
Ve svém usnesení z 25. bfiezna 2014 odmítla Pos-
lanecká snûmovna PâR „násilnou anexi ãásti
území Ukrajiny – Krymu ze strany Ruské fede-
race“ a oznaãila ji za „poru‰ení mezinárodního
práva“.1 Evropsk˘ parlament v rezoluci 2014/
2627 z 13. bfiezna mluví v téÏe souvislosti do-
konce o aktu agrese a hrubém poru‰ení Charty
OSN.2 Oba orgány a spolu s nimi i vût‰ina státÛ
a odborníkÛ se tak shodují v názoru, Ïe v˘voj na
Ukrajinû, resp. na Krymu je z pohledu souãas-
ného mezinárodního práva problematick˘. âe-
ho pfiesnû se ale problémy t˘kají? A kter˘ aktér
za nû nese odpovûdnost? Aãkoli na dÛkladné
zhodnocení událostí je i proto, Ïe informace
z oblasti nejsou vÏdy zcela jednoznaãné, je‰tû br-
zy, tento pfiíspûvek se pokou‰í dát na dané otáz-
ky alespoÀ pfiedbûÏnou odpovûì. Zamûfiuje se
pfiitom na dvû události, a to odtrÏení Krymu od
Ukrajiny a jeho pfiipojení k Ruské federaci (1)
a nasazení ruské armády na území Ukrajiny (2).
Nejedná se o jediné události posledních t˘dnÛ,
k nimÏ má mezinárodní právo co fiíci,3 právû
ony ale vzbudily nejvût‰í pozornost, a proto je
vhodné vûnovat se jim pfiednostnû.

OdtrÏení Krymu a jeho pfiipojení
k Ruské federaci

První okruh otázek se t˘ká odtrÏení poloostro-
va Krym od Ukrajiny a jeho zaãlenûní do Ruské
federace. Na úvod malé historické ohlédnutí.

Krym byl k Ruskému impériu pfiipojen 
v 18. století a po vzniku Sovûtského svazu pat-
fiil do Ruské sovûtské federativní socialistické
republiky. Z té jej vyãlenil Nikita S. Chru‰ãov
v roce 1954, kdy byl poloostrov s ohledem na
blízké ekonomické a kulturní vztahy s Ukraji-
nou pfiedán pod její správu. Souãástí Ukrajiny
zÛstal i po rozpadu Sovûtského svazu v roce
1991, byÈ jiÏ tehdy v oblasti existovaly separa-
tistické tendence. Ty byly ale s ohledem na
uplatnûní zásady uti possidetis (pfii rozpadu ko-

loniálních fií‰í ãi federativních státÛ se vnitfiní
hranice automaticky mûní v hranice vnûj‰í)4

osly‰eny a promítly se jen v relativnû silné au-
tonomii, kterou Krym získal. Postavení tzv. Au-
tonomní republiky Krym v rámci Ukrajiny
vymezila kapitola X Ústavy Ukrajiny z roku
1996, která uvádí, Ïe „Krym je nedílnou souãás-
tí Ukrajiny a otázky t˘kající se sv˘ch pravomo-
cí musí fie‰it v rámci této pravomoci, stanovené
Ústavou Ukrajiny“ (ãlánek 134). Zvlá‰tní územ-
ní status mûlo také mûsto Sevastopol, jehoÏ ná-
mofiní základna byla v roce 1997 pronajata
Rusku.

Dne 11. bfiezna 2014 pfiijala Nejvy‰‰í rada
Krymu Vyhlá‰ení nezávislosti Autonomní re-
publiky Krym a mûsta Sevastopol.5 Deklarace
se dovolává práva národÛ na sebeurãení a sta-
noví, Ïe pokud se v referendu konaném o pût
dní pozdûji vût‰ina obyvatel Krymu vysloví ve
prospûch pfiipojení k Rusku, Krym se odtrhne
od Ukrajiny a stane se nezávisl˘m státem, jenÏ
následnû poÏádá o pfiijetí za nov˘ subjekt Rus-
ké federace. V referendu konaném dne 16. bfiez-
na 2014 se skuteãnû vût‰ina, tj. 96 % voliãÛ pfii
volební úãasti 85 %, vyslovila pro tuto alternati-
vu. Druhá alternativa, která se v referendu na-
bízela, tj. setrvání v rámci Ukrajiny spojená
s návratem k Ústavû Krymu z roku 1992 garan-
tující poloostrovu ‰ir‰í autonomii, získala pod-
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poru 3% voliãÛ. Nejvy‰‰í rada Krymu v reakci
na v˘sledky referenda prohlásila Krym za sa-
mostatn˘ stát a poÏádala o zaãlenûní tohoto stá-
tu do Ruské federace na základû Federálního
ústavního zákona RF o postupu pfii pfiijímání
nov˘ch subjektÛ do Ruské federace a zfiizování
nov˘ch subjektÛ v rámci Ruské federace z roku
2001.6 Dne 18. bfiezna podepsali prezident Putin
a zástupce Krymu Smlouvu o pfiijetí Republiky
Krym do Ruské federace a vytvofiení nov˘ch
subjektÛ v rámci Ruské federace7 potvrzující, Ïe
Krym bude nadále souãástí Ruska. O tfii dny po-
zdûji byla „smlouva“ ratifikována a vstoupila
v platnost. Od té doby Ruská federace pohlíÏí
na Krym jako na souãást svého území.

Jak Vyhlá‰ení nezávislosti Krymu, tak rusko-
krymská „smlouva“ opírají odtrÏení poloostro-
va od Ukrajiny a jeho zaãlenûní do Ruské
federace o právo národÛ – zde obyvatel Krymu
– na sebeurãení a o moÏnost nezávislého státu –
zde Republiky Krym – pfiipojit se k nûkterému
z jiÏ existujících státÛ. V obou pfiípadech má ar-
gumentace pomûrnû závaÏné trhliny.

