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ÚVOD 

Diplomatická ochrana je tradičním institutem mezinárodního práva1, který 

v současné době prochází v mezinárodním právu určitým vývojem, a který je zčásti 

zachycen v Návrhu článků2 přijatém Komisí OSN pro mezinárodní právo. 

Diplomatická ochrana spadá pod právo cizinecké a upravuje postavení jak 

fyzických, tak i právnických osob. Tento institut slouží státu jako možnost, jak 

získat náhradu za škodu, ke které původně došlo jako ke škodě způsobené jejich 

státnímu příslušníku cizím státem, a to za podmínky, že došlo k porušení 

mezinárodněprávního závazku v dané oblasti.  

 

Diplomatická ochrana není pro laickou veřejnost úplně známým pojmem, často 

bývá mylně zaměňována s ochranou poskytovanou diplomatům či jiným členům 

diplomatického sboru. I přesto, že je jednotlivci přiznána v případě zásahu do jeho 

základních lidských práv možnost domoci se spravedlnosti u mezinárodních 

tribunálu (případně ad hoc tribunálu) či na základě bilaterálních dohod ochrany 

práva zahraničních investorů, nelze považovat institut diplomatické ochrany 

v dnešní době za přežitek. Mezinárodní úmluvy byly přijaty pouze některými státy 

a možnost domoci se spravedlnosti prostřednictvím mezinárodního tribunálu není 

absolutní, a proto role diplomatické ochrany je stále nepostradatelná.  

 

Diplomová práce se bude zabývat diplomatickou ochranou a jejím současným 

vývojem. Pozornost bude 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 budou 

zmíněny vývojové snahy o kodifikaci v průběhu  20.  a  21. století a především již 

tři uskutečněná zasedání OSN (ohledně úpravy článků o diplomatické ochraně), 

                                                           
1 PEAKE, Jessica. Diplomatic Protection for Dual Nationals: Effective Nationality or Non-
Responsibility, 10 Trinity C.L. Rev. 98 (2007), s.1 (dále citováno jako: PEAKE. Diplomatic Protection 
for Dual Nationals); VATTEL, Emmerich: The Law of the Nations or the Principles Of Natural Law, 
Applied to the Conduct and to the Affairs of Nations and Sovereigns. 1758. Book II. Chapter VI, §71 
[online] [cit. 10.2.2019] (dále citováno jako VATTEL. The Law of Nations or the Principles of Natural 
Law) Dostupné na: http://oll.libertyfund.org/titles/vattel-the-law-of-nations-lf-ed.  
2 Draft articles on Diplomatic Protection. Official Records of the General Assembly. Sixty-first 
Session, Supplement No. 10 (A/61/10) 

http://oll.libertyfund.org/titles/vattel-the-law-of-nations-lf-ed
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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 bude teoretická a bude se věnovat zejména vysvětlení pojmu 

diplomatické ochrany po obsahové i pojmové stránce. V rámci první kapitoly 

budou zmíněny důvody vzniku institutu diplomatické ochrany, bude popsána 

problematika mezinárodní odpovědnosti, jež souvisí s diplomatickou ochranou a 

problematika ochrany lidských práv. 

 

Druhá kapitola se zaměří na související právní principy, a to: volnost státu vykonat 

diplomatickou ochranu, Calvova doložka, teorie fikce, teorie čistých rukou.  

 

Následně, v rámci třetí kapitoly, budou 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 bude také zmíněna problematika dominantního či 

efektivního občanství a možné nástroje pro samotný výkon diplomatické ochrany.  

 

Čvrtá kapitola se zaměří na diplomatickou ochranu fyzických a právnických osob. 

V rámci této kapitoly bude rovněž zmíněn rozdíl mezi diplomatickou a konzulární 

ochranou, tedy pojmy, jež jsou ze strany široké věřejnosti často zaměňovány jako 

synonyma. 

 

V páté kapitole bude 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 zaměřím 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 budou zmiňována i napříč 

jednotlivými kapitolami práce. V práci bude uvedena také komparace současné 

situace na mezinárodním poli, postoj České republiky a současný stav týkající se 

vnitrostátní úpravy v České republice. Česká republika totiž nemá, na rozdíl od 

jiných států zakotvenou diplomatickou ochranu ve svém právním řádu.  

V závěru práce budou shrnuty závěry z jednotlivých kapitol a zhodnocení výsledků 

provedené komparace a význam využití diplomatické ochrany v současné době.  
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Cílem této diplomové práce je kritická analýza současného vývoje institutu 

diplomatické ochrany, zhodnocení již proběhlých snah o kodifikaci a možné 

přínosy, které by mohlo přinést již v pořadí čtvrté zasedání Komise OSN pro 

mezinárodní právo ohledně Návrhu článků o diplomatické ochraně.  

 

V práci jsou užity následující výzkumné metody: metoda analýzy, deskripce, 

komparace a metoda syntézy. Jako nejčastější zdroje pro získání podkladů pro tuto 

práci budou využity především odborné knižní publikace zejména českých, ale i 

vybraných zahraničních autorů, právní předpisy, odborné vědecké články, 

judikatura a samotné znění Návrhu článků o diplomatické ochraně vydané Komisí 

OSN pro mezinárodní právo v roce 2006 a jeho oficiální komentář a dále pak 

oficiální vyjádření českých politiků týkající se komentáře Návrhu článků či ohledně 

pozměňovacích návrhů na přijetí zákona o zahraniční službě. Na konci práce bude 

uveden seznam veškeré použité litaratury a použitých zdrojů.   
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1. Pojem diplomatické ochrany  

Pojem diplomatické ochrany je tzv. terminus technicus, který vyjadřuje vznesení 

požadavku odškodnění státu jako následek za porušení mezinárodní zvyklosti 

(comitas gentium) či, co je mnohem častější – porušení mezinárodněprávního 

závazku, jehož se dopustil jiný stát, a to k tíži fyzické či právnické osoby, jež je 

státním příslušníkem ochraňujícího státu.3 Tento pojem spadající do mezinárodního 

práva veřejného se stal již tradičním institutem patřícím do mezinárodního 

cizineckého práva.4 Institut diplomatické ochrany, tak jak je dnes právně 

koncipován, se týká především určitých procesních aspektů vztahujících se k 

sekundárním nápravným povinnostem a právům na ochranu cizinců.5  

 

Institut diplomatické ochrany lze označit jako přechod mezi primárními pravidly 

týkajícími se cizineckého režimu (pravidly materiálními), jež upravují vlastní práva 

a povinnosti náležející cizinců, a pravidly sekundárními, které se zabývají úpravou 

odpovědnosti státu za jejich porušení. Pravidla upravující podmínky, za kterých 

přichází v úvahu diplomatická ochrana a i případy  porušení cizineckého režimu 

představují primární normy, zatímco samotné uplatnění ochrany spočívá pouze ve 

formě vznesení odpovědnostního nároku.6 

 

Na základě daného obvinění z poškození zájmu chránit své státní příslušníky dojde 

k vyvolání procedury řešení sporu, kde se také zkoumá, zda k údajnému poškození 

vůbec došlo a zda jsou zde dány předpoklady pro existenci právního titulu k výkonu 

diplomatické ochrany. Právní titul může být podmíněn tím, že fyzická nebo 

právnická osoba je skutečně státním příslušníkem daného státu, a to dle požadavků 

mezinárodního práva. Takový právní titul, jež slouží k ochraně funkční, je přiznán 

podle doktrinálního hlediska i mezinárodní organizaci. Funkční ochrana zde 

                                                           
3 ČEPELKA, Čestmír a Pavel ŠTURMA. Mezinárodní právo veřejné, 1.vyd., Praha: C.H.Beck, 2008, s. 
344. Právnické učebnice (C.H.Beck). (dále citováno jako ČEPELKA. ŠTURMA. Mezinárodní právo 
veřejné.) 
4 MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní právo veřejné: obecná část a poměr k jiným právním systémům. 
6.vyd. Brno: Nakladatelství Doplněk, 2014, str. 500. (dále citováno jako MALENOVSKÝ. Mezinárodní 
právo veřejné). str. 372.  
5 AMERASINGHE, Chittharanjan F. Diplomatic Protection. 1. Vydání. New York: Oxford University 
Press Inc., 2008., str. 21 (dále citováno jako AMERASINGHE. Diplomatic Protection) 
6 ŠTURMA, Pavel. Vývoj institutu diplomatické ochrany a trendy mezinárodněprávní úpravy 

ochrany investic. Právník. 1991. Roč. 130. č.1, str. 65 (dále jako ŠTURMA. Právník. 1991). str. 68 
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spočívá v poskytnutí pomoci funkcionáři mezinárodní organizace, pokud se stal ze 

strany státu obětí protiprávního jednání. I přesto, že tato funkční ochrana je 

z doktrinálního pohledu chápána jako analogie k ochraně diplomatické, jedná se 

pojmově o zcela odlišné instituty, neboť újmu neutrpěla soukromá osoba 

(jednotlivec), nýbrž orgán mezinárodní organizace.7  

 

Dojde-li v poměru k cizinci ze strany státu pobytu k porušení povinnosti dané 

takovému státu, ať už mezinárodním právem obecným8 či partikulárním9, je možné, 

aby došlo k převzetí nároku domovským státem občana. Odčinění způsobené újmy 

takové osobě pak bude tento domovský stát uplatňovat jako vlastní nárok vůči 

povinnému státu. Při výkonu diplomatické ochrany je obsahem nároku to, co bylo 

původním nárokem poškozené osoby.10 Stálý dvůr mezinárodní spravedlnosti11 je 

toho názoru, že chránící stát přejímá nárok takový, jaký existoval  v původním 

sporu ve prospěch jednotlivce. Převzetím takového nároku přechází na domovský 

stát původní spor mezi cizincem a cizím státem. Dochází tak k přechodu z úrovně 

práva vnitrostátního na mezinárodněprávní úroveň a dále spor pokračuje jako 

mezinárodní či mezistátní spor.12 Je-li nárok jednotlivce převzat státem, ztrácí 

jednotlivec možnost tento nárok uplatnit jako svůj vlastní. Státní výkon práva 

nemůže být přerušen či zrušen jednáním soudu, ani vzdáním se práva poškozeného 

jednotlivce.13  

1.2 Důvody vzniku diplomatické ochrany 

Důvodem pro vznik institutu diplomatické ochrany byl především pohyb občanů 

z vyspělých států spolu s jejich majetkem do států, které měly méně výkonnou 

ekonomiku a především nižší právní kulturu. Tyto méně vyspělé státy s nižší právní 

kulturou nebyly v některých případech schopny či ochotny zajistit práva cizinců.14 

Otázky vstupu a pobytu cizinců, stejně tak jako otázky opuštění území státu cizinci, 

                                                           
7 ČEPELKA. ŠTURMA. Mezinárodní právo veřejné. str. 344 
8 Obecné mezinárodní právo stanovuje pravidla závazná pro všechny státy. 
9 Partikulární mezinárodní právo stanovuje pravidla závazná pouze pro dva či více států, tedy 
pravidla, která jsou platná pouze pro určité státy.  
10 POTOČNÝ, ONDŘEJ. Mezinárodní právo veřejné: zvláštní část, str. 65-66 
11 předchůdce Mezinárodního soudního dvora 
12 POTOČNÝ, ONDŘEJ. Mezinárodní právo veřejné: zvláštní část, str. 66: PCIJ. Ser. A. No. 20. p.18 
13 LEYES, David. Diplomatic Protection and Individuals Rights: A Complementary Approach. Harvard 
International Law Journal Online. volume 57. January 2016. Str. 7. [online]. Dostupné na: 
http://www.harvardilj.org/wp-content/uploads/January-2016_Vol-57_Leys1.pdf 
14 MALENOVSKÝ. Mezinárodní právo veřejné. str. 286 

http://www.harvardilj.org/wp-content/uploads/January-2016_Vol-57_Leys1.pdf
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jsou upraveny v rámci cizineckého práva, jež je odvětvím práva mezinárodního. Ve 

vnitrostátním právu si může každý stát stanovit pravidla týkající se postavení 

cizinců na daném území.15 Avšak je nezbytné, aby státy respektovaly především 

kogentní normy16 z oblasti lidských práv a základních svobod a závazky vyplývající 

z partikulární úpravy17.  

 

Významnou roli zde neodmyslitelně hrají lidská práva a jejich ochrana. Jednotlivec 

není v současné době odkázan pouze na tzv.  minimální cizinecký standard a 

odlišné vnitrostátní úpravy, ale je zde i možnost domoci se svých práv přímo na 

základě uplatnění buď dílčích mezinárodních úmluv či obecných a kogentních 

zásad mezinárodního práva. Dochází tak postupně na základě vývoje a ochrany 

lidských práv k omezováním vlivu rozdílu mezi zacházením s cizinci a státními 

příslušníky. Státu je ponechávana volnost postkytnout případně i vyšší míru 

ochrany, tedy takovou, jakou poskytuje svým občanům.18 

 

Pokud dojde hostitelským státem k porušení povinnosti vyplývající 

z mezinárodního práva a poškozeným je cizinec, naskýtá se zde možnost převzetí 

nároku na odčinění újmy domovským státem cizince. Tato újma, která vznikla 

porušenou povinností jejímu státnímu příslušníku se pak uplatňuje jako újmu 

vlastní. Z úrovně vnitrostátní tak přechází na mezinárodní úroveň původní spor, 

který vznikl jako spor mezi cizincem a druhým státem a při jeho urovnání se bude 

postupovat podle zásad platných dle mezinárodního práva.19 Jakmile se jednotlivec 

dovolá svého práva na mezinárodní úrovni, dochází tím k nahrazení práva 

jednotlivce na domácí nápravu. Újma, kterou utrpěl jednotlivec je převzata jako 

újma, kterou utrpěl stát příslušnosti jednotlivce a dále vystupuje pouze stát.  Je to 

                                                           
15 DAVID, Vladislav. SLADKÝ, Pavel. ZBOŘIL, František. Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou. 
1.vyd. Praha: Leges. 2008. Str. 238-239 (dále citováno jako DAVID, SLADKÝ, ZBOŘIL. Mezinárodní 
právo veřejné s kauistikou.) 
16 Kogentní normy jsou normy obecného mezinárodního práva, jsou závazná pro všechny státy a 
ostatní subjekty mezinárodního práva. Kogetní normy slouží k ochraně základních zájmů 
mezinárodního společenství jako celku. Tyto normy nemohou být zrušeny nebo změněny ani 
navzájem souhlasícími subjekty.  
17 Např. smlouvy o ochraně zahraničních investic 
18 SCHEU. Harald Christian. Úvod do mezinárodního práva veřejného. Auditorium. 2010. s. 142. 
(dále jen“ SCHEU. Úvod do mezinárodního práva veřejného“). str. 79. 
19 POTOČNÝ, ONDŘEJ. Mezinárodní právo veřejné: zvláštní část. str. 65. 
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právě stát příslušnosti poškozeného jednotlivce, kdo vystupuje jako entita hledající 

odškodnění za poškození nyní již svého poškozeného práva.20 

1.3. Problematika diplomatické ochrany ve světle ochrany lidských 

práv 

V současné době význam diplomatické ochrany poklesl z důvodu rozvíjející se 

mezinárodněprávní ochrany lidských práv, která umožnila jednotlivcům přímo se 

domáhat svých práv v konkrétním případu bez nutnosti souhlasu ze strany státu. 

Dalším důvodem byl i rozvoj mezinárodní ochrany investic a s tím související 

možnost jednotlivce domáhat se svých práv přímo proti státu prostřednictvím 

různých arbitrážních orgánů.21 

 

Významnou roli v současné době spolu s diplomatickou ochranou hrají také lidská 

práva. Jednotlivci už nejsou pouze odkázáni na minimální cizinecký standard a 

rozličné vnitrostátní úpravy různých států, ale je jim dána možnost domoci se svých 

práv přímo, a to buď na základě obecných zásad mezinárodního práva, nebo dílčích 

mezinárodních úmluv. Postupný vývoj lidských práv měl za následek, že se 

jednotlivci staly respektovanými subjekty v mezinárodněprávním pořádku a 

v některých případech jsou i považování přímo za subjekty mezinárodního práva. 

Jako následek tohoto došlo i k omezení rozdílu mezi zacházením s osobou, která je 

cizincem a tou, která je státním příslušníkem daného státu, a to z toho důvodu, že 

lidská práva náleží všem osobám bez rozdílu a jejich uplatnění nemůže být závislé 

na státní příslušnosti člověka, jak vyplývá například z Mezinárodního paktu o 

občanských a politických právech.22 

 

I přes stále se rozvíjející mezinárodněprávní ochranu lidských práv, jež zajišťuje 

ochranu práv jednotlivců, ať už občanů, cizinců, či ostatních osob, i přesto je 

význam diplomatické ochrany stále značný. Diplomatická ochrana je vhodným 

prostředkem ochrany zejména ve vztahu se státy, které nedodržují lidská práva a 

neumožňují cizincům, aby se obraceli na mezinárodní orgány, například k Výboru 

                                                           
20 LEYES. Diplomatic Protection: A Complementary Approach. str 7. 
21ONDŘEJ, Jan. Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 
474 s. (dále jen: “ONDŘEJ. Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní”). str. 143 
22 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, např. čl. 6 Dostupné na: 
http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/mezinar.pakt-obc.a.polit_.prava_.pdf  

http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/mezinar.pakt-obc.a.polit_.prava_.pdf
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pro lidská práva, který vznikl na základě Mezinárodního paktu o občanských a 

politických právech z roku 1966 nebo k Evropskému soudu pro lidská práva 

sídlícího ve Štrasburku. Současný význam diplomatické ochrany je patrný taktéž ze 

skutečnosti, že se její úpravou zabývala od roku 1997 Komise pro mezinárodní 

právo jako jedno z témat, které si stanovila za cíl kodifikovat jako výsledek 

progresivního rozvoje mezinárodního práva. V roce 2006 na svém v pořadí 

padesátém osmém zasedání Komise předložila a přijala Návrh obsahující 

devatenáct navrhovaných článků o diplomatické ochraně doplněný komentářem. 

