po dostatečně dlouho 

dobu. Čína několikrát prohlásila, že efektivně okupovala danou oblast a prováděla 

dostatečnou autoritu v této oblasti. Pojem efektivní okupace znamená, že musela být 

prováděna po dostatečnou, nepřetržitou dobu a musela být dostatečně prokazatelná. 

Jediný problém s tímto konceptem je, že není určená tzv. „dostatečně dlouhá doba“. 

Čína však nedokáže podat důkazy o nepřetržité okupaci. V jejím případě se jednalo o 

nefrekventovaný počin. Protože byla mapa s U-shaped line oficiálně představena v roce 

1947, pak by Čína musela uvést důkazy o praktikování suverenity na tomto území od 

tohoto roku a zvláště v případě, že si na tomto základě nárokují tuto oblast další státy.  
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Jako jeden z důkazů by mohla být uvedena okupace ostrovů v této oblasti, ale ta 

probíhala od 70. let poměrně intenzivně a to nejen ze strany Číny, takže se nejedná o 

exkluzivní akt z její strany. Čína za další z důkazů praktikování suverenity považuje, že 

v posledních letech začala do Jihočínského moře a Východočínského moře vysílat tzv. 

safeguard patrol.254 V roce 2000 ustanovila South Sea Marine Suverillance Force, která 

měla chránit její zájmy v oblasti a identifikovat zdejší zdroje.255 Také v oblasti často 

operují čínské jednotky PLAN256, které se dostávají do střetů s námořními flotilami 

ostatních států. Další důkaz má podle ní být dlouhodobé využívání oblasti pro 

ekonomické účely zahrnující rybářství. Tuto aktivitu však mohou v této oblasti prokázat 

téměř všechny státy, především Vietnam a Filipíny. Oblast je totiž intenzivně využívána 

všemi přímořskými státy, což toto dokládá. V tomto bodě jsou podle dostupných 

informací čínské důkazy nedostačující. Aktivity, které Čína vykonává, jsou v tomto 

bodě nedostačující, jelikož neukazují přímé praktikování plné autority tohoto státu 

v této oblasti. Stejné aktivity mohou doložit i ostatní nárokující státy. Navíc se nejedná 

o nepřetržitý akt, který by měl trvat od roku 1947, což Čína nemůže doložit.  

Třetím bodem v případě Tunis v. Libye bylo rozpoznání ostatními státy. Od roku 

1947 žádný z nárokujících států neprojevil nesouhlas s nároky Číny, které byly 

zvýrazněny na mapě s U-shaped line. To se změnilo až v době, kdy si začaly samy 

nárokovat území v Jihočínském moři. Námitky nevznesla ani mezinárodní komunita. 

Toto přináší ostatním nárokujícím státům problémy a funguje to ve prospěch Číny. Toto 

mlčení může být považováno za souhlas s čínskými nároky. Na druhou stranu je tento 

bod sporný, jelikož je otázkou, zda Čína udělala své nároky dostatečně viditelné pro 

mezinárodní komunitu. Státy poté mohly stěží protestovat proti něčemu, o čem 

nevěděly. Toto také nemusí platit v případě, že nároky jsou unilaterální a jak jsem již 

dříve zmínila podle Lauterpacht je absence protestu irelevantní, pokud jsou aktivity 

nárokujícího státu v rozporu s mezinárodním právem.257 Jejich mlčení se však postupem 

času změnilo a státy začaly intenzivně vystupovat proti čínským nárokům. Především se 

jedná o Vietnam a nejvíce Filipíny, které iniciovaly proti Číně Arbitrážní soud v roce 

2013. 