Právo na sebeurãení obyvatel Krymu

Právo na sebeurãení je obecnû uznávanou zása-
dou mezinárodního práva, která je zakotvena
v Chartû OSN, Deklaraci zásad pfiátelsk˘ch
vztahÛ (rezoluce Valného shromáÏdûní OSN
2625) z roku 1970 a Mezinárodních paktech
o lidsk˘ch právech z roku 1966.8 Dané právo má
ale své limity. Sebeurãovat se podle klasické
koncepce mÛÏou pouze národy (peoples). Me-
zinárodní právo sice pfiesnou definici národa
nezná, panuje ale shoda v tom, Ïe za národ nel-
ze povaÏovat národnostní men‰iny Ïijící na úze-
mí jiného státu (napfi. krymské Rusy, nebo
kosovské Albánce). Dále platí, Ïe právo na se-
beurãení mimo koloniální kontext nezahrnuje
automatické právo na odtrÏení (right to secessi-
on) a na vytvofiení vlastního státu. Mezinárodní
právo, které je ze své podstaty konzervativní
a státocentrické, dává pfiednost tomu, aby se ná-
rody sebeurãovaly v hranicích jiÏ existujících
státÛ. To potvrdil Nejvy‰‰í soud Kanady v roz-
hodnutí t˘kajícím se moÏného odtrÏení provin-
cie Québec, kde uvedl, Ïe za bûÏn˘ch podmínek
„se oãekává, Ïe národy dosáhnou sebeurãení
v rámci svého stávajícího státu“.9

O tom, zda z tohoto pravidla existují v˘jimky,
se mezi státy i v právní doktrínû vedou spory.
Nejãastûji se mluví o tzv. právu na nápravné od-
trÏení (right to remedial secession),10 podle nûhoÏ
by národ, popfi. i jiná skupina mohly aspirovat
na odtrÏení od urãitého státu, ov‰em jedinû
v extrémních pfiípadech, kdy by byla dlouhodo-
bû a systematicky poru‰ována základní lidská

práva jejich ãlenÛ a v‰echny jiné prostfiedky,
vãetnû vyjednávání, by selhaly. Nejvy‰‰í soud
Kanady mluví v této souvislosti o situaci, ve
které „je “národu„ upfien jak˘koli smyslupln˘
v˘kon jeho práva na sebeurãení uvnitfi státu, je-
hoÏ souãást tvofií“.11 Právo na nápravné odtrÏe-
ní není v‰eobecnû pfiijímáno, dovolávaly se ho
ale nûkteré státy, napfi. Velká Británie, v fiízení
pfied Mezinárodním soudním dvorem ve vûci
legality jednostranného vyhlá‰ení nezávislosti
Kosova.12 Vedle toho mají státy moÏnost pfiiznat
sv˘m územním jednotkám právo na odtrÏení ve
sv˘ch ústavách. Toto fie‰ení není v praxi pfiíli‰
ãasté, za studené války jej nicménû vyuÏívaly
socialistické federace (napfi. Jugoslávie)
a i v souãasné dobû se s ním lze setkat (napfi. Ni-
zozemí pfiiznává právo na odtrÏení karibské
Arubû). Zde jde ale o záleÏitost vnitrostátního
práva, jeÏ nemá pfiímé dopady v mezinárodní
rovinû. Mezinárodní právo mÛÏe odtrÏení legi-
timizovat pouze v situacích uveden˘ch v˘‰e
(sebeurãení národÛ, popfi. právo na nápravné
odtrÏení).

V pfiípadû Krymu o Ïádn˘ z tûchto pfiípadÛ
ne‰lo. Obyvatelstvo poloostrova netvofiilo ná-
rod v tradiãním slova smyslu, ‰lo nanejv˘‰ o ná-
rodnostní men‰inu, která je sama o sobû vnitfinû
heterogenní (rusky mluvící obyvatelé, ukrajin-
sky mluvící obyvatelé, Krym‰tí Tatafii aj.). Tako-
vé men‰inû právo na sebeurãení nepfiíslu‰í, byÈ
má samozfiejmû nárok na ochranu vypl˘vající
z práva lidsk˘ch práv a z práv men‰in. Sporná
je téÏ moÏnost uplatnûní práva na nápravné od-
trÏení. Ruské i krymské orgány naznaãovaly, Ïe
právû toto právo je v rámci v˘voje na Krymu re-
levantní, neboÈ rusky mluvící obyvatelstvo po-
loostrova bylo údajnû po svrÏení prezidenta
Janukovyãe vystaveno násiln˘m útokÛm a cíle-
né persekuci ze strany nové ukrajinské vlády.13

Dostupné prameny tento v˘klad nepotvrzují.
Na Ukrajinû sice po událostech na Majdanu na-
stala anarchie a nová vláda pfiijala nûkterá kon-
troverzní opatfiení (pokus o zru‰ení jazykového
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zákona aj.), o cíleném ãi dlouhodobém potlaão-
vání lidsk˘ch práv obyvatel Krymu se ale mlu-
vit nedalo. Tím spí‰e, Ïe Krym se krátce po
pfievratu na Ukrajinû ocitl de facto mimo kontro-
lu ukrajinsk˘ch úfiadÛ. Pokud jde o vnitrostátní
úpravu, Ústava Ukrajiny sice Krymu poskytuje
autonomii, právo na odtrÏení ale nezakotvuje.
âlánek 2 odst. 3 Ústavy jasnû uvádí, Ïe „území
Ukrajiny v jejích stávajících hranicích je nedûli-
telné a neporu‰itelné“. âlánek 157 pak fiadí zá-
sadu územní nedûlitelnosti do materiálního
jádra Ústavy, které nemÛÏe b˘t Ïádn˘m zpÛso-
bem legálnû zmûnûno.

