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Úvod 

Závažné útoky na diplomatická zastoupení států a jejich personál jsou i v dnešní, 

zdánlivě kultivované moderní společnosti, téměř na denním pořádku. Až příliš často se v 

tisku dočítáme o napadení ambasád stoupenci radikálních hnutí, vraždách a únosech 

diplomatů a hrozbách podobnými zavrženíhodnými útoky. Pachatelé těchto trestných 

činů se domnívají, že prostřednictvím napadení zastupitelských úřadů (neboť tyto 

zahraniční orgány státu pro mezinárodní styky jsou nadány důležitými pravomocemi a 

přímo spojeny s vládou vysílajícího státu) a porušením nespočetných norem 

mezinárodního práva, dosáhnou potřebné publicity a vynucení svých cílů. Jistě si všichni 

klademe otázku, zda je těmto odsouzeníhodným jednáním možné nějakým způsobem 

zabránit. Nejinak je na tom od počátku šedesátých let dvacátého století mezinárodní 

společenství, které se snaží formou nadnárodní spolupráce, skrze právní kodifikace, 

stanovit všem subjektům na tomto poli jasná pravidla chování a co nejvíce omezit prostor 

pro páchání protiprávních činů proti zastupitelským úřadům.  

Cílem této diplomové práce je zhodnocení platné mezinárodněprávní úpravy výsad a 

imunit a jiných institutů na ochranu diplomatických misí a zástupců, popis případů 

porušování norem diplomatického práva, zhodnocení reakcí mezinárodního společenství 

na ně a zamyšlení se nad možnostmi zlepšení dané situace do budoucna. 

Práci je možno pomyslně rozdělit do dvou celků, které jsou však ve skutečnosti 

velmi úzce propojeny: 

 První část se zabývá zejména právní úpravou nástrojů na ochranu diplomatických 

zástupců a misí, shrnutou ve Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích, jejím vývojem 

a navazujícími úpravami. První kapitola je proto věnována stručné definici základních 

pojmů, v následující práci se vyskytujících, a popisu jejich fungování v mezinárodních 

souvislostech, zatímco druhá představuje krátký exkurz do historie diplomatických 

vztahů a stručné zmapování vývoje jednotlivých institutů diplomatického práva, jenž 

čtenáři poskytne možnost posoudit jejich evoluci. Předmětem třetí kapitoly, která je již 

zcela věnována právní úpravě obsažené ve Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích, je 

popis institutů, jenž se týkají zajištění nedotknutelnosti zastupitelských úřadů v zahraničí 

a jejich personálu. V jednotlivých článcích je vždy pojednáno o konkrétních 

ustanoveních spolu s posouzením jejich přínosů pro situaci diplomatických zastoupení. 
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Následující, čtvrtá kapitola pojednává o kodifikacích týkajících se konzulárních úřadů, 

stálých misí a zastoupení států v jejich stycích s mezinárodními organizacemi univerzální 

povahy. Právní úprava na tomto poli povětšinou vychází z té diplomatické, provedené 

Úmluvou z roku 1961. Proto jsou zde zdůrazněny především odlišnosti, které 

v jednotlivých úmluvách nalézáme. 

Druhá část diplomové práce se věnuje problematice mezinárodního terorismu, 

mezinárodněprávních nástrojů k jeho potlačování v obecné rovině, ale samozřejmě i 

konkrétně ve vztahu k diplomatickým zastoupením a misím. Po pojmovém vymezení 

terorismu a jeho základních prvků, v kapitole páté, si šestá kapitola klade za cíl 

analyzovat situaci týkající se teroristických útoků na zastupitelské úřady a právní úpravu 

přijatou v této oblasti – především tedy Úmluvu o zabránění a trestání trestných činů 

proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců. 

Závěrečná, sedmá kapitola, se pak zabývá shrnutím všech zásadních právních dokumentů 

mezinárodního práva přijatých k boji proti terorismu obecně – na regionální i univerzální 

úrovni – a snaží se nastínit právní problémy boje proti tomuto fenoménu. 

 

1. Základní pojmy 

Již v zadání mé diplomové práce se objevuje řada výrazů, které považuji za užitečné, 

minimálně pro čtenáře z řad široké veřejnosti, nejprve blíže uvést a definovat. 

1.1. Právo 

Mnoho autorů se kromě konstatování, že právo je výsledkem střetů zájmů ve 

společnosti, které se zároveň pokouší regulovat,1 shoduje na tom, že „právo představuje 

systém právních norem jako obecně závazných pravidel chování, stanovených nebo 

uznaných státem ve státem stanovené formě a vynutitelných státní mocí.“ 2 Mezi základní 

pojmové znaky práva tedy patří obecná závaznost, tedy schopnost právních norem 

zavazovat blíže neurčený počet adresátů k jejich dodržování; státem stanovená nebo 

uznaná forma a vynutitelnost státní mocí, což právní normy odlišuje od ostatních 

                                                 

1 Viz. Gerloch A., Teorie práva 
2 Harvánek J., Teorie práva 
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sociálních norem. Právě možnost vynucení splnění povinnosti, která nastupuje v případě 

jejího nesplnění povinným subjektem, jemuž byla právním řádem uložena, dělá z práva 

nejefektivnější nástroj regulace vztahů ve společnosti. 

1.2. Mezinárodní právo 

Dle Davida,3 definici mezinárodního práva nenajdeme v žádné jeho obecné normě, 

zato však doktrinálních pokusů o ni je mnoho, od stručných až po ty vyčerpávající. Do 

první skupiny bezesporu patří pojetí mezinárodního práva jako „souboru právních norem, 

které zajišťují mírovou existenci a plynulý vývoj mezinárodního společenství“4. Poněkud 

širší a ucelenější definici podávají Čepelka a Šturma: „Mezinárodní právo (veřejné) je 

soubor právních norem, které upravují chování států a jiných subjektů mezinárodního 

práva a jejich vztahy v rámci mezinárodního společenství. Jinak řečeno, mezinárodní 

právo je právní systém, vytvářený především koordinovanou vůlí svrchovaných států, 

popř. též mezinárodních (vládních) organizací. Jeho normy upravují převážně vztahy 

mezi svrchovanými státy a dále vztahy států k jiným subjektům mezinárodního práva, 

jakož i některé vztahy mezi těmito subjekty navzájem.“5  

Tento obor se v mnoha ohledech odlišuje od ostatních právních odvětví, právě proto, 

že jeho základními subjekty jsou státy, tedy jednotky nadané vlastní suverenitou, kterou 

chápeme jako vrcholnou a výlučnou moc na příslušném státním území, projevující se i 

nezávislostí v mezinárodních vztazích. Z tohoto důvodu je tzv. volní povaha 

charakteristickým znakem mezinárodního práva. Norma tohoto práva nemůže vzniknout 

bez vůle samotných států. Ty proto v mezinárodním právu hrají zvláštní dvojí roli – jsou 

současně tvůrci i adresáti daných pravidel. Po právní stránce jsou vztahy mezi 

jednotlivými státy ovládány zásadou svrchované rovnosti, která znamená, že žádný 

z nich nemůže být podřízen moci jiného státu, ani vnějšího subjektu i když fakticky jsou 

si státy, co se týče rozlohy, počtu obyvatelstva, ekonomického, vojenského a jiného 

potenciálu zásadně nerovné. Vznik mezinárodního práva je vlastně výsledkem snah o 

řešení konfliktů mezi suverenitou jednotlivých států a nutností jejich koexistence – proto 

mají jeho normy koordinační povahu. Tvorba, dohled nad dodržováním a vynucování 

                                                 

3 David V. – Sladký P. – Zbořil F., Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou, s. 71 
4 Malenovský J., Mezinárodní právo veřejné 
5 Čepelka Č. – Šturma P., Mezinárodní právo veřejné 
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mezinárodního práva je jedním z hlavních úkolů diplomacie, především té multilaterální, 

na půdě různých mezinárodních organizací. 

Dalším specifikem mezinárodního práva je, že je dosud právem částečně nepsaným. 

Právní obyčej, jakožto závazný pramen mezinárodního práva v minulosti výrazně 

převažoval nad ostatními. Až od počátku 19. století se začíná uplatňovat smluvní princip 

a soubory obyčejových norem jsou postupně vytlačovány rozsáhlými kodifikacemi. 

Výčet formálních pramenů mezinárodního práva dnes můžeme najít v článku 38 odst. 1 

Statutu Mezinárodního soudního dvora OSN. Jsou jimi: mezinárodní úmluvy, 

mezinárodní obyčej, obecné zásady právní uznávané civilizovanými národy, soudní 

rozhodnutí a učení nejkvalifikovanějších znalců mezinárodního práva. Tyto prameny 

můžeme členit na základní (bezesporu mezinárodní smlouva a obyčej) a pomocné. 

1.3. Diplomatické právo 

Systematicky patří diplomatické právo do odvětví mezinárodního práva, zejména 

mezinárodního práva veřejného. Spolu s právem smluvním a válečným patří k jeho 

nejstarším odvětvím. Jeho vývoj trval dlouhá staletí, avšak jako samostatné právní 

odvětví se začíná utvářet až od přelomu století šestnáctého a sedmnáctého. Teprve v 19. 

století začalo mezinárodní společenství pociťovat potřebu toto odvětví, dosud postavené 

zejména na nepsaných obyčejích, jako jedno z prvních – spolu s humanitární částí 

válečného práva a právem moře – zásadnějším způsobem kodifikovat. Obecně platná 

pravidla se tak včlenila do kodifikačních úmluv, které se napříště aplikují v mezistátních 

vztazích místo původních nepsaných pravidel, která ale zůstávají v platnosti i nadále, jen 

se neaplikují a tím fakticky pozbývají své účinnosti. Pravidly obyčejového 

mezinárodního práva se však stále řídí otázky, jež nejsou výslovně upraveny žádnou 

z úmluv.  

Základním pramenem poznání diplomatického práva jsou tak zejména Vídeňská 

úmluva o diplomatických stycích z 18. dubna 1961, Vídeňská úmluva o konzulárních 

stycích (podepsána 24. dubna 1963), Úmluva o zvláštních misích (New York, 8. prosince 

1969) a Vídeňská úmluva o zastoupení států v jejich stycích s mezinárodními 

organizacemi univerzální povahy ze 14. března 1975. 
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1.4. Diplomacie 

Slovo diplomacie (franc. diplomatie, angl. diplomacy) pochází z řeckého výrazu 

„diploma“6, které označovalo speciální zdvojené voskované destičky, v nichž poslové 

získávali své pověřovací listiny. Pojem zdomácněl v evropských jazycích oklikou přes 

francouzštinu, která byla od 17. století hlavním diplomatickým jazykem. V dnešním 

slova smyslu se tento výraz objevuje v průběhu 18. století a v současné době je v běžném 

hovoru používán v mnoha různých významech. Můžeme jím rozumět jak schopnost 

obratně a nekonfliktně vyjednávat s partnery a promyšleně řešit složité situace, tak i 

jakékoli setkání na mezinárodní úrovni, pokud jsou účastníky zástupci státu, ale i výkon 

zahraniční politiky státu prostřednictvím k tomu pověřených osob. V kontextu 

mezinárodního práva se setkáváme s chápáním diplomacie zejména jakožto hlavního 

instrumentu mezinárodní politiky – je prostředkem k dorozumění mezi státy, hlavním 

nástrojem k mírovému řešení sporů a k dosahování zahraničně politických cílů a úkolů 

vyjednáváním. Výkonem těchto úkolů jsou v dnešní době pověřováni převážně 

profesionálové s patřičným vzděláním7 – stálí pracovníci zahraniční služby státu 

v diplomatické hodnosti, tzv. kariérní diplomaté. 

1.5. Orgány státu pro zahraniční styky 

Stát, který má povahu právnické osoby, může navenek jednat pouze prostřednictvím 

svých orgánů, které ho svým vystupováním jsou schopny zavazovat či opravňovat ve 

vztahu k jiným státům či mezinárodním organizacím. Státní orgány pro zahraniční styky 

můžeme dělit na vnitřní – jenž působí na území vlastního státu a kromě mezinárodních 

otázek se jejich činnost soustředí hlavně na funkce vnitrostátní – a zahraniční, které 

vykonávají svou činnost na území jiného státu, nebo v sídle mezinárodní organizace. K 

prve zmiňovaným patří nejvyšší orgány státní moci, kterým jako takovým mezinárodní 

právo přiznává reprezentativní povahu a mohou jednat jménem státu, zpravidla bez 

zvláštního zmocnění, ve všech zahraničních otázkách. Jsou jimi: hlava státu (ta z moci 

svého úřadu při pobytu na území cizího státu požívá dokonce výsady a imunity ve větším 

rozsahu než diplomatičtí zástupci), předseda vlády, vláda, ministr zahraničních věcí 

                                                 

6 výraz diplo znamená přibližně „složený“, „přeložený“ a přípona ma pak „něco“, „objekt“ 
7 Pro výkon povolání kariérního diplomata je v České republice požadováno úplné vysokoškolské vzdělání 
(nejčastěji v oboru práva či ekonomie), výborná znalost češtiny a alespoň dvou cizích jazyků na vysoké 
úrovni, z nichž jedním by měla být angličtina. Občanská a trestní bezúhonnost je samozřejmostí, výhodou 
je absolvování Diplomatické akademie MZV ČR.  
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(někdy nazýván šéfem diplomacie) a další správní orgány, mezi které bývá většinou 

řazen i parlament, jenž se však navenek projevuje poměrně málo a jeho hlavním úkolem 

na poli mezinárodních vztahů je ratifikace přijatých úmluv. 

Z hlediska této práce nás však budou v daleko větší míře zajímat zahraniční orgány 

státu pro mezinárodní styky. Jsou jimi diplomatické mise, zvláštní mise, stálé mise při 

mezinárodních organizacích, delegace na zasedání mezinárodní organizace, delegace na 

mezinárodní konferenci, konzulární úřady a vojenské jednotky v zahraničí. Ius legationis, 

neboli právo vysílat a přijímat diplomatické zástupce a zřizovat stálé diplomatické mise 

na území jiného státu, patří k základním právům každého svrchovaného státu, podmínkou 

je uznání státu, existence diplomatických styků a souhlas hostitelského státu. 

1.5.1. Diplomatická mise 

Pojmem „diplomatická mise“ v sobě skrývá opět vícero různých významů. Můžeme 

jím chápat jednak souhrnné označení pro jakýkoli zastupitelský úřad v zahraničí 

(velvyslanectví, konzuláty, stálé mise, stálá zastoupení); nebo krátkodobou služební 

cestu vysokého diplomata s určitým konkrétním zadáním a cílem; ale i souhrnné 

označení všech diplomatických (případně i ostatních) pracovníků zastupitelského úřadu, 

kteří jsou občany vysílajícího státu. Diplomatické mise se v zahraničí zřizují zpravidla na 

recipročním základě (současná praxe k tomuto uspořádání čím dál více směřuje) po 

dohodě obou států, je však běžné i asymetrické uspořádání, které má většinou historické 

nebo praktické zdůvodnění. České diplomatické mise jsou ve většině případů přímým 

pokračováním zastupitelských úřadů československých. Poslání a činnost diplomatické 

mise se řídí mezinárodním právem, zejména Vídeňskou úmluvou o diplomatických 

stycích z roku 1961, nicméně dokonalý výčet úkolů diplomatické mise není možné 

stanovit, zejména proto, že se reálná praxe stále vyvíjí. Mezi její hlavní poslání, 

demonstrativně vyjmenované v čl. 3 úmluvy, patří zastupovat vysílající stát ve státě 

přijímajícím, chránit zájmy svého státu a jeho občanů, vést jednání s vládou přijímajícího 

státu, zjišťovat všemi zákonnými prostředky informace o politické a ekonomické situaci 

a jejím vývoji v hostitelském státě a podávat o ní zprávy své vládě, podporovat udržování 

přátelských vztahů mezi vysílajícím a přijímajícím státem a starat se o rozvoj 

hospodářských, kulturních a vědeckých styků mezi oběma zeměmi. 
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1.5.2. Zvláštní mise 

Dle článku 1 Úmluvy o zvláštních misích z roku 1987, je „zvláštní misí“ dočasná 

mise zastupující stát, která je vyslána jedním státem do druhého s jeho souhlasem, za 

účelem projednání určitých otázek, nebo k provedení určitého úkolu.8 Od diplomatické 

mise se zvláštní mise liší zejména v tom, že jejím posláním je splnění určitého předem 

stanoveného úkolu omezeného rozsahu v daném časovém horizontu – působení zvláštní 

mise je tedy dočasné a po splnění úkolu zaniká, zatímco diplomatická mise zastupuje stát 

ve všech směrech a její působení v přijímajícím státě není nijak časově omezeno. 

Důležitým znakem zvláštních misí je, že je lze vyslat ke státu, se kterým vysílající stát 

udržuje diplomatické a konzulární styky, ale i ke státu se kterým žádné styky nemá nebo 

dokonce do oblasti, která není mezinárodně uznána jako stát, ale má politické vedení, 

s nímž je možné vést rozhovory – v tomto případě pak může zvláštní mise posloužit 

právě k uznání za stát nebo k navázání konzulárních či diplomatických styků. Úmluva o 

zvláštních misích z roku 1969 (platná od roku 1985, ale dosud ratifikována jen malým 

počtem států) ve svých úvodních článcích dále stanoví základní pravidla pro vysílání 

zvláštních misí, jejich složení a jmenování jejích členů. Zvláštní mise nevyžaduje 

agrément jako mise diplomatická, vysílající stát může volně jmenovat její členy, avšak je 

povinen přijímajícímu státu podat všechny nezbytné informace týkající se počtu a složení 

mise, zvláště jména a funkce osob, které zamýšlí jmenovat. Přijímající stát může 

odmítnout přijetí zvláštní mise, jestliže její velikost nepovažuje za přiměřenou vzhledem 

k okolnostem a podmínkám v přijímajícím státě a k potřebám mise. Stejně tak není 

povinen přijmout kteroukoli osobu jako člena mise, aniž by musel uvádět důvody svého 

rozhodnutí. 

1.5.3. Konzulární úřad 

Konzulární úřad neboli generální konzulát, konzulát, vicekonzulát či konzulární 

jednatelství, je stálý zahraniční orgán pro mezinárodní styk zřízený na území cizího státu, 

s jeho souhlasem, za účelem trvalého vykonávání úkolů správní povahy v přijímajícím 

státě a ochrany práv a zájmů občanů vysílajícího státu. Postavení konzulárních úřadů, 

úředníků a jejich výsady a imunity upravuje Vídeňská úmluva o konzulárních stycích 

z roku 1963, jež je v platnosti od 19. 3. 1967 a bilaterální dohody jednotlivých států mezi 

sebou. V článku 5 úmluva vyjmenovává konzulární funkce – ty jsou zaměřeny především 

                                                 

8 Potočný M. – Ondřej J., Mezinárodní právo veřejné, s. 153 
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na ochranu zájmů vysílajícího státu a jeho občanů zejména v oblasti obchodní, 

hospodářské, kulturní a vědecké spolupráce mezi státy. Ke specifickým úkolům 

konzulárních úřadů, odlišujících jejich činnost od úřadů diplomatických, patří vydávání 

pasů a cestovních dokladů občanům vysílajícího státu a víz osobám přejícím si tam 

vycestovat; provádění funkce notáře a civilního matrikáře; zastupování státních 

příslušníků vysílajícího státu před soudy; doručování soudních a mimosoudních 

dokumentů nebo výkon kontroly nad loděmi a letadly registrovanými ve vysílajícím 

státě. V minulosti byla hranice mezi konzulárními a diplomatickými úřady ostřejší, 

v poslední době se pomalu stírá. Konzulární úřady neměly reprezentativní povahu a 

nezastupovaly vysílající stát všestranně, soustředily se převážně jen na administrativní, 

ekonomické a civilní funkce. V dnešní době v české zahraniční službě převládá praxe 

konzulárních sekcí na zastupitelských úřadech a kromě nich fungují v některých zemích 

generální či honorární konzuláty. Ve smyslu platné legislativy Evropských společenství 

v oblasti konzulární ochrany mohou občané ČR, kteří se ocitnou v zahraničí v nějaké 

krizové situaci (vážná nehoda, nemoc, uvěznění, zadržení, nebo se stali obětí násilného 

trestného činu), požádat o konzulární pomoc i diplomatické mise a konzulární úřady 

členských států EU za předpokladu, že v daném státě nemá ČR efektivní diplomatické či 

konzulární zastoupení.9 

1.5.4. Stálé mise u mezinárodních organizací 

Členství určitého státu v mezinárodní organizaci zakládá většinou jeho potřebu zřídit 

v sídle této instituce svou stálou misi – zahraniční státní orgán pro mezinárodní styk. Jde 

o misi trvalé povahy, pověřenou zejména zastupováním členského státu u mezinárodní 

organizace a plněním úkolů vyplývajících z mezinárodní smlouvy, na jejímž základě je 

daný stát členem této organizace. Nárok na zřízení předmětné stálé mise plyne už 

z pouhého členství státu v dané mezinárodní organizaci, není zde tedy potřeba žádné 

další smlouvy a postačí tedy jednostranný projev vůle státu v sídle konkrétní 

mezinárodní organizace takovou misi otevřít. Vedoucí mise nepotřebuje agrément, stálé 

zastoupení je vysílajícím státem jmenováno a vedoucímu představiteli dané organizace 

(např. generálnímu tajemníkovi OSN) jen úředně sděleno a ten nemůže žádnou 

jmenovanou osobu odmítnout. Početnost mise je však věcí dohody s hostitelským státem 

                                                 

9 David V. – Sladký P. – Zbořil F., Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou, s. 187 
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mezinárodní organizace s přihlédnutím k hledisku rozumnosti, protože je to právě 

hostitelský stát, který misi a jejímu personálu poskytuje dohodnuté výsady a imunity. 

