
Abstrakt  

Tato diplomová práce se zabývá problematikou vysílání ozbrojených sil České 

republiky na zahraniční mise a obdobné akce a rolí parlamentu v procesu rozhodování. Jejím 

cílem je zejména rozebrat záměry tvůrců současné podoby Ústavy České republiky 

v záležitostech vysílání ozbrojených sil, ale taktéž nemůže vynechat otázky svou povahou 

k tomuto tématu v širším či užším smyslu příbuzným, jako jsou například pobyty, přejezdy či 

průlety ozbrojených sil cizích států přes území České republiky. Ve své první části poskytuje 

tato diplomová práce vymezení základních pramenů a definici pojmů souvisejících 

s problematikou tématu práce. V další části rozebírá historický vývoj ústavní úpravy na území 

Československa a České republiky v dané problematice a možný vliv právě těchto historických 

zkušeností na dnešní podobu Ústavy. Poté již rozebírá podrobně současnou úpravu tohoto 

tématu, tedy úlohu Parlamentu České republiky v tomto procesu a jeho vztah k předmětnému 

rozhodování vlády. V centru zkoumání se ocitá zejména článek 43 Ústavy, ve spojení s článkem 

39 Ústavy. Při zkoumání vývoje těchto ustanovení se práce pozastavuje u role mezinárodních 

organizací, kdy například vstup České republiky do Severoatlantické aliance (NATO) měl na 

novelizaci předmětných ustanovení v Ústavě zásadní vliv. 

Pro lepší pochopení tématu a kontextu podává také komparativní srovnání úpravy Ústav 

vybraných evropských států, co do smyslu zkoumané problematiky. Na závěr tato diplomová 

práce obsahuje rovněž stručný přehled misí, kterých se Armáda ČR v nejrůznějších částech 

světa v posledních zhruba 30 letech zúčastnila, což má čtenáři osvětlit, o jak často využívaný 

instrument zahraniční a bezpečnostní politiky se jedná. 

Pro zkoumání tématu práce autor využívá bohaté právní úpravy, zejména v částech 

pojednávajících o historickém vývoji. V problematice současné úpravy pak již je možno čerpat 

z širšího množství komentářů, kritik či obecně odborné literatury, vztahující se k tématu 

diplomové práce. 
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