
Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá diplomatickou ochranou a jejím současným vývojem. Pozornost 

je věnována především srovnání vývoje diplomatické ochrany, zejména pak v souvislosti 

s Návrhem článků o diplomatické ochraně Komise OSN pro mezinárodní právo a postoji 

České republiky. V práci jsou zmíněny vývojové snahy o kodifikaci v průběhu  20.  a  21. 

století a již tři uskutečněná zasedání OSN, která zatím neskončila úplně úspěšně a také další 

zasedání Valného shromáždění OSN, které je naplánováno na rok 2019 a jeho možné přínosy. 

První část práce je teoretická a věnuje se zejména vysvětlení pojmu diplomatické ochrany po 

obsahové i pojmové stránce. V rámci první kapitoly jsou zmíněny důvody vzniku institutu 

diplomatické ochrany, je popsána problematika mezinárodní odpovědnosti, jež souvisí 

s diplomatickou ochranou a problematika ochrany lidských práv. Druhá kapitola se zaměřuje 

na související právní principy, a to: volnost státu vykonat diplomatickou ochranu, Calvova 

doložka, teorie fikce, teorie čistých rukou. Následně, v rámci třetí kapitoly, jsou zkoumány 

podmínky, za kterých lze diplomatickou ochranu vykonat (státní příslušnost, vyčerpání 

veškerých vnitrostátních prostředků, porušení mezinárodního práva a možné výjimky z těchto 

podmínek). V rámci této kapitoly je také zmíněna problematika dominantního či efektivního 

občanství a možné nástroje pro samotný výkon diplomatické ochrany. Čvrtá kapitola se 

zaměřuje na diplomatickou ochranu fyzických a právnických osob. V rámci této kapitoly je 

rovněž zmíněn rozdíl mezi diplomatickou a konzulární ochranou, tedy pojmy, jež jsou ze 

strany široké věřejnosti často zaměňovány jako synonyma. V páté kapitole je věnován zřetel 

zejména snahám o kodifikaci diplomatické ochrany v průběhu 20. a 21. století a Komisi OSN 

pro mezinárodní právo. V rámci kapitoly šesté se zaměřuji nejen na samotný Návrh článků a 

jejich znění, ale především na významná ustanovení tohoto Návrhu a jejich možný přínos, 

případně možná úskalí. Nicméně, vybraná ustanovení Návrhu jsou zmiňována i napříč 

jednotlivými kapitolami práce. V práci je uvedena také komparace současné situace na 

mezinárodním poli, postoj České republiky a současný stav týkající se vnitrostátní úpravy 

v České republice.  

 