Pro postavení stálých zastoupení států u mezinárodních organizací a jejich výsady a 

imunity, je kvůli faktu, že žádná mezinárodní organizace nemá vlastní území a vykonává 

tedy svou činnost na území některého členského státu, rozhodující tzv. sídelní dohoda 

(headquarters agreement, accord de siège) mezi mezinárodní organizací a hostitelským 

státem, ve kterém se její sídlo nachází. 

Zřízení stálé mise, její funkce, jmenování jejích členů a výsady a imunity upravuje 

podrobněji dále Vídeňská úmluva o zastoupení států v jejich stycích s mezinárodními 

organizacemi univerzální povahy ze 14. března 1975, která má podle čl. 89 vstoupit 

v platnost uložením 35. ratifikační listiny. Zmíněná úmluva demonstrativně vyjmenovává 

ve svém článku 6 funkce stálých misí takto: funkce stálé mise jsou zejména a) zajišťovat 

zastupování vysílajícího státu u Organizace; b) udržovat spojení mezi vysílajícím státem 

a Organizací; c) vést jednání s organizací a v jejím rámci; d) sledovat činnost Organizace 

a informovat o ní vládu vysílajícího státu; e) zajišťovat účast vysílajícího státu na 

činnosti Organizace; f) chránit zájmy vysílajícího státu ve vztahu k Organizaci; a g) 

podporovat uskutečňování cílů a zásad Organizace cestou spolupráce s organizací a 

v jejím rámci. Před podepsáním této úmluvy, se na stálé mise u mezinárodních 

organizací podpůrně používala Vídeňská úmluva o diplomatických stycích, jenž však 

zcela nevyhovovala potřebám stálých zastoupení u mezinárodních organizací, zejména 

kvůli zvětšujícímu se tlaku na prosazení funkční teorie v oblasti výsad a imunit jejích 

členů, tedy snaze přiznat pracovníkům stálých misí diplomatické výsady a imunity 

v menším rozsahu než pracovníkům ostatních zastupitelských úřadů. 

 

2. Historický exkurz do vývoje diplomatických vztahů 

Některé zásady, které se vyvinuly již ve starověkém Řecku prokázaly takovou 

vyspělost, že jsou i dnes respektovanou součástí mezinárodního práva a diplomatického 

protokolu. Počátky „diplomatických vztahů“ však můžeme vysledovat již mnohem dříve. 
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2.1. Počátky diplomatických imunit 

Již v předstátním kmenovém zřízení bylo vyjednávání mezi sousedními útvary 

nutností. Vyjednávající osoby byly považovány za „posvátné“ a požívaly 

nedotknutelnosti zaručované rodovými obyčeji, která jim umožňovala svobodně splnit 

instrukce svého panovníka – což je hlavním důvodem existence diplomatických imunit i 

dnes. Kontakty mezi sousedními společnostmi byly zprvu udržovány prostřednictvím 

zvláštních poslů, ke kterým později přibyli vyslanci. Všechny osoby pověřené „státními“ 

úkoly požívaly osobní nedotknutelnosti, jejíž porušení mělo za následek přísné tresty a 

odvetná opatření, někde bylo dokonce důvodem k válce. I nejstarší „diplomaté“ měli 

většinou při sobě nebo na sobě určitý znak svého postavení (ať již hůl, plášť, či jakýsi 

odznak) – zárodek dnešních pověřovacích listin.  

Z období starověku jsou bohaté diplomatické styky doloženy již z dob 

Mezopotámie, Egypta a Chetitské říše. Zejména však epocha starověkého Řecka, byla 

dobou, kdy mezi sebou jednotlivé městské státy udržovaly velmi časté a různorodé styky, 

pro které bylo dodržování nedotknutelnosti zásadní zvláště proto, že cizinec byl většinou 

považován za nepřítele. Poslové, později vyslanci, se těšili osobní nedotknutelnosti, 

protože byli považováni za chráněnce bohů. Setkáváme se zde ale i s řadou jiných 

institutů, které přešly do současného mezinárodního práva. Například je již z této doby 

známa funkce proxenů (dnešních honorárních konzulů), kterými byli určováni vážení 

občané z přijímajícího státu a jejichž úkolem byla ochrana obchodních, politických a 

náboženských zájmů nejen cizinců usedlých v jejich zemi, ale i cizího státu jimi 

zastoupeného. Prostřednictvím „proxenos“ se vedla diplomatická jednání. Poselstva 

přicházející do města se na ně zpravidla obracela, aby jim vyjednali přijetí u příslušného 

vládce, zajistili kontakt s úředníkem odpovědným za diplomatické záležitosti tohoto státu 

či poradili v konkrétních otázkách tamní diplomatické etikety.  

Termín „diplomacie“ byl převzat i ve starém Římě, v dobách jeho rozkvětu od 8. 

století př. n. l. až do jeho úpadku v 5. století n. l., spolu s pravidly mezistátních styků, 

jenž se pod vlivem nových podmínek a rostoucímu počtu navazovaných zahraničních 

vztahů dále rozvíjely a zdokonalovaly. Poslové byli nazýváni „legáty“, s tím, že 

jmenování legátem bylo všeobecně považováno za velikou poctu. Nedotknutelnost 

vyslance zakotvovalo ius gentium, neboli právo národů a současně byla tato zásada 

považována za náboženský zákon. Osoby, které takový zákon porušily, mohly být 
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odsouzeny do vyhnanství, k smrti anebo byly vydány poškozenému státu k potrestání. 

Vyslanci byli vyňati z místní civilní a trestní jurisdikce a požívali svobody pohybu.10 

Mezi nejdůležitější zárodky diplomatických institucí patřili proxenové, kteří měli 

obdobné postavení jako jejich řečtí předchůdci a kolegium fetiálů, jež bylo kněžské 

bratrstvo s rozsáhlými pravomocemi ve vnitrostátních i vnějších vztazích. Do pravomoci 

kolegia fetiálů náleželo vše od ochrany mezinárodních úmluv, urovnávání sporů, 

uzavírání míru a podpisování smluv až po vyhlašování války.11  

2.2. Zrod stálých diplomatických zastoupení 

Pro období středověku je charakteristický pluralismus mocenských jednotek po 

rozpadu Římské říše, politický individualismus a zápolení císařů a papežů o světovládu. 

Diplomacie se v této době rozvíjela zejména díky rozvětvené mezinárodní aktivitě 

byzantských císařů. Zvláště početné a rozsáhlé byly styky Byzance s katolickou církví a 

italskými městskými republikami. Byzantský dvůr se proto postupně stával pracovištěm 

pro vyslance celé řady států Evropy, Asie a Afriky12 v čele s delegací francouzského 

krále a německého císaře. Stálé vyslance tam umístili také papežové, jejichž politická 

autorita postupně zanikala a jediná jejich naděje spočívala v získání přízně a podpory 

byzantských císařů. Proto už v polovině pátého století vytvořili u jejich dvora instituci 

stálých rezidentů v čemž nauka o diplomacii spatřuje nejranější precedent 

zastupitelství.13  

V patnáctém století zažívá diplomacie opravdový rozkvět zejména díky novým 

impulsům v podobě čilých obchodních a jiných styků mezi italskými městskými 

republikami, mezi nimiž vynikaly zejména Benátky, Milán, Florencie, Janov a Řím. 

V souvislosti se vznikem prvních stálých misí, hovoříme o nové etapě ve vývoji 

mezinárodních vztahů. V druhé polovině patnáctého století zřídily mezi prvními své stálé 

diplomatické mise Benátky a Milán. První stálou diplomatickou misi založila prý již 

v roce 1455 Milánská městská republika v Janově. Osobnosti, které byly pověřeny 

vedením těchto misí, byly označeny za „vyslance“. Postupně vznikají mezinárodní 

obyčejová pravidla o vynětí z trestní jurisdikce přijímajícího státu a o osobní 

                                                 

10 Podrobněji viz Myslil S., Diplomatické styky a imunity, s. 17 an. 
11 Blíže viz Adamová K. – Křížkovský L., Stručné dějiny diplomacie, s. 57 
12 Kavan J., Diplomacie, s. 16 
13 Blíže viz Adamová K. – Křížkovský L., Stručné dějiny diplomacie, kapitola III 
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nedotknutelnosti cizích vyslanců, která byla v této době postavena na teorii 

exteritoriality, čili na fikci, že diplomatický zástupce činí každé místo svého pobytu 

dočasně součástí území vysílajícího státu. V 18. století jsou již stálá diplomatická 

zastoupení ve světě všeobecně rozšířena. Francouzština postupně vytlačuje latinu a 

buduje si pozici coby oficiální diplomatický jazyk. 

2.3. Vídeňský reglement 

Zatímco v počátcích mezistátních styků, se všichni diplomatičtí vyslanci označovali 

pojmem legáti, postupem času se pro stejné funkce vžilo nespočet rozdílných 

pojmenování (například ambasador, nuntius, procurator, commissarius, secretarius, 

deputatus, consilliarius) – situace v mezinárodních vztazích začala být velice 

nepřehledná a zavést nový pořádek a obecně respektovaná pravidla diplomacie se 

ukazovala být nezbytností. Proto se státy v tzv. Vídeňském reglementu, který mimo jiné 

kodifikoval i pravidla pro diplomatické styky mezi signatářskými státy, přijatém na 

Vídeňském kongresu (13. 9. 1814 – 22. 5. 1815), dohodly na stanovení jednotných 

hodností diplomatických zástupců. Šéfové diplomatických misí byli rozděleni do tří 

skupin. Nejvyšší posty zastávali velvyslanci (jim byli postaveni na roveň papežští legáti a 

nunciové). Druhou třídu tvořili vyslanci (plným titulem mimořádní vyslanci a 

zplnomocnění ministři) akreditovaní u hlav států a papežští internunciové a třetí chargé 

d’affaires akreditovaní u ministrů zahraničí. Po kongresu v Cáchách byl Vídeňský 

reglement doplněn tzv. Cášským protokolem z listopadu 1818, který přidal ještě kategorii 

čtvrtou – rezidentní ministr – která se v hierarchii dostala před chargé d’affaires. 

2.4. Kodifikační snahy přelomu 19. a 20. století 

Po první světové válce se výrazně proměnily síly ve světě a z původního nevelkého 

počtu účastníků skutečné mezinárodní politiky na té nejvyšší úrovni jich byly již desítky, 

což se zásadně promítlo do diplomatické teorie i praxe. S rostoucím počtem států, které 

upravovaly odlišně postavení diplomatických zástupců svým vnitrostátním 

zákonodárstvím, se začala probouzet nutnost kodifikace tohoto oboru práva. První 

neoficiální pokusy o vytvoření kodexu diplomatického práva, které se odehrávaly už na 

přelomu devatenáctého a dvacátého století, vycházely z řad různých vědeckých ústavů a 

představitelů nauky, ale potřebu podobné kodifikace uznal i Institut mezinárodního práva 

vytvořený v roce 1873. O první oficiální kodifikaci se začalo jednat v meziválečném 

období na půdě Společnosti národů. Výbor znalců, který byl ustaven roku 1924, sice 
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navrhoval problematiku diplomatických výsad a imunit zařadit mezi oblasti doporučené 

ke kodifikaci, nakonec se však tato tematika na pořad nejbližší konference nedostala a 

další kodifikační snahy zůstávaly bez úspěchu. 

Další pokus, který již ve finále vedl ke zdárnému konci, byl uskutečněn až po 2. 

světové válce na půdě Organizace spojených národů. Příprava a schvalování návrhů 

prozatímních článků úmluvy zabraly přes deset let. Na XIV. Valném shromáždění, kde 

konečně došlo ke shodě, byla rezolucí ze 7. prosince 1959 na počátek roku 1961 

generálním tajemníkem OSN svolána do Vídně konference zplnomocněných zástupců 

s cílem vyjasnit a kodifikovat mezinárodní zvykové právo pokrývající problematiku 

diplomatických zástupců a misí, jejich výsad a imunit a sjednat mezinárodní úmluvu o 

diplomatických stycích. Vídeňská konference se konala od 2. března do 18. dubna 1961 

za účasti 81 států. V posledním jednacím dnu zde byla nakonec jednomyslně přijata 

Vídeňská úmluva o diplomatických stycích.  Její znění postupně ratifikovaly všechny 

nezávislé státy a stala se obecně přijímanou normou pro oblast diplomatického práva. 

Československý prezident ratifikoval Úmluvu dne 27. března 1963 a ta pak na základě 

svého článku 51, odstavce 1)14 vstoupila v platnost dne 25. dubna 1964. V současné době 

je Vídeňskou úmluvou vázáno přes 180 zemí, což je úctyhodné číslo, které se již pomalu 

blíží počtu nezávislých států ve světě. 

 

3. Vídeňská úmluva o diplomatických stycích 

Úmluva o diplomatických stycích z roku 1961 na svou dobu velice obsáhle a úplně15 

upravila oblast diplomatického práva týkající se vzájemných zastoupení nezávislých 

států zahraničními orgány trvalé povahy. Kodifikace zahrnuje veškerá základní pravidla 

pro mezistátní diplomatické vztahy od zřízení diplomatické mise a jmenování členů 

diplomatického personálu přes výsady a imunity, kterých požívají pověřené osoby i 

budovy a jiný majetek mise, až po přerušení diplomatických styků mezi jednotlivými 

                                                 

14 Vídeňská úmluva o diplomatických stycích, čl. 51, odst. 1): „Tato úmluva vstoupí v platnost třicátého 
dne po datu uložení dvacáté druhé ratifikační listiny nebo listiny o přístupu u generálního tajemníka 
Organizace spojených národů.“ 
15 Je jen málo oblastí jako např. droit de chapelle (volně přeloženo jako právo na kapli), problematika 
diplomatického azylu a bankovních účtů diplomatických misí, kterých se tato kodifikace z různých důvodů 
nedotkla. 
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státy. Úmluva potvrdila všechny hlavní principy, které se v průběhu staletí vytvořily 

v obyčejovém právu v oblasti diplomatických vztahů, a v mnohých směrech je zpřesnila 

a rozvinula, zejména tam, kde byla praxe dosud rozporná. Díky přijetí Vídeňské úmluvy 

o diplomatických stycích byla zřetelně zakotvena vzájemná práva a povinnosti mezi 

přijímajícím (receiving state, État accréditaire) a vysílajícím (sending state, État 

accréditant) státem vznikající při diplomatických vztazích. 

V preambuli, ve které se státy představující strany této úmluvy odvolávají zejména 

na podporu přátelských vztahů mezi národy a udržení mezinárodního míru a bezpečnosti, 

je zakotvena zásada, že „otázky, jež nejsou výslovně upraveny ustanoveními této 

úmluvy, se budou nadále řídit pravidly obyčejového mezinárodního práva.“ Při použití 

obecných výkladových pravidel pro mezinárodní smlouvy, by byly specifickými 

povinnostmi vyplývajícími pouze z Úmluvy vázány jen signatářské státy.16 „Avšak 

velkým počtem účastnických států dané kodifikace, tj. častým uplatňování obsahu 

kodifikační úmluvy v praxi, zejména též v praxi velmocí, dochází též k postupnému 

stabilizování tomu obsahově odpovídajícímu mezinárodnímu obyčeji (normotvorné 

skutečnosti), a tím k vytváření obyčejového právního pravidla.“17 Z tohoto důvodu, jak 

indikoval Mezinárodní soudní dvůr již rozhodnutím v procesu USA versus Irán (případ 

Diplomatického a konzulárního personálu v Teheránu z roku 1979), mohou být všechny 

spory týkající se diplomatického práva řešeny odvoláním na tuto úmluvu a povinnosti 

zde zakotvené. Co se týká výsad a imunit, zůstává i po téměř půl století její existence 

Vídeňská úmluva o diplomatických stycích základním a nejdůležitějším právním 

nástrojem na ochranu diplomatických zastoupení a misí, zejména proto, že derogace 

působnosti úmluvy je v oblasti nedotknutelnosti diplomatických (konzulárních) zástupců, 

místností misí i archivů a dokumentace zásadně nepřípustná.  

Podle Mezinárodního soudního dvora (USA versus Irán), je oblast diplomatických 

výsad a imunit jednou z nejdůležitějších částí mezinárodního práva absolutně nezbytnou 

pro bezpečnost a blaho celé mezinárodní komunity. Čepelka a Šturma rozlišují pojmy 

„výsady“ a „imunity“ takto: Obsahem výsad jsou taková privilegia, která osobě 

diplomata uděluje přijímající stát tím, že v jeho prospěch činí něco (facere), co obvykle 

                                                 

16 K problematice rozvojových pravidel blíže viz Čepelka Č. – Šturma P., Mezinárodní právo veřejné,  
    s. 111 
17 tamtéž 
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nečiní ve vztahu k jiným osobám na jeho území. Kdežto „v případě imunity však 

přijímající stát naopak nečiní (non facere), co vůči jiným osobám běžně činí, tedy je 

donucuje k respektování svých zákonů.“18 Diplomatické výsady a imunity se sice váží ke 

konkrétním osobám v tom smyslu, že jsou požívány jedinci v jeho službách a ne 

vysílajícím státem samotným, jejich účelem však není osobní prospěch členů mise, ale 

především zajištění možnosti efektivně reprezentovat vysílající stát beze strachu z rušení 

či kladení překážek výkonu funkcí mise ze strany přijímajícího státu. Podle Davida 

„diplomatické výsady a imunity umožňují diplomatickým zástupcům pracovat účinně, 

nerušeně a nezávisle na jakémkoli tlaku, ať právním, fyzickém či morálním, který by 

případně mohl přijímající stát na ně vyvíjet.“19 Tato a obdobné definice jasně dokazují 

úplné opuštění teorie exteritoriality, která byla v minulosti užívána pro zdůvodnění 

diplomatických výsad a imunit využívajíce fikce, že diplomatický zástupce nikdy 

neopustil území svého státu a z tohoto důvodu jsou veškerá místa, kde se nachází brána 

jako součást území vysílajícího státu. Dnešní úprava výsad a imunit diplomatických 

zástupců spočívá plně na teorii funkční (la conception fonctionnelle des immunités 

diplomatiques, functional conception of diplomatic immunities). Tento přístup přiznává 

misím a jejich personálu výsady a imunity jen v takové míře a z toho důvodu, aby byla 

zaručena možnost nerušeného plnění jejich úkolů. 

Vídeňská úmluva o diplomatických stycích přistoupila k uspořádání výsad a imunit 

ne zcela systematickým způsobem a o některých obsahově blízkých ustanoveních se 

dočítáme na různých místech. I když toto dělení není v textu smlouvy nijak výslovně 

vyjádřeno a lze k němu dojít pouze na základě obsahu a pořadí jednotlivých článků, 

můžeme jednotlivé výsady a imunity rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří 

ustanovení věnovaná výsadám a imunitám vedoucího a členů personálu mise (immunities 

relating to the person, immunités des agents diplomatiques), zatímco tu druhou výsady a 

imunity kterých požívají samotné mise (immunities relating to property, immunités 

attachées aux biens et aux communications diplomatiques). 