Právní konstrukce opfiená o právo na sebeur-
ãení ãi právo na nápravné odtrÏení je tedy
v kontextu v˘voje na Krymu tûÏko udrÏitelná.14

Nezb˘vá tak neÏ konstatovat, Ïe odtrÏení polo-
ostrova od Ukrajiny neprobûhlo v souladu s me-
zinárodním právem. Kdo – kter˘ aktér – ale za
toto jednání nese odpovûdnost? Samotn˘ Krym
se podle v‰eho zásahu do mezinárodního práva
nedopustil. Vyhlá‰ení nezávislosti, uspofiádání
referenda a následná snaha o pfiipojení k Ruské
federaci sice poru‰ují vnitrostátní právo Ukraji-
ny, vãetnû její Ústavy,15 právo mezinárodní jimi
ale nutnû dotãeno není. V posudku t˘kajícím se
legality jednostranného vyhlá‰ení nezávislosti
Kosova (2010) Mezinárodní soudní dvÛr uvedl,
Ïe „obecné mezinárodní právo neobsahuje zá-
kaz vyhlá‰ení nezávislosti“,16 a tento závûr je
v plné mífie aplikovateln˘ i vÛãi Krymu. Je to
vcelku logické, neboÈ „Krym“ coby nestátní en-
tita (autonomní jednotka uvnitfi státu) není sub-
jekt mezinárodního práva, a sotva tak mÛÏe toto
právo poru‰it.17 V odli‰né právní pozici se na-
cházejí státy, zejména pak Ruská federace,
o ãemÏ bude pojednáno dále.

Pfiipojení Krymu k Ruské federaci

Ruská federace aktivnû podporovala právo na
sebeurãení obyvatel Krymu, poloostrov po vy-
hlá‰ení nezávislosti a po referendu uznala za sa-
mostatn˘ stát a následnû jej zaãlenila do svého
území. Uãinila tak s odÛvodnûním, Ïe nepfiipo-
juje ãást území náleÏející cizímu státu (Ukrajinû)
bez jeho souhlasu, ale celé území samostatného
státu (Krymu) s jeho souhlasem. Vzhledem k to-
mu, Ïe Krym se neodtrhl od Ukrajiny po doho-
dû s ní ãi z dÛvodÛ uznan˘ch mezinárodním
právem, pfiedstavuje postup Ruské federace po-
ru‰ení hned nûkolika zásad mezinárodního prá-
va – zásad územní celistvosti, svrchované
rovnosti a nevmû‰ování do vnitfiních záleÏitostí
státu. Nejhrub‰í formu zásahu tvofií zaãlenûní
Krymu do Ruské federace.18 Mezinárodní prá-
vo nevyluãuje cesi (postoupení) území jedním
státem státu jinému, platnost cese ale podmiÀu-

je souhlasem obou státÛ.19 Otázku jistû mÛÏe
vzbuzovat, kdo tento souhlas mûl dát za Ukra-
jinu, neboÈ sesazení prezidenta Janukovyãe ne-
probûhlo podle procedury pfiedvídané ãlánkem
111 Ústavy Ukrajiny (ãlánek pfiedpokládá parla-
mentní vy‰etfiování a rozhodnutí Ústavního
soudu). I kdyby ale Janukovyãe dále bylo moÏ-
no povaÏovat za legitimního zástupce Ukrajiny,
tûÏko by za situace, kdy pob˘vá na území Rus-
ka a pfieváÏná ãást ukrajinské reprezentace jej
neuznává, mohl dát platn˘ souhlas k tak zásad-
nímu kroku, jak˘m je postoupení ãásti území ji-
nému státu.

Pfiiãlenûní Krymu k Ruské federaci, k nûmuÏ
do‰lo bez souhlasu Ukrajiny a mimo rámec
uplatnûní práva na sebeurãení, tak pfiedstavuje
poru‰ení mezinárodního práva. Dotãeny jsou
zmínûné zásady mezinárodního práva, jeÏ jsou
mj. zakotveny v Chartû OSN, a také nûkolik me-
zinárodních dohod uzavfien˘ch v 90. letech. Jde
hlavnû o tzv. Budape‰Èské memorandum z roku
1994 (Memorandum o bezpeãnostních záru-
kách),20 které bylo pfiijato Ruskou federací, Vel-
kou Británií a USA u pfiíleÏitosti pfiistoupení
Ukrajiny k Úmluvû o ne‰ífiení jadern˘ch zbraní.
V memorandu velmoci pfiislíbily, Ïe budou „re-
spektovat nezávislost, suverenitu a existující hra-
nice Ukrajiny“ (ãlánek 1). Relevantní je
i dvoustranná Smlouva o pfiátelství, spolupráci
a partnerství mezi Ruskou federací a Ukrajinou,21
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1996, str. 319–329.



podepsaná dne 31. kvûtna 1997 v Kyjevû, v níÏ
se strany zavázaly „respektovat svou územní
celistvost a (...) neporu‰itelnost hranice mezi ni-
mi“ (ãlánek 2).