Jako výraz progresivního rozvoje mezinárodního práva Komise zahrnula do Návrhu 

v článku 8 možnost výkonu diplomatické ochrany osob bez státní příslušnosti nebo 

uprchlíků, kteří však mají své právní či trvalé bydliště na území daného státu. 

Sporným bodem Návrhu byla ochrana osob, které mají státní příslušnost obou států, 

a to jak státu poskytující diplomatickou ochranu, tak státu, po kterém je požadována 

náhrada způsobené újmy. Hlavním určovatelem je zde, zda má osoba efektivní nebo 

domininantní příslušnost23 ke státu, který ochranu poskytuje. Zvláštní zpravodaj v 

této problematice označil případ Nottebohm24 a judikaturu tribunálu pro vyřešení 

nároku mezi Íránem a USA jako směrodatné ve smyslu, že oba případy hovoří za 

situace občanství dvou států o tzv. zásadě efektivního nebo dominantního 

postavení.25 

1.4. Problematiky mezinárodněprávní odpovědnosti 

S diplomatickou ochranou je taktéž neodmyslitelně spojena problematika 

mezinárodněprávní odpovědnosti (dále jen „mezinárodní odpovědnost“). 

Mezinárodní odpovědnost je tvořena souborem norem upravujících právní 

následky, které nastanou jako reakce na mezinárodně protiprávní chování. Takové 

následky jsou k tíži státu, který jednal v rozporu s právem a porušiteli je udělen 

dodatečný závazek. Dodatečný závazek k původní povinnosti, kterou porušil 

(primární pravidlo) vzniká v okamžiku porušení primárního pravidla a představuje 

tzv. pravidlo sekundární. Porušením nedochází k zániku původního závazku, tím je 

porušitel i nadále vázán. Odpovědnostní závazek se ex lege automaticky připojí k 

původnímu závazku jako závazek akcesorický (doplňkový).26 

                                                           
23 Podrobněji o dominantním či efektním občanství v podkapitole 3.2.1. 
24 Nottebohm (Lichtenstein vs. Guatemala).  Judgement. International Court of Justice. 1955. 
25 POTOČNÝ, ONDŘEJ. Mezinárodní právo veřejné: zvláštní část. str. 68-69 
26 MALENOVSKÝ. Mezinárodní právo veřejné. 286 
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Urovnání takového mezinárodního (mezistátního sporu) se řídí platnými pravidly 

pro řešení sporů dle mezinárodního práva. Porušením mezinárodního práva ve 

vztahu k cizinci zároveň často dochází i k porušení vnitrostátního práva. Příkladem 

takové situace může být neoprávněná diskriminace cizince způsobenou při aplikaci 

vnitrostátního práva. V takovém případě je možné diplomatickou ochranu vykonat 

za podmínky, že poškozená strana se nemohla domoci svého práva všemi 

obvyklými opravnými prostředky, jež jí jsou dány k dispozici podle vnitrostátního 

práva státu pobytu.27 

 

Porušením mezinárodněprávního závazku často docházelo i k poškození 

jednotlivce. Takto v 19. století a  prvních desetiletích 20. století pojímaly státy 

mezinárodní odpovědnost státu. Jednotlivec však nebyl považován za subjekt 

mezinárodního práva a tudíž nemohl být ani oprávněným subjektem 

z odpovědnostního závazku, kde jako povinný subjekt vystupoval delikventský 

stát. Jako oprávněný zde mohl nastoupit domovský stát poškozeného jednotlivce za 

využití své personální kompetence. Následným převzetím nároku svého občana a 

skrze diplomatickou ochranu mohl nárok vymáhat po státu, který jednotlivce 

poškodil. V takovém případě hovoříme o tzv. zprostředkované škodě (újmě), neboť 

takovou škodu utrpěl stát skrze zprostředkování svého občana.28 

 

Na rozdíl od institutu diplomatické ochrany, který si ponechal své původní pojmové 

vymezení, prošel institut odpovědnosti státu za protiprávní jednání k tíži jiného 

obsahovou i funkční změnou, zejména v souvislosti s kogentním zákazem 

uchylování se k použit síly. V současném mezinárodním právu povinnost státu 

poskytnout odškodnění nastupuje už v okamžiku jeho protiprávního jednání, 

zatímco u institutu diplomatické ochrany povinnost k odškodnění je založena až 

výrokem arbitrážního nebo soudního orgánu, pokud samotná povinnost k náhradě 

škody nevyplývá přímo ze smlouvy uzavřené o daném odškodnění. U diplomatické 

ochrany v řízení před arbitrážními orgány či soudy (jejichž závěr je právně závazný) 

slouží jednak ke zjištění, zda je zde výkon diplomatické ochrany opodstatněný či 

                                                           
27 POTOČNÝ, ONDŘEJ. Mezinárodní právo veřejné: zvláštní část. str. 66 
28 MALENOVSKÝ. Mezinárodní právo veřejné. str. 304 
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nikoliv, ale současně je i stanovena povinnost, která má být vůči ochraňujícímu 

státu splněna, tedy zaplacení požadavované částky.29   

 

To je patrně důvodem, proč byl institut diplomatické ochrany zařazen do tématiky 

mezinárodního cizineckého práva a řešen samostatně, nikoliv přiřazen k 

odpovědnosti státu a řešen v rámci Návrhu článků o odpovědnosti států. V soudní 

praxi se vyskytuje i zcela odlišné pojetí institutu diplomatické ochrany, podle 

kterého je požadavek státu na odškodnění identický s požadavkem poškozeného 

jednotlivce. Z tohoto se pak dovozuje subjektivní právo státu uplatnit danou 

diplomatickou ochranu, nikoliv pouze volnost ji vykonat.30 K tomuto uvedenému 

pojetí se nakonec přiklonila i Komise pro mezinárodní právo a v roce 2006 přijala 

v konečném (druhém) čtení Návrh článků o diplomatické ochraně. Současně 

s Návrhem doporučila Valnému shromáždění OSN vypracovat na tomto základě i 

mezinárodní úmluvu.31 

  

                                                           
29 ČEPELKA. ŠTURMA. Mezinárodní právo. str. 377 
30 ČEPELKA. ŠTURMA. Mezinárodní právo. Str. 378 
31 Report of the ILC, Fifty-eightth session, GAOR, 61st session, Suppl. No. 10 (A/61/10), str. 15 
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2. Právní principy související s diplomatickou ochranou 

V této kapitole budou objasněny základní právní principy, jež souvisí 

s diplomatickou ochranou. Popsána bude především: volnost státu diplomatickou 

ochranu vykonat, právní teorie fikce, Calvova doložka a tzv. teorie čistých rukou. 

Tyto pojmy budou nejen definovány, ale taktéž budou zmíněny historické a jiné 

okolnosti, které vedly k jejich vzniku.  

2.1. Volnost státu vykonat diplomatickou ochranu 

Poměrem vnitrostátního práva je právní poměr mezi poškozeným cizincem a státem 

příslušným pro výkon diplomatické ochrany. V důsledku toho neexistuje na straně 

domovského státu povinnost diplomatickou ochranu poskytnout. Jedná se pouze o 

právo státu. Jak konstatoval Mezinárodní soudní dvůr ve věci Barcelona Traction 

v roce 1970, je pouze na uvážení státu, zda se rozhodne diplomatickou ochranu 

poskytnout či nikoliv. Stát zde vystupuje v roli „nezávislého soudce“, jemuž náleží 

diskreční pravomoc rozhodnout o poskytnutí či neposkytnutí diplomatické ochrany 

v daném případě. Soudní dvůr také judikoval naprostou svobodu takového jednání 

při stanovení obsahu nároku, neboť nárok státu zde není identický jako nárok 

jednotlivce či právnické osoby.32 Výjimku, kdy je stát povinnen diplomatickou 

ochranu poskytnout je situace, kdy státu takovou povinnost přímo ukládá 

vnitrostátní právo.33 Diskreční právo státu, zda poskytne diplomatickou ochranu či 

nikoliv může být nekonsistentní s ochranou všeobecných práv jednotlivců. Pokud 

stát zahájí proces ochrany práv jednoho ze svých státních občanů v zahraničí, 

neznamená to však že by jednotlivci vznikl nárok na to, že jeho právo bude 

respektováno, či že mu bude uděleno přiměřené zadostiučinění jako náhrada 

vzniklé újmy na jeho právech. Jednotlivec nemůže stát nutit, aby v jeho případě 

zasáhl a diplomatickou ochranu poskytl.34 

 

V případě Barcelona Traction bylo Mezinárodním soudním dvorem konstatováno, 

že lze v rámci vnitrostátního práva stanovit poskytnutí diplomatické ochrany jako 

                                                           
32 POTOČNÝ, ONDŘEJ. Mezinárodní právo veřejné: zvláštní část. str. 68: Barcelona Traction. 1970, 
paragraph 79 of the decision. [cit. dne 7.11.2018]. Dostupné na: https://www.icj-cij.org/files/case-
related/50/050-19700205-JUD-01-00-EN.pdf 
33 Barcelona Traction, 1970, paragraph 78 of the decision. [cit. dne 7.11..2018] Dostupné na: 
https://www.icj-cij.org/files/case-related/50/050-19700205-JUD-01-00-EN.pdf 
34 LEYES. Diplomatic Protection and Individuals Rights: A Complementary Aproach. str. 7  

https://www.icj-cij.org/files/case-related/50/050-19700205-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/50/050-19700205-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/50/050-19700205-JUD-01-00-EN.pdf
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povinnosti. Je tedy možné, aby zákonodárce stanovil státu vymahatelnou povinnost 

spočívající v poskytnutí ochrany svým občanů v cizině.35  

 

V Návrhu článků v článku 2 je stanoveno, že: „Stát má právo vykonat 

diplomatickou ochranu v souladu se současným Návrhem článků.“. Z toho lze 

dovolit, že právo uplatnit ochranu a konečné rozhodnutí o jejím poskytnutí je pouze 

na rozhodnutí státu. Nicméně článek 19 Návrhu obsahuje určitý apel – doporučená 

praxe směřující vůči státům, aby především tehdy, došlo-li k závažné újmě, zvážily 

poskytnutí diplomatické ochrany, a aby vzaly v potaz při výmáhání nároku názor 

poškozeného a následně získanou kompenzaci za utrpěnou újmu převedly na 

poškozeného občana.36 

  

Dalším soudním orgánem, který se zabýval absencí povinnosti diplomatickou 

ochranu poskytnout byl Evropský soud pro lidská práva (dále „ESLP“). Konkrétně 

šlo o případ Ad-Asani v. Velké Británii. Stěžovatel, který byl britským občanem se 

obrátil na soud vzhledem ke svému tvrzení, že byl údajně mučen v Kuvajtu. 

Stěžovatel tvrdil, že Velká Británie porušila článek 6 odst. 1 Evropské úmluvy o 

ochraně lidských práv37, který stanovuje právo na spravedlivý proces, a to 

z důvodu, že mu nebyla Velkou Británií poskytnuta diplomatická ochrana. ESLP 

ve svém rozhodnutí uvedl, že Evropská úmluva o ochraně lidských práv žádnou 

takovou povinnost (povinnost poskytnout diplomatickou ochranu) státu neukládá a 

tudíž k žádnému porušení nedošlo.38   

 

Dalším obdobným případem, který ESLP posuzoval byl případ Bertrand Russell 

Peace Foundation Ltd. v. Velká Británie.39 Stěžovatel bojoval proti zadržování jeho 

dopisů úřady bývalého Sovětského svazu a žádal Velkou Británii, aby mu 

diplomatickými prostředky poskytla ochranu. Opět bylo judikováno, že není 

                                                           
35 Barcelona Traction. str. 44, odst 78 
36 Draft Articles On Diplomatic Protection. čl. 19 písm. a), b), c).  
37 Evropská úmluva o ochraně lidských práv, čl. 6, odst. 1. Dostupné na: 
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf  
38 Al-Adsani v. The United Kingdom. Judgement. Council of Europe: European Court of Human 
Rights. 2001. Dostupné na: https://www.refworld.org/cases,ECHR,3fe6c7b54.html  
39 Bertrand Russell Peace Foundation Ltd. v. The United Kingdom. Judgement. Council of Europe: 
European Court of Human Rights. 1978. Stížnost č. 7597/76, rozhodnutí z 2. května 1978, D. R. 14, 
str. 117-124. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf
https://www.refworld.org/cases,ECHR,3fe6c7b54.html
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uložena povinnost smluvních států Evropské úmluvy o lidských právech (dále jen 

„Úmluva“), aby zajistily, aby nesmluvní státy respektovaly Úmluvu a tudíž 

k žádnému porušení nedošlo. Dalším podstatným argumentem bylo, že pouhá 

skutečnost, že stěžovatel žije na území Velké Británie nestačí k tomu, aby mu byla 

poskytnuta ochrana.40 

2.2. Právní teorie fikce  

Úplně prvním, kdo popsal princip diplomatické ochrany byl zastánce přirozeného 

práva a švýcarský právník Emmerich de Vattel. Ve svém díle z roku 1758 Právo 

národů uvedl, že kdokoliv, kdo poškozuje státního příslušníka, tím nepřímo také 

poškozuje stát. Takový stát má pak povinnost chránit svého státního příslušníka. 

Panovník poskoženého státního příslušníka je povinnen takový akt pomstít, 

agresora potrestat a pokud je to možné, tak také donutit agresora, aby poskytl plnou 

kompenzaci. Pokud by toto nebylo splněno, nedostáhl by poškozený státní 

příslušník hlavního cíle, která má občanská společnost zajistit, a tím je jeho 

ochrana. Vattelova teorie se neozaobírala otázkou, jak byl měl vypadat spravedlivý 

a odškodňující přístup k poškozeným jednotlivcům, ale pouze se zaměřil na 

postupy a povinnosti států tak, aby byl zachován mírový stav mezi národy.41 

 

Diplomatická ochrana je založena na fikci, že újma způsobená jednotlivci je 

převzeta státem poškozeného jako újma způsobena přímo jemu. Stát je oprávněn 

takový nárok převzít, pokud byla újma způsobena jeho státnímu příslušníkovi 

v cizím státě. Jednotlivec v 19. století ještě nebyl vnímám jako samostatný subjekt 

mezinárodního práva a tím pádem se ani přímo nemohl domoci svého oprávněného 

nároku vzniklého na základě poškozujícího jednání ze strany cizího státu.. Jediným 

a zároveň velmi praktických řešením bylo využití fikce. Způsobená škoda, která je 

převzata státem jako vlastní je pak považována za škodu zprostředkovanou, neboť 

ji stát utrpěl prostřednictvím svého občana.42 

 

                                                           
40 HUBÁLKOVÁ, Eva. Stručná rukojeť českého advokáta k Evropské úmluvě o lidských právech. 
Bulletin Advokacie. Česká advokátní komora. 2008(Zvláštní číslo). 273., str. 30-31 
41 VATTEL. The Law of Nations or the Principles of Natural Law) Dostupné na: 
http://oll.libertyfund.org/titles/vattel-the-law-of-nations-lf-ed.  
42 MALENOVSKÝ. Mezinárodní právo veřejné. str. 304 

http://oll.libertyfund.org/titles/vattel-the-law-of-nations-lf-ed
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Zatímco Komise pro mezinárodní právo ve svém Návrhu článků o diplomatické 

ochraně tuto fikci uznává, zůstává toto téma stále předmětem debat a neutichající 

kritiky. Při bližším pohledu docházíme ke zjištění, že taková fikce umožňuje 

aplikaci sekundárních pravidel (pravidel upravujících diplomatickou ochranu) při 

nedodržení pravidel primárních.43 Diplomatická ochrana nebo intervence 

domovského státu je tedy založena na teorii, že škoda či újma způsobená cizinci 

v zahraničí je považována za škodu či újmu způsobenou přímo jeho domovskému 

státu.44 

 

Vattelova teorie fikce se přímo zrcadlí i v ustálené judikatuře Stálého dvora soudní 

spravedlnosti a jeho nástupce Mezinárodního soudního dvora. Konkrétně jde o 

případ Mavrommatis Palestine Concessions (1924), případ Panevežys Saldutiskis 

Railway45 (1939) a případ Interhandel (1959). 