Nutno podotknout, že jednotlivé články Vídeňské úmluvy zakotvující vlastní výsady 

a imunity mají pro ochranu diplomatických misí zásadně rozdílný význam. Od 

ustanovení pro bezpečnost mise spíše marginálních (jako např. článku 20, zabývajícího 

                                                 

18 Čepelka Č. – Šturma P., Mezinárodní právo veřejné, s. 461 
19 David V. – Sladký P. – Zbořil F., Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou, s. 179 
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se právem na vyvěšování vlajky a státního znaku na místnostech mise, rezidenci šéfa 

mise a jeho dopravním prostředku), obsahuje Úmluva řadu opatření pro nerušený výkon 

diplomatického zastoupení zcela jistě nezbytných, bez jejichž existence si lze plnění 

jejich úkolů jen stěží představit (mezi nimi např. články 22, 24, 27 a 29).  

3.1. Ochrana místností, archívů, písemností a úřední korespondence mise 

Pro ochranu zastupitelských úřadů jsou zvláště důležité články 22, 24 a 27 a k nim 

se dále vztahující ustanovení článků 30 a 45 Úmluvy, zakotvující nedotknutelnost 

místností mise, jejích archívů, písemností a úřední korespondence.  

Nedotknutelnost chápeme v moderním mezinárodním právu jako status přiznávaný 

místnostem mise, osobám a majetku fyzicky přítomném na území suverénního státu, 

které však nejsou podrobeny jeho jurisdikci v běžném pojetí.20 Přijímající stát se zde 

nachází ve složitém právním postavení daném dvojsečností mezinárodního práva – je tak 

povinen zříci se nad těmito nedotknutelnými místnostmi, osobami a věcmi výkonu části 

svých suverénních práv – na druhou stranu má však zároveň pozitivní povinnost 

místnosti, osoby a věci, na které se nedotknutelnost podle Vídeňské úmluvy o 

diplomatických stycích vztahuje, chránit před fyzickými útoky nebo zásahy do jejich 

fungování či důstojnosti. 

3.1.1. Nedotknutelnost místností mise 

Zásada nedotknutelnosti diplomatických místností patří k nejstarším a 

nejdůležitějším zásadám mezinárodního práva a bezpochyby je i základním ustanovením, 

na kterém spočívá zajištění ochrany diplomatických misí Vídeňskou úmluvou. Pod 

pojmem „místnosti mise“ se rozumí nejen samotná budova mise a místnosti nacházející 

se uvnitř, ale i přiléhající pozemky používané pro účely mise, park a zahrada, jakož i 

rezidence vedoucího mise, bez ohledu na to, jestli jsou plně ve vlastnictví vysílajícího 

státu, nebo jsou pronajaty od státu přijímajícího či jiné osoby. 

V textu článku 22 odst. 1 se výslovně praví, že „místnosti mise jsou nedotknutelné“ 

a „orgány přijímajícího státu do nich nesmí vstoupit, leda se svolením šéfa mise“. Právě 

článek 22 patří mezi ustanovení, která se v rámci kodifikace mezinárodních obyčejů do té 

doby platných vydala cestou tzv. „rozvojových pravidel“ (viz výše) v té nejmarkantnější 

                                                 

20 Denza E., Diplomatic law, s. 135 
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podobě. Ustanovení, že žádná záminka naléhavé veřejné potřeby či zneužívání výsad a 

imunit ambasádou nemůže odůvodnit vstup orgánů přijímajícího státu do prostor mise, je 

významným krokem kupředu ve směru zajištění ochrany mise na co možná nejvyšší 

úrovni. Nicméně návrhy, které počítaly s výjimkou v případě nouzových situací, kdy by 

vstup do místností mise byl odůvodněn odvracením těžkého nebezpečí hrozícího lidským 

životům, veřejnému zdraví nebo majetku, nebo vyžadovala-li by to bezpečnost státu, 

byly během přípravy textu Úmluvy dlouze diskutovány. Žádný z nich ale nakonec nebyl 

všeobecně přijat - státy odůvodňovaly svůj postoj zejména obavami z extenzivního 

výkladu „nouzové situace“ a z toho plynoucího oslabení zásady nedotknutelnosti.21 

Zákaz vstupu místních orgánů veřejné moci (ať již jde o policii, soudní orgány, 

požárníky, zdravotní orgány apod.) do místností cizí diplomatické mise, včetně rezidencí 

diplomatů, je tedy v pojetí Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích absolutní - to 

znamená, že vyhodnocení situace je vždy a pouze na vedoucím mise a platí za každé 

situace. Jeho výslovný souhlas je tak požadován pro jakýkoli zásah v prostorách mise bez 

ohledu na jeho účel. 

V odstavci 2 čl. 22 nacházíme zakotvenu jednu z nejdůležitějších povinností 

přijímajícího státu – a sice povinnost učinit všechna vhodná opatření k ochraně místností 

mise před jakýmkoli vniknutím nebo poškozením a k zabránění jakémukoliv rušení klidu 

mise nebo újmě na její důstojnosti. Toto ustanovení se týká nejen orgánů přijímajícího 

státu, ale i kterýchkoli jiných osob. K zajištění této povinnosti může stát přijmout 

jakákoli vhodná opatření (v období zvýšeného nebezpečí může například zajistit trvalou 

ostrahu místností mise policejními či vojenskými jednotkami) pod podmínkou, že 

nedojde k rušení běžné práce mise. V případě, že stát tuto svou povinnost nesplní – ať již 

úmyslně, nebo z nedbalosti – a dojde k vniknutí nebo poškození budovy mise, rušení 

klidu či újmě na důstojnosti mise, nastupuje odpovědnost podle mezinárodního práva.  

Napadení amerického velvyslanectví a konzulátu v Teheránu  

Tato jistě nejznámější aféra týkající se porušení povinností vyplývajících z článku 22 

odst. 2 Vídeňské úmluvy přijímajícím státem, táhnoucí se několik měsíců, začala 4. 

listopadu 1979, kdy se před budovou americké ambasády v Teheránu konala 

                                                 

21 Blíže k projednávání výjimek ze zásady absolutní nedotknutelnosti místností mise viz. Myslil S., 
Diplomatické styky a imunity, s. 189 an. 
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demonstrace. Během ní do areálu zastupitelského úřadu pronikla skupina několika set 

ozbrojených demonstrantů, kteří se nejprve pokusili podpálit archiv mise a poté postupně 

obsadili všechny budovy velvyslanectví a konzulátu. Členové diplomatického a 

konzulárního personálu byli zadrženi jako rukojmí a spolu s nimi přes padesát 

amerických státních příslušníků. Propuštění rukojmích bylo podmíněno vydáním 

íránského šáha, který byl při předchozím politickém převratu svržen a uprchl do USA. 

Nakonec se podařilo uskutečnit až po několika měsících, kdy se USA, po několika 

nezdařilých akcích, rozhodly přistoupit k razantnímu kroku a zablokovaly Íránu veškeré 

dispozice s jeho majetkem v amerických bankách. Íránské bezpečnostní složky se po 

celou dobu incidentu nijak nesnažily vzniklou situaci řešit a proti evidentnímu porušení 

nedotknutelnosti mise vůbec nezasáhly.  

USA předložily věc Mezinárodnímu soudnímu dvoru a 7. 4. 1980 přerušily s Íránem 

diplomatické styky. Dne 24. 5. 1980 MSD rozhodl, že samotné útoky nemohou být 

íránskému státu přičítány. Povinností Íránu však bylo neprodleně po útocích podniknout 

veškerá možná opatření, aby bylo zjevným zásahům do nedotknutelnosti místností, 

archivu a personálu mise zabráněno. Íránští představitelé však odmítli se zástupci 

Spojených států jakkoli jednat a několik dní po útocích dokonce projevili s ovládnutím 

velvyslanectví a konzulátu a se zadržením rukojmích souhlas. Prvotní pasivita íránské 

vlády, stejně tak jako pozdější schválení celé záležitosti je jednoznačným porušením 

článku 22 Úmluvy. Soud jednomyslně rozhodl, že jestliže útočníci jednali s jeho 

souhlasem, je íránský stát povinen za jejich činy nést mezinárodní odpovědnost a 

nahradit způsobené škody. Otázka kompenzace byla nakonec vyřešena dohodou 12. 

března 1981, za zprostředkování Alžíru. 

Útoky na ambasády kvůli zveřejnění karikatury proroka Mohameda 

Dne 30. září 2005 publikoval dánský deník Jyllands-Posten dvanáct karikatur 

proroka Mohameda. Na asi nejznámějším obrázku byl vyobrazen prorok s bombou v 

turbanu se zapáleným doutnákem. Dánští muslimové zpočátku reagovali na otištění 

karikatur relativně umírněně, ale během pár měsíců došlo k očividnému zlomu v této 

otázce a situace, zejména v muslimském světě, vedla až k masovým demonstracím 

s tichým souhlasem některých vlád, které následně vyústily v zapalování vlajek a ničení a 

pálení dánských zastupitelských úřadů i když se Dánská vláda již na začátku pokusila 

vášně uklidnit a od zveřejnění karikatur se distancovala.  
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Jednotlivé hostitelské státy se v souvislosti s touto kauzou zachovaly naprosto 

rozdílně – některé proti hrozbám napadení přijaly veškerá potřebná opatření v souladu 

s povinnostmi vyplývajícími jim z článku 22 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích, 

jiné jen nečinně atakům přihlížely. Nejvyhrocenější situace nastala především 

v Palestině, Sýrii, Libanonu a Iránu. Extrémní reakce na zveřejnění karikatur se však 

nevyhnuly ani Evropě - zvláště v zemích EU s početnou muslimskou komunitou (Francie, 

Německo, Švýcarsko, Nizozemsko, Belgie) - probíhaly zhruba od počátku února protestní 

akce, ty však zdaleka nedosáhly rozměrů masových demonstrací v arabském světě.  

Na palestinských územích přerostly protesty proti karikaturám do otevřeného násilí 

namířeného proti přítomnosti států EU. Již 30. ledna 2006 se před kancelářemi EU v 

Gaze srotil dav několika tisíc lidí pálících vlajky Dánska a Norska. Někteří účastníci byli 

vyzbrojeni puškami a dokonce minomety, došlo i k výstřelům do vzduchu. Další protestní 

shromáždění se konalo den poté před ústředím OSN v Gaze v režii hnutí Islámský džihád. 

Dne 2. února 2006 se znovu ocitl v obležení areál EU v Gaze. 

V Sýrii se po pokojných demonstracích před dánskou ambasádou v Damašku situace 

vyhrotila 4. února, kdy dav zaútočil na budovy, ve kterých sídlí dánské a norské 

zastupitelství. Sídla ambasád byla velice slabě chráněna syrskými bezpečnostními 

složkami, které se násilnostem nesnažily ani příliš zabránit. Po zničení ambasád se pak 

dav vydal k francouzské a americké ambasádě, kde se však již setkal s tuhým odporem ze 

strany armády a policie. 

V Íránu se nejsilnější protestní akce proti karikaturám proroka Mohameda konaly 

zejména 6. a 7. února 2006, kdy stovky demonstrantů v čele s členy milicí Basídž napadly 

dánské, rakouské, norské a britské velvyslanectví. Aktivisté útočili na budovy misí 

kameny a zápalnými lahvemi, několik desítek demonstrantů dokonce vniklo na území 

dánského velvyslanectví. Dánsko na situaci reagovalo odvoláním velvyslance a 

uzavřením diplomatické mise v Teheránu.  

V diplomatickém právu platí obecně pro takovéto případy pravidlo, že pokud se 

přijímajícímu státu nepodaří zamezit vstupu demonstrantů do prostor cizího 

zastupitelského úřadu (na situaci se nic nemění i kdyby šéf mise odmítl k intervenci 

místních pořádkových sil do místností mise dát souhlas) a dojde k vniknutí nebo 

poškození budovy mise, rušení klidu či újmě na důstojnosti mise, odpovídá za škody 
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takto způsobené a je povinen poskytnout vysílajícímu státu omluvu, ujištění, že se 

podobná situace nebude více opakovat, popřípadě uvést na své náklady věci, pokud 

možno, do původního stavu. Podle konkrétních okolností mohou však nastat i jiné 

důsledky odpovědnosti. Z hlediska mezinárodního práva není důležité, zda ke škodě 

došlo úmyslným či nedbalostním jednáním (za jednání zde musíme považovat i 

opomenutí, protože přijímající stát má v tomto případě zvláštní povinnost konat, která 

mu vyplývá z článku 22 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích). I když je od 

hostitelského státu třeba vyžadovat maximum úsilí ke splnění povinnosti ochrany misí, 

není možné, aby tato povinnost přesahovala jeho rozumné možnosti – přijímající stát 

tedy nebude odpovědný, pokud by jej z jakékoli nedbalosti nebylo možno vinit.22 

V ustanovení odstavce 3 článku 22 dále nacházíme rozvedení nedotknutelnosti mise 

spočívající v zákazu prohlídky, rekvizice, zabavení nebo exekuce týkající se místností 

mise, jejich vybavení a jiného majetku v nich, jakož i dopravních prostředků 

používaných pro účely mise. 

V souladu s ustanovením §24 odst. 2 vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 

243/2001Sb., jsou registrační značky vozidel, jejichž vlastník nebo provozovatel je osoba 

požívající diplomatických nebo konzulárních výsad a imunit, administrativně-technický 

pracovník diplomatické nebo konzulární mise požívající omezené diplomatické nebo 

konzulární výsady a imunity, služební personál diplomatické nebo konzulární mise, člen 

mezinárodní organizace nebo osoba vykonávající funkci honorárního konzula pro jejich 

identifikaci odlišeny od ostatních jejich barevným provedením – mají modré znaky na 

bílém podkladu a v levé části modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením 

rozlišovací značky České republiky. Zastavení a kontrola takto řádně označeného 

diplomatického vozidla můžou vést k ostrému diplomatickému protestu ze strany 

vysílajícího státu.23 Odtáhnout vozidlo označené diplomatickou značkou na záchytné 

parkoviště je možné pouze tehdy představuje-li špatně zaparkované vozidlo vážnou 

překážku provozu, stojí-li na přechodu, nebo blokuje-li vjezd do důležitého místa jako je 

například nemocnice. Hlavním smyslem odtažení je zde ale zachování plynulosti provozu 

                                                 

22 Podrobněji Myslil S., Diplomatické styky a imunity, s. 187 an. 
23 Denza v této souvislosti zmiňuje případ, který se odehrál na území naší republiky v roce 1981, kdy 
československá policie zastavila vozidlo britské ambasády opatřené diplomatickou značkou, rozbila 
okénko a za použití slzného plynu zadržela dva diplomatické zástupce Velké Británie. Denza E., 
Diplomatic law 
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a nikoli potrestání řidiče.24 Použití tzv. „botiček“ na diplomatická vozidla je v České 

republice v souladu s ustanovením §36 zákona č. 273/2008Sb. o Policii České republiky 

nezákonné. Aby se předešlo jeho možnému zneužití, §36 odst. 4 b) předmětného zákona 

výslovně stanoví, že technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla, které bylo 

ponecháno na místě, kde je zakázáno stání nebo zastavení vozidla nebo které stojí na 

chodníku, kde to není povoleno a jeho řidič není na místě přítomen nelze použít, jde-li o 

vozidlo, které je viditelně označeno jako vozidlo osoby požívající výsad a imunit.  

Zvláštní úprava nedotknutelnosti mise je obsažena v ustanovení článku 45 Úmluvy, 

který se týká zachování imunity v případě přerušení diplomatických styků, nebo byla-li 

mise trvale či dočasně odvolána. Vídeňská úmluva právo na přerušení diplomatických 

styků výslovně neupravuje, avšak jak vyplývá z článku 2, který stanoví, že zřízení 

diplomatického zastoupení se děje na základě vzájemného souhlasu zúčastněných států, 

stačí k jejich přerušení pouze jednostranná vůle jednoho z nich tyto vztahy více 

neudržovat.25 V téměř naprosté většině případů se k ukončení diplomatických vztahů 

státy uchylují z politických důvodů, jelikož praktické přínosy vždy mluví ve prospěch 

jejich zachování. Proto se v praxi daleko více přistupuje „pouze“ k dočasnému odvolání 

mise a jejího personálu. Státy tímto aktem dávají najevo podstatné ochlazení vzájemných 

vztahů, ale zároveň očekávání, že nepříjemnosti, které ho vyvolaly, jsou přechodného 

charakteru a budou brzy odstraněny. V devatenáctém století přerušení diplomatických 

vztahů téměř vždy předcházelo vyhlášení války. I za ozbrojeného konfliktu je však 

přijímající stát povinen nadále respektovat a zajišťovat ochranu místností, archivů a 

jiného majetku mise. Vysílající stát má v tomto případě možnost svěřit opatrování 

samotné mise, jakož i ochranu vlastních zájmů a záležitosti svých státních příslušníků 

třetímu státu, který je pro přijímající stát přijatelný.26  

I když Úmluva výslovně neurčuje moment, kdy nedotknutelnost mise končí, 

použitím článku 39 (vztahujícího se na ukončení osobní nedotknutelnosti diplomatických 

zástupců) per analogiam lze dospět k závěru, že ochrana mise musí pokračovat ještě po 

určitou rozumnou dobu po tom, co budovy, jejich části a pozemky k nim přilehlé přestaly 

                                                 

24 K praxi jednotlivých států v této oblasti blíže viz Denza E., Diplomatic law, s. 160 a 161 
25 Denza E., Diplomatic law, s. 485 
26 Výraz „přijatelný“ vyjadřuje, že v tomto případě není třeba předchozího souhlasu hostitelského státu. 
Jeho stanovisko se tak nejčastěji zjišťuje formou neformální konzultace, kde může vznést námitku proti 
konkrétnímu navrhovanému státu, do jehož rukou chce vysílající země ochranu své mise předat. 
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být „používány pro účely mise“ coby „místnosti mise“ dle článku 1 i) Vídeňské 

úmluvy.27 

3.1.2. Nedotknutelnost archívů a písemností mise 

Pojem „archiv“ není ve Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích nijak definován. 

Oproti tomu v o dva roky mladší Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích již legální 

definici konzulárních archivů nalezneme v čl. 1 odst. 1 j): konzulární archivy zahrnují 

všechny listiny, dokumenty, korespondenci, knihy, filmy, záznamové pásky a rejstříky 

konzulárního úřadu spolu s šiframi a kódy, kartotékami a kteroukoliv částí zařízení 

určenou k jejich ochraně a uložení. V praxi se tato obsáhlá definice používá per 

analogiam též na archivy diplomatické, na základě toho, že Vídeňská úmluva o 

diplomatických stycích obecně poskytuje širší výsady a imunity než Vídeňská úmluva o 

konzulárních stycích a proto by bylo absurdní zde najednou chápat tuto definici ve 

vztahu k diplomatickým archivům úžeji. Logickým výkladem dále docházíme k závěru, 

že pokud je hlavním účelem ochrany archivů a písemností mise zachování jejich 

důvěrného obsahu, musí se tato ochrana vztahovat také na moderní způsoby uchovávání 

dat jako například na discích počítačů. 