Jak bylo uvedeno v úvodu, Poslanecká snû-
movna PâR oznaãila pfiipojení Krymu k Ruské
federaci nejen za protiprávní jednání, ale pfiímo
za anexi.22 Anexe je v mezinárodním právu
standardnû definována jako „násilné pfiipojení
území jedním státem na úkor státu jiného“.23

Zatímco v minulosti pfiedstavovala anexe bûÏn˘
zpÛsob nab˘vání nového území, od pÛlky 
20. století, kdy byl v Chartû OSN zakotven zá-
kaz pouÏití ozbrojené síly (ãlánek 2 odst. 4), je
povaÏována za nelegální.24 O nedovolenosti
roz‰ifiování území za pomoci ozbrojené síly
opakovanû mluví rezoluce Rady bezpeãnosti
a Valného shromáÏdûní OSN.25 Naplnilo pfiipo-
jení Krymu znaky anexe? Mezi odborníky na
mezinárodní právo na tuto otázku neexistuje
jednotná odpovûì. Zatímco napfi. Marko Mila-
noviç z Nottinghamu bere (bez bliÏ‰ího zdÛ-
vodnûní) za zjevné, Ïe o anexi ‰lo,26 Reinhard
Merkel z Hamburgu, kter˘ akceptuje rusko-
krymskou konstrukci opfienou o právo na sebe-
urãení, klasifikaci odmítá.27

Urãení skuteãnû není zcela jednoduché, ze-
jména proto, Ïe mnohé záleÏí na tom, jakou ro-
li pfii pfiipojení Krymu sehrálo pouÏití ozbrojené
síly Ruskem. Pokud by se prokázalo, Ïe mezi
obûma událostmi je pfiímá vazba, o anexi by se
jednalo. Naopak jestliÏe by role rusk˘ch ozbro-
jen˘ch sil byla spí‰e marginální, znaky anexe by
naplnûny nebyly. Dostupné informace nedovo-
lují dospût k jednoznaãnému závûru. Na stranû
jedné je nesporné, Ïe ruská vojska na území
Krymu reálnû operovala (viz kapitola 2). Na
stranû druhé není zfiejmé, zda by se v˘voj na
Krymu bez jejich pfiítomnosti vydal jinou cestou,
napfi. by zde do‰lo k zásahu centrální vlády v Ky-
jevû, nebo – vzhledem k silnému proruskému
sm˘‰lení na poloostrovû – by byl prÛbûh událos-
tí obdobn˘. Bez ohledu na to, zda pfiipojení Kry-
mu pfiedstavovalo pfiímo akt anexe, nebo „jen“
poru‰ení v˘‰e uveden˘ch zásad mezinárodního
práva, jeho protiprávnost je zjevná. Z ní pak vy-
pl˘vá povinnost v‰ech ostatních státÛ zmûnu sta-
tusu Krymu neuznávat a dále na Krym pohlíÏet
jako na souãást území Ukrajiny.

Zhodnocení v˘voje na Krymu z pohledu plat-
ného mezinárodního práva (de lege lata) vyznívá
vcelku jasnû.28 Z pohledu ‰ir‰ího (de lege ferenda)
se jiÏ situace takto jevit nemusí. Lze si klást
otázku, zda mezinárodní právo se sv˘m dÛra-
zem na udrÏení statu quo a zaji‰tûní teritoriální
integrity nepÛsobí v nûkter˘ch pfiípadech jako
aÏ pfiíli‰ tûsná svûrací kazajka, která urãité sku-
piny osob nutí Ïít ve státech, kam se dostaly

vlastnû jen souhrou historick˘ch náhod. A která
jim fiíká, Ïe pokud se jim nepodafií pfiesvûdãit
dan˘ stát o tom, aby „je nechal jít“, je jejich jedi-
nou ‰ancí tento stát vyprovokovat k takové mí-
fie násilí, která by legitimizovala nápravné
odtrÏení. Takov˘ stav jistû není ideální. Na dru-
hou stranu kaÏd˘ systém, vãetnû mezinárodní-
ho, musí udrÏovat urãitou míru stability a jen
tûÏko si mÛÏe dovolit zcela rozvolnit pravidla,
která chrání jeho základní aktéry, zde státy. Na-
víc svût, ve kterém by se národy nebo i jiné sku-
piny mohly „sebeurãovat“ bez omezení, by
nutnû nebyl lep‰í a spravedlivûj‰í neÏ svût sou-
ãasn˘. Je zfiejmé, Ïe téma staví pfied mezinárod-
ní spoleãenství sloÏitá dilemata. Stejnû tak je
zfiejmé, Ïe tato dilemata bude tfieba co nejdfiíve
fie‰it, neboÈ plány na odtrÏení nechoval ãi ne-
chová jen Krym (a v minulosti Kosovo), ale na-
pfi. i Skotsko, Katalánsko, nebo Benátky.

Nasazení ruské armády 
na území Ukrajiny

Druh˘ dÛleÏit˘ tematick˘ okruh se t˘ká nasa-
zení ruské armády na území Ukrajiny. Informa-
ce o tom, do jaké míry byly a jsou na Ukrajinû
pfiítomny ruské síly, se rÛzní (ukrajinské zdroje
mluví o masivní pfiítomnosti, a to i mimo Krym;
ruské zdroje naopak nasazení popírají). Vcelku
dobfie zdokumentovány jsou dva aspekty, na
které se zamûfií dal‰í rozbor, a to ‰ir‰í vyuÏití
rusk˘ch jednotek dislokovan˘ch na Krymu na
základû smlouvy mezi Ruskou federací a Ukra-
jinou (1) a vyuÏití tzv. krymské domobrany, re-
álnû zahrnující nejen místní obyvatele, ale
i ruské vojáky (2). Prezident Putin si navíc vy-
Ïádal povolení k pouÏití síly na území Ukrajiny,
které zdÛvodnil potfiebou chránit vlastní obãa-
ny, resp. osoby stejné národnosti Ïijící na Ukra-
jinû. Aãkoli toto povolení nebylo v praxi (zatím)
vyuÏito, je vhodné se u nûj rovnûÏ zastavit (3).
Pfiíspûvek nediskutuje moÏné ospravedlnûní
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22 Poslanecká snûmovna âeské republiky, Usnesení ke Krymu,
25. bfiezna 2014, par. 2.