 

První soudní rozhodnutí ve věci Mavrommatis z roku 1924 položilo základy pro 

definici tradiční diplomatické ochrany. V roce 1921, řecká vláda předložila Stálému 

soudu mezinárodní spravedlnosti, předchůzci Mezinárodního soudního dvora, tři 

případy směřující proti Velké Británii, a to jménem pana Mavrommatise, řeckého 

státního příslušníka. Mavrommatis vlastnil koncesi k poskytování stavebních prací 

v Palestině, tato koncese byla později zrušena. Soud při posuzování způsobilosti a 

příslušnosti případ rozhodnout také přijal to, co se později stalo vzorcem pro 

diplomatickou ochranu. Případ Mavrommatis stanovil tři základní prvky 

diplomatické ochrany.46  

 

Zaprvé, diplomatická ochrana je založena na právní fikci spočívající v újmě 

právního zájmu státu a požadavku, aby mezinárodní právo bylo respektováno i 

skrze výkon práv svých státních příslušníků. Zadruhé, diplomatická ochrana 

                                                           
43 VERMEER-KÜNZLI, Annemarieke. As If: The legal fiction in diplomatic protection. The European 
Journal of International Law Vol. 18 no. 1. str.1 
44 First Report on Diplomatic Protection. ILC. UN Doc. A/CN4/506 5 ff  
45 Panevežys Saldutiskis Railway (Estonia v. Lithuania). Judgement. Permanent Court of 
International Justice. 1939. Series A/B. str. 16. Dostupné na: https://www.icj-
cij.org/files/permanent-court-of-international-justice/serie_AB/AB_76/01_Panevezys-
Saldutiskis_Arret.pdf  
46 Mavrommatis Palestine Concession. Judgement. International Court of Justice. 1924. Dostupné 
na:https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-
justice/serie_A/A_02/06_Mavrommatis_en_Palestine_Arret.pdf  

https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-justice/serie_AB/AB_76/01_Panevezys-Saldutiskis_Arret.pdf
https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-justice/serie_AB/AB_76/01_Panevezys-Saldutiskis_Arret.pdf
https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-justice/serie_AB/AB_76/01_Panevezys-Saldutiskis_Arret.pdf
https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-justice/serie_A/A_02/06_Mavrommatis_en_Palestine_Arret.pdf
https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-justice/serie_A/A_02/06_Mavrommatis_en_Palestine_Arret.pdf
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představuje diskreční výkon hmotněprávních a procesněprávních norem 

vnitrostátního práva. Je pravděpodobné, že toto má vliv na to, že stát převezme 

pouze ty nejzávažnější a nejlépe podložené nároky svých státních příslušníků.47  

 

Na druhé straně, diskreční povaha také nahrává možnosti, že stát bude jednat 

„pouze“ tehdy, pokud zde má určitý politický zájem. Další zajímavostí 

diplomatické ochrany je to, že zachází s jednotlivci jako subjekty mezinárodního 

práva, i přesto, že v mezinárodním právu nemá jednotlivec právní subjektivitu. 

V tomto případě byl institut diplomatické ochrany definován jako elementární 

princip mezinárodního práva.48 

 

V obou prvních případech – Mavrommatis a Panevežys Saldutiskis Railway se 

Mezinárodní soudní dvůr vyjádřil, že pokud stát převezme újmu svého státního 

příslušníka a začně uskutečňovat ochranné kroky, je tato újma považována za újmu, 

která vznikla samotnému státu a stát tak prosazuje své vlastní právo. V případě 

Interhandel49 soud konstatoval převzetí případu domovským státem státního 

příslušníka, jehož práva byla porušena cizím státem.50 

2.3. Calvova doložka 

Ne vždy byla diplomatická ochrana přijímána pouze pozitivně.51 Někdy se jako 

další povinná náležitost diplomatické ochrany řadí i předpoklad, že soukromá osoba 

musí projevit zájem o výkon diplomatické ochrany ze strany příslušnosti jejího 

domovského státu. Obecně přijímán však tento názor není, neboť podle 

mezinárodního práva - právo na diplomatickou ochranu jednotlivci nenáleží. Tím 

pádem se tohoto práva, které mu nenáleží, nemůže ani platně vzdát. Taková 

ustanovení, která by obsahovala vzdání se práva na  poskytnutí diplomatické 

ochrany, se nazývájí jako Calvova doložka (Calvo clause) a jsou považovaná za 

                                                           
47 LEYES, David. Diplomatic protection and Individuals Rights: A complementary Approach. Str.5 
48 LEYES. Diplomatic protection and Individuals Rights: A complementary Approach. Str. 5  
49 Podrobněji v kapitole Diplomatická ochrana právnických osob 
50 Interhandel (Switzerland v. United States of America). Judgement. International Court of Justice. 
1959. Dostupné na: https://www.icj-cij.org/files/case-related/34/034-19590321-JUD-01-00-
EN.pdf  
51 GARCIA-MORA, Manuel R., The Calvo Clause in Latin American Constitutions and International 
Law. Marguette Law Review. Volume 33. Issue 4 Spring 1950. [online]. Dostupné na: 
http://scholarship.law.marquette.edu/mulr/vol33/iss4/1 , str. 205 

https://www.icj-cij.org/files/case-related/34/034-19590321-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/34/034-19590321-JUD-01-00-EN.pdf
http://scholarship.law.marquette.edu/mulr/vol33/iss4/1
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neplatná. Důvodem neplatnosti je v tomto případě skutečnost, že jednotlivec 

nemůže omezit možnost či právo státu na případný výkon diplomatické ochrany.52  

K porozumění sporům týkajících se Calvovy doložky je nezbytné pochopit také 

historické okolnosti, které vedly k jejímu vzniku a vývoji. Calvova doložka se týká 

a byla ovlivněna rozvojem a využíváním přírodního bohatství v nedostatečně 

rozvinutých regionech světa, jež se objevily zejména v druhé polovině 19. století a 

na začátku 20. století. Investice a migrace osob byly v té době nezbytné a 

oboustranně prospěšné. Nicméně s sebou i nevyhnutelně přinesly určité napětí a 

konflikt mezi rezidentními cizinci a místními vládami. Napětí a konflikt byl 

výrazně posílen chronickou sociální, ekonomickou a politickou nestabilitou, která 

byla pro mnohé státy z těchto nedostatečně rozvinutých regionů charakteristická.53  

 

Státní příslušníci často vnímali, že mají mají nárok na plnou ochranu svých práv 

týkajících se své osoby či majetku, a vyzývali tak vlády, aby na základě 

předložených jednostranných důkazů a často i pod vlivem politického tlaku 

zakročily a jednaly. Několikrát došlo také k využití ozbrojených sil jako způsobu, 

jakým donutit slabší státy, aby dodržovaly mnohdy pochybné nároky. Nebylo ani 

neobvyklé, když závažnost přijatých opatření při vymáhání náhrady škody mnohdy 

převyšovala výši původních škod.54 

 

Občanské války, mezinárodní nepokoje a revoluce byly velmi časté v Latinské 

Americe na konci 19. století a na začátku 20. století. Státním příslušníkům 

evropských zemí a Spojených států amerických často vznikala majetková či 

nemajetková újma jako následek těchto událostí. Pokud hostitelský stát odmítl 

převzít odpovědnost za takovou škodu či újmu, cizinci ve většině případů žádali 

ochranu od svého domovského státu a žádali, aby domovský stát převzal jejich 

nárok a požadoval náhradu na mezinárodní úrovni.55 

                                                           
52 ČEPELKA, ŠTURMA. Mezinárodní právo veřejné, str. 384-385 
53 SHEA, Donald R. Calvo Clause: A Problem of Inter-American and International Law and 

Diplomacy. 1. vydání. Minnesota: University of Minnesota Press. [online]. 1955. str. 9 [cit. 

10.2.2018] (Dále citováno jako SHEA. Calvo Clause.) Dostupné na: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/natl-ebooks/reader.action?docID=345293  

54 AMERASINGHE. Diplomatic Protection. str. 191; SHEA, The Calvo Clause: A problem of Inter-
American and International Diplomacy, str. 12 
55 AMERASINGHE. Diplomatic Protection. str. 191 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/natl-ebooks/reader.action?docID=345293


 

17 
 

 

Calvova doložka byla inspirovaná argentinským právnikem Carlsem Calvem a 

představovala praxi především latinskoamerických států. Podstatou doložky bylo 

zařazovní doložek do smluv o poskytnutí koncesí cizincům, přičemž obsahem 

ustanovení bylo prohlášení, že se zahraniční investor v případě sporu zavazuje 

nežádat o diplomatickou ochranu a zavazuje se využít pouze vnitrostátní opravné 

opravné prostředky k řešení vzniklého sporu.56 Jednalo se o platná smluvní 

ujednání mezi hostitelským státem a zahraničním investorem a  mezinárodní 

judikatura nejprve uznávala, že tuto klauzuli nelze namítat, proti státům, jejichž 

občané jsou stranou takové smlouvy, nicméně později se přiklonila k její 

neplatnosti. Spojené státy Americké a evropské státy se také přiklonily k její 

neplatnosti, a tak se v praxi Calvova doložka uplatňovala pouze mezi státy Latinské 

Ameriky.57 

 

Calvova doktrína vychází ze dvou zákládních idejí. Zaprvé, státu v rozhodování ve 

svých vnitřních záležitostech náleží svoboda a nezávislost na základě rovnosti a 

žádný stát nemá právo jakkoliv do této nezávislosti zasahovat. Vyloučen je i zásah 

diplomatickým či jiným způsobem vůči jinému suverénovi. Zadruhé, cizinci 

nenáleží žádná práva nad rámec práv, které má občan daného státu, přitom náhradu 

škody bylo možné uplatnit pouze u místních orgánů.58 

 

I přesto, že by přijetí Calvovy doktríny odstranilo zneužívání diplomatické ochrany, 

současně nenabízelo žádnou jinou alternativu, která by předcházela tomu aby byli 

cizinci plně ponechání napospas místní justici a tím pádem mohlo docházet i 

k mnohem většímu znevýhodňování.59 Doložka je v současné době považována za 

neplatnou, a to z důvodu, že diplomatická ochrana je právem státu, nikoliv právem 

jednotlivce, a tudíž se jí ani nemůže platně vzdát a omezit tím právo státu.60 61 

                                                           
56 JUILLARD, Patrick. Calvo Doctrine/Calvo Clause. Max Planck for International Peace and the 

Rule of Law under the direction of Rüdiger Wolfrum. 2007.  
57 ŠTURMA. Právník. 1991. str. 65 
58 SHEA. Calvo Clause. str.19 
59 SHEA. Calvo Clause. str. 20 
60 ČEPELKA, ŠTURMA. Mezinárodní právo veřejné. str. 385 
61 Podrobněji o souvisejících institutech v pokapitole 5.1. Historický exkurz 
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2.4 Teorie čistých rukou 

Doktrína “čistých rukou” (mains propres) je doktrína, která se uplatňuje i v mnoha 

vnitrostátních právních systémech. Je založena na dobré víře a lze ji dokonce 

považovat za obecnou zásadu právní. Cílem je zabránit tomu, aby v určité fázi řízení 

byla podána žaloba v případě, že by byla podána na základě zaviněného či 

úmyslného protiprávního jednání toho, kdo žalobu podává.62 Na teorii čistých 

rukou lze nahlížet ze dvou perspektiv. Zaprvé, se může jednat o provinění 

samotného cizince, jež požaduje ochranu, nebo může jít o provinění ze strany 

domovského státu jednotlivce, který o ochranu žádá. Osoba, v jejímž zájmu se má 

diplomatická ochrana uplatnit, nesmí zavdat svým chováním příčinu, aby ji bylo 

možné vytknout neopatrnost či porušení práva.63 

 

Cílem tohoto principu je zejména vyloučit, aby stát uplatnil diplomatickou ochranu 

nad svým státním příslušníkem, který utrpěl újmu na základě svého vlastního 

protiprávního jednání. V obecném mezinárodním právu mohou potenciálně nastat 

tři situace, ve kterých lze uplatnit použití doktríny „čistých rukou“ : 

a) v přímém vztahu mezi státy; 

b) při poskytování diplomatické ochrany, kde domovský stát cizince je odpovědný 

za porušení spolu s hostitelským státem ve spojení s údajnou újmou způsobenou 

cizinci. Tento případ je podobný tomu v bodu a) výše, kromě toho, že se týká pouze 

ochrany občana; 

c) při poskytování diplomatické ochrany, přičemž chráněný cizinec je tím, kdo je 

odpovědný za dané porušení mezinárodního práva.64  

 

Může nastat situace, kdy se stát A pokusí poskytnout diplomatickou ochranu ve 

prospěch jednoho ze svých státních příslušníků a proti žalovanému státu za 

okolností, kdy se stát A dopustil například podněcování násilí na území žalovaného 

státu, aniž by byl do této situace zapojen chráněný cizinec, který se žádného 

protiprávního jednání nedopustil.  Otázkou zůstává, zda může takový stát s 

úspěchem práva trvdit, že stát A má „nečisté ruce“ a tím pádem nemůže chránit své 

občany. Odpověď na položenou otázku by měla být taková, že doktrína čistých 

                                                           
62 AMERASINGHE. Diplomatic Protection. str. 191 
63 ŠTURMA. Právník. 1991. str. 67 
64 AMERASINGHE. Diplomatic Protection. str. 212 
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rukou vylučuje ochranu národního státu před delikventním státem. Je tomu tak 

proto, že neexistuje žádná smlouva, státní praxe nebo judikatura v této věci, a 

přesto, že někdo by mohl namítat, že na základě Vattelianského principu je 

vnitrostátní stát diskvalifikován z výkonu diplomatické ochrany vůči svému 

poškozenému státnímu příslušníkovi.65 

 

V rámci zasádání Komise pro mezinárodní právo zvláštní zpravodaj poznamenal, 

že ačkoliv význam doktríny čistých rukou v mezinárodním právu nelze popřít, 

otázkou před Komisí pro mezinárodní právo bylo, zda byla dostatečně úzce spjata 

s tématem diplomatické ochrany, aby ji bylo zapotřebí zahrnout do Návrhů článků 

o diplomatické ochraně. Závěrem Komise pro mezinárodní právo dospěla k závěru, 

že  doktrína čistých rukou evidentně nepatří do oblasti diplomatické ochrany, a 

proto by neměla být zahrnuta do samotného Návrhu článků.66  

 

  

                                                           
65 AMERASINGHE. Diplomatic Protection. str. 216 
66 Report of the International Law Commission. Fifty-seventh session. General Assembly of the 
United Nations. United Nations [online]. 2005. str. 110. odst. 226. [cit. 8.2.2019]. Dostupné na:  
http://legal.un.org/ilc/documentation/english/reports/a_60_10.pdf  

http://legal.un.org/ilc/documentation/english/reports/a_60_10.pdf
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3. Podmínky pro výkon diplomatické ochrany 

Tato kapitola je zaměřena na rozbor jednotlivých podmínek nezbytných pro výkon 

diplomatické ochrany. V rámci této kapitoly budou zmíněny i nástroje pro výkon 

diplomatické ochrany. 

 

Podmínky pro výkon diplomatické ochrany musí být splněny kumulativně a patří 

sem:  

a) porušení mezinárodního práva jako základ pro odpovědnost povinného státu; 

b) státní příslušnost osoby vůči danému státu; a 

c) vyčerpání všech možných a dostupných vnitrostátních opravných prostředků. 

 

Pro výkon diplomatické ochrany je nezbytné splnit tři základní podmínky. První z 

nich je, že musí dojít k porušení mezinárodního práva. Všem cizincům musí být 

poskytnut určitý standard ochrany, který je součástí mezinárodního obyčeje. Tento 

standard je mnohdy označován jako tzv. minimální či cizinecký standard. Státu je 

ponechávana volnost postkytnout případně i vyšší míru ochrany, tedy takovou, 

jakou poskytuje svým občanům.67  

 

Druhou podmínkou je možnost vykonat diplomatickou ochranu pouze ve prospěch 

vlastních státních příslušníků – tedy fyzických osob a co se týče právnických osob, 

tak pouze pro takové právnické osoby registrované ve státě, který má diplomatickou 

ochranu poskytnout. Nezbytné je mimojiné trvání státní příslušnost ve chvíli, kdy 

došlo k porušení mezinárodního práva a současně i v době uplatňování 

mezinárodního nároku.68  

 

Třetí podmínkou je, že státní příslušník, v jehož prospěch má být diplomatická 

ochrana vykonána, nejprve musí vyčerpat veškeré možnosti nápravy, které mu 

umožnuje vnitrostátní právo daného státu, který jeho práva porušil. Nezbytné je 

především to, aby byly vyčerpány všechny dostupné a účinné právní prostředky.69 

 

                                                           
67 SCHEU. Úvod do mezinárodního práva veřejného. str. 79 
68 SCHEU. Úvod do mezinárodního práva veřejného. str. 79-80 
69 Podrobněji v následujících podkapitolách 
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Jako čtvrtou podmínku uvádí pan docent Scheu ve své knižní publikaci70 také 

skutečnost, že diplomatická ochrana je především právem státu, nikoliv jeho 

povinností. Neexistuje tedy žádný mezinárodně právní nárok, na základě kterého 

by se mohl jednotlivec této ochrany ve svůj prospěch domoci.71 Toto pravidlo bylo 

judikováno v případu Mezinárodního soudního dvora z roku 1970 Barcelona 

Traction, Light & Power Company Ltd.72, kde byla předmětem sporu mimojiné 

otázka, který stát má volnost vykonat, a který stát má naopak povinnost vykonat 

diplomatickou ochranu.  

3.1. Porušení mezinárodního práva  

Porušení mezinárodního práva vůči osobě cizince se často jeví jako porušení 

vnitrostátního práva. Příkladem může být situace, při které dojde při aplikaci 

vnitrostáního práva k neoprávněné diskriminaci cizince. V takových případech je 

možné diplomatickou ochranu vykonat pouze a až poté, co se poškozená osoba 

nedomohla svých práv prostřednictvím všech obvyklých způsobů, jež jí dává 

k dispozici vnitrostátní právo státu pobytu.73 

  

Nejčastěji se v rámci diplomatické ochrany jedná porušení tzv. minimálního 

cizineckého standardu, kdy jde o rozdílné zacházení s cizinci a vlastními státními 

příslušníky. Státu je však ponechávana volnost, aby poskytl i případně vyšší míru 

ochrany, tedy takovou, jakou poskytuje svým občanům.74 Tento standard lze 

všeobecně charakterizovat také jako povinnost státu, aby respektoval cizince jako 

lidskou bytost.75 Nejedná se o standard na vnitrostátní úrovni, nýbrž na úrovni 

mezinárodní. Pravidla standardu musí být respektována všemi státy za jakékoliv 

situace. Jejich případné porušení by znamenalo porušení primárního práva a 

vytvářelo by tak prostor pro uplatnění diplomatické ochrany. Vzhledem k tomu, že 

se jedná o standard na mezinárodní úrovni a jelikož je z hlediska právní síly 

                                                           
70 SCHEU. Úvod do mezinárodního práva veřejného. str. 
71 SCHEU. Úvod do mezinárodního práva veřejného. str. 80 
72 The Barcelona Traction, Light and Power Company, Ltd. (Belgium v. Spain). Judgement. 
International Court of Justice. 1970. (dále citováno jako Barcelona Traction). Dostupné online na: 
http://www.icj-cij.org/files/case-related/50/050-19700205-JUD-01-00-EN.pdf  
73 POTOČNÝ. ONDŘEJ. Mezinárodní právo. Zvláštní část. s. 66 
74 SCHEU. Úvod do mezinárodního práva. s. 78 
75 ŠTURMA. Právník, 1991. str. 65  

http://www.icj-cij.org/files/case-related/50/050-19700205-JUD-01-00-EN.pdf
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nadřazen vnitrostátní právní úpravě, je nezbytné, aby vnitrostátní úprava nebyla 

v rozporu s mezinárodní úpravou.  