V čl. 24 Úmluvy o diplomatických stycích se dočítáme, že „archívy a písemnosti 

mise jsou nedotknutelné kdykoli a kdekoli se nalézají“. Toto ustanovení potvrzuje, že 

archívy a písemnosti mise neodvozují svou nedotknutelnost od místností mise, ale jsou 

chráněny samy o sobě i kdyby se z jakéhokoli důvodu (např. požár) dostaly mimo 

prostory mise. Článek 24 je v podstatě doplněním a zpřesněním ochrany archivů a 

písemností tak, aby byly nedotknutelné za všech okolností, jelikož nejde pouze o majetek 

mise v obvyklém slova smyslu, ale o majetek mající zvlášť významnou důvěrnou 

povahu. Toto ustanovení se tedy vztahuje na relativně malý počet případů kdy archivy a 

písemnosti nejsou chráněny v rámci nedotknutelnosti mise, na jejímž území se nacházejí, 

článkem 22, ani se nenalézají v řádně označených diplomatických zavazadlech a tudíž na 

ně nelze vztáhnout ochranu podle čl. 27 (svoboda spojení). Jelikož se v archívech a 

písemnostech v podstatě odráží celá mnohostranná činnost mise, jsou ve smyslu 

Vídeňské úmluvy, místně i časově absolutně nedotknutelné. Nedotknutelností se rozumí 

nejen zákaz prohlížení a čtení archívů a písemností, ale také zákaz jejich zabavení a 

                                                 

27 Blíže k této problematice viz Denza E., Diplomatic law, s. 489 an. 
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pořizování kopií. Pokud jsou umístěny v místnosti nebo budově, nedotknutelnost zde 

zahrnuje i zákaz vstupu do těchto prostor.28 Zejména časová nedotknutelnost se ukazuje 

jako obzvlášť důležitá v prvé řadě při přerušení diplomatických styků nebo za 

ozbrojeného konfliktu, kdy (pokud nebyly předány třetímu, pro přijímající stát 

přijatelnému, státu do úschovy) je hostitelský stát povinen archívy a písemnosti mise 

nadále po neomezenou dobu respektovat a chránit. Na kodifikační konferenci byl 

odmítnut francouzsko-italský návrh a tak, na rozdíl od diplomatického zavazadla, nemusí 

být archívy a dokumenty mimo místnosti mise viditelně úředně označeny. Z tohoto 

důvodu nelze po přijímajícím státě požadovat ochranu písemností umístěných na jemu 

neznámých místech, jelikož by to přesahovalo jeho faktické možnosti. 

K porušování nedotknutelnosti archivů a písemností dochází většinou v souvislosti 

s nerespektováním nedotknutelnosti mise či diplomatického zavazadla, samostatně spíše 

zřídka, i když takové případy také existují. Dostanou-li se písemnosti náležející 

diplomatické misi do držení orgánů přijímajícího státu (mohou být např. nalezeny nebo 

odcizeny), je tento povinen je vrátit aniž by je jakkoli použil. 

3.1.3. Soukromé obydlí diplomatického zástupce 

Ustanovení článku 30 navazuje na článek 22 a stanoví, že soukromá rezidence 

diplomatického zástupce, stejně jako jeho majetek, písemnosti a korespondence požívá 

stejné ochrany a stejné nedotknutelnosti jako místnosti mise. Původně nebylo 

rozlišováno mezi místnostmi mise a rezidencí šéfa mise i když rostoucí nároky na prostor 

mnohdy vedly k fyzickému oddělení úřadu mise od soukromé rezidence jejího 

vedoucího. Nedotknutelnost byla tedy nadále na základě obyčejového práva přiznávána 

oběma budovám stejně. Tento úzus se promítl i do Vídeňské úmluvy o diplomatických 

stycích, která v definici místností mise v čl. 1 i) pod tento pojem výslovně zahrnuje i 

rezidenci šéfa mise. Povahu této rezidence však definovanou nikde nenajdeme, Komise 

pro mezinárodní právo (International Law Commission) proto ve svém komentáři 

upřesnila, že pod tímto pojmem chápe jakékoli obydlí ambasadora, oddělené od místností 

mise, kterým může být cokoli od hotelového pokoje, bytu, až po samostatný dům – i 

kdyby tato rezidence byla jen dočasná. Takovýto přístup tedy přiznává nedotknutelnost i 

druhé rezidenci jakou může být například víkendová chata mimo hlavní město, pokud se 

                                                 

28 Myslil S., Diplomatické styky a imunity, s. 198 



 29

zde diplomat zrovna zdržuje. Rozdíl je však v přetrvávání nedotknutelnosti v době 

nepřítomnosti šéfa mise – zatímco hlavní rezidence musí zůstat pod ochranou i v době 

jeho absence, zejména zůstaly-li tam jeho věci, požívá dočasná rezidence této výsady 

pouze v případě, že je momentálně diplomatem obývána. 

3.2. Svoboda spojení mise 

Svoboda spojení a všech ostatních forem diplomatické komunikace, upravená 

článkem 27 Vídeňské úmluvy, představuje další obecně uznávanou svobodu nezbytnou 

pro efektivní plnění funkcí mise. Možnost svobodně, tajně a bez jakékoli kontroly ze 

strany přijímajícího státu udržovat kontakt s vysílajícím státem, ostatními misemi a 

konzuláty i mezinárodními organizacemi ke všem oficiálním účelům ať již se nachází 

kdekoli, patří k nejdůležitějším výsadám a imunitám přiznávaným diplomatické misi 

mezinárodním právem. Pro potřeby tohoto spojení je možné použít jakýchkoli vhodných 

sdělovacích prostředků včetně diplomatických kurýrů a kódovaných nebo šifrovaných 

zpráv, se souhlasem hostitelského státu je možné využívat i radiostanici.  

3.2.1. Nedotknutelnost úřední korespondence 

Svoboda spojení zahrnuje také absolutní nedotknutelnost úřední korespondence 

mise, která byla zakotvena v odstavci 2 článku 27. Pod pojmem úřední korespondence se 

rozumí veškerý písemný styk mající vztah k misi a jejím funkcím, ať již jde o poštu 

odesílanou nebo přijímanou. Nedotknutelnost úřední korespondence v sobě zahrnuje dva 

aspekty: za prvé je nepřípustné aby takovéto zásilky byly orgány přijímajícího státu 

otevřeny, a dále je vyloučeno jejich použití jako důkazního prostředku před soudy v 

hostitelském státě. Na rozdíl od diplomatického zavazadla, diplomatická korespondence 

nemusí být opatřena vnějším označením, avšak pokud se chce mise ujistit, že zásilka 

bude jako diplomatická korespondence rozpoznána a přiznána jí nedotknutelnost, měla 

by být podle toho odlišitelná od ostatních. 

3.2.2. Diplomatické zavazadlo 

Před Vídeňskou konferencí se ohledně diplomatického zavazadla mezi státy 

uplatňovala praxe, že ve výjimečných případech, kdy měl přijímající stát pochybnosti, že 

dochází k jeho zneužití, mohl jeho přijetí odmítnout. V tomto případě pak vysílající stát 

dostal na výběr zda chce podezřelé zavazadlo odeslat zpět do místa, odkud přišlo, nebo 

povolí jeho otevření za účelem prohlídky orgány přijímajícího státu za přítomnosti člena 
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své mise. Vzhledem k možným komplikacím při předávání důvěrných informací 

prostřednictvím telefonu, bezdrátových sítí či veřejné pošty, má pro státy spolehlivost a 

bezpečnost přenosu utajených informací prostřednictvím diplomatické zásilky prvořadý 

význam. Komise pro mezinárodní právo se dlouho zabývala tím, jak vyřešit složitou 

otázku rovnováhy mezi nedotknutelností diplomatické komunikace a potřebou záruk 

proti jejímu zneužívání. Nakonec se přiklonila k nutnosti efektivně zajistit ochranu 

diplomatického zavazadla a po dlouhých diskusích odmítla veškeré návrhy států, které by 

umožňovaly diplomatické zavazadlo za určitých podmínek otevřít nebo odmítnout. 

Formulace odstavce 3 článku 27 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích byla tedy 

postavena na absolutní ochraně diplomatické zásilky, která nemůže být za žádných 

okolností otevřena ani zadržena. Spory však přijetím definitivní podoby článku 27 

neskončily a mnohé arabské státy během ratifikace či přístupu k Úmluvě přijaly tento 

článek s výhradou.29 Tyto výhrady se ovšem setkaly s četnými protesty ze strany 

ostatních signatářských států – smluvní úprava týkající se diplomatického zavazadla 

nevstoupila mezi řadou zemí v platnost a tak v této oblasti zůstávají nadále použitelná 

obyčejová pravidla podle nichž se postupovalo před přijetím Vídeňské úmluvy o 

diplomatických stycích, která dovolují za přítomnosti člena mise zavazadlo otevřít, 

popřípadě odeslat zpět. Dokonce i státy, které výhrady výslovně neodmítly, mohou na 

základě recipročního chování článek 27 odst. 3 suspendovat – ve vztazích s arabskými 

zeměmi se proto nelze na smluvní úpravu odvolat.30 

Jak vyplývá z odstavce 4 článku 27, povinnostem přijímajícího i třetích (tranzitních) 

států, zabezpečit nedotknutelnost diplomatické zásilky a zdržet se jejího otevření, 

kontrole či zadržení, odpovídají povinnosti vysílajícího státu odesílat prostřednictvím 

diplomatické pošty pouze diplomatické písemnosti nebo předměty určené k úřednímu 

použití a diplomatickou zásilku opatřit zřetelným vnějším označením – děje se tak 

zpravidla použitím francouzského nápisu colis či valise diplomatique nebo anglickým 

diplomatic bag s přidáním úřední pečeti. Zásilka, která není daným způsobem viditelně 

označena, i když je jejím odesílatelem či příjemcem diplomatická mise, nemá nárok na 
                                                 

29 Kuvajt v roce 1969, Libye (1977), Saudská Arábie (1981) a Jemen (1986) si vyhradily právo v případě 
vážného podezření diplomatickou zásilku otevřít v přítomnosti zástupce dané diplomatické mise, nebo ho 
vrátit. Katar si při svém přístupu k Úmluvě v roce 1986 vyhradil právo otevřít diplomatické zavazadlo, 
pokud je používáno k nezákonným účelům. Nejradikálnější výhradu však učinil roku 1971 Bahrajn – a 
sice že diplomatické zavazadlo smí být otevřeno pokud existuje důvodné podezření, že obsahuje předměty, 
jejichž dovoz či vývoz ze země je zákonem zakázán.  
30 Denza E., Diplomatic law, s. 230 
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přiznání statusu diplomatického zavazadla. Nikde není přesně stanoveno, co může 

diplomatickou zásilku tvořit – je tedy možné, aby byl takto označen jakýkoli balík, pytel, 

aktovka, nebo cokoli podobného s předepsaným zevním odlišením od běžné pošty. Na 

velikost diplomatického zavazadla Úmluvou také nejsou kladena žádná omezení, a tudíž 

se může pohybovat od malé obálky až po celý kontejner. Autoři se v tomto případě 

rozcházejí v tom, jestli může být za diplomatické zavazadlo považováno celé letadlo 

nebo nákladní auto. Zatímco Dixon31 výslovně uvádí jako příklad velkého 

diplomatického zavazadla letadlo plné beden, Denza32 se přiklání k názoru, že státy 

v praxi spíše odmítají posuzovat kamion nebo letadlo jako „obal“.33 

Masové rozšíření používání rentgenových zařízení ke kontrole zavazadel zejména na 

letištích v sedmdesátých letech otevřelo diskusi na téma přípustnosti použití takovýchto 

prostředků na diplomatická zavazadla. Někteří autoři se zpočátku domnívali, že 

zkoumání obsahu zavazadel pomocí elektronických přístrojů neznamená jejich otevření a 

proto není Úmluvou zakázáno. Záhy ovšem převládl názor, že takovýto přístup je 

srovnatelný s otevřením zavazadla a mohl by vést k ohrožení důvěrných dokumentů nebo 

zničení citlivých zařízení či nosičů dat v něm obsažených a proto je neslučitelný 

s účelem článku 27. Jelikož diplomatické zavazadlo představuje zásadní formu 

komunikace mezi misí, vysílajícím státem a jeho představiteli, musí být nedotknutelné 

kdekoli se nachází, nesmí být otevřeno, zadrženo ani podrobeno zkoumání 

prostřednictvím elektronických nebo jiných technických zařízení.  

3.2.3. Diplomatický kurýr 

Podle Vídeňské úmluvy je diplomatické zavazadlo chráněno článkem 27 bez ohledu 

na to, je-li doprovázeno kurýrem nebo není. Některé státy, které přiznávají své 

diplomatické komunikaci zvlášť velký význam, si nicméně najímají profesionální kurýry, 

aby měly zaručeno, že zásilka nebyla nikde zadržena či podrobena zkoumání 

prostřednictvím rentgenových zařízení. 

                                                 

31 Dixon M., Textbook on International Law, s. 202 
32 Denza E., Diplomatic law, s. 232 
33 V roce 1985 odmítla Spolková republika Německo tvrzení SSSR, že celý kamion o hmotnosti 9000 
kilogramů představuje jedno diplomatické zavazadlo a požadovala po sovětské ambasádě jeho otevření a 
předložení dokumentu stvrzujícího počet beden tvořící diplomatickou zásilku. Rusové si nejprve stěžovali, 
že se jedná o porušení Vídeňské úmluvy, nakonec však svolili a seznam byl porovnán s počtem zásilek, 
aniž by některá z nich byla otevřena.   
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Odstavec 5 čl. 27 pojednává o osobní nedotknutelnosti diplomatického kurýra, který 

nesmí být za žádných okolností zadržen ani zatčen. K prokázání svého postavení musí 

mít u sebe úřední dokument označující jeho postavení (zpravidla kurýrní list) a listinu 

stvrzující počet zásilek tvořící diplomatickou poštu. Kromě kurýra ad hoc, jehož 

nedotknutelnost končí odevzdáním jemu svěřené diplomatické pošty na místo určení, 

požívá diplomatický kurýr ochrany vždy bez ohledu na to, zda právě dopravuje 

diplomatickou zásilku, nebo služební úkoly momentálně neplní.  

K usnadnění kurýrního spojení přijala Vídeňská konference na základě Švýcarského 

návrhu ustanovení odst. 7 článku 27, který stanoví, že diplomatická pošta může být 

svěřena kapitánu civilního letadla, které má povoleno přistát na daném letišti. Kapitán 

musí být, stejně jako diplomatický kurýr, vybaven úředním dokumentem označujícím 

počet zásilek představujících diplomatickou poštu, avšak není za kurýra považován a 

tudíž nepožívá žádných diplomatických výsad a imunit.34 

3.3. Výsady a imunity vztahující se k osobám diplomatických zástupců 

S ochranou diplomatické mise je nerozdílně spjata i osobní nedotknutelnost 

diplomatického zástupce, členů jeho rodiny a ostatního personálu mise, kterou se zabývá 

především článek 29 ve spojení s články 37 až 43. „Z hlediska přijímajícího státu 

znamená nedotknutelnost, podobně jako v případě místností mise, povinnost respektovat 

a zajistit respektování osoby diplomatického zástupce.“35 Nesmírnou důležitost pro 

zabezpečení efektivního výkonu diplomatických úkolů a nezávislosti na přijímajícím 

státě dále mají čl. 31 až 35, které se zabývají vynětím diplomatických zástupců 

z jurisdikce, ustanovení o sociálním zabezpečení, osobních a jiných služeb i daní a dávek 

přijímajícího státu.  

3.3.1. Osobní nedotknutelnost diplomatického zástupce 

Zásada nedotknutelnosti diplomatického zástupce je bezesporu nejstarším pravidlem 

diplomatického práva. Z důvodu, že princip osobní nedotknutelnosti byl tak dlouho a 

pevně zakotven v obyčejovém mezinárodním právu, nebyla v rámci Vídeňské konference 

žádná větší diskuse ohledně rozsahu nebo formulace připravovaného ustanovení nutná.  

                                                 

34 Blíže viz Myslil S., Diplomatické styky a imunity, s. 208 an. 
35 Komentář Komise, A/CN. 4/L. 78, Add. 2., zde převzato z Myslil S., Diplomatické styky a imunity, 
    s. 219 
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Článek 29, stejně tak jako článek 22, nejprve propůjčuje nedotknutelnost a pak 

teprve definuje její obsah. Věta druhá a třetí tohoto ustanovení tedy stanoví, že: 

diplomatický zástupce nesmí být žádným způsobem zadržen či zatčen a přijímající stát 

s ním musí jednat s náležitou úctou a učinit všechna vhodná opatření, aby zabránil 

každému útoku proti jeho osobě, svobodě nebo důstojnosti.  

Nemožnost diplomata zadržet či zatknout však není absolutní a je zde připouštěna 

drobná výjimka v případech sebeobrany a ochrany lidských životů. Je-li proto 

diplomatický zástupce přistižen při páchání útočného nebo jiného trestného činu, může 

být krátkodobě zatčen policií přijímajícího státu, aby mu bylo zabráněno v dokonání 

daného, pro společnost nebezpečného, skutku.36 Tato výjimka byla oficiálně potvrzena 

již v Komentáři Komise pro mezinárodní právo a podpořena rozhodnutím Mezinárodního 

soudního dvora ve věci diplomatického a konzulárního personálu v roce 1980. Jestliže se 

však osoba požívající diplomatických výsad a imunit již trestného činu dopustila, nebude 

dodatečně orgány hostitelského státu zadržena nebo zatčena, ale věc bude neprodleně 

oznámena vysílajícímu státu. V závažných případech lze přistoupit k prohlášení 

diplomata za persona non grata, nebo alespoň k podání žádosti o jeho odvolání.37  

Formulace článku 29 vyjadřuje dva hlavní okruhy povinností hostitelského státu. 

Ten za prvé nesmí poškodit osoby tvořící cizí diplomatický personál ani prostřednictvím 

trestního či civilního řízení, ani jakýmikoli jinými mimoprávními nástroji. Jestliže 

k porušení nedotknutelnosti přesto dojde, je přijímající stát povinen poskytnout 

přiměřenou náhradu, přinejmenším odpovídající omluvu. Za druhé však zároveň 

zodpovídá za ochranu diplomatů proti hrozbám ze strany svých státních příslušníků. Co 

se rozumí „vhodnými opatřeními“, kterými musí přijímající stát zajistit ochranu 

diplomatických zástupců, je nutné stanovit ve světle konkrétních okolností, hrozeb či 

nebezpečí dohodou mezi hostitelským a vysílajícím státem. Přijímající stát tak musí 

zejména přijmout preventivní postupy, ať již faktické nebo právní, kterými bude 

jakýmkoli útokům předcházeno. Chování diplomata však musí odpovídat bezpečnostní 

situaci v zemi a rozumné míře opatrnosti. Myslil v této souvislosti uvádí případy, kdy 

jsou orgány přijímajícího státu z jinak přísné odpovědnosti za útoky proti 

diplomatickému zástupci vyňaty. Jedná se o situace, kdy se osoba požívající imunit sama 

                                                 

36 Potočný M. – Ondřej J., Mezinárodní právo veřejné, s. 151; Denza E., Diplomatic law, s. 267 
37 Myslil S., Diplomatické styky a imunity, s. 220 
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vystaví nebezpečí nebo riziku, například tím, že se zúčastní souboje, navštěvuje obecně 

známá nebezpečná místa nebo se prochází městem v době pouličních nepokojů – 

očekávat v takovýchto situacích od autorit hostitelského státu zajištění jeho efektivní 

ochrany by bylo jistě nepřiměřené.38 

Příklady z praxe ukazují, že rozvojové státy nebo státy s nestabilní politickou situací 

ovládané revolucí či diktátorským režimem, se uchylují k porušování diplomatické 

nedotknutelnosti daleko častěji než státy „civilizované“. V případě vratkého režimu 

v zemi se dlouhodobé přínosy diplomatické komunikace, zdají být zastíněny 

momentálními výhodami plynoucími z nerespektování diplomatických imunit a takovéto 

státy se daleko méně obávají následné odvety ze strany poškozeného suveréna. Podle 

jiných tvrzení jsou diplomaté nedodržením své nedotknutelnosti daleko více ohroženi za 

situací, kdy provádějí na území hostitelského státu činnost, která může být považována 

za hrozbu jeho národní bezpečnosti a výhody plynoucí ze zanedbání jeho imunity 

(například při potlačování veřejné nelibosti) jsou veliké, nebo naopak pozitiva spojená se 

zachováním jeho práv (komunikace mezi oběma státy), jsou nízká.39 

Vysílající stát může se souhlasem státu hostitelského poskytnout svým ohroženým 

diplomatům zvýšenou ochranu prostřednictvím svých agentů, kteří se ovšem musí 

podrobit místním zákonům a regulacím i co se týče úpravy nošení zbraní. Je však třeba 

zdůraznit, že i v takovémto případě zůstává primární odpovědnost za ochranu 

diplomatických zástupců na bedrech přijímajícího státu.40  

Znění článku 39 udává, že výsady a imunity diplomatického zástupce (a ostatních 

oprávněných osob dle čl. 37) počínají okamžikem jeho vstupu na území hostitelského 

státu a končí opuštěním tohoto území, nebo uplynutím přiměřené lhůty (reasonable 

period)41 dané k odchodu ze země v případě, že byl diplomat označen za nežádoucí nebo 

nepřijatelnou osobu. Výjimku představují případy uvedené v článku 38, který v souladu 

s omezeními obsaženými v článku 8 Úmluvy upřesňuje, že diplomatický zástupce, který 

                                                 

38 Myslil S., Diplomatické styky a imunity, s. 225 
39 Goldsmith J. L. – Posner E. A., The limits of international law, s. 55 
40 Denza E., Diplomatic law, s. 263 
41 Co se rozumí „přiměřenou dobou“ pro uspořádání záležitostí s odjezdem spojených si, díky neexistenci 
definice tohoto pojmu, určuje přijímající stát. Podle Šturmy se 5-6 měsíců pokládá ještě za dobu obvyklou, 
ale v případech vyhrocených situací, jako je např. přerušení diplomatických styků, se tato lhůta výrazně 
zkracuje a to až na 1 týden či dokonce 3 dny. Srov. Čepelka Č. – Šturma P., Mezinárodní právo veřejné,  
s. 470 
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je občanem přijímajícího státu nebo v něm trvale sídlí, požívá pouze vynětí z jurisdikce a 

nedotknutelnost, pokud jde o oficiální činnost při plnění jeho funkcí – jak vyplývá 

z povahy věci, požívání výsad a imunit těmito osobami a osobami, které se již na území 

přijímajícího státu v době jejich jmenování nachází, počíná od oznámení počátku jejich 

diplomatické funkce příslušnému ministerstvu42 hostitelské země dle článku 10 Vídeňské 

úmluvy o diplomatických stycích.  