                                                 
254 YU, Peter Kien-Hong. The chinese (broken) U-shaped line in the South China Sea: Points, lines, and 
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255 Ibidem 
256 People’s Liberation Army Navy  
257 MIYOSHI, Masahiro. China's “U-Shaped Line” Claim in the South China Sea: Any Validity Under International 

Law?. Ocean Development & International Law, 2012, 43.1: 1-17. 
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  Čína chtěla sama sebe označit za prvního objevitele terra nullius této oblasti 

s tím, že se jako první plavila ve vodách Jihočínského moře, které také využívala 

k rybaření. Někteří čínští akademici dokonce tvrdí, že území bylo využíváno již v 2. 

století př. n. l. za dynastie Han.258 Mezinárodní právo však takovýto titul neuznává. Jak 

bylo ukázáno na případě Island of Palmas, Španělsko také chtělo ustanovit titul na 

základě prvního objevitele, terra nullius, proti čemuž soud argumentoval tím, že 

specifický moment objevení nestačí k ustanovení suverenity nad územím, ale je potřeba 

prokázání souvislého držení suverenity nad oblastí.259 Tento stejný rozsudek byl vyřčen 

v případě Eritrea v. Jemen.260 V tomto jsou tedy čínské nároky opět nekonzistentní 

s mezinárodním právem v tomto bodě.  

Dalším problémem s U-shaped line je, že do roku 2009 nebylo jasné, zda mapa 

z roku 1947, která zobrazovala tuto linii, byla mapou poukazující na námořní delimitaci, 

hranici čínského území nebo některý z dalších právních konceptů. Oficiálně mapa k U-

shaped line nedostala od roku 1947 žádné právní vysvětlení a tak nebylo jasné, o co se 

jedná. Například v dokumentu z roku 1998 Law of the People's Republic of China on 

the Exclusive Economic Zone and Continental Shelf prohlásila, že EEZ vychází ze 

všech čínských teritorií, která byla specifikována v dokumentu z roku 1992 nazvaném 

Law on the Territorial Sea and the Contiguous Zone. Čínské území zahrnovalo Taiwan, 

ostrovy Senkaku; ostrovy Penghu; Prataské ostrovy; Paracelké ostrovy; ostrovy 

Zhongsha a Spratlyovy ostrovy. Ani v jednom z těchto dokumentů není zmínka o U-

shaped line. Až poté v Note verbale ze 7. května 2009 směřované Vietnamu, kde Čína 

proklamovala, že „má nepopiratelnou suverenitu nad ostrovy v SCS a přilehlých vod, 

využívá suverénních práv a jurisdikci nad relevantními vodami stejně jako nad mořským 

dnem a podložím.“261 K dokumentu byla přiložena mapa zobrazující Nine-dash line 

v Jihočínském moři. Z tohoto tedy vychází předpoklad, že je základem jejích nároků. I 

přesto však k této linii nepodala do dnešního žádné legální vysvětlení. V Note verbale 

z 14. 4. 2011 zase zmínka o U-shaped line naprosto chyběla. Z tohoto důvodu je také 

požadavek Číny považován za nejasný.  

                                                 
258 LI, Mingjiang. Reconciling assertiveness and cooperation? China’s changing approach to the South China Sea 

Dispute. Security Challenges, 2010, 6.2: 49-68.  
259 BUSZYNSKI, Leszek. The South China Sea Maritime Dispute: Legality, Power, and Conflict Prevention. Asian 

Journal of Peacebuilding, 2013, 1.1: 39. 
260 Territorial Sovereignty and Scope of the Dispute (Eritrea and Yemen) 9 October 1998. United Nations Office of 

Legal Affairs [online]. [cit. 2017-04-06]. Dostupné z: http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXII/209-332.pdf 

 
261 Note verbale from China to Secretary-General of the United Nations (7. 5. 2009). United Nations [online]. [cit. 
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Nelze opomenout fakt, že U-shaped line byla zakreslena na mapě. Z právního 

hlediska se k mapám jako důkazům přistupuje s jistou opatrností. Aby byly skutečně 

v tomto smyslu uznány, musí splňovat přísné podmínky, jinak mají sekundární roli. 