  

Příkladem takového rozporu byl případ Harry Roberts (USA) v. United Mexican 

States. Na základě podezření ze spáchání přestupku byl pan Roberts zatčen 

v Mexiku a byl držen ve vězení po dobu devatenácti měsíců. Během těchto 

devatenácti měsíců byl v cele držen s dalšími čtrnácti vězni, kteří byli mexické 

národnosti. Ve vězení trpěl nedostatkem hygieny, nedostatkem pohybu a byl 

dokonce i opakovaně napadán samotnými dozorci věznice. Vůči Mexiku vznesly 

Spojené státy nároky na odškodnění pro nedostatečnou úroveň zacházení s 

americkým občanem. Mexiko se své replice vyjádřilo tak, že s panem Robertsem 

bylo zacházeno srovnatelně jako s mexickými státními příslušníky, a tedy 

v naprostém souladu s národním standardem zacházení s vězni. Mezinárodní 

tribunál zabývající se tímto případem rozhodl následovně: panu Robertsovi bylo 

přiznáno právo na požadavek dodržování mezinárodního cizineckého standardu a 

ne pouze na přístup a zacházení na vnitrostátní úrovni – tedy ne na národní mexické 

úrovni.76  

 

Pro splnění podmínky, že došlo k porušení mezinárodního práva není rozhodující, 

zda se jedná o škodu na majetku či přímo újmu dotčené osoby. K případům 

konkrétního porušení patří taktéž: zabrání majetku bez náhrady či její poškození, 

nezákonné zatčení, fyzické ublížení či mučení. Jako porušení práv cizince a zároveň 

podklad pro výkon diplomatické ochrany může posloužit rovněž odepření 

spravedlnosti (denegatio iustitiae) ze strany hostitelského státu, avšak za 

předpokladu, že takovým odepřením dojde k naplnění znaků mezinárodně-

protiprávního jednání. Ve většně případech zůstává spor na vnitrostátní úrovni. 

V této fázi je poškozený jednotlivec povinnen využít veškeré dostupné prostředky, 

kterými lze zajistit náhradu jemu způsobené škody či újmy. Při bránění či ztížení 

přístupu k místním soudům a jiným orgánům nebo při vydání nespravedlivého 

rozsudku může následně takovým jednáním dojít k porušení mezinárodní úrovně a 

                                                           
76 Harry Roberts (USA) v. United Mexican States. Judgement. International Tribunal. 1926. [online]. 
Dostupné na: http://legal.un.org/riaa/cases/vol_IV/77-81.pdf  

http://legal.un.org/riaa/cases/vol_IV/77-81.pdf
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je ospravedlnitelným podladem pro požadavek nápravy ze strany domovského státu 

cizince.77 

 

3.2. Státní příslušnost, pouto mezi státem a občanem  

Jako subjekt diplomatické ochrany může vystupovat pouze státní příslušník, 

zejména tedy fyzická osoba. K převzetí diplomatické ochrany může dojít jen ze 

strany takového státu, jenž prokáže, že mezi ním a chráněnou osobou existuje 

opravdový vztah, tzv. genuine link. Diplomatickou ochranu nelze založit, pokud 

tomu tak není.78 

 

Občanství pro účely diplomatické ochrany je upraveno v článku 4 Návrhu, kde je 

uveden demonstrativní výčet způsobů, jimiž lze občanství nabý. Občanství tedy 

může vzniknout na příklad těmito způsoby:  

a) Narozením na území státu (ius soli), kdy státní občanství náleží tomu, kdo 

se narodil na území daného státu. 

b) Děděním (ius sanguinis), přičemž dítě nabývá státní občanství podle 

občanství, které mají jeho rodiče. 

c) Naturalizací, kdy dojde k získání občanství na základě žádosti o udělení 

občanství a současně při splnění stanovených podmínek. 

d) Sukcesí státu, při které původní stát zaniká a vzniká stát nový a s tím 

přechází  práva a povinnosti na nástupnický stát. 

e) Jiným způsobem, pokud to není v rozporu s mezinárodním právem. 

 

Z tohoto příkladného výčtu uvedeného v článku 4 Návrhu vyplývá, že platné 

občanství může vzniknout i dalšími způsoby, než těmi, které jsou v článku 4 

obsaženy. 

 

Státoobčanský vztah je vztah mezi fyzickou osobou (občanem) a státem. 

Vnitrostátní právo79 jednotlivých zemí pak upravuje práva a povinnost, jež 

z takového státoobčanského vztahu vyplývají. Jednotlivé státy si tak mohou 

                                                           
77 AMERASINGHE. Diplomatic Protection. s. 37-39 
78 POTOČNÝ, ONDŘEJ. Mezinárodní právo veřejné: zvláštní část. str. 66 
79 V České republice – Zákon o státním občanství ČR č. 186/2013 Sb.  
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stanovit pravidla pro ziskání či pozbytí občanství, ale jsou zároveň limitováni 

principy a pravidly mezinárodního práva.80 

 

Převzetí nároku cizince na odčinění újmy může učinit domovský stát, pokud tato 

újma cizinci vznikla ze strany státu pobytu porušením povinnosti, která vyplývá 

tomutu státu z mezinárodního práva. Domovský stát může tento nárok převzít a 

uplatňovat jako svůj vlastní nárok. Obsahem nároku tedy bude původní nárok 

cizince (poškozené osoby). Okamžikem převzetí diplomatické ochrany pak 

přechází spor mezi cizincem a státem pobytu z roviny vnitrostátní na úroveň 

mezinárodního práva a vzniká tak mezinárodní spor. Nezbytnou podmínkou nutnou 

pro poskytnutí diplomatické ochrany je skutečnost, že jednotlivce a stát pojí 

skutečný vztah. Diplomatická ochrana může být převzata pouze státem, jež má ve 

vztahu k cizinci takzvaný užší faktický vztah.  Mezinárodní soudní dvůr 

rozhodovoal ve sporu mezi Lichtenštejnskem a Guatemalou o skutečném poutu 

mezi státem a fyzickou osobou v případu Friedricha Nottebohma.81 

 

K tomuto se vyjádřil ve svém rozsudku Mezinárodní soudní dvůr v roce 1955, a to 

ve věci Nottebohm. Pan Friedrich Nottebohm, původně německý státní příslušník, 

se v roce 1905 přestěhoval do Guatemaly, později v roce 1939 se vrátil zpět do 

Evropy, kde po vypuknutí druhé světové války zažádal v témže roce o 

lichtenštejnské občanství. O rok později se opět vrátil do Guatemaly, kde pracoval 

až do roku 1943, kdy z důvodu válečných opatření musel zemi opustit. 

Lichtenštejnsko požadovalo v tomto případě, aby Guatemala poskytla kompenzaci 

za mezinárodně protiprávní jednání proti Friedrichovi Nottebohmovi, který byl 

lichtenštejnským občanem. Avšak, Mezinárodní soudní dvůr tuto žalobu zamítl 

jako neoprávněnou, a to hned z několika důvodů. Ve svém rozsudku Dvůr jako 

důvod pro zamítnutí žaloby uvedl, že mezi panem Nottebohmem a 

Lichtenštejnskem neexistovalo skutečné pouto (tzv. genuine link), neboť samotná 

existence  státního občanství mezi jednotlivcem a státem není dostačující k tomu, 

aby stát byl oprávněn jeho mezinárodní nárok uplatit. Jako další důvod neexistence 

skutečného pouta byla samotná motivace pana Nottebohma při žádosti o udělení 

                                                           
80 Např. Haagská úmluva o některých otázkách střetů zákonů o státním občanství. 1930 a Evropská 
úmluva o státním občanství. 1997.  
81 DAVID, SLADKÝ, ZBOŘIL. Mezinárodní právo veřejné. str. 253 
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státní občanství, a tedy skutečnost, že cílem jeho jednání bylo vydobýt si neutrální 

postavení v době války. Skutečné pouto mezi jednotlivcem a státem může 

samozřejmě vzniknout i na základě nabytí státního občanství, to ale za podmínky, 

že představuje opravdové pouto mezi státem, který občanství udělil a mezi osobou, 

které bylo uděleno. V mezinárodních vztazích se za takové skutečné pouto považuje 

to, které je současně uznáno jinými státy.82 

3.2.1. Problematika domininantního nebo efektivního občanství  

Zásada dominantního nebo efektivního občanství byla aplikována v situacích střetu 

dvojího občanství v jurisprudenci Tribunálu pro vyřešení nároků mezi Íránem a 

USA nebo ve známém případu Nottebohm. Touto spornou otázkou se zabývali 

členové Komise, aby tak vyřešili problematiku, kdy je výkon diplomatické ochrany 

vykonáván státem příslušnosti vůči státu, jehož příslušnot má daná osoba taktéž. 

Zvláštní zpravodaj poukázal na to, že tato otázka byla již řešena ve dvou výše 

uvedených případech.83 

  

Možnost zachovat uplatnění diplomatické ochrany státem příslušnosti dané osoby 

vůči jinému státu, jehož státním příslušníkem je daná osoba také, byl zachován 

v článku 7 Návrhu84. Jak z Návrhu vyplývá, předpokládá se, že se bude jednat o 

ojedinělé situace. Článek 7 dále upravuje podmínky, jež musí být v takové situaci 

splněny. Předmětem posouzení bude, jaké z těchto dvou občanství je převládající 

(predominantní), a pokud se nebude jednat o občanství státu, jež má ochranu 

poskytnout, nebude možné ji vykonat. Dominantní státní příslušnost je nezbytně 

nutná, jak v době vzniku škody, tak i při oficiálním uplatňování nároku.  

 

Nicméně Komise nepoužívá slova „domininantní“ ani „efektivní“, ale 

predominantní, neboť jde o vyjádření prvku relativity, jež naznačuje, že osoba má 

silnější spojení s jedním státem oproti státu druhému. Článek 6 Návrhu upravuje 

také situaci dvojí či víceré příslušnosti. Podle odstavce 1 téhož článku je možné, 

aby jakýkoliv stát příslušnosti osoby vykonal ochranu vůči státu, jehož příslušnost 

                                                           
82 POTOČNÝ, ONDŘEJ. Mezinárodní právo veřejné: zvláštní část. str. 66-67 
83 POTOČNÝ. ONDŘEJ. Mezinárodní právo veřejné. Zvláštní část. str. 68-69 
84 Návrh článků o diplomatické ochraně. 2006.  
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jednotlivec nemá. Z odstavce dva téhož článku pak vyplývá možnost, aby státy, 

jejichž příšlušnost osoba má, vykonaly diplomatickou ochranu společně.85 

 

3.3. Vyčerpání vnitrostátních prostředků a možné výjimky 

Relativně samostatnou problematiku tvoří požadavek, jež musí být splněn před tím, 

než poškozená fyzická osoba v cizím státě požádá svůj domovský stát o výkon 

diplomatické ochrany v její prospěch. Jedná se o vyčerpání vnitrostátních 

opravných prostředků jako podmínky nezbytné ke splnění všech náležitostí 

k uplatnění ochrany. To znamená, že k diplomatické ochraně lze přistoupit pouze 

tehdy, nedosáhla-li poškozená osoba oškodnění na úrovni vnitrostátní.86 

 

Při porušení mezinárodního práva vůči cizinci dochází velice často také k porušení 

práva vnitrostátního, a to ze strany státu pobytu cizince. Z tohoto důvodu patří k 

náležitostem výkonu diplomatické ochrany, mimojiné, vyčerpání všech dostupných 

vnitrostátních opravných prostředků, které cizinci umožňují domoci se svých práv. 

Teprve poté lze převzít neuspokojený nárok státního příslušníka domovským 

státem jako nárok vlastní a uplatnit jej vůči povinnému státu.87 

 

S mezinárodněprávním požadavkem vyčerpání všech dostupných a možných 

vnitrostátních prostředků nápravy počítá i Návrh článků, který tuto podmínku 

zmiňuje konkrétně v části třetí Návrhu.  

 

Nevyužití všech opravných prostředků je důvodem pro zamítnutí žaloby. Příkladem 

takového zamítnutí je rozsudek Mezinárodního soudního dvora ve věci 

Interhandel88 z roku 1959. Účastníky sporu zde byly Spojené státy americké a 

Švýcarsko. Spojené státy americké zabavily jako nepřátelský majetek většinu akcíí 

Korporace pro anilínové barvy a film, která byla inkorporována ve Spojených 

státech amerických. Akcie sice patřily společnosti Interhandel, jež byla registrována 

v Basileji (Švýcarsko), ale ve skutečnosti tvořily majetek společnosti I. G. 

Farbenidustrie z Frankfurtu nad Mohanem (Německo) nebo byly touto společností 

                                                           
85 POTOČNÝ. ONDŘEJ. Mezinárodní právo veřejné. Zvláštní část. str. 69 
86 ČEPELKA. ŠTURMA. Mezinárodní právo veřejné. str. 390 
87 ONDŘEJ. Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní. str. 142-143 
88 Interhandel. str. 27 
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kontrolovány. Švýcarsko se v říjnu 1957 obrátilo na Mezinárodní soudní dvůr a 

požadovalo, aby rozhodl, zda jsou Spojené státy americké povinny společnosti 

Interhandel zabavený majetek vrátit. Dále Švýcarsko požadovalo určení, zda se 

tento spor hodí k soudnímu řízení, smírčímu řízení či arbitráži. O několik dní 

později Švýcarsko požádovala po Mezinárodním soudním dvoru uložení povinnosti 

Spojeným státům americkým spočívájící v nedisponování se zabaveným majetkem 

společnosti Interhandel po dobu projednávání sporu. Soudní dvůr neshledal ve 

svém usnesení důvody pro přijetí takového předběžného opatření. Spojené státy 

americké namítaly nepříslušnost Mezinárodního soudního dvora mimojiné i z 

důvodu, že ze strany společnosti Interhandel nedošlo k vyčerpání všech opravných 

prostředků, jež lze ve Spojených státech amerických uplatnit. Mezinárodní soudní 

dvůr na základě těchto námitek rozhodl, že taková žaloba je nepřípustná.89   

 

Podmínka vyčerpání všech vnitrostátních prostředků nápravy v sobě zahrnuje 

všechny dosažitelné opravné prostředky, např. prostředky administrativní, soudní, 

řádné i mimořádné. Zmírněním této podmínky je požadavek účelnosti, tedy, že 

musí být dána reálná možnost dosáhnutí nápravy, pokud taková možnost není, 

podmínka vyčerpání vnitrostátních opravných prostředků se neaplikuje. 

Pochopitelně se tato podmínka neaplikuje ani za situace, kdy vnitrostátní opravné 

prostředky nejsou vůbec k dispozici, nebo za situace, kdy došlo přímo k poškození 

státu, jež tak brání své vlastní zájmy.90 

 

Toto dává možnost hostitelskému státu vyřešit spor nejprve na vnitrostátní úrovni 

spolu s  poškozeným předtím než přistoupí k řešení prostřednictvím 

mezinárodněprávních mechanismů. Zároveň je tak poškozenému umožněno 

domáhat se nápravy nejprve sám u místních soudních, správních či jiných orgánů.91  

 

Požadavek jednotných prostředků nápravy, který by byl stanoven na 

mezinárodněprávní úrovni, není vzhledem k různorodosti vnistrostátních systémů 

jednotlivých států dobře možný, jak uvádí Komentář k Návrhu článků o 

                                                           
89 POTOČNÝ, ONDŘEJ. Mezinárodní právo veřejné: zvláštní část, str. 66: Judgement, ICJ, Reports, 
1959, p.6 
90 ŠTURMA. Právník. 1991. str. 67 
91 AMERASINGHE. Diplomatic Protection. str. 142 
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diplomatické ochraně.92 V článku 15 Návrhu Komise též uvádí pět příkladu 

výjimek, kdy není nutné trvat na požadavku vyčerpání místních opravných 

prostředků. Uvedené okolnosti jsou následující: 

 

a) nejsou dostupné žádné místní opravné prostředky, které by mohly zajistit 

účinnou náhradu či dostupné sice jsou, ale neumožňují žádnou rozumnou možnost, 

jak náhrady dosáhnout; 

b) existují neodůvodněné a zbytečné průtahy v rámci opravného řízení, které 

jsou zaviněny ze strany odpovědného státu; 

c) neexistuje zde žádný relevantní vztah mezi poškozeným a odpovědným 

státem v okamžiku vzniku škody; 

d) poškozená osoba je vyloučena z možnosti uplatnit vnitrostátní opravné 

prostředky; či  

e) stát odpovědný za způsobení škody sám upustil od požadavku na 

vyčerpání vnitrostátních prostředků nápravy. 