23 Rainer Hofmann, Annexation, in Rüdiger Wolfrum (ed.), The
Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Volume I,
Oxford University Press, 2012, str. 408. 

24 Legalita anexe zaãala b˘t problematická jiÏ bûhem
meziváleãného období, mj. v dÛsledku pfiijetí Briand-Kellogova
paktu (1928), kter˘ zakázal útoãnou válku. V tomtéÏ období byla
také zformulována tzv. Stimsonova doktrína, která zakazuje
uznání územních ziskÛ získan˘ch agresí za legální. Tato
doktrína, pÛvodnû aplikována pouze ze strany USA, se pozdûji
stala souãástí platného mezinárodního práva.

25 Viz UN Docs S/RES/242 (1967) of 22 November 1967 and
A/RES/3314 (XXIX) of 14 December 1974.

26 Marko Milanoviç, Yanukovych Confirms He Invited Russian
Intervention, EjilTalk, 2 April 2014.

27 Reinhard Merkel, Kühle Ironie der Geschichte, Frankfurter
Allgemeine Zeitung, 7 April 2014.

28 Viz téÏ Anne Peters, Sense and Nonsense of Territorial
Referendums in Ukraine, and Why the 16 March Referendum in
Crimea Does Not Justify Crimea’s Alteration of Territorial Status
under International Law, EjilTalk, 16 April 2014.



pouÏití síly souhlasem svrÏeného prezidenta Ja-
nukovyãe; dÛvody, proã tento není oprávnûn ta-
kov˘ souhlas dát, byly uvedeny v˘‰e.

VyuÏití rusk˘ch jednotek dislokovan˘ch
na Krymu

V kvûtnu 1997 uzavfiely Ukrajina a Ruská fede-
race sérii dohod t˘kajících se rozdûlení âerno-
mofiské flotily a dislokace její ruské ãásti na
Krymu.29 Flotila byla mezi oba státy rozdûlena
v pomûru 81,7 % (Ruská federace) ku 18,3 %
(Ukrajina). Ruská ãást flotily mûla nadále zÛstat
v pfiístavu Sevastopol na Krymu, spolu s ruskou
posádkou (aÏ 25 000 vojákÛ a vojenská techni-
ka) – ‰lo o dlouhodob˘ pronájem, za kter˘ ukra-
jinské stranû náleÏela sjednaná odmûna.
Dohody mûly pÛvodnû platit 20 let, do roku
2017, v dubnu 2010 byly ale tzv. Charkovsk˘m
paktem,30 podepsan˘m prezidenty Medvedû-
vem a Janukovyãem, prodlouÏeny aÏ do roku
2042 v˘mûnou za rozsáhlou hospodáfiskou po-
moc Ukrajinû. V této souvislosti stojí za zmínku,
Ïe podle ukrajinské Ústavy „není umístûní ci-
zích vojensk˘ch základen na území Ukrajiny do-
voleno“ (ãlánek 17 odst. 7); je tak otázkou, jak˘
právní status vlastnû ruská posádka na Krymu
mûla a z jak˘ch dÛvodÛ se na ni neaplikovala
ústavní úprava. Pro úplnost lze dodat, Ïe v ná-
vaznosti na pfiipojení Krymu pfiedloÏil prezident
Putin Radû federace RF návrh, aby v‰echny uza-
vfiené dohody, spoleãnû s nûkolika dal‰ími rus-
ko-ukrajinsk˘mi smlouvami, byly prohlá‰eny za
skonãené na základû ãlánkÛ 61 a 62 VídeÀské
úmluvy o smluvním právu z roku 1969 (doda-
teãná nemoÏnost plnûní, podstatná zmûna okol-
ností – rebus sic stantibus).31

Dohody o âernomofiské flotile uvádûjí maxi-
mální poãet osob, lodí, letadel a jiné vojenské
techniky náleÏejících Ruské federaci, které se
mohou nacházet na území Ukrajiny. Stanoví ta-
ké pravidla, za nichÏ mÛÏe ruská posádka na
území Ukrajiny pÛsobit. Tato pravidla mj. zahr-
nují povinnost rusk˘ch vojensk˘ch sil „vykoná-
vat svou ãinnost v místech dislokace v souladu
se zákonodárstvím Ruské federace, respektovat
suverenitu Ukrajiny, dodrÏovat její zákonodár-
ství a nedopou‰tût se vmû‰ování do vnitfiních
záleÏitostí Ukrajiny“ (ãlánek 6 odst. 1 Dohody
o statusu a podmínkách pobytu). Z pohledu
mezinárodního práva platí, Ïe pobyt cizích voj-
sk na území urãitého státu je legální, pokud
k nûmu dochází se souhlasem pfiíslu‰ného stá-
tu. Souhlas musí b˘t dán pfiedem a b˘t váÏnû
my‰len˘ a svobodn˘. Souãasnû platí, Ïe vojska
mohou na území cizího státu vyvíjet jen tako-
vou ãinnost, ke které mají ze strany daného stá-
tu povolení. Pokud tyto mantinely pfiekroãí,

jedná se o poru‰ení dohody mezi obûma státy.
JestliÏe by navíc daná vojska zaãala na území ci-
zího státu aktivnû pouÏívat ozbrojenou sílu,
mohlo by takové jednání naplnit znaky útoãné-
ho ãinu (aktu agrese), jak ve své rezoluci uvedl
Evropsk˘ parlament.32