V případě Burkina Faso v. Mali z roku 1986 soud pronesl, že „mapy nemají větší 

hodnotu, než potvrzení rozhodnutí soudu, ke kterému došel jinými prostředky 

nezahrnující mapy.“ 262263 V případě Island of Palmas dodal rozhodčí soudce Max 

Huber k použití map, že je nutná jejich geografická přesnost, kartografické zdroje a 

prověření druhou stranou, tedy neměla by být unilaterálně vytvořená. 264 

Podíváme-li se na mapu s U-shaped line, jak z roku 2009, tak z roku 1947, 

nesplňují tyto mapy výše zmíněné podmínky. Na mapě je vyznačena pouze jedna 

rovnoběžka a to 4. rovnoběžka severní šířky. Chybí tam jakékoliv další geografické 

údaje. Značná část bodů a údajů je chybně zakreslena. V posledním bodě samozřejmě 

mapa také neobstojí, jelikož se jedná o jednostranný akt ze strany Číny. Není to 

neutrální dokument, ale unilaterálně vytvořená mapa. Navíc I samotná U-shaped line 

jako hraniční čára má být nepřerušovaná a nepřetržitá, ale v tomto případě jsou mezi 

jednotlivými segmenty mezery, což přináší další legální problémy, které opět oponují 

mezinárodnímu právu.  

Podle mezinárodního práva si subjekt nemůže nárokovat něco na určitém 

základě, ale sám tento akt neuznávat u jiného státu. V tomto smyslu opět oponuje Čína 

mezinárodnímu právu. Japonsko si ve Východočínském moři nárokovalo ostrovy 

Okinotorishima na podobném právním základu jako Čína ohledně ostrovů. Ta však 

odmítla, že by se v případě těchto útvarů jednalo o ostrovy, které by měly nárok na EEZ 

nebo kontinentální šelf.265 
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7 Závěr 
Cílem této práce bylo ukázat, zda jsou čínské nároky na základě U-shaped line 

konzistentní s mezinárodním právem. Dále jsem také chtěla představit historii této linie, 

aktéry na tomto území, které čínská U-shaped line ovlivňuje, jaké jsou jejich vlastní 

nároky a proč je o tuto oblast takový zájem, v čem spočívá její význam.  

Oblast U-shaped line a Jihočínské moře jsou důležité především ve třech 

oblastech. V první řadě se zde nacházejí nezanedbatelné zásoby uhlovodíku, ale také 

značné množství rybí populace. Dále se jedná o jednu z nejdůležitějších dopravních a 

obchodních námořních tepen v Jihočínském moři, kterou využívají státy po celém světě, 

nejen lokální aktéři. Skrze tuto oblast proudí většina energetických surovin pro státy 

nacházející na tomto území. V neposlední řadě zde mají bezpečnostní zájmy mnohé 

státy, ať se jedná o svobodu plavby a přeletu, která se týká opět všech států 

využívajících tuto oblast. Do tohoto také spadají námořní cvičení externích států jako 

například USA. Z těchto důvodů je tato oblast zásadní pro nárokující státy. Její zisk by 

danému státu přinesl všechny zmíněné výhody, které tato oblast skýtá.  

Historie této linie se datuje zpět do 30. let 20. století, kdy bylo Čínou vydáno 

několik map, které nastiňovaly obraz tehdejší čínské hranice. Zásadní zlom přišel v roce 

1947, kdy byl vydán atlas nazvaný The Location Map of the South China Sea Islands, 

ve kterém byla zobrazena tehdejší Eleven-dash line. Po rozpadu Číny a Taiwanu si oba 

státy začaly proklamovat území na základě této hranice v roce 1949. Poté v roce 1953 

došlo k odstranění dvou „pomlček“ z oblasti Tonkinského zálivu a tak se z linie stala 

Nine-dash line. Následně se roku 1958 stává základem pro oficiální čínské nároky 

v Jihočínském moři. Od 70. let se do konfliktu začaly zapojovat další státy, které se do 

té doby k nárokům nevyjadřovaly, počínaje Filipínami, přes Vietnam, Malajsii a 

následně Brunejí. S tímto také začíná následná okupace ostrovů v této oblasti. V 90. 

letech vydala Čína několik zásadních dokumentů, ve kterých specifikovala své nároky, 

do kterých zahrnula i Spratlyho ostrovy, Paracelské ostrovy, Macclesfield Bank a 

Prataské ostrovy v roce 1992. Toto potvrdila v roce 1996, když přijala UNCLOS a 

zároveň v tomto spisu potvrdila suverenitu nad územími zmíněných v předešlém 

dokumentu. V roce 1998 vydává další dokument, který jí měl zajistit, že přijetím 

UNCLOS nebudou ohrožena historická práva. Zlom přišel v roce 2009, kdy čínská 

flotila napadla americkou loď Impeccable v Jihočínském moři, čím přitáhla pozornost 