3.4. Nástroje pro výkon diplomatické ochrany 

Stát sám rozhoduje o tom, jaké prostředky použije při výkonu diplomatické ochrany 

a též si sám stanoví způsob odškodnění, jež bude požadovat. Může se jednat o 

jednorázové odškodnění či omluvu. Zde se tedy také uplatní princip diskrece, stejně 

tak jako je zcela na uvážení státu, zda diplomatickou ochranu svému občanu 

poskytne. Článek 19 Návrhu v písm. b) však státům doporučuje, aby braly na 

vědomí názor poškozeného při vymáhání nároku. 

 

V případu Barcelona Traction se Mezinárodní soudní dvůr vyjádřil k volnosti 

výběru a užití nástrojů pro uplatnění diplomatické ochrany takto: „V mezích 

stanovených mezinárodním právem, lze ze strany státu vykonat diplomatickou 

ochranu libovolnými prostředky a v jakémkoliv rozsahu, které jsou považovány za 

vhodné, a to z důvodu, že stát zde uplatňuje své vlastní právo“.93 

 

                                                           
92 Draft Articles on Diplomatic Protection with commentaries. International Law Commission. 
United Nations. [online]. 2006. str. 72-74. (dále citováno jako: Draft Articles on Diplomatic 
Protection with comentaries). Dostupné na: http://www.refworld.org./pdfid/525e7929d.pdf  
93 Barcelona Traction, str. 44 , odst. 78.  

http://www.refworld.org./pdfid/525e7929d.pdf
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Taková diskrece se může jevit jako velmi liberální, nicméně je specifikována 

článkem 1 Návrhu, kde je uvedena možnost států přistoupit k diplomatickému 

jednání či soudnímu řízení. Oficiální komentář k článku 1 Návrhu ve svém bodě 8 

uvádí, že druhá uvedená možnost (soudní řízení) se řadí do kategorie další mírová 

řešení sporů. Diplomatická ochrana musí být vykonána v souladu s právem a pouze 

mírovými prostředky. Diplomatické jednání je představováno veškerými 

zákonnými postupy, jimiž stát informuje druhý stát o svých názorech, stanoviscích, 

obavách a prostech a jehož pomocí vyzývá k šetření či vyjednávání. Jako jiné 

pokojné (mírové) prostředky řešení sporu Komentář uvádí všechny formy 

zákonného urovnávání sporů, od vyjednávání, zprostředkování, smírčího řízení až 

po řešení sporu v rámci arbitrážního či soudního řízení.94 Soudní řížení před 

Mezinárodním soudním dvorem je pomyslným vrcholem, kdy rozhodnutí je pro 

strany závazné a v konečném důsledku se zde určí, jestli je výkon diplomatické 

ochrany oprávněný či nikoli. Další možnou alternativu představuje rozhodčí řízení, 

jeho účinky jsou srovnatelné s řízením soudním, rozhodčí nález je právně závazný, 

původní diskrece diplomatickou ochranu vykonat se mění na ochranu právní. Cílem 

je dosažení kompromisu mezi stranami sporu.95  

 

Jediný limitem, který musí být při volbě prostředku respektován, je zákaz použití 

síly, tedy jednání přímo zakázané obecným mezinárodním právem a ustanovením 

článku 2 odst. 4 Charty OSN.96 Nutno podotknout, že užití síly jako prostředku 

k řešení sporu je již v dnešní době užíváno méně než v minulosti, nicméně je nutné 

trvat na dodržování zákazu použití síly a hrozby silou při výkonu diplomatické 

ochrany.97 Jedinou možnou výjimkou z tohoto zákazu tvoří právo na sebeobranu.98 

Právo na sebeobranu bylo zmíněno i v  případu Mezinárodního soudního dvora  ve 

věci Nikaragua v. Spojené státy americké99, kde bylo konstatováno, že právo na 

                                                           
94  Draft Articles on Diplomatic Protection with commentaries. str. 3. bod 8 
95 ČEPELKA, ŠTURMA. Mezinárodní právo veřejné. str. 368 
96 Charta Organizace spojených národů a Statut Mezinárodního soudního dvora. Organizace 
spojených národů. Informační centrum OSN v Praze. [online]. 2005. [cit. 19.2.2019]. (dále jen 
„Charta Organizace spojených národů). Dostupné na: http://www.osn.cz/wp-
content/uploads/2015/03/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-
soudniho-dvora.pdf  
97 ČEPELKA, Čestmír; JÍLEK, Dalibor; ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní odpovědnost. 1.vyd.Brno: 
Masarykova univerzita. 2003. Str. 55 
98 Charta Organizace spojených národů. Čl. 51 
99 Nicaragua v. United States of America. Judgement. 1986. International Court of Justice. [online]. 
Dostupné na: https://www.icj-cij.org/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf  

http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf
http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf
http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf
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sebeobranu je přirozeným právem států vycházející z obyčejového práva.100 

Důvodem této výjimky ze zákazu použití síly je ochrana státních příslušníků a 

snaha zabránit vzniku dalších škod. Použití síly však nesmí být použito jako odveta 

za škody již způsobené. 

  

                                                           
100 AMERASINGHE. Diplomatic Protection. str. 30  
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4. Diplomatická ochrana fyzických a právnických osob 

Následující kapitola zmiňuje základy diplomatické ochrany fyzických a 

právnických osob a související judikaturu. Zmíněny jsou taktéž pojmy jako 

teritoriální a personální kompetence státu. Na konci této kapitoly je ještě objasněn 

rozdíl mezi diplomatickou ochranou a ochranou konzulární, neboť tyto dva pojmy 

bývají často mylně zaměňovány jako synonyma. Dále bude i okrajově zmíněna 

možnost poskytnutí diplomatické či konzulární ochrany podle ustanovení článku 23 

Smlouvy o fungování Evropské unie. 

4.1. Teritoriální kompetence státu 

Jak již bylo uvedeno výše, diplomatická ochrana je vykonávána státem ve prospěch 

státních příslušníků daného státu, jejichž práva byla porušena v jiném státě.101 

Nejvýznamnějším a zároveň základním mezinárodněprávním titulem státu je jeho 

teritoriální kompetence, kdy je stát oprávněn výlučným způsobem podrobit své 

moci veškeré osoby a věci nacházející se na jeho území. Výlučný způsob se 

projevuje jako oprávnění vyloučit na svém území výkon jiné svrchované moci za 

předpokladu, že jiná mezinárodně právní norma nepřikazuje, aby se této výlučné 

moci vzdal v její prospěch. Tím může být  situace, kdy je stát povinnen se zdržet 

své výlučnosti ve prospěch jiného – například situace, kdy dochází k pokojnému 

proplouvání lodí cizího státu pobřežními vodami či situace, ke kterým dochází 

v souvislosti s postavením diplomatických a konzulárních pracovníků.102  

4.2. Diplomatická ochrana fyzických osob 

4.2.1. Personální kompetence státu 

Na základě uděleného občanství fyzickým či právnickým osobám103 vzniká státu 

kompetenční titul v podobě personální kompetence nad osobami fyzickými a 

v případě registrace i nad osobami právnickými. Personální kompetence není 

výlučná. Jak bylo judikováno v případu Mavrommatis Palestine Concessions104, 

kde bylo jako stěžejní princip mezinárodního práva uvedeno oprávnění státu chránit 

                                                           
101 SCHEU. Úvod do mezinárodního práva veřejného. str.79. 
102 MALENOVSKÝ. Mezinárodní právo veřejné. str. 115 
103 V případě právnických osob nehovoříme o občanství, ale o státní příslušnosti. 
104 Mavrommatis Palestine Concessions (Greece v. Great Britain). Judgement. Permanent Court of 
International Justice, 1924, series A02, str. 12 (dále citováno jako Mavrommatis Palestine 
Concessions). [cit. dne 21.10.2018] Dostupné na: http://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-
international-justice/serie_A/A_02/06_Mavrommatis_en_Palestine_Arret.pdf  

http://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-justice/serie_A/A_02/06_Mavrommatis_en_Palestine_Arret.pdf
http://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-justice/serie_A/A_02/06_Mavrommatis_en_Palestine_Arret.pdf
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své subjekty, u kterých došlo k poškození v důsledku jednání cizího státu, a které 

bylo v rozporu s mezinárodním právem, přičemž tento stát neumožnil subjektům, 

aby dosáhly uspokojení prostřednictvím obvyklých prostředků. Pro to, aby 

personální kompetence mohla být upřednostněna a uznána ostatními státy je 

nezbytné, aby zde přítomný občanský vztah měl vlastnosti definované 

Mezinárodním soudním dvorem105 ve věci Nottebohm (1955): „Občanství je 

právním svazkem, jehož základem je (….) skutečné spojení existence, zájmů a pocitů 

spolu s existencí vzájemných práv a povinností“, a tedy aby šlo o skutečné pouto 

mezi státem a občanem nazývané také jako pravidlo tzv. užšího faktického 

vztahu.106  

 

Personální kompetence slouží v porovnání s teritoriální pouze jako doplňková. 

Nejčastěji teritoriální kompetence převáží kompetenci personální a dojde 

k uplatnění vůči všem osobám nacházejícím se na území daného státu (včetně 

neobčanů). Samostatně se personální kompetence uplatní pouze vůči občanům, 

kteří se nacházejí za hranicemi domovského státu.107 

 

Úpravu vstupu a pobytu cizince na státním území, stejně tak jako jeho odchod, 

stanovuje zpravidla každý stát v rámci svého vnitrostátního práva. Nicméně se 

nejedná o absolutní volnost, v mnoha ohledech je tato volnost omezena jednak 

mezinárodními smlouvy, které stát uzavřel s jinými státy a dále pak omezeními 

plynoucími z obecného mezinárodního práva.108  

 

Obecné mezinárodní právo samo o sobě neopravňuje stát, aby požadoval po jiném 

státu přijetí jeho státních příslušníků (fyzických a právnických osob), pokud tuto 

povinnost nestanoví zvláštní mezinárodní smlouvy. V ostatních případech zůstává 

ponecháno na rozhodnutí státu – na jeho diskreci, tedy volném uvážení, zda je na 

své území či jinou část svého teritoria spadající pod svou územní výsost přijme či 

nikoliv.109 

 

                                                           
105 MALENOVSKÝ. Mezinárodní právo veřejné. str. 115-116 
106 Nottebohm (Lichtenstein vs. Guatemala).  Judgement. International Court of Justice. 1955. 
107 MALENOVSKÝ. Mezinárodní právo veřejné. str. 116 
108 ČEPELKA, ŠTURMA. Mezinárodní právo veřejné. str. 347 
109 ČEPELKA. ŠTURMA. Mezinárodní právo veřejné. str. 347 
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Jednotlivci jsou ve většině případů pouze držiteli výhod, jež pro ně nepřímo 

vyplývají prostřednictvím státu z mezinárodního práva. V případě jednotlivců 

stanovuje mezinárodní právo povinnost státu tyto určené výhody zakotvit v rámci 

vnitrostátního práva jako subjektivní vnitrostátní právo. V jistých oblastech lze 

jednotlivce marginálně (okrajově) považovat za subjekt mezinárodního práva. 

Avšak postavení jednotlivce jako subjektu mezinárodního práva se vždy odvozuje 

od státu. V současné době se subjektivita jednotlivců projevuje zejména v oblastech 

jako jsou: mezinárodní ochrana lidských práv, otázky ochrany mezinárodních 

investic a trestní odpovědnost jednotlivce za zločiny spáchané podle mezinárodního 

práva.110 

 

Pro určení právního postavení jednotlivce je rozhodující, zda existují takové zájmy, 

které mezinárodní právo chrání i bez konkrétního přivolení státní moci. V takovém 

případě se jedná o tzv. ochranu obecným mezinárodním právem. Pokud jde o 

ochranu i proti konkrétní vůli takové státní moci, pak hovoříme o tzv. ochraně 

kogentními normami mezinárodního práva. Takové oprávněné zájmy jednotlivce, 

které mezinárodní právo chrání bez ohledu na souhlas či nesouhlas konkrétního 

státu, jsou základními lidskými právy. Tato základní práva (právo na život, 

svobodu, důstojnost a zdraví) jsou chráněna kogentními normami mezinárodního 

práva, od kterých se státy nemohou jednostranně odchýlit, ani je partikulárně 

derogovat.111 To potvrzuje článek 4 odst. 2 Mezinárodního paktu o občanských a 

lidských právech z roku 1966, v němž je zakotven zákaz omezení těchto základních 

lidských práv112.  

 

Jako výraz postavení jednotlivce jako subjektu mezinárodního práva lze uvést 

například oprávnění obracet se se stížnostmi, upozorněními či peticemi k různým 

mezinárodním orgánům na základě svých porušených lidských práv, jež byly státy 

porušeny. Přístup k mezinárodním orgánům je jednotlivcům zajištěn 

prostřednictvím mezinárodních smluv univerzálních či regionálních.113 

                                                           
110 ONDŘEJ, Jan. Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk. 2009. 
str. 123 (dále citováno jako: ONDŘEJ. Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní.) 
111 ONDŘEJ. Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní. str. 123 
112 Mezinárodní pakt o občanských a lidských právech. 1966. Čl. 4, odst. 2 
113 ONDŘEJ. Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní. str. 123 
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4.3. Diplomatická ochrana právnických osob 

Vedle fyzické osoby může být subjektem diplomatické ochrany rovněž osoba 

právnická. Rozhodujícím kritériem pro určení příslušnosti právnické osoby je stát 

sídla právnické osoby či případně právo státu, podle kterého byla právnická osoba 

inkorporována. Mnohdy státy taktéž uplatňují kritérium kontroly, kdy se zkoumá, 

kde účastníci určitého státu vykonávají rozhodující vliv při tvorbě vůle právnické 

osoby.114 

 

Co se týče diplomatické ochrany právnických osob je stěžejním rozhodnutím 

Mezinárodního soudního dvora spor ve věci Interhandel (1959) či spor ve věci 

Barcelona Traction (1970). Jednotlivec nemůže omezit volnost státu v uvážení, zda 

diplomatickou ochranu poskytne či nikoliv. Z toho vyplývá skutečnost, že 

jednotlivec se nemůže vzdát diplomatické ochrany, pokud by se totiž vzdal115  

diplomatické ochrany ze strany svého domovského státu, bylo by takové jednání 

(ujednání) právně neplatné (tzv. Calvova doložka116).117 

 

Problematikou diplomatické ochrany u právnických osob se zabýval Mezinárodní 

soudní dvůr v rozsudku týkajícím se společnosti Barcelona Traction ve svém 

rozsudku z roku 1970. Šlo o spor mezi Belgií a Španělskem. Předmětem sporu byla 

náhrada škody vzniklá belgickým příslušníkům, kteří vlastnili majoritu akcií dané 

společnosti. Belgie vznesla nárok na náhradu škody proti Španělsku. Mezinárodní 

soudní dvůr nejprve řešil problematiku příslušnosti právnické osoby. Pro účely 

diplomatické ochrany v otázce právnických osob je mezinárodní právo jen v 

omezené míře založeno na analogii s úpravou příslušnosti jednotlivců. Podle 

tradičního pravidla je diplomatická ochrana na straně státu, podle jehož práva došlo 

k založení či na jehož území je registrováno úřední sídlo právnické osoby. Soudní 

dvůr ve svém rozsudku podotkl následující118 : „praxe některých států pro 

poskytnutí diplomatické ochrany společnosti založené podle jejich práva byla 

                                                           
114 Pozn. Příkladem je vlastnictví většiny akcií obchodní společnosti 
115 Například ve formě smlouvy se státem pobytu. 
116 Podrobněji v podkapitole Calvova doložka 
117 DAVID, Vladislav, SLADKÝ, Pavel. ZBOŘIL, František.  Mezinárodní právo veřejné: vysokoškolská 
právnická učebnice. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Linde. 2005. Vysokoškolské právnické učebnice. 
str. 253. (dále citováno jako DAVID, SLADKÝ, ZBOŘIL. Mezinárodní právo veřejné.) 
118 POTOČNÝ, ONDŘEJ. Mezinárodní právo veřejné: zvláštní část, str. 67 
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skutečně založena na skutečnosti, že sídlo nebo vedení nebo centrum kontroly bylo 

na jejich území nebo většinu nebo podstatnou část akcií (podílu) vlastnili příslušníci 

daného státu. Pouze v takových případech bylo shledáno, že mezi právnickou 

osobou a státem existuje skutečný vztah podobný jiným odvětvím mezinárodního 

práva“.119 Soudní dvůr mimojiné dospěl k názoru, že co se týče diplomatické 

ochrany právnických osob není zde žádný důkaz skutečného pouta, jež by byl 

všeobecně uznáván. Diplomatickou ochranu akcionářů odmítl Soudní dvůr vykonat 

z důvodu obavy o vytvoření prostředí pro konkurující diplomatické nároky a 

vytvoření atmosféry zmatku a nejistoty v ekonomických vztazích na mezinárodním 

poli i z toho důvodu, že ve společnosti jsou akcie velmi roztříštěny a často se mění 

jejich majitel.120 

 

Na základě případu Barcelona Traction lze dovodit, že podle obecného 

mezinárodního práva je základem pro určení příslušnosti právnické osoby pouze 

sídlo či inkorporace právnické osoby, nikoliv kritérium kontroly.121 Nicméně 

kritérium kontroly může být obsahem mezinárodních smluv.122 

4.4. Diplomatická a konzulární ochrana 

Zaměňování diplomatické ochrany a ochrany konzulární bývá ze strany laické 

veřejnosti velice časté. Pro případ, kdy jde o ochranu činnosti konzulů, hovoříme o 

tzv. konzulární ochraně, nikoliv o ochraně diplomatické. Nejedná se v žádném 

případě o totožné pojmy. Ochrana konzulární má více „dennodenní“ charakter. 

