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Dne 27. listopadu 2007 �eská republika podepsala s výhradou ratifikace Protokol 

m�nící Evropskou úmluvu o potla�ování terorismu, sjednaný na zasedání ve Štrasburku 

15. kv�tna 2003. P�i podpisu Protokolu u�inila �eská republika prohlášení týkající se 

vztahu Protokolu k protiteroristickým mezinárodním smlouvám, které byly sjednány v 

posledních letech na univerzální úrovni. 

K boji proti financování terorismu �R p�isp�la mimo jiné rovn�ž p�ijetím zákon�

�.69/2006 Sb. (o provád�ní mezinárodních sankcí) a �. 70/2006 Sb. (o zm�n� zákon�

souvisejících se zákonem o mezinárodních sankcích).

Dále bylo v únoru 2008 vládou �R schváleno 4. aktualizované zn�ní Národního 

ak�ního plánu boje proti terorismu na léta 2007-2009. Tento d�ležitý strategický 

materiál obsahuje souhrn úkol�, které by m�ly být spln�ny v horizontu dvou let, tak aby 

byla �eská republika p�ipravena �elit hrozbám teroristických �in�. Plán je rozd�len do 

�ty� �ástí. První se v�nuje otázce zlepšení komunikace a spolupráce mezi subjekty 

zapojenými do boje proti terorismu a zkvalit�ování podmínek pro výkon jejich �inností, 

druhá ochran� obyvatelstva a kritické infrastruktury, t�etí pak prevenci vzniku 

uzav�ených p�ist�hovaleckých komunit a radikalizace jejích �len�, zatímco záv�re�ná 

�ást pojednává o zahrani�n�politickém sm��ování �R v oblasti boje proti terorismu. 

Záv�r 

Víde�ská úmluva o diplomatických stycích z roku 1961 je v oblasti ochrany 

diplomatických misí a jejich personálu bezesporu základním aktem, nejen proto, že 

z jejího textu vychází úprava v�tšiny pozd�jších úmluv na poli diplomatického práva. 

Úmluva pevn� zakotvila zásady, které se do té doby vyskytovaly p�evážn� pouze na 

úrovni mezinárodního oby�eje, za ú�elem jejich efektivn�jšího a transparentn�jšího 

uplat�ování, ale hlavn� ke sjednocení praxí jednotlivých stát�. Tato úprava velkou m�rou 

p�isp�la ke zlepšení bezpe�nostní situace diplomatických misí zejména prost�ednictvím 

svého �lánku 22, který ustanovením o nedotknutelnosti místností mise – jenž nep�ipouští 

žádné výjimky – jde podstatn� dále, než dosavadní oby�ejová pravidla v této oblasti. 

Výslovné zd�razn�ní povinnosti p�ijímajícího státu podniknout všechna vhodná opat�ení 

k ochran� mise, obsažené v odstavci 2 �lánku 22 a mezinárodní odpov�dnost nastupující 
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v p�ípad� porušení tohoto závazku, p�edstavuje nepochybn� nezbytný právní základ pro 

udržení mezinárodního míru a bezpe�nosti a zajišt�ní ú�inného výkonu funkcí 

diplomatických misí. Úprava diplomatického práva založená na Víde�ské úmluv� o 

diplomatických stycích, se na první pohled zdá relativn� komplexní a nem�nná. Ve 

skute�nosti tato Úmluva, zavazující dnes v�tšinu mezinárodního spole�enství, platí již od 

svého p�ijetí ve více zn�ních, jelikož k ní p�es dvacet stát� p�ipojilo své výhrady, na n�ž 

pak další reagovaly námitkami – což v praxi m�že znamenat zásadní problémy p�i jejím 

uplat�ování.  

Zásady Víde�ské úmluvy o diplomatických stycích jsou v sou�asné dob� stále 

platné, i když se, v pr�b�hu tém�� padesáti let její existence, mezinárodní prost�edí 

výrazn� prom�nilo, zejména kv�li globálnímu nebezpe�í plynoucímu z aktivit 

teroristických skupin a zainteresovaná spole�nost si je dnes �ím dál �ast�ji nucena klást 

otázku, zdali existuje zp�sob, jak diplomatické mise a jejich pracovníky proti tomuto 

fenoménu ješt� efektivn�ji chránit.  