USA do této oblasti. V tomto samém roce na základě Note verbale směřované Malajsii 

a Vietnamu připojila mapu s U-shaped line. Došlo tak k prvnímu oficiálnímu momentu 
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použití této linie jako základu pro čínské nároky v Jihočínském moři. Avšak v roce 

2016 prohrála Čína Arbitrážní soud proti Filipínám, který její historická práva v oblasti 

U-shaped line prohlásil za neplatné a nekonzistentní s UNCLOS.   

U-shaped line ovlivňuje nároky všech ostatních aktérů v Jihočínském moři, 

jelikož zasahuje do jejich nárokovaných EEZ a kontinentálních šelfů. Mezi hlavní 

aktéry tohoto sporu se řadí Čína, Taiwan, Filipíny, Vietnam, Malajsie a Brunej. 

Nepřímo se tento spor také týká Indonésie, jejíž EEZ zasahuje do území této linie. 

Podstatným způsobem do sporu také zasahují USA, které sice nejsou nárokujícím 

státem, ale obávají se ohrožení svobody přeletu a plavby v této oblasti. Čína si 

v Jihočínském moři nárokuje největší část společně s Taiwanem. V obou případech je 

nárok založen na Nine-dash line. Po těchto dvou státech je třetím největším nárokujícím 

státem Vietnam. Zlomem v nárocích států byl rok 2009, kdy došlo k výměně několika 

Note verbale mezi Vietnamem, Malajsií, Čínou a Filipínami kvůli společnému 

písemnému nároku Vietnamu a Malajsie k CLCS. Čína oficiálně použila mapu s U-

shaped line jako základ svých nároků. Podstatnou výhrou byl také již zmíněný 

Arbitrážní soud z roku 2016, který odmítl čínské nároky na základě této linie a nastavil 

tak precedent, který by do budoucna mohl přinést další takovéto případy před soud ze 

strany například Vietnamu nebo Malajsie. Z analýzy nároků také vyplývá, že nároky 

ostatních států jsou oproti nárokům Číny více veřejné a specifické. Otevírají prostor pro 

vyjednávání. Oproti tomu Čína přináší do regionu nestabilitu a obavy z růstu její moci.  

Problematika této linie byla zpracována několika autory, kteří se snažili vysvětlit 

podstatu této linie. Jak bylo ukázáno, liší se objasnění především mezi čínskými 

akademiky a mezinárodní komunitou. I u čínských akademiků dochází k rozličnosti 

v názorech, ale shodnou se na tom, že Čína by měla získat území na základě 

historického práva. V čem se poté liší, je, zda se tato práva vztahují na suverenitu nad 

územím, vodními plochami nebo obojím. Dále se také liší jejich přístup k UNCLOS, 

jelikož někteří tvrdí, že nároky Číny existovaly již před vznikem tohoto práva a proto 

jsou její nároky legální. Další zase argumentují, že tyto nároky jsou konzistentní 

s UNCLOS. Autoři z jiných zemí však argumentují opačně. Oproti čínským 

akademikům se shodují, že čínské nároky jsou neoprávněné a nemají oporu 

v mezinárodním právu. V zásadě všichni poukazují na fakt, že se U-shaped line potýká 

s mnoha problémy a chybí ji jakékoliv legální vysvětlení od jejího vzniku v roce 1947. 

Panuje mezi nimi mnoho spekulací, k čemu se tato linie vůbec vztahuje a jaký je její 
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význam. Na základě těchto problémů dochází autoři k názoru, že by Číně neměla být 

přiznána suverenita nad útvary nacházejícími se v oblasti Jihočínského moře.  