Konzulární ochrana neinternacionalizuje nárok jednotlivce ale zahrnuje možnost  

konzulárních pracovníků „odvolat se“ k vnitrostátnímu pořádku státu, kde byla 

práva jednotlivce porušena. Kromě toho, diplomatická ochrana není funkční 

ochranou, ve které mezinárodní organizace, více než stát, vykonávají své právo 

dožadovat se mezinárodního soudního řízení jménem poškozeného jednotlivce.123 

Společné oběma těmto institutům je jejich cíl, kterým je pomoc vlastním státním 

                                                           
119 Barcelona Traction. 1970. Doplnit konkrétní část rozsudku a přidat angl.znění 
120 POTOČNÝ, ONDŘEJ. Mezinárodní právo veřejné: zvláštní část, str. 67: Barcelona Traction. 1970. 
paragraph 96 of the decision. [cit. dne 7.11.2018] Dostupné na: https://www.icj-cij.org/files/case-
related/50/050-19700205-JUD-01-00-EN.pdf  
121 POTOČNÝ, ONDŘEJ. Mezinárodní právo veřejné: zvláštní část. str. 67-68 
122 Pozn. Například Smlouva o ochraně a podpoře investic, čl. 1 odst. 1 písm. a) dohody mezi USA a 
ČSFR z roku 1991; Smlouva o přátelství, obchodu a plavbě mezi Itálií a USA z roku 1948 
123 LEYS. Diplomatic Protection and Individuals Rights: A Complementary Approach. Str. 6 

https://www.icj-cij.org/files/case-related/50/050-19700205-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/50/050-19700205-JUD-01-00-EN.pdf
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příslušníkům v zahraničí, pokud se nechází v určité tíživé situaci, ale každý ze 

zmíněných institutů toho dosahuje jiným způsobem a za rozdílných podmínek.  

Vídeňská úmluva o konzulárních stycích z roku 1963 upravuje konzulární 

ochranu.124 Konzulární činnost může být vykonávána prostřednictvím diplomatické 

mise či konzulem. Konzulární činností je pomoc poskytnutá občanům 

v rozmanitých životních situacích, kdy se občané ocitnou v nouzi a nejsou schopni 

takovou situaci vyřešit vlastními silami. Například může jít o poskytnutí právní 

pomoci, pomoc při ztrátě osobních dokladů, pomoc při nehodách, při závažné újmě 

na zdraví a nebo při omezení osobní svobody.125 V případě konzulární činnosti není 

podstatné, zda došlo k porušení mezinárodního práva ze strany hostitelského státu 

vůči občanovi druhého státu. Taková činnost přímo nesměřuje proti samotnému 

státu.126 Charakter konzulární ochrany je preventivní a nemusí tedy před jejím 

uplatněním dojít k žádnému poruchovému stavu. 

 

V případě diplomatické ochrany jde naopak o nápravu, která nastupuje jako 

následek po porušení mezinárodního práva. Náprava je realizována samotnými 

státy. U diplomatické ochrany je také,  jako nezbytná podmínka pro její uplatnění, 

nutné nejprve vyčerpat veškeré dostupné a možné vnitrostátní opravné prostředky 

právní ochrany, u konzulární ochrany toto nutné není. Je pouze na uvážení 

poškozeného občana, jestli konzulární ochranu sám vyhledá. Spor u konzulární 

ochrany zůstává stále na vnitrostátní úrovni, zatímco u diplomatické ochrany se 

z vnitrostátního sporu stává spor mezinárodní127. 

 

Kodifikace obsažené ve Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích z roku 1961 a 

Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích z roku 1963 garantuje vedle obyčejového 

mezinárodního práva taktéž ochranu diplomatů a konzulů a jejich rodinných 

příslušníků před újmou, která by jim mohla být způsobena státem. Pokud byla těmto 

osobám způsobena újma, tak bez ohledu na státnítní příslušnost konkrétního 

diplomata či konzula, je přímo přičitatelná jako přímá újma státu.  

                                                           
124 Vienna Convention on Consular Relations. United Nations Conference on Consular Relations 
[online]. 1963. [cit. 15.2.2019]. Dostupné na: 
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963.pdf  
125 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky [online]. [cit. 2019-02-16]. Dostupné z: 
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/konzularni_sluzba/index.html  
126 AMERASINGHE. Diplomatic Protection. str. 45-46. 
127 Draft Articles on Diplomatic Protection with commentaries.  

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963.pdf
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/konzularni_sluzba/index.html
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Tento princip byl potvrzen Mezinárodním soudním dvorem v případu 

Diplomatického a konzulárního personálu v Teheránu.128 Dalšími případy 

týkajícími se stejné problematiky, kterými se Mezinárodní soudní dvůr zabýval, 

byly případy Avena129 a případ LaGrand130. Objektem zkoumání v těchto případech 

bylo porušení článku 36 Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích, neboť na jeho 

základě měl být umožněn styk konzulů s příslušníky vysílajícího státu. V obou 

těchto případech došlo ze strany USA k porušení Vídeňské úmluvy a individuální 

práva z ní vyplývající mohla být předmětem diplomatické ochrany.  

 

Co se týče rozlišení diplomatické ochrany a ochrany konzulární, tak Komentář 

k Návrhu se nijak nesnaží specifikovat jejich rozdílnosti, pouze stanovuje 

podmínky pro diplomatickou ochranu a zároveň uvádí, že je nelze použít 

v souvislosti s ochranou konzulární.131 

 

Dalším postatným rozdílem je také skutečnost, že konzulární ochrana byla 

kodifikována právě zmiňovanou Vídeňskou úmluvou o konzulárních stycích a 

bilaterálními smlouvami, zatímco institut diplomatické ochrany se takové 

kodifikace zatím nedočkal.  

4.5. Diplomatická ochrana podle Smlouvy o fungování EU 

Z článku 23 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) vyplývá, že 

každý občan Evropské unie (dále jen „EU“), který se nachází na území třetího státu, 

kde členský stát příslušnosti občana nemá zastoupení, má právo na poskytnutí 

diplomatické či konzulární ochrany ze strany kteréhokoliv členského státu EU za 

podmínek stejných jako jsou podmínky stanovené pro státní příslušníky daného 

státu. Členské státy EU musí postupovat tak, aby přijaly nezbytná opatření a 

zahájily mezinárodní jednání potřebná pro zajištění takové ochrany.132 Nabízí se 

                                                           
128 Diplomatic and Consular Staff in Teheran (United States of America v. Iran). Judgement. 
International Court of Justice. 1980. Dostupné na: https://www.icj-cij.org/files/case-
related/64/064-19800524-JUD-01-00-EN.pdf  
129 Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America). Judgement. 
International Court of Justice. 2004. Dostupné na: https://www.icj-cij.org/files/case-
related/128/128-20040331-JUD-01-00-EN.pdf  
130 LaGrand (Germany v. United States of America). Judgement. International Court of Justice. 
2001. Dostupné na: https://www.icj-cij.org/files/case-related/104/104-20010627-JUD-01-00-
EN.pdf  
131 Draft Articles on Diplomatic Protection with commentaries, str. 28 
132 Smlouva o fungování Evropské unie (konsolidované znění), čl. 23 

https://www.icj-cij.org/files/case-related/64/064-19800524-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/64/064-19800524-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/128/128-20040331-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/128/128-20040331-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/104/104-20010627-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/104/104-20010627-JUD-01-00-EN.pdf
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otázky, zda se jedná o diplomatickou ochranu definovanou mezinárodním právem, 

nebo zda se spíš jedná o formu konzulární pomoci.133 Občanství EU má každý, kdo 

je zároveň občanem některého z členských států Evroské unie, nicméně otázkou 

zůstává, zda toto občanství EU dosahuje kvalit občanství jednotlivých států. 

V tomto případě ochrana poskytována občanům EU na základě ustanovení článku 

23 SFEU představuje zvláštní formu konzulární pomoci.134 

  

                                                           
133 PAVLOVIČ, Peter. Protection of EU Citizen According to Art. 23 TFEU: Diplomatic Protection 

as Defined by International Law? AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, Hradec 

Králové: Magnanimitas, 2012, roč. 2, č. 1, s. 30-33. ISSN 1804-7890. [online]. [cit. 26.2.2019]. str. 

31-32. Dostupné na: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/0201/papers/A_pavlovic.pdf  
134 PAVLOVIČ, Peter. Protection of EU Citizen According to Art. 23 TFEU: Diplomatic Protection 

as Defined by International Law? Str. 32 

http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/0201/papers/A_pavlovic.pdf
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5. Vývojové snahy o kodifikaci diplomatické ochrany 

Tato kapitola je zaměřena především na stručný popis historického vývoje institutu 

diplomatické ochrany. Budou zde popsány důvody a okolnosti, které vedly ke 

vzniku takového právního institutu. Pozornost bude věnována zejména aktivitám 

Komise pro mezinárodní právo v posledních letech, které zejména souvisí s 

Návrhem článků o diplomatické ochraně z roku 2006. Dále bude proveden rozbor 

jednotlivých vybraných článků Návrhu a shrnutí možných přínosů v situaci, kdy by 

byl takový Návrh státy schválen. V této kapitole budou stručně popsány také 

mezinárodní smlouvy o lidských právech související s tématem. 

 

Idea kodifikace mezinárodního práva je starší než samotné snahy a výsledky na 

úrovni mezivládní. Snahy o kodifikaci vycházely zejméně z přesvědčení, že v psané 

podobě by mezinárodní právo odstranilo jistou neurčitost mezinárodních obyčejů a 

zaplnilo tak mezery v práci a tím pádem i stanovilo přesnější obsah obecných zásad. 

Nejstarší kodifikační snahy pochází zejména od různých soukromých institucí, 

které sice samy nemohly kodifikaci mezinárodního práva zajistit, nicméně měly 

částečně vliv na jeho progresivní rozvoj.135 

 

Problematiku diplomatické ochrany lze upravit dvěma typy pravidel, a to pravidly 

primárními a pravidly sekundárními. Primární pravidla stanovují, jakým způsobem 

dojde k uplatnění daného práva, zatímco sekundární pravidla stanoví podmínky, za 

kterých lze dané právo navrhovat.136 Úzce spjat s diplomatickou ochranou je, jak 

již bylo zmíněno v kapitole 1,  institut mezinárodní odpovědnosti. Ten byl 

však zpracován zvlášť formou pravidel primárních i sekundárních v Návrhu článků 

o mezinárodní odpovědnosti, zatímco diplomatická ochrana byla upravena pouze 

pravidly sekundárními. Záměrně se tak autoři Návrhu článků v čele s Johnem R. 

Dugardem vyhli pravidlům primárním. 

                                                           
135 ČEPELKA, Čestmír. ŠTURMA, Pavel. BÍLKOVÁ, Veronika. Kodifikace a rozvoj 

mezinárodního práva: Historie kodifikace mezinárodního práv. str. 18. (dále jako: 

ČEPELKA, ŠTURMA, BÍLKOVÁ.Kodifikace a rozvoj mezinárodního práva.). 

136 ČEPELKA, ŠTURMA. Mezinárodní právo veřejné. str.120-121. 
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5.1. Historický exkurz 

Právo týkající se diplomatické ochrany se vyčlenilo jako část mezinárodního práva 

po Vestfálském míru v 1648, jež mělo za následek rozvoj národního státu a 

moderního mezinárodního práva. Diplomatická ochrana se objevuje poprvé od 

druhé poloviny 18. století, pokud tedy pomineme Vattelovu teorii fikce 

zmiňovanou v podkapitole Teorie fikce.137 Institut diplomatické ochrany tak jak je 

právně koncipován, zahrnuje do jisté míry procedurální aspekty týkající se 

sekundárních nápravných povinností a práv na poskytnutí ochrany cizinců. Jedná 

se zejména o prosazování odpovědnosti států mírovými prostředky a zahrnuje 

sekundární pravidla, hmotné právo a primární pravidla jsou určena podle 

cizineckého práva. Diplomatická ochrana zahrnuje jistá sekundární pravidla 

týkající se způsobilosti k uplatňování nároků nároků a upravující požadavky jako 

je například vyčerpání vnitrostátních opravných prostředků.138 

 

Snahy o omezení diplomatické ochrany ze strany států Latinské Ameriky se 

projevily zejména koncem 19. století, a to právě tam, kde pro ně byly ideální 

podmínky. V Monreově doktríně z roku 1823 lze již spatřovat jisté politické 

předpoklady pro takové omezení. Jednalo se o prohlášení tehdejšího prezidenta 

Spojených států amerických ohledně toho, že území amerického kontinentu nemůže 

být kolonizováno kterýmkoliv evropským státem a každý případný takový pokus 

bude posuzován jako snaha o rozšíření moci na americký kontinent a Spojené státy 

americké to budou považovat za ohrožení míru a bezpečnosti. Monreova doktrína 

v té době sehrála jednoznačně pozitivní roli, neboť hlavním cílem byla ochrana 

bývalé španělské kolonie v Latinské Americe. I přes tuto doktrínu však docházelo 

ze strany evropských států k pokusům o diplomatickou či ozbrojenou intervenci, 

jejichž cílem bylo vymoci splacení státního dluhu či náhrada škody, ke kterým 

docházela často v důsledku státních převratů a tyto škody vznikaly jejich státním 

příslušníkům. 139 

 

Dragova doktrína přijatá v roce 1902 jako reakce na kolektivní intervenci ze strany 

Velké Británie, Itálie a Německa ve Venezuele. Tato doktrína obsahovala zásadu, 

                                                           
137 AMERASINGHE. Diplomatic Protection. str. 1. 
138 AMERASINGHE. Diplomatic Protection. str. 21. 
139 ŠTURMA. Právník. 1991. str. 69.  
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že: „veřejný dluh nezakládá právo na intervenci, ani na okupaci území amerického 

státu kteroukoliv evropskou mocností“. Doktrína později posloužila jako základ pro 

Úmluvu omezující užívání moci při vymáhání smlouvních dluhů – tzv. Drago-

Porterova konvence.140 Přijetím Drago-Porterovy Úmluvy, respektive jejím 

začleněním do Úmluvy o pokojném řešení sporů v roce 1907 ztratila Calvova 

doložka na svém významu.141 Drago-Porterova konvence však byla překonána 

kogentním zákazem použití síly, jež v současné době tvoří základ obecného 

mezinárodního práva.142 

 

V souladu s chápáním mezinárodní ochrany lidských práv, které byly vyjádřeny 

v roce 1948 ve Všeobecné deklaraci lidských práv jako lidská práva náležící 

každému člověku bez rozdílu, došlo v nemalé míře o zúžení rozdílu mezi právy 

občanů a cizinců. Jako následek tohoto, došlo k poklesu vnímaného významu 

diplomatické ochrany. Poválečný svět, který byl rozdělen ideologicky a 

ekonomicky totiž vnímal diplomatickou ochranu jako nástroj „mocenských“ států, 

jak se domoci znárodněného zahraničního majetku.143  

 

Před přijetím úmluvy o lidských právech po druhé světové válce nebyly technicky 

dostupné žádné postupy,  jako takové,  které jsou dnes k dispozici jednotlivci v 

rámci mezivládního práva umožňující požadovat nápravu ochranu po vlastním 

státě. Avšak, pokud byla porušena některá z práv jednotlivce týkajících se 

zacházení s cizincem v souvislosti s mezinárodním cizineckým standardem a 

srovnatelného se současnými lidskými právy, která byla porušena cizím státem, 

mohl domovský stát poškozeného jednotlivce zasáhnout, aby ho ochránil před 

nepravostmi, které utrpěl. Na teoretické úrovni byla diplomatická ochrana 

univerzální, v praxi to byly především vyspělé západní státy, které tuto výsadu 

vykonávaly. Zároveň to byly především státy, které měly své státní příslušníky v 

zahraničí a mohly nejlépe zasáhnout, aby ochránily své státní příslušníky, se 

kterými nebylo zacházeno v souladu s tehdy běžnými standardy stanovenými 

danými ostatními státy. Pochopitelně, diplomatická ochrana tohoto druhy byla 

                                                           
140 ŠTURMA. Právník. 1991. str. 70. 
141 BALAŠ Vladimír. Soumrak BIT v EU? Acta Universitatis Carolinae – Iuridica 2. 2016. Vol. 

LXII. str. 105-125. str.  113. 
142 ŠTURMA. Právník. 1991. str. 70. 
143 MALENOVSKÝ. Mezinárodní právo veřejné. str. 286 
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viděna mezi rozvojovými státy, zejména v Latinské Americe, jako diskriminační 

výkon moci více než jako způsob ochrany práv svých občanů.144 

 

Historicky první mezivládní snahou o kodifikaci mezinárodního práva je zmiňován 

Vídeňský kongres (1814-1815), kde byl přijat tzv. Vídeňský reglement145.  Další 

významnou konferencí byla Haagská mírová konference (1899 a 1907). Haagská 

mírová konference však skončila nezdarem. Velká část přijatých úmluv v té době 

představovala přínos zejména k rozvoji mezinárodního práva spočívající ve tvorbě 

nových pravidel, více než v jeho kodifikaci.146 

5.2. Komise OSN pro mezinárodní právo  

Pro usnadnění kodifikačních prací byla Valným shromážděním OSN vytvořena 

Komise pro mezinárodní právo147, která v roce 1949 uskutečnila své první zasedání. 

Cílem Komise je podporovat rozvoj mezinárodního práva a jeho kodifikaci.148 Na 

kodifikaci mezinárodního práva se kromě Komise OSN149 podílí také Šestý výbor 

Valného shromáždění OSN.150  

 

V posledních desetiletím měl prudký vývoj mezinárodního práva, směřující k 

upevňování postavení jednotlivce a zajištění jeho práv, spolu s proměnou institutu 

mezinárodní odpovědnosti za následek také úvahy o změně obsahu pravidel o 

diplomatické ochraně. To vzbudilo zájem Komise pro mezinárodní právo, která 

započala jednání ohledně nového posouzení institutu diplomatické ochrany. 