3.3.2. Vynětí z jurisdikce přijímajícího státu 

Článek 31 Vídeňské úmluvy zaručuje diplomatům vynětí ze soudní pravomoci 

hostitelské země ve správních, civilních i trestních věcech. V případě trestní jurisdikce je 

vynětí úplné a bezvýjimečné43, kdežto pro oblasti jurisdikce civilní a správní článek 

vyjmenovává tři odchylky v podobě žalob týkajících se diplomata jako soukromé osoby. 

Diplomatická imunita má zde povahu procesněprávní a nikoliv hmotněprávní, proto i 

když diplomatický zástupce podléhá všem normám hmotného práva přijímajícího státu, 

nemohou být tato pravidla proti němu z důvodu procesní exempce aplikována a 

hostitelský stát tak nemá za žádných okolností právo ho soudit a trestat – toto ustanovení 

nesporně přispívá k ochraně osob požívajících dané imunity před potenciálními 

vykonstruovanými procesy s úmyslem zdržovat je od plnění jejich poslání v hostitelském 

státě. Soudy a jiné orgány přijímajícího státu jsou povinny ať již v trestním, civilním či 

správním procesu k imunitě diplomatického zástupce přihlížet ex officio a řízení případně 

nezahájit nebo již zahájené řízení zastavit. Vynětí z trestní jurisdikce je tak doplňkem 

zásady absolutní nedotknutelnosti, podle které nemůže být diplomatický zástupce jakkoli 

zadržen či zatčen.44 Dle znění odstavce 4 článku 31 však vynětí diplomatického zástupce 

z jurisdikce přijímajícího státu neznamená jeho vynětí z jurisdikce státu vysílajícího. 

Přijímající stát má tak v případě trestného činu spáchaného diplomatickým zástupcem 

několik možností jak se bránit proti porušení svých zájmů – může:45 

                                                 

42 Většinou bývá agendou spojenou s diplomatickými zastoupeními a misemi pověřeno ministerstvo 
zahraničních věcí 
43 I přestože se Vídeňská úmluva o diplomatických stycích (1961) o této problematice nijak nezmiňuje, 
nauka je toho názoru, že diplomatická imunita v trestních věcech nechrání jejího tituláře před postihem 
zločinů podle mezinárodního práva, kam bývá řazen např. i zločin šíření narkotik. Viz Čepelka Č. – 
Šturma P., Mezinárodní právo veřejné, s. 471 
44 Myslil S., Diplomatické styky a imunity, s. 231 
45 tamtéž, s. 232 
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a) Prohlásit daného diplomata za persona non grata a trvat na jeho odjezdu ze 

země – dle Potočného46 má tento prostředek svou povahou úplnou účinnost, 

jelikož i přesto, že by vysílající stát předmětného člena mise ihned neodvolal, 

přinutí ho skutečnost, že ho vysílající stát přestane uznávat jako člena mise a 

z toho vyplývající okamžitá ztráta jeho diplomatických výsad a imunit, 

k urychlenému odjezdu ze země ve vlastním zájmu. 

b) V případě obecných trestných činů žádat vysílající stát aby sám pachatele 

potrestal. Tento postup však zpravidla v praxi nevede ke kýženému 

zadostiučinění žalobce, jelikož je pro něj civilní proces před soudy 

vysílajícího (tedy cizího) státu zdrojem četných komplikací. Jedná se 

zejména o špatnou dosažitelnost diplomatického zástupce pro řízení před 

soudem, neboť ten se zpravidla po skončení jedné mise ihned přesouvá do 

jiného státu kde je pověřen misí novou, která mu opět zaručuje 

diplomatickou imunitu, bez zastávky ve státě vysílajícím. Další překážku 

mohou představovat neúměrné náklady spojené s řízením, jako jsou např. 

soudní poplatky, konzultace se zahraničním advokátem či náklady na 

předvolání svědků z jiné země. V nejhorším případě takováto žádost může 

ztroskotat na nezájmu vysílajícího státu. Například aféra, která se odehrála na 

iráckém velvyslanectví v Paříži z roku 1978, při které došlo k zabití dvou 

osob,47 a francouzská vláda následně vyhostila tři irácké diplomaty spolu se 

žádostí o zahájení trestního procesu v jejich domovském státě, skončila 

konstatováním více-prezidenta irácké Revoluční rady Saddama Husajna, že 

problém je pouze „druhotného významu“ a proto přistoupit k postihu daných 

diplomatických zástupců, dle jeho názoru, není nutné.48 

c) Požádat vysílající stát aby se zřekl imunity diplomatického zástupce (waiver 

of immunity) – zřeknutí se vynětí z jurisdikce přijímajícího státu upravuje 

článek 32 Vídeňské úmluvy. Toto zřeknutí se však není povinností 

vysílajícího státu a záleží tedy pouze na jeho uvážení, zdali tak provede a 

                                                 

46 Potočný M. – Ondřej J., Mezinárodní právo veřejné, s. 149 
47 Z budovy íránského vyslanectví bylo stříleno ven na teroristu, který však již v daném momentu byl 
zadržen francouzskou policií, přičemž došlo k jeho zabití, ale obětí se stal i jeden z policistů a dva jeho 
kolegové vyvázli se zraněním. 
48 Blíže viz Denza E., Diplomatic law, s. 323 a Čepelka Č. – Šturma P., Mezinárodní právo veřejné s. 469 
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výslovným prohlášením vydá svého diplomata pravomoci soudů 

přijímajícího státu, či nikoli. Přesto k němu mnohdy dochází zejména 

z důvodu snahy o zachování vřelých vztahů mezi oběma zeměmi, jedná-li se 

o čin, který vzbudil veřejné pohoršení, o čin související převážně se 

soukromými aktivitami diplomata, nebo naopak o čin menšího významu.49 

V nauce však dlouho panovaly spory o to, kdo je příslušný učinit akt zřeknutí 

se vynětí z jurisdikce přijímajícího státu – jestli je k tomuto kroku oprávněn 

konkrétní diplomatický zástupce, o jehož imunitu se jedná, za něj šéf dané 

mise nebo pouze stát, resp. jeho orgán který diplomata vyslal. Nakonec 

převládl názor, že imunita nenáleží diplomatickému zástupci osobně, nýbrž 

vysílajícímu státu – a proto pouze tento s ní může disponovat. Dané 

stanovisko podporuje logický výklad preambule Vídeňské úmluvy, která 

odráží funkcionální pojetí této konvence a stanoví, že účelem výsad a imunit 

není prospěch jednotlivce, nýbrž zajištění účinného výkonu funkcí 

diplomatických misí představujících státy ve spojení s formulací článku 32 

úmluvy, v jehož odstavci 1 se doslova praví, že je to právě vysílající stát, 

který se může vzdát vynětí z jurisdikce diplomatických zástupců a osob 

požívajících imunity podle článku 37. Jednotlivé země mohou libovolně 

přijmout interní pravidla pro postup, jakým bude k případným zřeknutí se 

imunity jejich diplomatů docházet, ale v souladu s ustanovením odstavce 2, 

článku 32 tak musí být učiněno v každém případě výslovně (expressly) bez 

ohledu na to, zda se týká vynětí z jurisdikce v civilních či trestních věcech.50 

S dikcí odstavců 1 a 2 je ale de facto v rozporu hned odstavec následující, 

třetí, který stanoví, že zahájí-li řízení diplomatický zástupce nebo osoba 

požívající imunity podle článku 37, nemůže se dovolávat vynětí z jurisdikce, 

pokud jde o vstřícné pohledávky přímo souvisící s hlavní žalobou (counter-

claim, demande reconventionnelle). Podřízení se jurisdikci přijímajícího státu 

                                                 

49 Myslil E., Diplomatické styky a imunity, s. 244 
50 Toto řešení bylo komisí přijato na návrh Polska s cílem odstranit jakékoli nejasnosti, zda ke zřeknutí se 
došlo či nikoli a upevnit diplomatické imunity. Představuje nový přístup k dané problematice odchylný od 
dosavadních většinových názorů nauky i praxe. I koncept Komise pro mezinárodní právo původně 
navrhoval upravit tuto otázku tak, že v civilních věcech by vzdání se imunity diplomatického zástupce 
mohlo být vyjádřeno výslovně, ale i implicitně, vycházeje z názoru, že na diplomata, který zahájí řízení 
nebo do něho vstoupí, aniž by se odvolával na svou imunitu, lze pohlížet jako na osobu, která byla imunity 
zbavena. Podrobněji viz Myslil E., Diplomatické styky a imunity, s. 248 an.; Denza E., Diplomatic law, 
s. 335 an. 
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za účelem zahájení soudního jednání je totiž možno chápat pouze jako 

implicitní a nikoli explicitní (výslovné) vzdání se diplomatické imunity 

samotným titulářem a nic v úmluvě nenutí diplomatického zástupce k tomu, 

aby věc nejprve konzultoval s vládou své domovské země, ani neumožňuje 

vysílajícímu státu takto zahájené řízení anulovat. Odstavec 4 daného článku, 

k této problematice ještě dodává, že pro exekuční výkon rozsudku je třeba 

zvláštního zřeknutí se diplomatické imunity, jelikož předchozí zřeknutí se 

vynětí z civilní nebo správní jurisdikce ho v sobě nezahrnuje. Tento dvojí akt 

zřeknutí se imunity má opodstatnění spíše politické než právní a státy se 

tímto způsobem snaží zamezit možným mezinárodním incidentům. Výkon 

rozsudku by totiž mohl lehce ohrozit zájmy chráněné diplomatickým právem, 

jako je např. imunita obydlí a majetku, které jsou absolutně nezbytné pro 

nerušený výkon funkce diplomatického mise.51 

3.3.3. Členové rodiny a jiné osoby požívající diplomatických výsad a imunit 

Výsad a imunit garantovaných Vídeňskou úmluvou v článcích 29 – 36 požívá nejen 

diplomatický zástupce samotný, ale v celém nebo omezeném rozsahu i několik skupin 

osob specifikovaných v odstavcích 1 až 4 článku 37. Jednotlivé kategorie se od sebe liší 

postupným ubýváním přiznaných výhod. V první skupině jsou členové ambasadorovy 

rodiny tvořící součást jeho domácnosti, nejsou-li občany přijímajícího státu, těšící se 

plnému rozsahu diplomatických imunit, následováni členy administrativního a 

technického personálu, členy služebního personálu a soukromými služebními osobami, 

kterým je Vídeňskou úmluvou garantováno již pouze osvobození od daní a dávek 

z odměny za provedenou práci. Pokud se týče členů rodiny, nebylo na kodifikační 

konferenci, co do rozsahu přiznaných výsad a imunit žádného sporu, jelikož fakt, že 

manželka a nezletilé děti jsou oprávněni požívat stejných imunit jako diplomatický 

zástupce, vyplýval již z obecně uznávaných obyčejových pravidel. Rozpory nastaly spíše 

v otázce koho je třeba za člena rodiny ještě pokládat a koho již nikoli. Z důvodu 

nedostatku takové formulace v textu Vídeňské úmluvy, která by problém řešila (kromě 

požadavku, že členové rodiny musí tvořit součást domácnosti diplomata), je současná 

                                                 

51 Z tohoto důvodu nebyl schválen návrh odpůrců tohoto pojetí (zejména Chile, Mexika, Venezuely a 
Španělska), kteří tvrdili, že první zřeknutí se imunity se musí vztahovat automaticky i na výkon rozsudku a 
že by odmítnutím jurisdikce v posledním stadiu došlo ke znehodnocení principů soudního řízení. Blíže 
k návrhům ostatních států viz Myslil E., Diplomatické styky a imunity, s. 251 an. 
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praxe států taková, že kromě životního partnera a nezletilých dětí, je přiznání výsad a 

imunit ostatním osobám v rukou hostitelských zemí za použití určité míry flexibility a 

neobvyklé případy se většinou řeší dohodou mezi státy již v době notifikace dle článku 

10. Ve zvláštních případech můžou tedy tento status obdržet zejména ambasadorovy děti 

ve věku od 18 do 25 let soustavně se připravující na budoucí zaměstnání v uznané 

vzdělávací instituci a rodiče závislí na jeho péči. Dle praxe většiny i mimoevropských 

států, se za manželku – a tedy za člena rodiny, považuje pouze jedna z diplomatových 

žen, i kdyby v jeho domovském státě byla mnohočetná manželství legální. 

Dle ustanovení článku 39. odst. 3 Úmluvy, dojde-li k úmrtí diplomatického 

zástupce, požívají členové jeho rodiny nadále výsad a imunit, k nimž jsou oprávněni, až 

do uplynutí rozumné doby, ve které jsou povinni území přijímajícího státu opustit. 

 

4. Ostatní úmluvy v oblasti diplomatického práva 

Samotná otázka zda konzulárním pracovníkům vůbec přiznat ochranu v podobě 

výsad a imunit byla v minulosti dlouze diskutována. Například Spojené státy podřizovaly 

běžně zahraniční konzuly své jurisdikci až do poloviny 19. století.52 Kodifikační snahy 

mezinárodního společenství ve 20. století, které si bylo vědomo nutnosti přijmout 

odpovídající úpravu i v dalších oblastech diplomatického práva, se přijetím Vídeňské 

úmluvy o diplomatických vztazích nezastavily a téměř přesně o dva roky později vyústily 

ve sjednání v pořadí druhé úmluvy v tomto právním odvětví – Vídeňské úmluvy o 

konzulárních stycích z 24. dubna 1963. Tato úmluva byla jménem Československé 

socialistické republiky podepsána v New Yorku 31. března 1964 a následně ratifikována 

prezidentem. V platnost vstoupila na základě ustanovení článku 77 odst. 1 dnem 19. 

března 1967 a pro Československo dnem 12. dubna 1968 (jak stanovil článek 77 ve svém 

odst. 2). 

4.1. Vídeňská úmluva o konzulárních stycích 

Vídeňská úmluva o konzulárních stycích z roku 1963 byla započata s jasným cílem 

provést kodifikaci obyčejových pravidel, týkajících se právního postavení konzulů, která 

                                                 

52 Pankraccio J., Droit et institutions diplomatiques, s. 253 
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se do této doby vyvíjela zejména prostřednictvím dvoustranné úpravy pomocí tzv. 

konzulárních úmluv. Tento předpis tedy pro speciální a podrobnější úpravu dosahovanou 

mezi jednotlivými státy konzulárními úmluvami, jichž existují v dnešní době stovky, 

vytvořil jakýsi rámec. I přes odstup pouhých dvou let od přijetí Úmluvy o 

diplomatických stycích z roku 1961 se tato liší od své předchůdkyně již na první pohled 

svým členěním do jednotlivých hlav i jinak lepším systematickým uspořádáním článků. 

Úmluva je někdy naukou přijímána s výtkou, týkající se faktu, že na rozdíl od svého 

diplomatického protějšku neprovedla pouhou inkorporaci existujících mezinárodních 

obyčejů v této oblasti, ale pustila se spíše cestou dalšího rozvoje daného právního 

odvětví ve smyslu sbližování postavení konzulů s diplomaty. Poměrně velký počet 

zúčastněných států však svědčí o kladném přístupu praxe k takto pojaté kodifikaci.53  

Čepelka a Šturma chápou ve své učebnici mezinárodního práva54 konzulární orgány 

jako „oficiální orgány vysílané se souhlasem přijímajícího státu na jeho území, aby tam 

trvale vykonávaly jisté funkce správní povahy a chránily práva a zájmy občanů 

vysílajícího státu.“ Zatímco Potočný a Ondřej55 podávají definici o něco širší – a sice: 

„Konzulární úřad, konzulát, je zahraniční orgán státu zřízený na území druhého státu za 

účelem ochrany zájmů vysílajícího státu a jeho občanů, tj. jak fyzických, tak právnických 

osob, a k plnění určitých správních, hospodářských a občanskoprávních záležitostí.“ 

Úmluva o konzulárních stycích pak definuje pojem „konzulární úřad“ ve svém článku 1 

písm. a) jako generální konzulát, konzulát, vicekonzulát nebo konzulární jednatelství 

v návaznosti na článek 9, který rozřazuje vedoucí těchto úřadů shodně do čtyř tříd (jsou 

jimi tedy: generální konzulové, konzulové, vicekonzulové a konzulární jednatelé). V 

dnešní praxi však již například na vicekonzulát narazíme jen velmi zřídka, hojně 

zřizovány jsou většinou jen konzuláty a generální konzuláty s tím, že generální konzuláty 

jsou zpravidla zakládány ve významných konzulárních obvodech a mají kromě výkonu 

konzulárních funkcí ve vlastním obvodu za úkol i dozor nad činností konzulátů v jiných 

obvodech přijímajícího státu. Konzulární jednatelství může být ustaveno v oblastech 

s hojnější agendou – například v sezoně v rušných turistických letoviscích či v 

přístavech. V hlavě III předmětné úmluvy se však setkáváme ještě s jedním druhem 

                                                 

53 Viz. Čepelka Č. – Šturma P., Mezinárodní právo veřejné, s. 474 
54 Čepelka Č. – Šturma P., Mezinárodní právo veřejné, s. 473 
55 Potočný M. – Ondřej J., Mezinárodní právo veřejné – zvláštní část, s. 157 
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konzulárního orgánu – a sice s úřadem vedeným honorárním konzulárním úředníkem. 

Odlišnosti v postavení honorárních konzulů oproti konzulům profesionálním jsou dány 

tím, že vysílající stát do funkce honorárního konzula jmenuje významnou osobu znalou 

místních podmínek (zpravidla z řad obchodníků či podnikatelů) většinou z řad státních 

příslušníků přijímajícího státu. Tomuto stavu pak odpovídají – v souladu s převažující 

funkční teorií – omezené výsady a imunity, které jsou vypočítány v čl. 58 úmluvy.  

Jak již bylo zmíněno výše, mají konzulární a diplomatické funkce zastupitelských 

úřadů v dnešní době čím dál tím více tendence splývat. Diplomatická mise plní zpravidla 

i konzulární funkce, pro které mívá zřízené vlastní konzulární oddělení a konzulární úřad 

plní často i některé reprezentativní úkoly politického rázu, zejména mezi těmi státy, které 

ještě nepřistoupily k navázání vzájemných diplomatických styků. Blíže se tímto tématem 

zabývá článek 17 úmluvy o konzulárních stycích, který stanoví, že ve státě, v němž 

vysílající stát nemá diplomatickou misi a není zastoupen diplomatickou misí třetího státu, 

může být konzulární úředník pověřen výkonem diplomatických úkonů, souhlasí-li s tím 

přijímající stát. Konzulární status konzulárního úředníka se tím nemění. Výkon takových 

úkonů mu nedává právo domáhat se diplomatických výsad a imunit. Ke specifickým 

funkcím konzulárních úřadů patří zejména ty uvedené v článku 5 pod písmenem d) a dále 

– například vydávání cestovních pasů a cestovních dokumentů občanům vysílajícího 

státu a vydávání víz osobám přejícím si tam vycestovat, provádění funkce notáře a 

zastupování státních příslušníků vysílajícího státu před soudy. 