Je nesporné, že terorismus je komplexním fenoménem, p�ed kterým dnes není v 

bezpe�í žádný civilizovaný stát. Odvrácení, nebo alespo� zmírn�ní teroristických hrozeb 

se tak stalo dlouhodobým celosv�tovým úkolem a státy si jsou již zcela v�domy toho, že 

k jeho spln�ní nesta�í pouze represivní kroky, ale je zapot�ebí analyzovat všechny 

p�í�iny (politické, ekonomické, sociáln� psychologické apod.) a pojmenovat protivníka – 

nebo� vít�zství nad Talibanem v Afghánistánu ani polapení bin Ládina na teroristické 

hrozb� nic nezm�ní, protože teroristické skupiny mají již dávno svou propracovanou sí� i 

v demokratických státech celého sv�ta. Jak zmi�uje Ulfkotte: „Pokud má nep�ítel tvá� a 

jméno, pak proti n�mu lze cílen� bojovat. Globalizovaný terorismus ovšem ani jeden 

z obou p�íznak� nemá.“87 Ukazuje se jako nezbytné proti mezinárodnímu terorismu 

promyšlen� postupovat zejména preventivními opat�eními v široké mezinárodní 

spolupráci. 

Do boje proti mezinárodnímu terorismu se, po druhé sv�tové válce, pustilo 

spole�enství stát� na regionální i univerzální úrovni. Hlavní úpravou zabývající se 

konkrétn� ochranou diplomat� a ostatních osob požívajících mezinárodní ochrany je 

Úmluva o zabrán�ní a trestání trestných �in� proti osobám požívajícím mezinárodní 

                                                

87 Ulfkotte U., Hrozba terorismu, s. 191 
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ochrany v�etn� diplomatických zástupc� z roku 1971. Úmluva zd�raznila p�edevším 

nezbytnost zajišt�ní mezinárodní dohody o vhodných a ú�inných opat�eních k zabrán�ní 

a trestání trestných �in� proti výše zmín�ným osobám, se z�etelem k vážné hrozb�, 

kterou takové �iny p�edstavují pro normální mezinárodní vztahy mezi státy a odkázala 

znovu na úpravu obsaženou zejména ve Víde�ských úmluvách o diplomatických a 

konzulárních stycích a na nutnost dodržování zásad zde obsažených všemi státy bez 

rozdílu. 

I když se úprava v oblasti mezinárodního práva, p�ispívající k ochran�

diplomatických zastoupení a misí, stále zlepšuje, sporná a mén� kvalitní ustanovení, 

zejména pokud se týká úmluv na potla�ování terorismu, zcela nevymizela a nabízí se 

otázka, zda je sou�asná právní úprava dostate�n� kvalitní na to, aby mohlo být útok�m na 

diplomatická zastoupení stát� nadobro zamezeno – a zdali je tohoto cíle v�bec možné, 

pokud vezmeme v úvahu absolutní bezohlednost pachatel� takovýchto �in�, dosáhnout. 

Pro další pokrok v této oblasti se zdá nezbytné nalézt zp�soby jak p�ekonat neochotu 

n�kterých zemí stávat se smluvními stranami t�chto úmluv a plnit závazky z nich 

plynoucí; a zvýšit vynutitelnost zde obsažených pravidel zejména v��i stát�m 

podporujícím terorismus. Klí�em k problému pravd�podobn� bude dovést pachatele 

útok� na diplomatické mise a bezbranné civilní obyvatelstvo ke kone�nému zjišt�ní, že 

v moderní spole�nosti se nelze snažit vymoci si své požadavky bezmeznou agresí, jelikož 

takový postup nikdy nepovede k dosažení jeho hlavního cíle. Úkolem mnohostranných 

mezinárodních úmluv tak bude p�edevším ukázat všem potenciálním agresor�m, že 

systém mezinárodního práva je opravdu „nepr�st�elný“ a nikdo za trestné �iny proti 

diplomatickým zastoupením a misím nez�stane nepotrestán. 


