
 

 

Posudek oponenta 

 

na disertační práci JUDr. Bc. Jakuba Matochy 

 

"Právní regulace mezinárodního obchodu s vojenským materiálem a 

civilními zbraněmi“  

 

Předkládaná disertační práce se zabývá velmi aktuální a mnohdy palčivou otázkou, 

která je z hlediska právního často na pomezí práva soukromého a veřejného. V současné době 

je nade vší pochybnost nezbytné klást důraz nejen na regulaci mezinárodního obchodu se 

zbraněmi, ale rovněž na přísné dodržování zavedených pravidel, jakož i průběžný monitoring 

efektivity jimi zavedené regulace a jejich případná novelizace a modernizace. Porozumění a 

pochopení právního rámce mezinárodního obchodu se zbraněmi, způsobů regulace a jejích 

cílů je jistě v současné době velmi aktuální a potřebné.  

Záměrem práce je zejména popsat a posléze analyzovat jednotlivé úpravy 

mezinárodního obchodu se zbraněmi obsažené ve vnitrostátní a evropské legislativě jakož i 

v mnoha mezinárodních smlouvách. Autor si rovněž vytknul za cíl porovnat přístup a způsob 

regulace mezinárodního obchodu s vojenským i nevojenským materiálem v jednotlivých 

popisovaných úpravách. Cíle vytýčené touto prací byly autorem splněny a závěr práce přináší 

odpovědi na otázky, které si autor na počátku vytyčil.  

Z hlediska uspořádání je práce rozdělena do sedmi poměrně obsáhlých kapitol včetně 

úvodní a závěrečné části. Na konci práce je uveden seznam použitých zkratek, seznam použité 

literatury a prameny, jakož i abstrakt v českém a anglickém jazyce. Do závěru práce autor 

rovněž včlenil systematický tabulkový přehled srovnávající typově předmět a obsah 

jednotlivých typů právních úprav týkajících se mezinárodního obchodu se zbraněmi, 

s rozdělením na obchod s vojenským a nevojenským materiálem. Přehled pramenů práva je 

členěn podle původu daného pramene práva. To vše napomáhá přehlednosti a čtivosti celé 

práce a významně pomáhá orientaci v jejím textu a v problematice, kterou se práce zabývá.   

Úvodní partie práce obsahuje východiska disertační práce, členění a kategorizaci 

úpravy mezinárodního obchodu se zbraněmi povahu a roli mezinárodního práva soukromého 

a autor si rovněž v této pasáži vytyčuje rámce disertační práce a cíle práce. Úvodní kapitola 
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práce tak slouží k představení obecnějšího rámce problematiky, kterou se autor zabývá. Další 

kapitola pojednává obecně mezinárodním právu soukromém, jejich použití v kolizních 

normách, jeho členění a popis základních norem mezinárodního práva soukromého, které 

upravují, resp. mohou se vztahovat a dotýkat mezinárodního obchodu se zbraněmi, včetně 

například úmluv týkajících se mezinárodní přepravy zboží.  

V další kapitole pak autor nejprve vymezuje základní pojmy důležité pro mezinárodní 

obchod se zbraněmi a jejich právní úpravu, včetně definice zbraně, vojenské a nevojenské 

zbraně a zbrojního materiálu, včetně výkladu a chápání těchto pojmů v různých pramenech 

práva. Následující kapitoly jsou věnovány jednotlivým pramenům práva, nejprve ve třetí 

kapitole jsou pospány významné mezinárodní smlouvy jako zásadní nástroje kontroly 

obchodu se zbraněmi. Čtvrtá kapitola je zaměřena na unijní právo regulující mezinárodní 

obchod se zbraněmi a pátá kapitola se zabývá českým vnitrostátním právem. V poslední 

kapitole autor srovnává jednotlivé popsané právní systémy a hodnotí jejich rozdíly, 

nedostatky i přínos. Autor tak do práce vnáší velmi přínosný komparatistický rozměr. Tato 

závěrečná kapitola je rovněž obohacena o úvahy de lege ferenda  

  Práce je napsána kultivovaně, bohatým a pestrým jazykem, s přehledem a znalostí 

věci, používá bohatě nejrůznější literaturu, včetně řady absolventských akademických prací, 

které dle tvrzení autora obsahují cenné jinak nezpracované poznatky ze specifických oblastí 

mezinárodního obchodu se zbraněmi. Práce je sama o sobě ucelená a dává čtenáři komplexní 

výklad o zvolené problematice. Autor prokázal schopnost samostatné tvůrčí činnosti. V práci 

mi trochu chybí četnější užití judikatury. V ústní obhajobě by mohl autor vysvětlit proč tomu 

tak je a jak vnímá důležitost a přínos judikatury v této oblasti práva.   

Předloženou disertační práci doporučuji k ústní obhajobě a navrhuji, aby po úspěšné 

obhajobě byl JUDr. Bc. Jakubu Matochovi přiznán titul Ph.D. 

 

 

 

 

__________________________________ 

JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D. 

 

V Praze dne 6.8. 2018  