Jmenování vedoucího konzulárního úřadu je mnohem více pouze v rukou 

vysílajícího státu, než je tomu v případě určování osoby pověřené vedením diplomatické 

mise – ze strany přijímajícího státu v tomto případě není vyžadován agrément neboli 

předběžný souhlas. Přijímající stát se tedy jméno osoby, které bylo vydáno pověření – 

konzulský patent, dozví zpravidla diplomatickou cestou a svůj souhlas dává tedy najevo 

ex post vydáním exequatur.  

Zásadní odlišnost konzulární úpravy od té diplomatické se však nachází právě 

v oblasti ochrany konzulárních úřadů a spočívá zejména v rozsahu jejich 

nedotknutelnosti – ta je zde v souladu s funkční teorií výrazně užší s ohledem na odlišné 

úkoly mise a týká se pouze těch částí objektů, které slouží ke služebním účelům. 

Výsadám a imunitám konzulárních úřadů, konzulárních úředníků z povolání a dalších 

členů konzulárního úřadu, je věnována celá samostatná hlava II Úmluvy o konzulárních 
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stycích z roku 1963. Část I této hlavy se věnuje výsadám a imunitám konzulárního úřadu, 

zatímco část II vypočítává výhody, výsady a imunity konzulárních úředníků z povolání a 

dalších členů konzulárního úřadu.  

4.1.1. Ochrana místností, archívů a úřední korespondence konzulárních úřadů 

Nedotknutelnost konzulárních místností je řešena konkrétně ve čl. 31 úmluvy. Ten, 

ve svém odstavci druhém, stanoví, že orgány přijímajícího státu nesmějí vstoupit do těch 

prostor konzulárních místností, kterých se používá výlučně pro pracovní účely. Dále však 

dodává, že i do těchto částí vstoupit lze, pokud k tomu dá souhlas vedoucí konzulárního 

úřadu, jeho zástupce, nebo vedoucí diplomatické mise vysílajícího státu. Následující věta 

však zakotvuje pravidlo, že v případě požáru nebo jiné pohromy vyžadující okamžité 

ochranné akce lze však předpokládat, že souhlas vedoucího konzulárního úřadu byl dán. 

Tato formulace nejlépe vystihuje rozdíl v šíři ochrany konzulárních úřadů oproti 

diplomatickým misím, u kterých je nedotknutelnost místností absolutní a žádná situace 

nemůže opodstatnit svévolný vstup orgánů přijímajícího státu dovnitř. Nicméně ve 

smyslu článku 27, je obdobně jako u diplomatických misí, přijímající stát povinen nadále 

respektovat a chránit konzulární místnosti spolu s majetkem, který se tam nachází a 

konzulárními archívy i v případě ozbrojeného útoku, nebo dočasného či trvalého 

uzavření konzulárního úřadu – může však tuto péči svěřit třetímu státu, který je pro 

vysílající stát přijatelný, stejně tak jako je tomu v případě diplomatických misí.56  

Zcela jiná je situace soukromé rezidence šéfa konzulárního úřadu – zatímco obydlí 

ambasadora a ostatních členů diplomatické mise jsou nedotknutelné stejně jako budovy 

používané k oficiálním účelům, rezidence vedoucího a ostatních zaměstnanců 

konzulárních úřadů žádné takové ochrany ani v nejmenším nepožívají. 

Co se týče dalších oddílů popisujících nedotknutelnost konzulárních archívů a 

dokumentů, úřední korespondence a svobodu spojení konzulárních místností, je zde 

úprava ve srovnání s Vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích obdobná. Konzulární 

archívy a dokumenty jsou tedy nedotknutelné vždy a všude a stejné výsady požívá i 

úřední korespondence konzulárního úřadu. Malá odlišnost spočívá v úpravě týkající se 

otevření konzulárního zavazadla. Věta první odstavce 3. článku 35 sice, stejně jako 

v diplomatické úpravě, stanoví, že konzulární zavazadlo nesmí být ani otevřeno ani 

                                                 

56 Tato role je většinou svěřována nezávislým nestranným státům, jako je např. Švýcarsko. 
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zadrženo. Nicméně hned ta následující rozvádí toto ustanovení takto: „v případě, že 

příslušné orgány přijímajícího státu mají vážné důvody, aby se domnívaly, že zavazadlo 

obsahuje něco jiného než korespondenci, dokumenty, nebo předměty uvedené v odstavci 

4 tohoto článku,57 mohou však žádat, aby zavazadlo otevřel v jejich přítomnosti 

odpovědný zástupce vysílajícího státu.“ Pokud orgány vysílajícího státu tuto žádost 

odmítnou, bude zavazadlo odesláno zpět na místo, odkud pochází. V těchto ustanoveních 

můžeme spatřovat zřetelnou snahu omezit možnost zneužití konzulárního zavazadla pro 

transport zakázaných látek a jiného zboží přes hranice států na úkor absolutní ochrany 

proti možným zásahům do nerušeného výkonu oficiálních funkcí konzulárních úřadů. 

Články 36 až 39 části I hlavy II týkající se výsad a imunit konzulárních úřadů, se 

sice bezprostředně nezabývají ochranou konzulárních úřadů proti možným útokům 

zvenčí, ale zaručují těmto institucím speciální práva nezbytná pro výkon jejich 

konkrétních funkcí, která přijímající stát musí respektovat a poskytovat jim ochranu. Čl. 

36 nazvaný „spojení a styk se státními příslušníky“ garantuje občanům vysílajícího státu 

a konzulárním úředníkům dané země možnost se spolu vzájemně spojit, hovořit spolu, 

nebo si dopisovat za účelem ochrany zájmů státních příslušníků, kteří se v přijímajícím 

státě dostali do problémů. Orgány přijímajícího státu jsou proto povinny bez prodlení 

informovat konzulární úřad o případech, kdy v jeho konzulárním obvodě byl občan 

vysílajícího státu zadržen, dán do vazby, zatčen nebo uvězněn, pokud o to daný státní 

příslušník požádá.58 Dle ustanovení článku 37 jsou příslušné orgány přijímajícího státu 

dále povinny bez prodlení informovat konzulární úřad v případě, že v jeho konzulárním 

obvodě došlo ke smrti státního příslušníka vysílajícího státu nebo k nehodě lodi či letadla 

mající jeho národnost.  

4.1.2. Výsady a imunity vztahující se k osobám konzulárních úředníků 

Také osobní nedotknutelnost konzulárních úředníků z povolání a ostatních členů 

konzulárního úřadu je, oproti úpravě obsažené ve Vídeňské úmluvě o diplomatických 

stycích, podstatně užší. Jak vyčteme z části II hlavy II Úmluvy z roku 1963, obsahuje 

konzulární úprava ve srovnání s tou diplomatickou relativně mnoho odlišností.  

                                                 

57 Zásilky tvořící konzulární zavazadlo musí být opatřeny zřetelným vnějším označením jejich povahy a 
mohou obsahovat pouze úřední korespondenci a dokumenty nebo předměty určené výlučně k úřednímu 
použití. 
58 O tomto svém právu musí být předmětná osoba orgány přijímajícího státu podle věty třetí odst. 1 
písmena b) čl. 36 Úmluvy o konzulárních stycích bez prodlení poučena. 
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Hned článek 41 týkající se osobní nedotknutelnosti konzulárních úředníků stanoví, 

že konzulární úředníci nesmí být zatčeni nebo vzati do vazby, leč v případě těžkého 

zločinu a na základě rozhodnutí příslušného soudního orgánu. Oproti Vídeňské úmluvě o 

diplomatických stycích, která ve svém článku 29 zakotvila zásadu absolutní 

nedotknutelnosti diplomatického zástupce, která znamená, že osoba této imunity 

požívající nemůže být zadržena či zatčena za žádných okolností, tak konzulární úprava 

představuje jisté změkčení ve prospěch veřejného pořádku v přijímajícím státě. Dle dikce 

odstavce 3, čl. 41 je konzulární úředník povinen se dostavit k příslušným orgánům 

přijímajícího státu v případě, že je proti němu zahájeno trestní řízení. Toto řízení se však 

bude provádět způsobem, který co nejméně naruší výkon konzulárních funkcí a 

s náležitým ohledem na osobu konzula. Ze spojení článku 40 Úmluvy o konzulárních 

misích s článkem následujícím tedy vyplývá, že konzulární úředník bude chráněn 

přijímajícím státem před jakýmikoli vnějšími zásahy do jeho činnosti (proti útokům, 

násilí), avšak zůstává zranitelný vůči případnému rozhodnutí orgánů hostitelské země ho 

zadržet či zatknout v případě spáchání „těžkého zločinu“ (crime grave). Tato formulace 

však kvůli chybějící definici, co můžeme pod pojmem „těžký zločin“ rozumět, dává 

přijímajícímu státu do rukou nebezpečnou zbraň v podobě libovolné právní kvalifikace 

daného skutku. V souladu s ustanovením článku 42 úmluvy jsou orgány hostitelské země 

povinny v případě zatčení, vzetí do vazby či zahájení trestního řízení proti členu 

konzulárního personálu o tomto faktu bezodkladně uvědomit vedoucího konzulárního 

úřadu. 

Pokud jde o vynětí z jurisdikce přijímajícího státu, zatímco diplomatičtí zástupci 

požívají té nejširší imunity v trestních a jen o něco málo méně rozsáhlé ve věcech 

civilních a administrativních, konzulárním úředníkům a zaměstnancům je přiznána jen 

částečná imunita vztahující se pouze na úkony prováděné při výkonu služebních funkcí. 

Nelze ji tedy aplikovat na civilní kontrakty, ve kterých konzulové vystupují jako 

soukromé osoby, ani na spory o náhradu škody způsobenou dopravními prostředky, které 

řídili. Kromě toho je tato imunita omezena také rationae personae na konzulární 

úředníky a členy jejich oficiálního personálu aniž by kryla administrativní, technický a 

jiný personál mise.59 Členové konzulárního úřadu taktéž nejsou zbaveni povinnosti podat 

                                                 

59 Pokud tedy jejich imunita nebyla dohodnuta v konzulární úmluvě mezi danými státy, jelikož pro 
konkrétní určení právního postavení konzulů v přijímajícím státě je zásadní nikoli obsah Vídeňské úmluvy 
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svědectví s výjimkou věcí spojených s výkonem jejich funkcí. Vysílající stát se 

samozřejmě, podle ustanovení článku 45, může nadto kterékoliv imunity uvedené 

v článcích 41, 43 a 44 (osobní nedotknutelnost, vynětí z jurisdikce i možnost odepřít 

svědectví ve věci týkající se oficiální činnosti) ve vztahu ke členům svého konzulárního 

úřadu vzdát. 

4.2. Úmluva o zvláštních misích  

Úpravou postavení zvláštních misí a vztahů mezi státy a organizacemi univerzální 

povahy se podle původního záměru Komise – upravit oblast diplomatického práva 

komplexně – měla zabývat již konference OSN konaná v roce 1961 ve Vídni, z níž 

nakonec vzešla Vídeňská úmluva o diplomatických stycích. Pro nedostatek času byla tato 

materie nakonec z pořadu konference vyškrtnuta a problematika zvláštních misí se 

dočkala své kodifikace až v roce 1969, kdy byla 8. prosince v New Yorku sjednána 

Úmluva o zvláštních misích. 

Výsady a imunity zvláštní mise a jejích členů s diplomatickou hodností jsou 

obdobné jako v případě diplomatické mise – s nemnohými odchylkami pramenícími ze 

specifičnosti úkolů zvláštní mise – a úprava obsažená v Úmluvě o zvláštních misích 

v podstatě vychází z Úmluvy z roku 1961. Jak se dočítáme v článku 25 úmluvy o 

zvláštních misích, na rozdíl od místností diplomatické mise, není nedotknutelnost prostor 

využívaných zvláštní misí absolutní. Příslušné jednotky přijímajícího státu mohou do 

budovy zvláštní mise vstoupit se souhlasem vedoucího mise, nebo, kde je to vhodné, 

vedoucího stálé diplomatické mise vysílajícího státu, akreditovaného v přijímajícím státě. 

V případě živelní pohromy (úmluva na tomto místě výslovně zmiňuje požár), která vážně 

ohrožuje veřejnou bezpečnost v hostitelské zemi a výslovný souhlas osob uvedených 

výše nebylo možno získat, může však být takovýto souhlas předpokládán. Archívy a 

dokumenty zvláštní mise jsou vždy a všude nedotknutelné (čl. 26). 

Články 29 a 30 úmluvy z roku 1969, upravující osobní nedotknutelnost zástupců 

vysílajícího státu ve zvláštní misi a členů jejího diplomatického personálu a 

nedotknutelnost jejich soukromého obydlí, obsahuje velice podobnou úpravu 

s Vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích. Tyto osoby jsou tak nedotknutelné a 

                                                                                                                                                    

o konzulárních stycích (1963), ale vždy (případně i derogující) úprava zakotvená v jednotlivých 
dvoustranných konzulárních úmluvách. Viz. Čepelka Č. – Šturma P., Mezinárodní právo veřejné, s. 479 
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nesmí být žádným způsobem zadrženi či zatčeni a jejich soukromé obydlí požívá stejné 

nedotknutelnosti jako místnosti zvláštní mise (rozdíl oproti soukromému obydlí 

diplomatického zástupce, jehož nedotknutelnost je upravena úmluvou z roku 1961, 

spočívá v tom, že v tomto případě není nedotknutelnost absolutní a bude se řídit úpravou 

popsanou výše).  

Vynětí z jurisdikce přijímajícího státu je upraveno článkem 31, který zakotvuje 

absolutní vynětí z trestní a vynětí z civilní a správní jurisdikce se čtyřmi výjimkami, 

mezi kterými najdeme např. žaloby o náhradu škody z nehody způsobené vozidlem 

použitým mimo úřední funkce. Administrativní a technický personál požívá plné imunity 

z trestní jurisdikce, zatímco u civilní a správní soudní pravomoci přijímajícího státu, je 

vynětí omezeno pouze na činnost vykonávanou v rámci plnění oficiálních úkolů. 

Služebního personálu se vynětí z jurisdikce hostitelské země týká, jen pokud jde o 

činnost vykonávanou v rámci jeho povinností (čl. 36). V souladu s ustanovením článku 

41 se vysílající stát může, stejně jako u diplomatických zástupců, vynětí z jurisdikce 

členů své stálé mise vzdát, musí tak však učinit vždy výslovně. 

4.3. Úmluva o zastoupení států v jejich stycích s mezinárodními 

organizacemi univerzální povahy 

 Jak již bylo zmíněno výše, má pro právní postavení stálých misí a stanovení jejich 

výsad a imunit rozhodující význam tzv. sídelní dohoda (headquartes agreement, accord 

de siège) mezi mezinárodní organizací a státem, na jehož území působí, spolu se 

samostatnou úmluvou o výsadách a imunitách, kterou uzavírá téměř každá mezinárodní 

organizace se svými členskými státy.60 Právní základ pro vysílání stálých misí 

k mezinárodním organizacím byl nadto ještě rozšířen Vídeňskou úmluvou o zastoupení 

států v jejich stycích s mezinárodními organizacemi univerzální povahy ze 14. března 

1975, která však dosud nenabyla platnosti a vzhledem k výhradám nejdůležitějších 

hostitelských států (host states, etats hôtes),61 se dá předpokládat, že se tak v nejbližší 

době ani nestane. Nadto, jak uvádí Čepelka, vedle skutečnosti, že předmětná úmluva má 

být použita jen na mezinárodní organizace celosvětové, zůstane pro její praktické 

                                                 

60 Například Všeobecná úmluva o výsadách a imunitách Spojených národů ze 13. 2. 1946 
61 Na vídeňské konferenci v roce 1975 se při přijímání Úmluvy o zastoupení států v jejich stycích 
s mezinárodními organizacemi univerzální povahy patnáct států zdrželo hlasování – mezi nimiž i Spojené 
státy, Švýcarsko, Francie, Velká Británie, Rakousko a Kanada. 
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uplatnění rozhodné i za předpokladu, že vstoupí v platnost, zda úmluvu ratifikoval i 

konkrétní hostitelský stát a současně zda tam sídlící mezinárodní organizace přijme 

rozhodnutí o provádění této úmluvy. Pokud v platnost nevstoupí, bude i nadále statut 

stálých misí u mezinárodních organizací určovat ta která sídelní dohoda, případně 

příslušná úmluva o výsadách a imunitách dané mezinárodní organizace.62 

Vídeňská úmluva o zastoupení států v jejich stycích s mezinárodními organizacemi 

univerzální povahy poskytuje budově stálé mise a jejím členům výsady a imunity, které 

opět kopírují úpravu obsaženou ve Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích. Článek 

23 úmluvy z roku 1975 zaručuje budově mise nedotknutelnost, kterou je hostitelský stát 

povinen zaručit a respektovat. Orgány přijímající země mohou do prostor stálé mise 

vstoupit jen se souhlasem jejího vedoucího. 

Úmluva ve svém článku 30 propůjčuje diplomatickým pracovníkům stálé mise 

trestní, civilní i správní imunitu s výjimkou sporů týkajících se jejich soukromých 

nemovitostí, obchodních činností a dědictví. Pokud jde o členy administrativního a 

technického personálu stálé mise, ti požívají plného vynětí z trestní jurisdikce 

hostitelského státu, ale v oblasti civilní a správní jurisdikce jsou chráněni imunitou, jen 

pokud jde o jejich služební činnost. Režim výsad a imunit však nebude poskytnut těm 

osobám, které jsou sice vedeny na seznamu členů stálé mise, ale mají státní příslušnost 

hostitelského státu. Kromě toho se vysílající stát může, v souladu s ustanovením článku 

31, imunity pro vedoucího mise nebo její členy kdykoli výslovně zříci. V případě, kdy se 

člen stálé mise dopustí jednání závažným způsobem porušujícího hmotné právo 

hostitelské země, požádá většinou tento stát v součinnosti s danou mezinárodní 

organizací domovský stát předmětné osoby, aby ji odvolal a zajistil její odjezd ze země. 

Institut prohlášení za persona non grata se zde neuplatní, neboť hostitelský stát předem 

nedává s osobou vysílanou k mezinárodní organizaci souhlas (agrément, případně 

exequatur). Výsady a imunity dalších osob, jako jsou členové rodin vedoucího mise a 

členů diplomatického personálu, jsou upraveny článkem 36, který výčtem uvádí 

ustanovení úmluvy z roku 1975, která se na dané osoby vztahují. 

 

                                                 

62 Čepelka Č. – Šturma P., Mezinárodní právo veřejné, s. 480 
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5. Fenomén mezinárodního terorismu 

V současné době patří slovní spojení „mezinárodní terorismus“ k velmi často 

používaným, a to jak na celosvětové, tak i na vnitrostátní úrovni. Stále zřetelněji se 

ukazuje, že politicky a nábožensky zdůvodňovaný terorismus se stal mezinárodním 

fenoménem majícím přímý vliv na ohrožování světového míru a bezpečnosti. Terorismus 

představuje komplexní problém, jehož původní příčiny vyplývají nejen z politické, ale 

také z ekonomické, sociální, kulturní a náboženské oblasti – přičemž nelze opomenout, 

že se v žádném případě nejedná o fenomén nový, typický jen pro 21. století. Jak 

napovídají již základní prvky teroristického činu, jako jsou protiprávnost, mezinárodní 

prvek a publicita – stávají se diplomatická zastoupení cizích států, zejména v oblastech 

s nestabilní politickou situací, lákavým terčem takovýchto zavrženíhodných akcí, jelikož 

jsou z pohledu teroristů ideálním cílem, jehož zásahem lze na mezinárodním poli lehce 

prezentovat své požadavky. 