Výsledkem tohoto snažení byl návrh celkem 19 článků, který byl předložen spolu 

s doporučením Valnému shromáždění OSN, aby na jeho základě vypracovalo 

mezinárodní úmluvu. 

                                                           
144 AMERASINGHE. Diplomatic Protection. str. 21 
145 Pravidla o režimu mezinárodních řek, zákazu obchodu s otroky a o třídách diplomatických 
zástupců. 
146 ČEPELKA, ŠTURMA, BÍLKOVÁ.Kodifikace a rozvoj mezinárodního práva. str. 19. 
147 Jejím bezprostředním předchůdcem byl Výbor pro progresivní rozvoj mezinárodního práva a 
jeho kodifikaci. V roce 1947 však na svém zasedání přijali zprávu, která doporučovala zřízení 
Komise pro mezinárodní právo, a jež byla složena z nezávislých odborníků. 
148 E-Justice [online]. [cit. 2019-02-15]. Dostupné z: https://e-
justice.europa.eu/content_international_law-10-cs.do  
149 Pozn. V tomto směru jsou významná taktéž setkávání právních poradců ministerstev 
zahraničních věcí na půdě Rady Evropy – tzv. CAHDI a dále i pracovní skupiny Rady EU pro 
mezinárodní právo veřejné – tzv. COJUR. 
150 DAVID, SLADKÝ. Mezinárodní právo veřejné. str. 122 

https://e-justice.europa.eu/content_international_law-10-cs.do
https://e-justice.europa.eu/content_international_law-10-cs.do
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Obsahem Návrhu byla především „tradiční“ obyčejová pravidla obecného 

mezinárodního práva upravující výkon diplomatické ochrany. Podle Návrhu v 

současné praxi států při ochraně zahraničních investic151 a lidských práv zatím 

nevyvolalo žádné podstatné změny v platném mezinárodněprávním rámci.152 

 

Schválený návrh článků byl předložen Valnému shromáždění OSN, které se 

návrhem zaobíralo na svém 61. zasedání v roce 2006. Členské státy byly Valným 

shromážděním vyzvány k předložení svých komentářů a přípomínek týkajících se 

zamýšlené úmluvy. Návrh článků měl být využit jako podklad pro tvorbu 

mezinárodní úmluvy o diplomatické ochraně, což bylo stanoveno jako program 62. 

zasedání naplánovaného na rok 2007.153 

  

                                                           
151 Existuje více než dva tisíce dvoustranných dohod o ochraně investic 
152 MALENOVSKÝ. Mezinárodní právo veřejné, obecná část. str. 305 
153 Resolution 61/35. Sixty-first session. General Assembly of the United Nations. United Nations 
[online]. 2006. [cit. dne 20.10.2018]. Dostupné na: 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=a/61/49(Vol.I)  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=a/61/49(Vol.I)
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6. Návrh článků Komise OSN pro mezinárodní právo 

Tato kapitola je zaměřena především na rozbor Návrhu článků o diplomatické 

ochraně přijaté Komisí OSN pro mezinárodní právo z roku 2006, jež byla 

předložena Valnému shromáždění. Nejprve bude nastíněn historický proces 

vedoucí ke schválení Návrhu. V rámci této kapitoly budou zhodnoceny vybrané 

články Návrhu a jejich možné přínosy, případně nedostatky. Určité články Návrhu 

byly popsány také v rámci jiných kapitol. Zmíněno bude také stanovisko České 

republiky. 

 

Komise pro mezinárodní právo i nadále zastává poněkud rigidní přístup k pojetí 

diplomatické ochrany coby práva, které přísluší jen státu. Ve 20. století mnoho států 

ve svých vnitrostátních úpravách s diplomatickou ochranou nakládá jako s právem 

jednotlivce a na základě toho stanoví povinnost (na ústavní úrovni) domovskému 

státu takovou ochranu vykonat. Nicméně Návrh této oblasti nevěnuje pozornost a 

pohlíží na intitut diplomatické ochrany z perspektivy mezistátního vztahu. Komise 

zastává názor, v souladu s ustálenou judikaturou Stálého dvora mezinárodní 

spravedlnosti ve věci Mavrommatis z roku 1924, podle které, stát prosazuje v řízení 

o diplomatické ochraně své vlastní právo, nikoliv právo jednotlivce. Na současný 

vývoj v oblasti lidských práv reaguje návrh velmi zdrženlivě, a to formou výzvy ke 

státům, aby zvážily řádně možnost výkonu diplomatické ochrany zejména v 

případech, kdy byla jednotlivci způsobená značná újma. Za součást platného 

mezinárodního práva považuje Komise pouze tedy povinnost státu zvážit výkon 

diplomatické ochrany jako  závazek znějící na chování, nikoliv však přímo 

povinnost takovou ochranu poskytnout.154 

6.1. Zasedání Komise OSN pro mezinárodní právo ve věci Návrhu 

článků o diplomatické ochraně  

6.1.1. Návrh článků o diplomatické ochraně 

Prvotní kodifikační snahy se uskutečnily již v rámci Haagské konference, která 

však skončila nezdarem. Další snahou bylo první zasedáno Komise OSN pro 

mezinárodní právo, která na program svého prvního zasedání v roce 1949 zařadila 

problematiku mezinárodní odpovědnosti, jež byla tehdy s diplomatickou ochranou 

                                                           
154 MALENOVSKÝ. Mezinárodní právo veřejné. obecná část. str. 305 
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spojena a zařadila to mezi 14 oblastí mezinárodního práva, které bylo nutné 

kodikovat.155 

 

Samotný text návrhu článků o diplomatické ochraně byl přijat v roce 2006 Komisí 

pro mezinárodní právo na jejím padesátém osmém zasedání. Následně bylo znění 

Návrhu postoupeno Valnému shromáždění, aby se tím zaobíralo v rámci svého 61. 

shromáždění v roce 2006. Cílem mělo být vytvoření mezinárodní úmluvy o 

diplomatické ochraně a výzva státům, aby přednesly své komentáře k této 

zamýšlené úmluvě. Další jednání o tomto institutu bylo zařazeno na 62. zasedání 

uskutečněné v roce 2007.156 I z důvodu, že se dle vyjádření států jedná o úpravu 

prakticky nepotřebnou, kterou by nepřijal dostatečný počet států, bylo rezolucí 

Valného shromáždění jednání přesunuto na 65. zasedání na prosinec 2010, kde se 

měla kodifikace diplomatické ochrany znovu projednat. Není asi překvapivé, že ani 

toto další zasedání nepřineslo žádnou změnu a tak došlo k dalšímu přesunutí této 

problematiky na jednání v roce 2013, k němuž byla zřízena pracovní skupina 

v rámci Šestého výboru Valného shromáždění.157 Na 68. zasedání se opět opakoval 

podobný scénář, státy vyjádřily své různorodé postoje vůči plánované úmluvě a 

Valné shromáždění vyzvalo pracovní skupinu Šestého výboru, aby připomínky 

států zohlednila při své činnosti. Téma bylo opět přesunuto na 71. zasedání.158 

Poslední uskutečněné zasedání, na jehož programu byla úprava diplomatické 

ochrany, se uskutečnilo v roce 2016 a ze strany mnoha států159 zaznělo, že velmi 

aktuálním tématem, k jehož rozvoji by úmluva pomohla by byla otázka ochrany 

lidských práv, postavení osob bez státní příslušnosti či úprava postavení uprchlíků. 

Samozřejmě zazněly i kritické názory, například vyvstala otázka, zda není poněkud 

předčasné se zabývat kodifikací diplomatické ochrany, když nepanuje ani shoda 

v otázce úpravy mezinárodní odpovědnosti států za protiprávní chování, jež je 

                                                           
155 ŠTURMA. Právník. 1991. str. 71. 
156 Resolution 61/35. Sixty-first session. General Assembly of the United Nations. United Nations 
[online]. 2006. [cit. 20.2.2019]. Dostupné na: 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=a/61/49(Vol.I)  
157 DUGARD, John. Articles on Diplomatic Protection: Procedural History. United Nations 
Audiovisual Library of International Law [online]. [cit. 20.2.2019]. 2013. str. 2. Dostupné na: 
http://legal.un.org/avl/pdf/ha/adp/adp_ph_e.pdf  
158 Resolution 68/113. Sixty-Eighth Session. General Assembly of the United Nations. United 
Nations. [online]. 2013. [cit. 20.2.2019]. Dostupné na: 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=a/68/49(vol.I)  
159 Například: Austrálie, Dominikánská republika, Filipíny, Irán, Kuba, Mexiko, Portugalsko, Rusko, 
Salvádor, Singapur, Spojené státy americké, Velká Británie, Venezuela.  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=a/61/49(Vol.I)
http://legal.un.org/avl/pdf/ha/adp/adp_ph_e.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=a/68/49(vol.I)
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diplomatické ochraně velmi blízká, a zda by nebylo lepší se nejprve zaměřit na 

dopracování samotného Návrhu a jeho obsahu.160 Výsledkem bylo to, že Šestý 

výbor přijal rezoluci ohledně diplomatické ochrany a opět vyzval státy k tomu, aby 

se podílely na úpravách současného Návrhu a předložily své připomínky a návrhy. 

Jako předmět k diskuzi byla diplomatická ochrana zařazena na program 74. 

zasedání Valného shromáždění OSN, jež se uskuteční na podzim v tomto roce  

(2019).161  

 

Diplomatickou ochranu je na základě článek 3 Návrhu oprávněn vykonávat stát 

příslušnosti dané osoby. Článek 4 odst. 1 pro účely diplomatické ochrany fyzické 

osoby rozumí stát, jehož příslušnost jednotlivec nabyl některým z následujících 

způsobů: narozením, příbuzenstvím, sukcesí států, naturalizací, a nebo jiným 

způsobem, pokud takové nabytí občanství není v rozporu s mezinárodním právem. 

Komentář k čl. 4 zdůrazňuje, že nejde o výčet taxativní, nýbrž demonstrativní, a 

tudíž nejde o výčet úplný.162 

 

Návrh v článku 7 ponechává možnost uplatňovat diplomatickou ochranu podle 

státní příslušnosti vůči jinému státu, jehož státní občanství poškozená osoba taktéž 

nabyla. Jak vyplývá z návrhu, jedná se o výjimečné situace, ve kterých musí dojít 

ke splnění určitých podmínek. Podle téhož článku Návrhu stát nemůže vykonat 

diplomatickou ochranu, pokud není příslušnost prvního státu predominantní ve 

vztahu ke státu, vůči němuž požadavek náhrady újmy směřuje. V souladu s čl. 7 

Návrhu je nezbytné, aby byla podmínka převažující státní příslušnosti zachována, 

jak v době vzniku škody, tak i v době uplatňování nároku na její odčinění. Zásada 

dovolující státu efektivní či dominantní postavení státní příslušnosti a tím pádem i 

možnost vznést nárok vůči jinému státu příslušnosti  poškozeného je dle názoru 

Komise odrazem obyčejového mezinárodního práva.163   

                                                           
160 Summary record of the 9th meeting. Sixth Committee. Seventy-first session. General Assembly 
of the United Nations. United Nations. [online]. 2016. [cit. 20.2.2019]. Dostupné na: 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.6/71/SR.9  
161 Resolution 71/142 of 13 December 2016. [online]. [cit.21.2.2019]  Dostupné na: 
http://legal.un.org/ilc/guide/9_8.shtml   
162 POTOČNÝ, ONDŘEJ. Mezinárodní právo veřejné: zvláštní část, str.69: Draft Arcticles on 
Diplomatic Protection. p. 2. Article 3. [online]. 2006. [cit. dne 8.11.2018]. Dostupné na: 
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_8_2006.pdf 
163 Draft Articles on Diplomatic protection. p. 3. Article 7.  [online]. 2006. [cit. dne 8.11.2018]. 
Dostupné na: http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_8_2006.pdf  

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.6/71/SR.9
http://legal.un.org/ilc/guide/9_8.shtml
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_8_2006.pdf
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_8_2006.pdf


 

47 
 

 

Komise v Návrhu neopominula možnost dvojího či vícerého občanství v článku 6, 

konkrétně v odstavci 1, kde uvedla, že kterýkoliv stát státní příslušnosti osoby může 

vykonávat diplomatickou ochranu proti státu, jehož příšlušnost daná osoba 

nenabyla. V odstavci 2 téhož článku je vyjádřena možnost společného výkonu 

diplomatické ochrany dvou či více států příslušnosti.164 

 

Zajímavé je, že na rozdíl od případu Nottebohm, Návrh Komise výslovně 

neobsahuje požadavek existence užšího faktického vztahu mezi státem a 

poškozeným (občanem) jako podmínku pro výkon diplomatické ochrany.  Jako 

důvod, proč Komise ve svém Návrh výslovně neuvedla požadavek skutečného 

pouta, Komise uvádí následující – přísné požadování existence genuine link 

(skutečného pouta) by mohlo z výkonu diplomatické ochrany vyloučit miliony 

osob. V dnešním ekonomicky globalizovaném světě existuje spousta osob, které 

opustily stát (případně státy) své státní příslušnosti a dále žijí v jiných státech, 

jejichž občanství nikdy nezískají.165 

 

Problematikou diplomatické ochrany právnických osob se zaobírá článek 9 Návrhu. 

Státem příslušnosti se pro účely ochrany právnické osoby míní stát, podle jehož 

právního řádu byla právnická osoba založena nebo na jehož území se nachází její 

sídlo nebo podle státu, na jehož území se nachází sídlo jejího vedení nebo se jedná 

o nějaké podobné spojení. Jak vyplývá z komentáře k Návrhu, není zde požadavek 

existence skutečného pouta mezi státem vykonávajícím ochranu a právnickou 

osobou. Dalších článkem Návrhu věnujícím se ochraně právnických osob je článek 

11. Jeho obsahem je ochrana akcionářů, případně podílníků.166 

6.2.1 Praktický přínos návrhu článků  

Je téměř beze sporu, že zpracování Návrhu článků a jeho komentáře je cenným a 

přínosným pokusem o kodifikaci mezinárodního obyčejového práva v otázce 

diplomatické ochrany. Komise se rozhodla pro širší ochranu práv poškozených, 

                                                           
164 Draft Articles on Diplomatic Protection. p. 3. Article 6.  [online]. 2006. [cit. dne 8.11.2018]. 
Dostupné na: http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_8_2006.pdf  
165 POTOČNÝ, ONDŘEJ. Mezinárodní právo veřejné: zvláštní část. str. 69 
166 POTOČNÝ, ONDŘEJ. Mezinárodní právo veřejné: zvláštní část. str. 70: Draft Articles on 
Diplomatic Protection. p. 9 and 10, Articles 9 and 11. online]. 2006. [cit. dne 8.11.2018]. Dostupné 
na: http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_8_2006.pdf  

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_8_2006.pdf
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_8_2006.pdf
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neboť již Komise zcela pregnantně netrvá za jistých podmínek na trvání státní 

příslušnosti, jak je patrné ze znění článku 5 Návrhu. Tím došlo k rozšíření okruhu 

osob, které mohou o diplomatickou ochranu žádat. Rozšíření okruhu osob je patrné 

zejména v čl. 8 Návrhu, kdy jde o výkon diplomatické ochrany osob bez státní 

příslušnosti nebo uprchlíků.  

6.2.2. Výhrady států k tomuto návrhu 

V této podkapitole budou krátce zmíněny výhrady některých států k Návrhu článků 

a zejména pak stanovisko České republiky. 

 

Stanoviska většiny států, a to včetně České republiky, jsou poněkud skeptická, co 

se týče přijetí úmluvy. Nejčastějším důvodem je tvrzení, že se jedná o úpravu 

prakticky zbytečnou, kterou by nepřijal dostatečný počet států. Diplomatická 

ochrana není v současném právním řádu České republiky nikterak zakotvena. 

Dosud se tedy tedy opírá pouze o mezinárodní obyčej.  

 

Česká republika se k návrhu Komise OSN pro mezinárodní právo vyjádřila 

prostřednictvím pana Milana Dufka167. V hodnotící zprávě bylo uvedeno nejprve 

poděkování všem členům Komise pro mezinárodní právo a také ocenění výsledku 

jejich práce. Dále byla zmíněno, že Česká republika uvítala přijetí finálního návrhu 

článků upravujících diplomatickou ochranu. Zejména byla oceněna snaha pana 

Johna Dugarda, který pokračoval ve své práci na pozici prvního speciálního 

zpravodaje, dále pak práci pana Mohammeda Bennouna. Česká republika oceňuje 

zejména jasné a kvalitně odůvodněné stanovisko pana Dugarda, které výtečně 

doplňuje práci Komise a bude bezesporu oceněno jako vynikající analýza norem 

mezinárodního práva týkajících se diplomatické ochrany. Česká delegace v této fázi 

vyjadřuje pouze poznámkami týkajícími se základních elementů Návrhu a jeho 

budoucí podoby. Jako celek považuje česká delegace Návrh za dostačující. Návrh 

článků spolu s jeho komentářem tvoří významný a cenný příspěvek při rozvoji a 

kodifikaci mezinárodního práva. Podle názoru české delegace Návrh vychází 

z uznávaných základních zásad mezinárodního zvykového práva v dané oblasti. 