Na základě výzkumů těchto akademiků jsem se na tuto problematiku také 

podívala a snažila jsem se komparovat čínské nároky s mezinárodním právem s užším 

zaměřením na mezinárodní námořní právo. Oblast uvnitř této linie byla Čínou 

prohlášena oblast jejích historických práv. Ta však nejsou v mezinárodním právu 

definována. V UNCLOS lze najít zmínky ve třech článcích tohoto práva, ale pojem není 

nijak více rozebírán. Avšak na základě rozhodnutí ICJ v několika soudních případech je 

možné najít faktory pro uznání historických práv, která je ale i tak nutné brát s jistou 

rezervou. Ta by však v případě Číny nevyhovovala v žádném z tří zmíněných bodů.  

Zaprvé by čínské aktivity byly nedostačující, netrvaly by ani v dostatečně dlouhém 

intervalu, jelikož se v jejím případě nejednalo o nepřerušované okupování oblasti a 

praktikování státní suverenity. Zadruhé v téměř všech zmíněných případech řešených 

ICJ nestačil takovýto nárok na získání suverenity nad daným územím. Dále se Čína 

chtěla prohlásit za prvního objevitele oblasti Jihočínského moře, ale tento titul není 

rozeznáván v mezinárodním právu. Její nároky jsou nejasné a není objasněno, k čemu se 

vztahují. Doložená mapa zobrazující U-shaped line nevyhovuje požadavkům, které 

musí takovýto dokument splňovat, aby mohl být alespoň přiznán jako důkaz. 

V neposlední řadě Čína ještě vystupuje proti požadavkům jiného státu na stejném 

základě, který využívá k vlastním nárokům, což opět odporuje mezinárodnímu právu. 

Jediná část, kterou lze označit za spornou je, že ostatní státy v oblasti ani mezinárodní 

komunita neoponovaly čínským návrhům po značně dlouhou dobu. Na druhou stranu je 

možné, že její návrhy nebyly dostatečně viditelné a tak proti nim nemohly vystoupit. Na 

základě provedené komparace lze říci, že čínské nároky na základě U-shaped nejsou 

konzistentní s mezinárodním právem a tedy ani s mezinárodním námořním právem 

UNCLOS.   
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8 Summary 
The purpose of this bachelor thesis was to show if Chinese claims based on the 

U-shaped line are consistent with international law. I also wanted to present a history of 

this line, parties in this area which are affected by Chinese U-shaped line, what their 

own claims are and what is the significance of this territory.  

The area included in the U-shaped line and the South China Sea are important 

mainly in three points. Firstly, there are significant deposits of hydrocarbon as well as a 

rising fish population. Secondly, it is one of the most important maritime traffic and 

trade routes used by the whole world, not only by local parties. Most of the energy 

resources are transported through this territory for states in this area. Lastly a lot of 

states have their security interests here including freedom of navigation and overflight 

which affect all states using this territory. This also involves marine trainings of external 

states such as the USA. Based on the mentioned reasons it is an important region for 

claiming parties. Gaining sovereignty over the area would give the states all mentioned 

advantages.  

History of this line goes back to the 1930s, when China released several maps 

which outlined its boundary in the sea at the time. The important moment came in 1947 

when an atlas called The Location Map of the South China Sea Islands was released. 

For the first time the Eleven-dash line was shown. After separation of China and 

Taiwan in 1949, both states started claiming the territory in the South China Sea based 

on U-shaped line. Two dashes were removed from the area of the Tonkin Gulf in 1953 

so the line was changed to the Nine-dash line. The line became the official base for 

Chinese claims in the South China Sea in 1958. Other claiming states such as 

Philippines, Vietnam, Malaysia and Brunei started joining the dispute since 70s. They 

didn’t raise any objections towards the line until then. This also commenced an 

occupation of the islands in the area. China published several relevant documents in 90s 

where it specified its claims. It included Spratly Islands, Paracel Islands, Macclesfield 

Bank and Pratas Islands in 1992. It was confirmed in 1996 when China ratified 

UNCLOS and at the same time in this document confirmed its sovereignty in the areas 

noted earlier. Another document was published in 1998 which was supposed to ensure 

that by ratifying UNCLOS the historic rights wouldn’t be jeopardized. In 2009, the 

Chinese fleet assaulted American surveillance ship Impeccable in the South China Sea 

which brought attention of the US to this territory. In the same year China attached a 

map with the U-shaped line to Note verbale sent to Malaysia and Vietnam. It was the 
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first official moment where this line was used as a base for Chinese claims in the South 

China Sea. In 2016 China lost a case in Arbitration Court against Philippines. Its 

historic rights were declared as invalid and inconsistent with UNCLOS.  