5.1. Pojmové vymezení terorismu 

Pojem mezinárodní terorismus nebyl doposud definován, tak aby tato definice byla 

obecně přijata, v žádném mezinárodněprávním dokumentu ani žádnou z mezinárodních 

organizací. Ani legální definice terorismu dosud neexistuje, i když pokusy autorů 

učebnic a znalců mezinárodního práva jsou početné. Podle Scheua představuje vymezení 

pojmu terorismu, které by bylo využitelné pro racionální analýzu tohoto fenoménu, 

zřejmě jeden z nejsložitějších problémů současné nauky.63  

V obecné rovině můžeme teroristické chování chápat jako takové protiprávní 

jednání, které podle vůle pachatele směřuje k zastrašení, a tím k ovlivnění subjektů 

většinou fyzicky odlišných od přímých obětí, určitým chtěným způsobem.64 Dle 

doporučení Parlamentního shromáždění Rady Evropy z roku 1999, můžeme k tomuto 

pojmu také přistupovat následovně: „Teroristický čin je jakýkoliv trestný čin spáchaný 

jednotlivci či skupinami uchylujícími se k násilí nebo hrozícími jeho použitím proti státu, 

jeho institucím, obyvatelstvu obecně či konkrétním jednotlivcům, který je motivován 

separatistickými snahami, extremistickými ideologickými koncepcemi či fanatismem, 

                                                 

63 Scheu H. Ch. – Šulcová Z., Mezinárodněprávní aspekty boje proti terorismu, s. 3 
64 Malenovský J., K problematice účinnosti postihu pachatelů protiprávních jednání podle smluv proti 
terorismu, s. 221; zde převzato z David V. – Malacka M., Fenomén mezinárodního terorismu, s. 15 



 49

nebo se zakládá na subjektivních a iracionálních pohnutkách a jehož cíl spočívá ve 

vystavení veřejné moci, některých jedinců či společenských skupin nebo obecně 

veřejného mínění atmosféře strachu.“ Podle Davida však ani tato definice není zcela 

uspokojivá, neboť opomíjí základní elementy teroristického činu jako je mezinárodní 

prvek a snaha o co největší publicitu a dále převažující úsilí popsat možné motivace 

pachatele (subjektivní stránku) zastiňuje objektivní stránku činu neboli různé způsoby 

provedení teroristické akce.65  

5.1.1. Státní terorismus 

Od mezinárodního terorismu – který není podněcován či kontrolován ze strany 

konkrétního státu a zasahuje zpravidla obyvatele na území více než jedné země – je třeba 

odlišovat terorismus státní. Státní terorismus je formou krutovlády, použití násilí 

v rozporu s mezinárodním právem, prováděné, podporované nebo řízené státními orgány 

k dosažení většinou politických cílů na daném území.66 Jeho klasickým případem je 

totalitní stát v době míru, jehož základními znaky jsou existence politického zločinu a 

složek tajné státní policie, které slouží k likvidaci opozice, politické plurality a celkové 

stability systému a tím k prosazení vlastních zájmů a upevnění centrální autority. Je 

motivován samoúčelnou mocí a zaměřen na vytváření strachu z vnitřního nepřítele, což 

vede ke konformitě, masovému narušení individuality a mnohdy až k hospodářskému 

kolapsu.67   

5.1.2. Přičitatelnost teroristického činu státu 

V případě státního terorismu se k protiprávnímu násilí může uchýlit samotný stát 

prostřednictvím svých orgánů, nebo k tomuto činu podněcovat konkrétní jednotlivce či 

skupiny a jejich jednání řídit. Podstatným rysem je zde akt násilí přičitatelný státu jako 

subjektu mezinárodního práva, jenž za něj ponese mezinárodněprávní odpovědnost. 

Avšak ne všechny situace zakládající odpovědnost za protiprávní jednání soukromých 

osob musí spočívat v aktivním jednání státu. Obecná mezinárodně právní odpovědnost 

státu vzniká i v případě, že orgány státu „pouze“ tolerovaly nebo ignorovaly protiprávní 

aktivity soukromých osob resp. neučinily žádná preventivní opatření proti spáchání 

takového aktu anebo nezakročily následně proti osobám, jež tento čin spáchaly. Stát tak 

                                                 

65 David V. – Malacka M., Fenomén mezinárodního terorismu, s. 17 
66 David V. – Sladký P. – Zbořil F., Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou, s. 355 
67 Zeman J., Terorismus, s. 33 
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není odpovědný přímo za akt spáchaný soukromými osobami, ale ponese odpovědnost za 

umožnění spáchání a pokračování protiprávního aktu a za jeho nepotrestání.68 

Pokud stát aktivity soukromých osob podporuje, ale přímo je neřídí, bude 

odpovědný za protiprávní akt, který zamýšlel vyvolat, ale ne za individuální protiprávní 

akty soukromých osob, jež nemohl přímo ovlivnit (excesy).  

V případě, že protiprávní násilné akce nejsou řízeny či kontrolovány konkrétním 

státem, jednání daných teroristických skupin nebo jednotlivců, mu tak není možno 

přičítat a hrozí zde maximálně odpovědnost za spoluúčast69, nebo za opomenutí 

v souvislosti s teroristickým útokem (kterým bývá nejčastěji nezajištění náležité ochrany 

cizího diplomatického zástupce, který se stal objektem teroristického činu). 

5.2. Charakteristické prvky mezinárodního terorismu 

Od sedmdesátých let 20. století je to právě terorismus, který není přímo podporován 

ze strany určitého státu a jehož útoky se odehrávají všude ve světě bez ohledu na jakékoli 

hranice – mezinárodní terorismus – jenž nabývá na intenzitě. Jak již bylo zmíněno výše, 

lze podle Davida, spíše než pokusem o definování mezinárodního terorismu, dojít k jeho 

vysvětlení rozborem jeho obsahu. Mezi konstitutivní znaky tohoto pro společnost 

nebezpečného činu tak patří zejména: mezi národní prvek, protiprávnost, násilí, strach a 

publicita. 

5.2.1. Mezinárodní element 

Mezinárodní prvek je příznačným rysem mezinárodního teroristického činu, neboť 

pachatelé takovýchto jednání se dnes snaží v první řadě o jejich internacionalizaci. Ta se 

může se projevovat například různou státní příslušností obětí či pachatelů, nebo též tím, 

že příprava akce, její provedení a případný následný útěk můžou probíhat na území více 

států. Pro internacionalizaci činu postačí, aby byl přítomen alespoň jeden zahraniční 

                                                 

68 Viz. případ napadení amerického velvyslanectví a konzulátu v Teheránu v roce 1979 – podrobněji 
popsaný výše – kdy MSD rozhodl, že samotné útoky nemohou být íránskému státu přičteny, ale jelikož 
bylo povinností Íránu neprodleně po útocích podniknout veškerá možná opatření k odstranění tohoto 
protiprávního stavu, ale místo toho došlo k jeho schválení ze strany orgánů státu – jednali útočníci se 
souhlasem íránského státu a ten je proto povinen za jejich činy nést mezinárodněprávní odpovědnost a 
nahradit USA způsobené škody. 
69 David zde jako příklad uvádí odpovědnost Afghánistánu za teroristické akce hnutí Taliban, jež bylo de 
facto vládním hnutím a používalo afghánské území jako základnu. David V. – Sladký P. – Zbořil F., 
Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou, s. 355 
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prvek. Příkladem mohou být únosy či atentáty na diplomatické představitele cizích států, 

které mají za cíl donutit vládu vysílajícího státu k ústupkům – v tomto případě může 

k provedení celého činu dojít na území státu, jehož je pachatel občanem, avšak obětí je 

cizinec. Nejčastěji se však dnes setkáváme s teroristickou činností, která záměrně 

postihuje oběti z mnohonárodnostních skupin. Teroristé proto aktivně vyhledávají místa, 

kde se soustřeďuje mnoho lidí z různého občanství, jako jsou například velká vlaková 

nádraží, civilní dopravní letadla či lodě nebo turisticky atraktivní destinace. 

5.2.2. Protiprávnost 

Protiprávnost, spočívající v porušení vnitrostátního trestního práva70, představuje 

základní prvek pro definování mezinárodního terorismu. Pokud je teroristický útok 

proveden organizovanou skupinou najatou, připravovanou či jinak podporovanou 

určitým státem, půjde o mezinárodní zločin, za který ponese odpovědnost daný stát. 

Situace však bude mnohem komplikovanější, pokud terorismus bude projevem činnosti 

osoby či skupiny osob, jejíž jednání se žádnému státu přičítat nedá. I když trestný čin 

tohoto typu spáchá soukromá osoba, která není v postavení státního orgánu ani nejedná 

za stát, měl by přesto tento mít na jejím potrestání zájem v rámci zachování své 

mezinárodní prestiže.  

5.2.3. Násilí 

Extrémní a neospravedlnitelné násilí páchané na civilním obyvatelstvu, nebo hrozba 

jeho použití, je nejzjevnějším rysem mezinárodního terorismu. Jedná se nejčastěji o 

použití fyzické síly nebo různých bojových či technických prostředků – které jsou 

většinou v disproporci s dosaženými výsledky – sloužící ke způsobení co největších škod 

na majetku, zdraví a životech nevinných osob nebo vedoucí ke zbavení osobní svobody 

obětí. Specifikem teroristických činů je jejich brutalita a bezohlednost, která je činí 

obzvláště zavrženíhodnými. Akce tohoto typu jsou ve velké většině motivovány pouze 

touhou zpochybnit a rozvrátit základy civilizace, dokázat svou převahu a zranitelnost 

protivníka. 

                                                 

70 V dnešní době je vnitrostátní trestní úprava jednotlivých zemí ještě doplněna o řadu protiteroristických 
mezinárodních úmluv, které se staly součástí jejich právních řádů a všechny projevy mezinárodního 
terorismu se pohybují v rovině trestněprávní odpovědnosti jednotlivých pachatelů. Blíže viz David V. – 
Malacka M., Fenomén mezinárodního terorismu, s. 21 
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5.2.4. Strach 

Strach (z franc. Terreur) dal v podstatě terorismu jeho název. Ženevská úmluva o 

předcházení a potlačování terorismu z roku 1937 dává dokonce strachu prvořadý 

význam, když právě skrze něj definuje teroristickou činnost jako jednání, které vyvolává 

strach (teror) u určitých jednotlivců, skupin nebo veřejnosti jako celku. Selektivní použití 

strachu se opravdu ukazuje jako velice silná zbraň v rukou teroristů, i když 

z psychologického hlediska je dosah tohoto fenoménu jen těžko uchopitelný. Svou roli 

zde bezpochyby hraje nepředvídatelnost a nesmyslnost takového činu, velká 

pravděpodobnost jeho opakování a nemožnost se bránit, které zničujícím způsobem 

působí na lidskou psychiku. Právě strachu proto pachatelé teroristických činů zneužívají 

pro snadnější vynucení jejich požadavků u terorizovaných subjektů a někdy se jim 

prostřednictvím fungování tohoto jevu „podaří“ dosáhnout i sekundárních cílů v podobě 

ekonomických ztrát způsobených například útlumem cestovního ruchu v oblasti. Jako 

ilustrace zde může posloužit událost z 11. listopadu 1997 – kdy teroristé militantní 

egyptské organizace Gamá al-Islamija, převlečeni za příslušníky bezpečnostních služeb, 

povraždili palbou na 68 osob, z čehož 58 zahraničních turistů, před vchodem do chrámu 

královny Hatšepsut v Dér el-Bahrí poblíž egyptského Luxoru – po které došlo na delší 

dobu k podstatnému snížení počtu turistů, majících zájem o egyptské pamětihodnosti.  

Nutno ovšem podotknout, že v poslední době se začíná strach z teroristických útoků 

ve společnosti projevovat jako dvojsečná zbraň a dochází k využívání tohoto fenoménu 

nejen pachateli, ale také politickými kruhy pro opodstatnění zostření boje proti 

mezinárodnímu terorismu samotnému. 

5.2.5. Publicita 

Publicita je jedním z hlavních předpokladů pro dosažení cíle teroristických skupin. 

Teroristé jsou proto zaměřeni zejména na to, aby si „skandalizací“ získali pokud možno 

celosvětovou pozornost – bez co největší informovanosti společnosti o daném činu a 

vyvolání strachu, by akce zdaleka neměla požadovaný efekt. Teroristické činy jsou totiž 

zacíleny ne na přímé oběti, jako spíše na ovlivňování mínění a chování zcela odlišných 

skupin. S tím souvisí paradoxní role médií a zprostředkování zpráv hromadnými 

sdělovacími prostředky v procesu terorismu. Právo na informace a svoboda projevu se 

zde můžou dostávat do rozporu s etickou otázkou, zda zveřejňovat požadavky, prohlášení 

a vůbec informace o teroristickém činu, tak aby média svým zveličováním terorismu 
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ještě nepomáhala. Zdá se, že jen někteří novináři si jsou opravdu vědomi toho, že právě 

jejich prostřednictvím má terorismus skutečný účinek na širokou veřejnost. Nabízí se 

otázka, zda by mezinárodní terorismus bez zájmu médií vůbec mohl existovat.71 

5.3. Islamismus 

Hlavní podíl na celosvětovém vysokém počtu teroristických útoků a obdobných 

incidentů mají bezesporu radikální islamistické organizace a subjekty. Bylo by však jistě 

mylné domnívat se, že celý islámský svět znamená ohrožení západní kultury. Velká 

většina muslimů, užití válečných nebo dokonce teroristických prostředků zavrhuje. Islám 

je náboženství, zatímco islamismus nebezpečná ideologie s revolučním zaměřením. 

Islamisté jsou jen malou skupinkou v lůně islámu, tvrdě odmítající kritickou analýzu 

textu Koránu, jenž si ale svými brutálními útoky probourávají cestu do povědomí všech 

okolních kultur.72 Za velkou částí jejich útoků stojí velmi volně propojené nebo i zcela 

samostatné teroristické skupiny, které často spojuje pouze stejná ideologie a odpor 

k politickým, sociálním a morálním představám, které spolu se svým know-how do 

zbytku světa čím dál masivněji šíří „velký Satan“ Amerika spolu se svými spojenci. 

Islamističtí teroristé nerespektují hranice ani kulturní diverzitu a naopak se pokoušejí 

odstranit výdobytky západní společnosti a její humanistické hodnoty, jako jsou rovnost 

pohlaví, svoboda vyznání, svoboda projevu apod. V jejich politických programech 

najdeme mj. nastolení vlády jedné islamistické polické strany a zavedení práva šaría. 

Extremisté si jsou vědomi toho, že tyto politické bitvy nemají šanci vyhrát, nicméně tímto 

způsobem prohlubují kulturní a sociální dělení společnosti na muslimskou a 

„nemuslimskou“ a radikalizují muslimské společenství – na prvním místě je v jejich očích 

veřejný zájem, nikoli individuum a v boji jsou proto ochotni dát v sázku všechno včetně 

vlastního života. 

Nové rekruty a zájemce o výcvik dnes do náručí teroristických organizací přivádí 

zejména válka v Iráku a v její souvislosti čím dál více viditelný fakt, že arabský svět 

technologicky zaostal za USA, Evropou i Japonskem. Rostoucí odstup od úspěšnějších 

zemí je ve spojení s tím, že islám věřícím muslimům přislíbil světové panství, 

mimořádně bolestný. Protože Korán se mýlit nemůže, v očích islamistů musí falešná být 

                                                 

71 Blíže k této problematice viz. Zeman J., Terorismus, s. 131 an. 
72 Ulfkotte U., Hrozba terorismu, s. 17 
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realita. Jak řekl mluvčí Al-Káidy Sulejmán Abú Gheith: „Americký pohled na terorismus 

je klam – říkají terorismus tomu, když je zapotřebí obětí, aby bylo dosaženo 

spravedlnosti. Podle Alláhovy vůle je dnes džihád povinností každého muslima, pokud 

nemá nějakou omluvu.“73 

Schopnost teroristických subjektů naplánovat a realizovat sofistikované útoky 

bohužel neklesá a je v dnešní době ještě umocňována využitím moderních technických a 

komunikačních prostředků.  

5.4. Situace v Evropě 

Události několika posledních let, kdy byla Evropa konfrontována zejména se dvěma 

rozsáhlými islamistickými teroristickými útoky74 jasně ukazují, že i „starý kontinent“ je 

zřetelným cílem „božích bojovníků“, jakkoli si to stále spousta Evropanů nepřipouští. 

Současné  analýzy směřování islamistického terorismu poukazují především na problém 

formování teroristických buněk uvnitř samotných států Evropské unie. Jsou to hlavně 

příslušníci druhé a třetí generace přistěhovalců, kteří se v tomto prostředí výrazně 

radikalizují.75 Jak napsal Arnold Hottinger v roce 1993 do Neue Zürcher Zeitung: „čím se 

muslimskému obyvatelstvu vede objektivně hůř a čím bezvýchodnější jim subjektivně 

připadá jejich situace, tím snáze se stávají kořistí islamistických svodů.“76 Mezi státy 

potenciálně nejvíce ohrožené islámským extremismem a terorismem patří Francie, 

Belgie, Nizozemsko, Itálie, Španělsko, Velká Británie a Německo, mimo EU pak Bosna. 

Ohroženy jsou ovšem i státy s málo početnou muslimskou komunitou. Příkladem může 

být Slovensko, kde byly na univerzitě v Bratislavě zjištěny propagandistické projevy a 

finanční sbírky ve prospěch Hizballáhu.  

                                                 

73 Viz. Ulfkotte U., Hrozba terorismu, s. 57 
74 Evropskou společnost nejprve zaskočily a šokovaly zprávy z Madridu, kdy při bombových útocích na 
čtyři vlaky v železničních stanicích Atocha, El Pozo a Santa Eugenie 11. března 2004 zahynulo celkem 
191 lidí a dalších téměř 1500 bylo zraněno. A dále teroristický útok čtyř britských radikálních muslimů 
původem z Pákistánu, kteří 7. července 2005 v Londýně během ranní dopravní špičky odpálili v centrální 
části města celkem čtyři nálože. Ke třem explozím došlo v prostorách londýnské podzemní dráhy, jeden 
výbuch zničil poschoďový autobus. Útoky si vyžádaly 56 mrtvých a více než 700 zraněných. 
75 Současnou muslimskou populaci v Evropě je možné rozdělit na první, druhou a třetí generaci. První 
generaci tvoří lidé, kteří do Evropy přicházeli za prací. Nyní je jim přes šedesát let. Druhou generaci tvoří 
jejich děti, jejichž věk se v současnosti pohybuje od třiceti do padesáti let, zčásti narozené již v Evropě. 
Třetí generace - současní třicátníci a mladší - se již takřka výlučně narodila v Evropě. Zatímco s první 
generací muslimů nemá Evropa větší problémy, opačná je situace v komunitách druhé a především třetí 
generace. Tito muslimové se zásadně odmítají integrovat a nepřijímají evropskou humanistickou kulturu, 
což může u některých vést až k pocitu vykolejenosti z prostředí, ve kterém žijí, a k empatii se všemi 
„muslimskými oběťmi na celém světě“, které čelí nátlaku expandující euroatlantické kultury. 
76 Zde převzato z Ulfkotte U., Hrozba terorismu, s. 21 



 55

Přítomnost některých evropských zemí v Iráku však není jediným důvodem zvýšené 

hrozby teroristických útoků. Hlavní příčinou aktivit islámských radikálů v Evropě je 

především sounáležitost evropského kontinentu k nemuslimským demokratickým zemím, 

mezi něž patří nejen Spojené státy, Kanada a Austrálie, ale například i Japonsko a Jižní 

Korea. Uvedené státy a Evropa sdílejí zhruba stejné demokratické hodnoty, což z nich 

činí jasné nepřátele muslimských radikálů. Evropské země se navíc účastní obnovy 

Afghánistánu po pádu Talibanu a EU nově přislíbila pomoc při rekonstrukci a stabilizaci 

Iráku. Aspekty jako snižování věku extremistů, jejich napojení na organizovaný zločin a 

internacionalizace teroristických buněk vytvářejí pro Evropu podle bezpečnostních 

expertů velmi vážná rizika. Potenciální nebezpečí představuje i fakt, že část druhé 

generace přistěhovalců a celá třetí generace je držitelem evropských cestovních pasů, 

které jim umožňují volně cestovat do téměř všech států světa, aniž by potřebovali víza či 

se byli nuceni podrobovat složitějším vstupním procedurám.77 

 

6. Útoky na zastupitelské úřady 

Začátkem sedmdesátých let se začaly množit útoky zejména na diplomatická 

zastoupení třetích států, kdy teroristické skupiny napadaly zahraniční velvyslanectví 

mnohdy jen proto, aby si opatřily publicitu. I když se opak může zdát pravdou, nevybírají 

si teroristé cíle svých útoků náhodně. Jak naznačuje Zeman,78 aby byla jejich hrozba 

opravdu vyslyšena, musí splňovat zároveň několik podmínek: za prvé musí být 

věrohodná – tedy dostatečně přesvědčivá, aby byla brána vážně; musí být schopna splnit 

svůj účel; ale hlavně ten, jemuž je vyhrožováno musí být s to hrozby uposlechnout. Proč 

jsou to právě ambasády, které se často stávají terčem teroristických aktivit, je tedy 

nasnadě. Nejen že jsou tyto zahraniční orgány státu pro mezinárodní styky nadány 

důležitými pravomocemi a přímo spojeny s vládou vysílajícího státu – atentáty mají tedy 

za cíl zastrašit tvůrce a vykonavatele politiky státu a tím působit především na výkon 

jeho zahraniční politiky – ale nadto představují jakýsi zmenšený obraz své domovské 

země, útok na který bude znamenat velmi citelný zásah do situace vysílající země a 

možnost narušení vztahů mezi státy mezinárodního společenství. Jistě není překvapením, 

                                                 

77 Blíže viz www.uzsi.cz/cz/evropa-a-islam-v-kontextu-deni-kolem-karikatur-proroka-mohameda.html 
78 Zeman J., Terorismus, s. 76 
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že řada napadení zahraničních zastupitelských úřadů radikálními islamistickými 

organizacemi se týká těch, které reprezentují USA.  