Jako pozitivní je také vyzdviženo, že v několika případech, kdy nepostačuje zcela 

                                                           
167 Vedoucí odboru mezinárodního práva Ministerstva zahraničních věcí ČR 
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jasný základ pro kodifikaci ze strany mezinárodního práva, Komise přebrala 

iniciativu a rozhodla se pro širší ochranu práv poškozených. To Česká republika 

hodnotí velice kladně. Jako příklad této širší ochrany je uveden článek 5 odst. 2 

Návrhu a článek 5 odst. 2 Návrhu, kdy je v tomto případě upuštěno od pravidla 

trvalé státní příslušnosti. Jako další významné články Návrhu česká delegace 

vyzdvihuje článek 8 a článek 18 Návrhu. Článek 8 se týká výkonu diplomatické 

ochrany ve prospěch osob bez státní příslušnosti či ve prospěch uprchlíků. Článek 

19 Návrhu se zabývá doporučenou praxí státu oprávněného diplomatickou ochranu 

vykonat, avšak zvažujícího, zda ji vykonat jménem poškozeného a zda tak účinně 

ochranu uplatnit. Návrh tímto v článku 19 zaplňuje mezeru v mezinárodněprávní 

ochraně týkající se nediskriminace osob bez státní příslušnosti či uprchlíků. Článek 

19 je podstatný také zejména proto, že diplomatická ochrana slouží často jako 

jediný účinný prostředek k zajištění ochrany osob, které byly poškozeny v důsledku 

nesprávného mezinárodněprávního jednání ze strany jiného státu. K takové situaci 

může dojít například při nedodržení postupů stanových mezinárodními smlouvami 

o lidských právech či jiných pravidel mezinárodního práva.168  

 

Na druhou stranu, Komise přikládá veliký význam vazbě mezi diplomatickou 

ochranou a ochranou lidských práv – česká delegaci by v této problematice uvítala 

podrobnější komentář týkající se například situace, kdy dojde k úmrtí poškozené 

osoby v důsledku významné újmy ze strany cizího státu a současně předtím, než 

dojde ze strany státu státní příslušnosti poškozeného k vznesení nároku na 

odstranění takové újmy. Z výše uvedeného vyplývá, že Návrh článku 5 a jeho 

komentář zcela nevyčerpává řešení všech situací, které mohou v souvislosti 

s diplomatickou ochranou nastat.169 

 

                                                           
168 Statement by Mr. Milan Dufek, Head of Public International Law Division, Ministry of Foreign 
Affairs of the Czech Republic. Agenda Item 78: Report of the International Law Commission, 
Diplomatic Protection [online]. 2006. [cit. dne 21.10.2018]. Dostupné na: 
https://www.mzv.cz/un.newyork/en/czech_republic_and_the_un/statements_of_the_czech_rep
ublic_at_the/x2006/statement_by_mr_milan_dufek_head_of.html?fbclid=IwAR2QjcXbmgyfFcNu
2wZnmZJ0c1uIKGFQwHgMqC0_JB3Kpi-HtDTzAKYP9UU  
169 Resolution 61/35. Sixty-first session. General Assembly of the United Nations. United Nations 
[online]. 2006. [cit.20.10.2018]. Dostupné na: 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=a/61/49(Vol.I)  

https://www.mzv.cz/un.newyork/en/czech_republic_and_the_un/statements_of_the_czech_republic_at_the/x2006/statement_by_mr_milan_dufek_head_of.html?fbclid=IwAR2QjcXbmgyfFcNu2wZnmZJ0c1uIKGFQwHgMqC0_JB3Kpi-HtDTzAKYP9UU
https://www.mzv.cz/un.newyork/en/czech_republic_and_the_un/statements_of_the_czech_republic_at_the/x2006/statement_by_mr_milan_dufek_head_of.html?fbclid=IwAR2QjcXbmgyfFcNu2wZnmZJ0c1uIKGFQwHgMqC0_JB3Kpi-HtDTzAKYP9UU
https://www.mzv.cz/un.newyork/en/czech_republic_and_the_un/statements_of_the_czech_republic_at_the/x2006/statement_by_mr_milan_dufek_head_of.html?fbclid=IwAR2QjcXbmgyfFcNu2wZnmZJ0c1uIKGFQwHgMqC0_JB3Kpi-HtDTzAKYP9UU
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=a/61/49(Vol.I)
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Jedna z posledních poznámek se týká bodu 46 zprávy Komise z roku 2006, kdy 

Komise navrhla Valnému shromáždění, aby vypracovala Návrh článků. Česká 

delegace se nicméně domnívá, že články by měly alespoň v této fázi zůstat 

v nezávazné podobě, a že by Valné shromáždění s nimi mělo nakládat obdobně jako 

s návrhem článků o odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní jednání, jejichž 

znění bylo přijato v roce 2001. Česká delegace se domnívá, že i právně nezávazné 

znění článků může plně sloužit určenému účelu. Dále vzhledem k souvislosti a 

podobnosti, jak už podle podstaty či povahy, mezi návrhem článků o diplomatické 

ochraně a článků o odpovědnosti států za mezinárodní protiprávné činy by bylo 

vhodné konečnou podobu článků spojit s konečnou podobou článků o odpovědnosti 

států za mezinárodní protiprávní jednání.170  

 

Závěrem lze uvést, že stanovisko České republiky k možnosti přijetí mezinárodní 

úmluvy je takové, že by ponechala úpravu jako zatím právně nezávaznou.171 Česká 

republika shodné stanovisko vyjádřila již v rámci 62. zasedání Valného 

shromáždění v květnu 2007, kde uvedla, že zde absentuje aktuální potřeba přijmout 

mezinárodní závaznou úmluvu. I samotný návrh je dle České republiky dostatečně 

účinným prostředkem, který je v současné době dostačující a navíc umožní ve větší 

míře možnost rozvoje institutu diplomatické ochrany ze strany praxe jednotlivých 

států. Taktéž byla vyjádřena pochybnost, zda by byla úmluva vůbec přijata 

dostatečným počtem států, což by případně mohlo vést i k oslabení tohoto institutu.  

 

Způsob, kterým lze zabezpečit vnitrostátní provádění úmluvy o diplomatické 

ochraně v České republice navrhla ve svém pozměňovacím návrhu k vládnímu 

návrhu zákona o zahraniční službě a o změně některých zákon (dále jen „zákon o 

zahraniční službě) poslankyně Jitka Chalánková. Ve svém pozměňovacím návrhu 

doporučuje vložit do paragrafu 1 za odstavec Zákona o zahraniční službě nový 

odstavec 3, který zní následovně: „(3) Poskytování diplomatické ochrany upravuje 

zvláštní zákon.“ Dle její argumentace by diplomatická ochrana měla být nedílnou 

součástí zahraniční služby. V současné době tomu tak však není, neboť Česká 

                                                           
170 Resolution 61/35. Sixty-first session. General Assembly of the United Nations. United Nations 
[online]. 2006. [cit.20.10.2018]. Dostupné na: 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=a/61/49(Vol.I)  
171 Statement by Mr Milan Dufek.  
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republika a její právní řád zatím vůbec nepočítá s poskytováním diplomatické 

ochrany. Paní Chalánková považuje jako neakceptovatelné fakt, že návrh zákona o 

zahraniční službě v podobě, v jaké je vládou předkládán s institutem diplomatické 

ochrany nijak nepočítá, a to i přesto, že Ministerstvo zahraničních věcí (dále jen 

„MZV“) již přibližně 20 let zvažuje přípravu zákona, který by specifikoval 

podmínky poskytování diplomatické ochrany českým občanům. V minulosti dle 

jejího názoru také proběhly určité dílčí legislativní práce, a i přesto žádný takový 

zákon zatím nevznikl a o jeho přípravách nejsou dostupné žádné aktuální 

informace.172 Podle názoru poslankyně Chalánkové může mít absence zakotvení 

diplomatické ochrany v našem právním řádu také za následek například jak tomu 

bylo v případě dětí Michálkových v Norsku173, kdy byl přístup ze strany České 

republiky poněkud laxní.  

 

6.2.3. V pořadí 74. zasedání Valného shromáždění OSN ohledně úpravy 

diplomatické ochrany 

Otázka diplomatické ochrany byla již několikrát přeložena. Jako předmět k diskuzi 

byla naposledy v roce 2010 zařazena na program 74. zasedání Valného 

shromáždění OSN, jež se uskuteční na podzim v tomto roce  (2019). Pouze obtížně 

lze nyní předjímat, jaký výsledek toto zasedání přinese, nicméně lze pouze doufat, 

že již dojde k nějakému pokroku a Návrh bude například schválen ve znění 

upraveném o předchozí přípomínky států a bude přijata mezinárodněprávní úmluva 

týkající se diplomatické ochrany. 

  

                                                           
172 Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o zahraniční službě a o změně některých zákonů 
(zákon o zahraniční službě) /ST 994/. Jitka Chalánková. [online]. 2018. [cit.20.10.2018]. Dostupné 
na: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:t6a6M8R45VsJ:www.psp.cz/sqw/text/
orig2.sqw%3Fidd%3D130158%26pdf%3D1+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz  
173 CHALÁNKOVÁ, Jitka. Čechům v nouzi máme v zahraničí garantovat pomoc. [online]. 2017 [cit. 
20.2.2019]. Dostupné na: http://www.chalankova.cz/2017/03/01/cechum-v-nouzi-mame-v-
zahranici-garantovat-pomoc  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:t6a6M8R45VsJ:www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw%3Fidd%3D130158%26pdf%3D1+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:t6a6M8R45VsJ:www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw%3Fidd%3D130158%26pdf%3D1+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz
http://www.chalankova.cz/2017/03/01/cechum-v-nouzi-mame-v-zahranici-garantovat-pomoc
http://www.chalankova.cz/2017/03/01/cechum-v-nouzi-mame-v-zahranici-garantovat-pomoc
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo objasnit pojem diplomatické ochrany, zhodnotit 

jednotlivé podmínky nezbytné pro její výkon a popsat historický vývoj její 

kodifikace, zejména s důrazem na současnou situaci na mezinárodněprávní úrovni. 

Pozornost byla v teoretické části věnována definici samotného institu, objasnění 

souvisejících právních pojmů a jednotlivých podmínek pro její výkon.  

 

Dále bylo předmětem práce uvedení okolností předcházejících přijetí Návrhu o 

diplomatické ochraně. Pozornost byla věnována znění Návrhu o diplomatické 

ochraně přijatého Komisí pro mezinárodní právo v roce 2006, jež si stanovil za cíl 

přijetí mezinárodněprávní úmluvy. V průběhu práce a v rámci jednotlivých kapitol 

či podkapitol a v kapitole 6. je uveden rozbor vybraných článků Návrhu a jejich 

možné přínosy či možná úskalí. Cílem práce bylo také zhodnotit současný význam 

diplomatické ochrany vzhledem k jiným možnostem, které jsou fyzickým či 

právnickým osobám dány k dispozici při obraně jejich práv.  

 

Vzhledem k šíři tématu byla pouze okrajově zmíněna problematika osob bez státní 

příslušnosti (tzv. apatridů), osob majících více občanství či uprchlíků. V práci byla 

také uvedena související judikatura, a to především judikatura Mezinárodního 

soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva.  

 

Podstatou diplomatické ochrany je, že případě, pokud dojde k porušení povinnosti 

ze strany státu pobytu v poměru k cizinci, pričemž taková povinnost vyplývá z 

obecného mezinárodního práva či partikulárního, je možné, aby domovský stát 

převzal nárok svého občana na odčinění jemu způsobené újmy a uplatňoval tento 

nárok vůči povinnému státu jako svůj vlastní nárok. Takovým způsobem pak stát 

vykoná diplomatickou ochranu svých občanů. Při posuzování rozsahu škody 

způsobené jednotlivci Návrh vyzývá státy k tomu, aby v největší možné míře vzaly 

v potaz názor poškozeného osoby a aby jí přiznaly veškeré odškodnění, kterého se 

domáhá na základě výkonu diplomatické ochrany, kromě nákladů, jež byly 

rozumně vynaloženy. V těchto ohledech Návrh prosazuje cestu pokrokového 

rozvoje mezinárodního práva změnou tzv. absolutní volnosti státu při výkonu 
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diplomatické ochrany, jehož použitelnost byla judikováno Mezinárodním soudním 

dvorem v roce 1970 v případě Barcelona Traction. 

 

Tradiční diplomatická ochrana stanovuje pro svůj výkon požadavek splnění 

několika podmínek. Zaprvé, pouze stát, jehož státní příšlušník vystupuje jako 

poškozený, může požadovat náhradu vůči jinému státu. Zadruhé, až na určité 

výjimky, poškozený je povinen nejprve vyčerpat veškeré vnitrostátní prostředky 

ochrany, které mu poskytuje vnitrostátní právo státu, kde došlo k újmě. Předmět 

nároku státu při uplatňování diplomatické ochrany musí být totožný s původním 

předmětem nároku jednotlivce v rámci vnitrostátního řízení. Zatřetí, musí dojít 

k porušení pravidla chování stanového mezinárodním právem. Návrh uznal platnost 

těchto požadavků a pouze upřesnil míru, v jaké se budou uplatňovat ve vztahu 

k osobám, jež mají několikeré občanství, jsou bez státní příslušnosti či se řadí mezi 

uprchlíky. Kritéria rozhodná pro určení státní příslušnosti právnických osob 

stanovená Mezinárodním soudním dvorem ve věci Barcelona Traction byla 

Návrhem potvrzena. Inovativně však byly upřesněny podmínky, za kterých může 

výjimečně diplomatickou ochranu vykonat i stát, jehož občany jsou akcionáři 

poškozené společnosti.   

 

Vzhledem k rozvíjející se ochraně lidských práv a tím pádem i rozšiřujícími se  

možnostmi, jak se svého práva domoci, význam diplomatické ochrany poklesl. 

Důvodem pro její menší využívání může být také skutečnost, že se jedná o právo 

státu, nikoliv jeho povinnost diplomatickou ochranu poskytnout. Stát má diskreci 

v tom, zda diplomatickou ochranu poskytne a neexistuje zde žádný právní nárok na 

její poskytnutí. To může být také důvodem, proč veřejnost diplomatickou ochranu 

vnímá jako relativně nespolehlivý institut. Dalším důvodem může být i poněkud 

laxní přístup států k přijetí mezinárodní úmluvy. Například Česká Republika stále 

nemá institut diplomatické ochrany zakotvený ve vnitrostátním právu, což by dle 

mého názoru bylo vhodné. 

 

Diplomatická ochrana a její výkon doplňují procesní prostředky ochrany práv, které 

právo přiznává přímo jednotlivcům. Praktické je zejména převzetí diplomatické 

ochrany ve vztahu ke státům, které nedovolují jednotlivcům (a to včetně cizinců), 

aby se obraceli na mezinárodní kontrolní orgány, jakými jsou například Evropský 
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soud pro lidská práva nebo Výbor pro mezinárodní práva, které by mohly případné 

porušení mezinárodního práva konstatovat.  

 

Dle mého názoru se určitě nejedná o zbytečný institut. Mnohdy se jedná o poslední 

možnost, která je jednotlivci daná, aby se domohl svého porušeného práva, pokud 

nedošlo k vyřešení sporu na vnitrostátní úrovni a jednalo se o spor mezi cizincem a 

hostitelským státem. Státy by k poskytování diplomatické ochrany neměly 

přistupovat odmítavě a sporadicky, ale měly by se snažit chránit práva a zájmy 

svých státních příslušníků.  V současné době je tento institut velmi aktuální i 

s ohledem na snahy Komise pro mezinárodní právo a doufejme, že zasedání 

valného shromáždění OSN na podzim roku 2019 již přinese nějaké pozitivní zprávy 

týkající se konečného řešení Návrhu článků o diplomatické ochraně.  
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Seznam použitých zkratek 

 

ESLP Evropský soud pro lidská práva 

EU Evropská unie 

Valné shromáždění Valné shromáždění OSN 

Komentář Komentář k Návrhu článků o diplomatické ochraně 

Komise Komise OSN pro mezinárodní právo 

MZV Ministerstvo zahraničních věcí 

Návrh Návrh článků o diplomatické ochraně 

OSN Organizace spojených národů 

SFEU Smlouva o fungování Evropské unie 
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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.  

 

Klíčová slova: Diplomatická ochrana, mezinárodní právo, diplomatická ochrana fyzických 

osob, diplomatická ochrana právnických osob, státní příslušnost, lidská práva 
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Abstract 

This diploma thesis deals with diplomatic protection and its current development. 

It compares the development of diplomatic protection, keeping in mind the Draft 

Articles on Diplomatic protection of International Law Commission of the UN and 

the approach of the Czech Republic. The thesis is focused on efforts of the 

codification of the institute in the 20th and the 21st centrury and three sessions of 

the UN according to the framework of diplomatic protection, which did not end up 

being successful. Also the next session of the General Assembly of the UN (in 

2019) and its possible contributions are mentioned. First part of the thesis is 

theoretical and explains the term diplomatic protection and its content. In the first 

chapter historical roots of diplomatic protection are mentioned as well as the issue 

of human rights and  international responsibility which is connected to diplomatic 

protection. Second chapter deals with the legal principles that are connected to the 

diplomatic protection and are as follows: a discreationary power of the state to 

provide diplomatic protection, the Calvo Clause, the theory of fiction, the clean 

hands doctrine. The third chapter mentions conditions that have to be met in order 

to be able to exercise diplomatic protection, e.g. nationality, exhaustion of local 

remedies and its possible exemptions. The issue of dominant or effective nationality 

and possible tools for exercise of diplomatic protection are also discussed in this 

chapter. Fourth chapter is focused on diplomatic protection of natural persons and 

legal entities. This chapter also explains the difference between diplomatic and 

consular protection, two terms which are usually confusing to the public. The Fifth 

chapter is focused on codifications of diplomatic protection in the 20th and the 21st 

century and International Law Commission of the UN.  In chapter six, the thesis 

focuses not only on the Draft articles but also on its possible possitive outcomes 

and difficulties. Chosen provisions of the Draft Articles are also mentioned 

throughout the chapters of the thesis.  The thesis also includes a comparison of the 

current situation in the international field as well as the opinion of the Czech 

Republic and its national law. 

 

Key words: Diplomatic protection, international law, diplomatic protection of 

natural persons, diplomatic protection of legal persons, nationality, human rights 
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