The U-shaped line affects claims of all other states in the South China Sea 

because it reaches to their EEZs and continental shelves. The main parties of the 

conflict are China, Taiwan, Philippines, Vietnam, Malaysia and Brunei. The dispute 

also indirectly concerns Indonesia whose EEZ intervenes with the line. The US are also 

important part of the area, even though they aren’t a claiming state. They fear that the 

freedom of navigation and overflight may be endangered. China is claiming the biggest 

territory as well as Taiwan. In both cases their claims are based on the Nine-dash line. 

The third biggest claim belongs to Vietnam. The turnout point concerning these claims 

happened in 2009 when several Note verbales were exchanged between Vietnam, 

Malaysia, China and Philippines. They were exchanged because Vietnam and Malaysia 

sent a joint submission to CLCS. In one of the Note verbale's China used a map with the 

U-shaped line as a base for its claims. A substantial win for other claimants and 

specifically the Philippines was the verdict of the Arbitration Court from 2016 which 

stated that Chinese claims based on this line were invalid and that placed a precedent 

that could bring other court cases initiated for example by Vietnam or Malaysia. Based 

on the analysis of the claims, it shows that claims of other states are most public and 

specific compared to Chinese which only bring instability to the region and concerns 

from the rise of its power.  

Problems of this line were researched by several authors who tried to explain the 

meaning of this line. As it was shown, primarily there is a difference in explanations 

between Chinese academics and international community. There are even differences 

among Chinese scholars but they agree on the fact that China should receive the 

territory based on its historic rights. They also differ if those historic rights regard 

sovereignty over land, water or both. They have different approach to UNCLOS 

because some claim that Chinese demands existed before UNCLOS was even created so 

the claims are legitimate. Others argue that the claims are consistent with UNCLOS. 

Authors from other countries argue differently. In contrast to Chinese scholars they 

agree that China’s claims are invalid and they have no base in international law. 

Technically speaking they all point out that the U-shaped line faces many issues and is 

missing any legal explanation since 1947 when it was created. There are many 

speculations what the line relates to or what its meaning is. Based on all mentioned 
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issues, authors come to a conclusion that China shouldn’t be given any sovereignty over 

features in the South China Sea.  

Later in the thesis I tried to compare Chinese claims with international law, 

concentrating on international maritime law. China declared the area inside the U-

shaped line as part of its historic rights. However, those aren’t defined in international 

law. We can find some mentions in three Articles of UNCLOS but it is not discussed 

further. Nevertheless, several verdicts by ICJ mention factors for recognition of historic 

rights but they must be taken lightly. China’s claims would not fit any of three factors, 

mentioned in one of the awards. Firstly, Chinese activities wouldn’t be sufficient, they 

didn’t last for enough long period. In this case it was discontinuous occupation of the 

area and practicing of the state sovereignty. Secondly, in almost all shown solved ICJ 

cases such claim wasn’t enough to gain the sovereignty over the territory. China wanted 

to declare itself as the first discovered of the area in the South China Sea but that title 

isn’t recognized in international law. Also the claims are vague and it isn’t clarified 

what they relate to. The map showing the U-shaped line doesn’t comply with the 

requirements which are fundamental for such document to be accepted as an evidence. 

Lastly, China disagrees with claims of another state which are based on the same 

concept as theirs which contradicts international law as well. The only part which can 

be considered as debatable is that other states in the area nor the international 

community didn’t oppose China’s claims for a long period of time. On the other hand, it 

may have happened because its claims weren’t visible enough so other parties couldn’t 

express their concerns. Based on the carried out research I came to the conclusion that 

Chinese claims based on the U-shaped line aren’t consistent with international law nor 

with international maritime law.  
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