Agrese byla nejkomplexnûji vymezena v re-
zoluci Valného shromáÏdûní OSN 3314 z roku
1974,33 která mezi akty agrese fiadí mj. „pouÏití
ozbrojen˘ch sil jednoho státu, které jsou na úze-
mí jiného státu se souhlasem tohoto státu, v roz-
poru s podmínkami uveden˘mi v souhlasu,
nebo jakékoli prodluÏování jejich pfiítomnosti
na tomto území po odebrání souhlasu“ (ãlánek 3
písm. e)). Rezoluce není právnû závazná, pova-
Ïuje se ale za autoritativní v˘klad Charty OSN.
Ta o „aktu agrese“ mluví v ãlánku 1, kter˘ mezi
cíle OSN fiadí „udrÏovat mezinárodní mír a bez-
peãnost a za tím úãelem konat úãinná kolektiv-
ní opatfiení, aby se pfiede‰lo a odstranilo
ohroÏení míru a byly potlaãeny útoãné ãiny ne-
bo jiná poru‰ení míru“ (odst. 1); a v ãlánku 39,
jenÏ opravÀuje Radu bezpeãnosti spustit v pfií-
padû ohroÏení míru, poru‰ení míru a útoãného
ãinu (aktu agrese) mechanismus kolektivních
akcí podle kapitoly VII Charty a pfiijmout sank-
ce, popfi. povolit pouÏití síly. Je nicménû vcelku
jasné, Ïe pokud by za útoãn˘ ãin nesl odpovûd-
nost jeden ze stál˘ch ãlenÛ Rady bezpeãnosti
disponujících právem veta, není vyuÏití kapito-
ly VII pravdûpodobné.

Informace o tom, co pfiesnû vojáci âernomofi-
ské flotily bûhem posledních t˘dnÛ na Krymu
dûlali a nakolik se podíleli na udrÏování kon-
troly nad oblastí a na silov˘ch zásazích proti
ukrajinsk˘m jednotkám, se rÛzní. V‰e ale na-
svûdãuje tomu, Ïe podmínky dané dohodami
mezi Ruskou federací a Ukrajinou nebyly dodr-
Ïeny, neboÈ ru‰tí vojáci svou ãinnost zjevnû ne-
omezili jen na území rusk˘ch základen, ale
vyvíjeli i aktivity mimo nû, nûkdy ve spoluprá-
ci s místní domobranou. Je zfiejmé, Ïe podpora
separatistick˘ch skupin je tûÏko sluãitelná se
závazkem respektovat suverenitu Ukrajiny a ne-
vmû‰ovat se do jejích vnitfiních záleÏitostí. Navíc,
vzhledem k nasazení rusk˘ch vojsk mimo zá-
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29 Viz ;ø∫Ø⁄fiæíãæ ûæèäó ë;⁄ùãÀæØü;Àùøû ßø;;ãé;ñøé Ôæäæ;⁄öãã
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ì;æá;ù⁄íãÀ ;æ;íøûø;;ñø∫ø ôØøÀ⁄ ßø;;ãé;ñøé Ôæäæ;⁄öãã í⁄ Àæ;;ãÀø;ãã
Óñ;⁄ãí;, Å⁄;üñøù, 21 ⁄ì;æØÀ 2010.

31 President of Russia, A proposal to terminate a number of
Russian-Ukrainian agreements submitted to the State Duma,
28 March 2014.

32 European Parliament, Resolution 2014/2627, 13 March 2014.
33 UN Doc. A/RES/3314 (XXIX), Definition of Aggression,

14 December 1974.



kladny, do‰lo zfiejmû alespoÀ v nûkter˘ch fázích
v˘voje i k poru‰ení zákazu pouÏití síly zakotve-
ného v ãlánku 2 odst. 4 Charty OSN. Zda toto
pouÏití dosáhlo intenzity aktu agrese, závisí na
mífie pouÏití síly, tj. na tom, nakolik se vojska dis-
lokovaná na Krymu zapojila do obsazování
ukrajinsk˘ch základen aj. Dostupné informace
nasvûdãují spí‰e tomu, Ïe míra zapojení byla
omezená a Ïe tedy práh aktu agrese pfiekroãen
nebyl, na koneãné posouzení je ale je‰tû brzy.

Dal‰í vojenské akce vãetnû vyuÏití 
tzv. krymské domobrany

Do v˘voje na Krymu nezasáhli na proruské
stranû jen vojáci âernomofiské flotily. AngaÏo-
vali se zde, zfiejmû v podstatnû vût‰í mífie, i pfií-
slu‰níci tzv. krymské domobrany a pfiíslu‰níci
speciálních sil vyslaní pfiímo z Ruské federace.
Rozli‰ení obou skupin není zcela jednoduché,
protoÏe ãást pfiíslu‰níkÛ rusk˘ch sil operovala
v oblasti v uniformách místní domobrany. Do-
mobrana mûla dvû úlohy – udrÏovala oblast
pod kontrolou a obsazovala objekty pod ukra-
jinskou správou. Napfi. bûhem první poloviny
bfiezna napadla domobrana nûkolik ukrajin-
sk˘ch základen; dne 20. bfiezna dokonce obsa-
dila velení ukrajinské flotily v Sevastopolu
a zajala jejího velitele. Ruské speciální síly se
podle v‰eho primárnû soustfiedily na obsazová-
ní velk˘ch ukrajinsk˘ch základen. Není pochyb
o tom, Ïe ãiny pfiíslu‰níkÛ speciálních sil – aÈ jiÏ
operovali ve sv˘ch uniformách, nebo v unifor-
mách domobrany – jsou pfiiãitatelné Ruské fe-
deraci, která za nû nese odpovûdnost.34 Pro ãiny
domobrany samotné by mohlo platit to samé,
ov‰em pouze pokud by se prokázalo, Ïe ji buì
pfiímo vytvofiila Ruská federace, nebo Ïe nad ní
tato alespoÀ dlouhodobû vykonávala tzv. efek-
tivní kontrolu (tj. udílela rozkazy jejím bojovní-
kÛm, plánovala její akce apod.). 35

Jednání rusk˘ch speciálních sil a popfi. domo-
brany realizovaná na území Ukrajiny, obdobnû
jako ãiny rusk˘ch sil dislokovan˘ch na Krymu
jdoucí nad rámec rusko-ukrajinsk˘ch dohod,
poru‰ily obecné zásady mezinárodního práva
i bilaterální mezinárodní smlouvy. Mezi dotãe-
né zásady se vedle nevmû‰ování do vnitfiních
záleÏitostí státu a územní celistvosti fiadí hlavnû
zákaz pouÏití síly, kter˘ patfií ke klíãov˘m po-
stulátÛm mezinárodního práva. Tentokrát by
navíc vzhledem k intenzitû násiln˘ch stfietÛ by-
lo moÏno kvalifikovat jednání pfiiãitatelné Rus-
ké federaci jako útoãn˘ ãin (akt agrese) ve
smyslu ãlánkÛ 1 a 39 Charty OSN. Toto jednání
by téÏ mohlo naplnit znaky ozbrojeného útoku
(armed attack), kter˘ podle ãlánku 51 Charty
OSN spou‰tí právo napadeného státu na sebeo-

branu. Obecnû se má za to, Ïe práh ozbrojeného
útoku je vy‰‰í neÏ práh pouÏití síly a aktu agre-
se, coÏ znamená, Ïe jen nûkteré pfiípady, ve kte-
r˘ch stát pouÏije ozbrojenou sílu proti druhému
státu, zakládají právo druhého státu se bránit.
Tento pfiístup b˘vá kritizován, neboÈ státÛm po-
nechává omezenou paletu nástrojÛ, s jejichÏ po-
mocí mohou odvracet násilné akty nedosahující
intenzity ozbrojeného útoku. UdrÏitelnost pfií-
stupu, stejnû jako obecné vyjasnûní vztahu me-
zi pouÏitím síly, aktem agrese a ozbrojen˘m
útokem, je dal‰ím úkolem, kter˘ pfied meziná-
rodním spoleãenstvím stojí a jehoÏ naléhavost
pfiipomnûly události na Ukrajinû.

Vojenské akce na ochranu vlastních
obãanÛ a etnicky spfiíznûn˘ch skupin
v zahraniãí

Dne 1. bfiezna 2014 poÏádal prezident Putin Ra-
du federace Ruské federace, aby mu v souladu
s ãlánkem 102 Ústavy RF poskytla svolení
k pouÏití rusk˘ch ozbrojen˘ch síly na území
Ukrajiny. Îádost odkazuje na „ohroÏení ÏivotÛ
obãanÛ Ruské federace, na‰ich spoluobãanÛ,
personálu vojenského kontingentu Ozbroje-
n˘ch sil Ruské federace, dislokovan˘ch /.../ na
území Ukrajiny“.36 Rada federace prezidentovi
je‰tû v tent˘Ï den vyhovûla a souhlasila s pou-
Ïitím sil na Ukrajinû „do normalizace sociálnû-
politické situace v této zemi“.37 PouÏitá dikce
vyvolává pochyby o tom, koho by ruské síly na
Ukrajinû vlastnû mûly chránit. NejuÏ‰í ãtení,
které zfiejmû nejlépe odráÏí text, by omezilo
ochranu na vojáky âernomofiské flotily a jejich
rodiny. ·ir‰í v˘klad by mezi chránûné osoby za-
fiadil i dal‰í ruské obãany pob˘vající na Ukraji-
nû. Nejextenzivnûj‰í pojetí by povolení
vztahovalo na celé ruskojazyãné obyvatelstvo
Krymu, resp. obecnû Ukrajiny. Takovéto ãtení
sice neodpovídá textu, v diskursu pfiedstavitelÛ
Ruské federace ale bylo pfiítomno.38 Je tfieba do-
dat, Ïe rozdíl mezi druhou a tfietí skupinou ne-
ní aÏ tak velk˘, neboÈ Ruská federace má,
podobnû jako jiné státy (napfi. Maìarsko), ten-
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denci roz‰ifiovat své obãanství i na rusky mluví-
cí osoby Ïijící v zahraniãí.39

PouÏití síly na ochranu vlastních obãanÛ ohro-
Ïen˘ch v zahraniãí není na mezinárodní scénû
neznám˘m jevem. Tohoto titulu se na ospravedl-
nûní ozbrojeného zásahu v cizí zemi opakovanû
dovolávaly napfi. USA (Dominikánská republika
1965, Grenada 1983, Egypt 1985–86, Libye 1986,
Panama 1989 aj.), Izrael (Uganda 1976), Belgie
(Belgické Kongo 1960 a 1964), nebo Turecko (Ky-
pr 1974).40 Sama Ruská federace podobn˘ argu-
ment pouÏila bûhem války s Gruzií v roce 2008,
ve které údajnû intervenovala na ochranu
„sv˘ch“ obãanÛ Ïijících v Abcházii a JiÏní Ose-
tii.41 Legalita ozbrojen˘ch intervencí tohoto typu
zÛstává dlouhodobû sporná. I ti, ktefií je podpo-
rují, navíc zastávají názor, Ïe pouÏití síly na
ochranu vlastních obãanÛ, je-li vÛbec akceptova-
telné, musí b˘t striktnû omezené na odvrácení
ohroÏení, na nûjÏ reaguje. Mûlo by tak mít podo-
bu „chirurgického fiezu“, kter˘ by odstranil ne-
bezpeãí a obãany pfievezl zpût do vlasti. Za
vzorov˘ pfiíklad b˘vá povaÏován izraelsk˘ zásah
proti teroristÛm zadrÏujícím izraelské letadlo
v ugandském Entebbe v roce 1976.42 Ruská an-
gaÏovanost na Krymu tomuto scénáfii neodpoví-
dá, zfiejmû proto také se Rusko snaÏilo ji spí‰e
popírat neÏ hájit z titulu ochrany práv obãanÛ.
Svolení dané Radou federace ale zÛstává v plat-
nosti, nelze tedy vylouãit, Ïe se jej Rusko pokusí
dovolat jinde (napfi. na V˘chodní Ukrajinû).

Koncept ozbrojen˘ch zásahÛ na ochranu
spfiíznûn˘ch národnostních (ãi jin˘ch) men‰in
Ïijících v zahraniãí se na mezinárodní scénû tû‰í
je‰tû men‰í podpofie neÏ intervence na ochranu
vlastních obãanÛ. Jejich pfiípustnost hájily 
v 19. století nûkteré evropské státy, kdyÏ inter-
venovaly na území Osmanské fií‰e, údajnû na
ochranu místních kfiesÈanÛ (zásah Anglie, Fran-
cie a Ruska v ¤ecku ve 20. letech 19. století, zá-
sah Francie na území Libanonu v roce 1860 aj.).
Ve 30. letech 20. století vyuÏilo odÛvodnûní na-
cistické Nûmecko pfii obsazování sousedních
zemí, vãetnû âeskoslovenska (odtrÏení Sudet,
okupace ãeské ãásti státu). Právû zneuÏívání
konceptu vedlo k tomu, Ïe po druhé svûtové
válce vÛãi nûmu pfieváÏila skepse. Souãasné
mezinárodní právo pouÏití síly na ochranu
spfiíznûn˘ch národnostních men‰in nezakotvu-
je a obecnû platí, Ïe tzv. kin-stát (stát s men‰inou
spojen˘ národností ãi jin˘m úzk˘m znakem) ne-
má vÛãi men‰inû Ïádná zvlá‰tní práva ãi povin-
nosti.43 Jak˘koli zásah, zvlá‰tû pak zásah
vojensk˘, na ochranu etnick˘ch RusÛ Ïijících
mimo území Ruské federace, by tak pfiedstavo-
val poru‰ení mezinárodního práva a podle
okolností a rozsahu by mohl b˘t kvalifikován ja-
ko akt agrese a/nebo ozbrojen˘ útok.

Závûr

OdtrÏení Krymu od Ukrajiny a jeho následné
pfiipojení k Ruské federaci nemají v souãasném
mezinárodním právu oporu. Obyvatelé Krymu
se nemohou dovolávat práva na sebeurãení, ne-
boÈ toto právo náleÏí jen národÛm, nikoli ná-
rodnostním men‰inám, a navíc automaticky
nezahrnuje právo na odtrÏení (secesi). V pfiípa-
dû Krymu také nebyly naplnûny podmínky tzv.
nápravného odtrÏení, o nûmÏ se nûkdy uvaÏuje
jako o moÏném právním titulu umoÏÀujícím se-
cesi. Krym sv˘m postupem, tj. vyhlá‰ením ne-
závislosti, konáním místního referenda
a pfiipojením k Ruské federaci, jednal v rozporu
s vnitrostátním právem Ukrajiny, vãetnû její
Ústavy; poru‰ení mezinárodního práva se ale
jakoÏto nestátní aktér zfiejmû nedopustil a ani
dopustit nemohl. Naopak Ruská federace aktiv-
ní podporou odtrÏení Krymu a jeho zaãlenûním
do svého území poru‰ila hned nûkolik základ-
ních zásad mezinárodního práva (územní ce-
listvost, nevmû‰ování do vnitfiních záleÏitostí
státu, svrchovaná rovnost a nepouÏití síly) a nû-
které mezinárodní smlouvy (napfi. smlouva
Ruské federace s Ukrajinou z roku 1997).

Sporné z pohledu mezinárodního práva je
rovnûÏ nasazení ruské armády na území Ukra-
jiny. Na základû série smluv uzavfien˘ch v roku
1997 a revidovan˘ch v roce 2010 mohla na úze-
mí poloostrova Krym pob˘vat ruská ãást âer-
nomofiské flotily a ruská posádka o síle 25000
vojákÛ. Úkolem této posádky bylo zaji‰Èovat
chod základny. Aktivitami na podporu odtrÏení
Krymu posádka pfiekroãila své pravomoci, ãímÏ
do‰lo k poru‰ení smluv s Ukrajinou a k nedo-
volenému pouÏití síly. Obdobné závûry platí
pro nasazení speciálních sil vyslan˘ch z Ruské
federace na Krymu a vyuÏití tzv. domobrany,
která dílem zahrnovala ruské vojáky operující
v cizích uniformách. V rozporu s mezinárodním
právem by byla i ozbrojená operace na ochranu
vlastních obãanÛ, která by nemûla povahu chi-
rurgického fiezu, a akce na ochranu rusky mlu-
vících osob Ïijících mimo území Ruské federace.
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39 Dne 4. dubna 2014 schválila Duma Ruské federace novelu
zákona O státním obãanství, která zjednodu‰uje proceduru
udílení ruského obãanství rusky mluvícím osobám Ïijícím mimo
území Ruské federace.

40 Více viz Thomas M. Franck, Recourse to Force. State Action
Against Threats and Armed Attacks, Cambridge University
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str. 133-151.

42 Viz Jeffrey A. Sheehan, The Entebbe Raid: The Principle of
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43 Srov. Nicholas Turner a Nanako Otsuki, The Responsibility to
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No. 2, 2010, United Nations University Press.