Útok na americké ambasády v Keni a Tanzanii 

7. srpna 1998 se odehrál jeden z největších teroristických útoků prostřednictvím 

výbušniny umístněné ve vozidle vůbec. V Nairobi v Keni a ve stejný den v Dar es Salaam 

v Tanzanii, byly nákladní automobily s výbušninou umístněny poblíž ambasád USA. 

Výbuch u velvyslanectví USA v Nairobi si vyžádal 213 mrtvých (z toho 12 Američanů) a 

přes 5000 zraněných. Při téměř současném útoku v tanzanském Dar es Salaamu pak 

zemřelo 11 lidí a 70 jich bylo zraněno. K činu se posléze přihlásila teroristická skupina 

al-Kajdá vedená Usámou bin Ládinem. Západ byl těmito událostmi hluboce otřesen, na 

světlo světa poprvé vyplulo jméno Usámy bin Ládina, který se rázem objevil mezi 

nejhledanějšími zločinci světa a americká vláda za něj nabídla pět milionů dolarů, a 

výcvikové tábory islamistických zabijáků, které Usáma financoval v Afghánistánu. 

Administrativa tehdejšího amerického prezidenta Bila Clintona nařídila jako 

odpověď na tyto události raketový útok na základny Al-Káidy v Afghánistánu a na 

některá zařízení v Súdánu. Koncem července 2004 zatkla pákistánská policie několik 

hlavních podezřelých z útoků v Keni a v Tanzanii. Byl mezi nimi i Ahmed Chalfán 

Ghailání z Tanzanie, který rovněž figuroval na seznamu nejhledanějších teroristů světa 

vypracovaném americkým Federálním vyšetřovacím úřadem (FBI). 

Útoky na ambasády ze srpna 1998 mají dohru ještě dnes, téměř přesně jedenáct let 

poté. Letos v  červnu byl Tanzanský občan Ahmed Chalfán Ghailání, obviněný z členství 

v Al-Káidě a spoluúčasti na útocích proti ambasádám USA v Keni a Tanzanii, po pěti 

letech od jeho zatčení, převezen z věznice v Guantánamu na půdu Spojených států, kde 

poprvé předstoupil před newyorský soud. Při prvním líčení zde Ghailání prohlásil, že se 

necítí vinen ve smyslu obžaloby. Jeho případ je ostře sledovaný, jelikož jde o vůbec 

prvního guantánamského vězně, který bude souzen civilní americkou justicí, a nikoliv 

kontroverzními guantánamskými vojenskými komisemi, které podle aktivistů nezajišťují 

dostatečná práva obžalovaným. Obamova administrativa i lidskoprávní organizace nyní 

doufají, že Ghailáního proces prokáže schopnost amerických soudů si s obžalovanými z 

mezinárodního terorismu poradit. 
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6.1. Úmluva o zabránění a trestání trestných činů proti osobám 

požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců 

V průběhu diskusí v rámci Komise OSN pro mezinárodní právo, byli někteří členové 

toho názoru, že by bylo vhodnější pokusit se zabezpečit ochranu proti teroristickým 

činům obecně. Tento náhled na věc však, zřejmě v souvislosti se selháním řady 

obdobných pokusů v minulosti, nebyl všeobecně přijímán, a proto se projekt omezil (v 

souladu s rezolucí č. 2780 (XXVI) z 3. 12. 1971 „pouze“ na protiprávní jednání spáchaná 

proti diplomatům a jiným osobám požívajícím zvláštní ochrany na základě 

mezinárodního práva.  

Množící se případy útoků na diplomatické mise a nedokonalá spolupráce na 

mezinárodním poli při jejich potírání proto vedly v New Yorku dne 14. prosince 1973 

k přijetí Úmluvy o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím 

mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců, která vstoupila v platnost 20. 

února 1977 po ratifikaci 22 státy. V rezoluci č. 3166 (XXVII), ke které byla Newyorská 

úmluva připojena, Valné shromáždění OSN vyzdvihuje význam kodifikace a 

pokrokového rozvoje v dané oblasti a nezbytnost zajištění mezinárodní dohody o 

vhodných a účinných opatřeních k zabránění a trestání trestných činů proti 

diplomatickým zástupcům a jiným osobám požívajícím mezinárodní ochrany se zřetelem 

k vážné hrozbě kterou takové činy představují pro normální mezinárodní vztahy mezi 

státy. Je zde znovu zdůrazněna důležitost pravidel mezinárodního práva týkajících se 

nedotknutelnosti a zvláštní ochrany, která má být poskytnuta osobám požívajícím 

mezinárodní ochrany, a závazků států v této souvislosti, které mají být prostřednictvím 

této úmluvy účinněji uskutečňovány. 

Úmluva o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní 

ochrany včetně diplomatických zástupců nicméně nepřináší nijak převratně novou 

úpravu, spíše se snaží z obecně platných pravidel vytřídit ta, konkrétně se vztahující 

k osobám reprezentujícím svůj stát navenek a z tohoto titulu požívajícím mezinárodní 

ochrany a souhrnně kodifikovat danou oblast s přihlédnutím ke všem jejím specifikům.  

Preambule úmluvy hovoří o naléhavé potřebě přijmout vhodná a účinná opatření 

k zabránění a trestání trestných činů proti diplomatickým zástupcům a ostatním osobám 

požívajícím mezinárodní ochrany, zejména proto, že takovéto akty, kromě ohrožení 

bezpečnosti daných osob, představují vážnou hrozbu zachování normálních 
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mezinárodních vztahů, které jsou nezbytné pro spolupráci mezi státy. Ve svém článku 1 

úmluva definuje pojem „osoby požívající mezinárodní ochrany“, kterými v tomto smyslu 

jsou hlava státu, předseda vlády a ministr zahraničních věcí a členové jejich rodiny, kteří 

je doprovází – kdykoli jsou v cizím státě a dále zástupce nebo úřední osoba státu nebo 

úřední osoba či jiný zástupce mezinárodní organizace mezivládní povahy, který v době a 

na místě spáchání trestného činu proti němu, jeho úředním místnostem, jeho 

soukromému obydlí nebo jeho dopravním prostředkům, je oprávněn požívat v souladu 

s mezinárodním právem zvláštní ochrany proti jakémukoli útoku proti jeho osobnosti, 

svobodě nebo důstojnosti, jakož i členové jeho rodiny žijící s ním v jeho domácnosti. 

Oprávnění k požívání mezinárodní ochrany plyne především z Vídeňské úmluvy o 

diplomatických stycích (1961), Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích (1963), Úmluvy 

o zvláštních misích (1969) a Úmluvy o zastoupení států v jejich stycích s mezinárodními 

organizacemi univerzální povahy z roku 1975. 

Dle ustanovení článku 2 Newyorské úmluvy je každý členský stát povinen stanovit 

přiměřené tresty s přihlédnutím k jejich závažnému charakteru za trestné činy vraždy, 

únosu nebo jinému útoku proti osobnosti nebo svobodě osoby požívající mezinárodní 

ochrany; násilného útoku proti úředním místnostem, soukromému obydlí nebo 

dopravním prostředkům osoby požívající mezinárodní ochrany, který může ohrozit její 

osobnost nebo svobodu; hrozby jakéhokoliv takového útoku; pokusu o jakýkoli takový 

útok a účastenství na něm. Odstavec 3 tohoto článku připomíná, že kriminalizace jednání 

popsaných výše, nezbavuje státy povinnosti učinit všechna vhodná opatření k zabránění 

obdobným útokům. V souladu s ustanovením čl. 6, je pro určení primární jurisdikce 

konkrétního smluvního státu pro uvedené trestné činy rozhodující: zda-li byl čin spáchán 

na území tohoto státu nebo na palubě lodi nebo letadla v tomto státě registrovaného 

(princip teritoriality); zda je podezřelý státním příslušníkem tohoto státu, nebo má na 

jeho území trvalé bydliště (princip personality); nebo jestli je trestný čin spáchán proti 

osobě požívající mezinárodní ochrany, která má takové postavení v souvislosti 

s funkcemi, které vykonává jménem tohoto státu (princip ochrany).79 Jurisdikce je zde 

také určena podpůrně, pokud se na území daného státu pachatel zdržuje a nebude vydán 

jinému státu podle výše uvedených kritérií. 

                                                 

79 Šturma P. – Nováková J. – Bílková V., Mezinárodní a evropské instrumenty proti terorismu a 
organizovanému zločinu, s. 19 
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Úmluva dále zakotvuje především spolupráci států v oblasti prevence a represe, 

výměny informací, pomoci ve spojitosti s trestním řízením, poskytování všech důkazů, 

vydávání pachatelů (v souladu se zásadou aut dedere aut judicare) a koordinace 

správních a jiných opatření za účelem zabránění páchání takovýchto trestných činů. 

V případě, že stát vezme podezřelého ze spáchání trestného činu, na který se vztahuje 

tato úmluva, do vazby, musí o tom (přímo nebo prostřednictvím tajemníka Organizace 

spojených národů) informovat státy primární jurisdikce, ostatní zainteresované státy, 

případně i mezinárodní organizaci, pokud daná osoba vykonávala své funkce jejím 

jménem.  

6.2. Rezoluce Valného shromáždění OSN o posouzení účinnosti opatření 

k posílení ochrany, bezpečnosti a ostrahy diplomatických a konzulárních 

misí a zástupců  

Valné shromáždění OSN se k problematice ochrany diplomatických a konzulárních 

misí a zástupců vrátilo ve své Rezoluci o posouzení účinnosti opatření k posílení 

ochrany, bezpečnosti a ostrahy diplomatických a konzulárních misí a zástupců ze dne 15. 

12. 1980 (OSN A/RES/35/168), kde je opět zdůrazněna myšlenka, že respektování zásad 

a norem mezinárodního práva upravujícího diplomatické a konzulární styky, zejména pak 

těch, které mají za cíl zabezpečení nedotknutelnosti diplomatických misí a zástupců; a 

norem mezinárodního práva upravující ochranu misí a zástupců u mezinárodních 

mezivládních organizací, představuje nezbytnou podmínku udržování normálních vztahů 

mezi státy a přispívá k rozvoji mezinárodní spolupráce. OSN v této rezoluci vyjadřuje 

vážné znepokojení množícími se případy porušování a nedodržování těchto právních 

norem, jelikož akty násilí proti cílům chráněným výše zmíněnými předpisy mohou vážně 

ovlivnit udržování přátelských vztahů na mezinárodní úrovni. Dále všechny násilné akty 

proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany rozhodně odsuzuje, projevuje nad nimi 

politování a naléhavě vyzývá všechny státy, aby dodržovaly a plnily zásady 

mezinárodního práva upravující imunity těchto osob (rezoluce zde výslovně uvádí normy 

upravující diplomatické a konzulární styky), přijaly nezbytná opatření s cílem účinněji 

zabezpečit jejich ochranu a na svém území zabránily nezákonné činnosti osob, skupin a 

organizací, které podněcují, vyvolávají, organizují nebo provádějí akty směřující proti 

bezpečnosti takovýchto misí a zástupců. 
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I přes všechny pokračující snahy mezinárodního společenství v této oblasti, se však 

bohužel do dnes nedaří ve všech případech atakům na zahraniční zastupitelské úřady a 

osoby požívající mezinárodní ochrany zabránit a teroristické organizace stále ukazují 

svou převahu, zejména v oblastech s nestabilní politickou situací. Příkladem může být 

Pákistán a loňský útok na Dánské velvyslanectví, nebo událost z 21. září téhož roku, 

která bezprostředně citelně zasáhla i Českou Republiku. 

Útok na Dánské velvyslanectví v Pákistánu 

2. června 2008, se terčem teroristického útoku, který si vyžádal nejméně osm 

mrtvých a dvě desítky zraněných (z toho asi patnáct v ohrožení života), stalo dánské 

velvyslanectví v pákistánském Islámábádu. Útok byl proveden sebevražedným 

atentátníkem opět pomocí auta naloženého výbušninami. Mohutná exploze vytvořila před 

ambasádou hluboký kráter a prolomila její zeď. Při výbuchu bylo poničeno několik 

vozidel zaparkovaných před budovou. Podle dánského ministerstva zahraničí byl zabit i 

jeden pákistánský zaměstnanec ambasády a tři další byli zraněni. 

K zodpovědnosti za útok se dosud nikdo nepřihlásil. Militantní muslimské 

organizace však hrozily útokem na dánské zastupitelské úřady poté, co dánské deníky v 

únoru znovu otiskly karikatury proroka Mohameda. Mluvčí pákistánské odnože 

afghánského fundamentalistického hnutí Taliban Maulví Umar prohlásil, že nemůže 

potvrdit ani vyvrátit zapojení ozbrojenců Talibanu do incidentu.  

Dánský ministr zahraničí Per Stig Möller útok označil za zcela nepřijatelný a 

odsoudil ho. Jeho úřad zároveň vyzval Dány, aby necestovali do Pákistánu. 

Teroristický útok na hotel Mariott v Islámábádu 

Při teroristickém útoku 21. září 2008 v pákistánském hlavním městě Islámábádu na 

pětihvězdičkový hotel Mariott, jejž si ke svému pobytu vybírají zejména cizinci a 

příslušníci pákistánské vyšší vrstvy, zahynul český velvyslanec Ivo Žďárek. 

K výbuchu a následnému mohutnému požáru, který si vyžádal nejméně 40 obětí, 

došlo poté, co do vstupní brány hotelu najel nákladní vůz naložený výbušninou. 

Následkem exploze se pravděpodobně zřítil strop jídelny, kde se nacházely dvě až tři 

stovky lidí. Výbuch byl tak silný, že poničil všechna auta v nejbližším okolí a rozbil 



 61

okenní tabulky u domů vzdálených až několik set metrů. Podle policejních zdrojů nálož 

vážila 600 kilogramů a obsahovala šrapnely, minometné granáty a dělostřelecké náboje.  

Vše nastalo kolem 20:00 místního času a podle české ambasády velvyslanec asi pět 

minut po té odpověděl po telefonu, že je v pořádku. Následně vypukl v hotelu požár a 

chaos. O několik minut později český diplomat volal zpět, žádal o pomoc a chtěl být z 

hořícího objektu evakuován. Než však stačili čeští diplomaté k hotelu dojet, kontakt s 

velvyslancem se již nepodařilo navázat. O úmrtí ambasadora informoval 

média pákistánský premiér Júsuf Ráza Gílání. Osmačtyřicetiletý diplomat Žďárek bydlel 

dočasně v hotelu Mariott proto, že úřad českého velvyslance v Pákistánu převzal teprve v 

létě a v jeho rezidenci pávě probíhaly úpravy, které měly vést k lepší bezpečnosti.  

Útok byl pravděpodobně odpovědí na inauguraci nového prezidenta Alího 

Zardarího, který jen o několik hodin dříve poprvé vystoupil v parlamentu, vyzval zde k 

boji s terorismem a údajně prohlásil že „terorismus a extremismus musí být vymýceny, 

kdekoliv jen pozvednou svou odpornou hlavu.“ Zardarí je vdovcem po bývalé premiérce 

Pákistánu Benazír Bhuttové, jež zemřela následkům atentátu počátkem téhož roku. 

V reakci na daný teroristický čin se tehdejší ministr zahraničí Karel Schwarzenberg 

vyjádřil, že diplomatova smrt svědčí o tom, že se teroristé snaží naši společnost 

zasáhnout na nejcitlivějších místech a Česká Republika oficiálně ostře odsoudila 

jakýkoliv druh teroristických aktivit. 

 

7. Právní instrumenty potlačování terorismu obecně 

K ochraně diplomatických zastoupení a misí nesporně zprostředkovaně přispívají i 

úmluvy věnující se přímo problematice teroristických útoků ať již univerzální či 

regionální povahy.  

7.1. Univerzální úmluvy 

Nejstarší univerzální kodifikaci představuje Úmluva o předcházení a potlačování 

terorismu, která byla připravena k podpisu v Ženevě 16. listopadu 1937. Strany této 

úmluvy zde potvrdily nezbytnost zdržet se jakéhokoli jednání, kterým se posiluje 

teroristická aktivita namířená proti jinému státu, zmařit každou formu projevu takové 
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činnosti a přikročit k mnohostranné spolupráci při stíhání a trestání aktů tohoto druhu. 

V čl. 1 odst. 2 úmluva definuje teroristický akt, jako trestný čin namířený proti státu, 

orientovaný a vypočítaný na vytváření pocitu strachu ve vědomí jednotlivců, skupin lidí 

nebo obyvatelstva. Ve článcích 2 a 3 následně doplňuje tuto abstraktní definici ještě 

výčtem jednotlivých trestných činů terorismu. Mezi nejnebezpečnější byly zařazeny ty, 

které ohrožují život, tělesnou integritu, zdraví a svobodu hlav států, jejich následovníků, 

manželů a osob, které jsou pověřeny výkonem určitých veřejných funkcí. Dále zde 

nalezneme trestné činy jako např. vystavení lidí záhubě vytvořením stavu ohrožení; 

výroba, opatřování zbraní, munice, výbušných prostředků nebo škodlivých látek s cílem 

provést kterýkoli z uvedených činů na území cizího státu a úmyslné činy ničení či 

poškození veřejného majetku. I když k platnosti této úmluvy, podle jejího čl. 26, stačilo 

pouze uložení tří listin o ratifikaci nebo přístupu, k naplnění tohoto požadavku nikdy 

nedošlo a v platnost tak nikdy nevstoupila. Přesto Ženevská úmluva představuje právně 

nejdůležitější precedent v této oblasti před druhou světovou válkou a stala se cenným 

výchozím dokumentem pro pozdější kodifikace.80 

Po druhé světové válce se postupně zvyšoval počet teroristických činů a 

mezinárodní společenství se začalo zabývat myšlenkou alespoň dílčí úpravy na tomto 

poli, neboť komplexní úmluvu o mezinárodním terorismu se nepodařilo přijmout ani na 

poli OSN. Jako první byla úspěšně kodifikována oblast týkající se únosů letadel.81 

Následovala Mezinárodní úmluva o potlačení teroristických bombových útoků (1997) a 

Mezinárodní úmluva o potlačení financování terorismu přijatá 9. 12. 1999 valným 

shromážděním OSN. Ve druhém případě se jedná o propracovanou a podrobně 

koncipovanou protiteroristickou úmluvu, jejímž hlavním cílem je jasná a přísná 

penalizace aktivit směřujících k financování terorismu. Co úmluva rozumí financováním 

terorismu je definováno v jejím čl. 2 – financování terorismu se dopustí osoba, která 

přímo nebo nepřímo, protiprávně a úmyslně poskytne nebo shromažduje finanční 

prostředky za účelem uskutečnění jakéhokoli činu, který způsobil smrt nebo vážné 

                                                 

80 Podrobněji David V. – Malacka M., Fenomén mezinárodního terorismu, s. 70 an. 
81 Na podkladě dvou rezolucí Valného shromáždění OSN a rezoluce Rady bezpečnosti z let 1969 – 1970, 
byla 14. 9. 1963 v Tokiu přijata Úmluva o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě 
letadel, vypracovaná v rámci Právního výboru mezinárodní organizace pro civilní letectví, která vstoupila 
v platnost 4. 12. 1969. Avšak pro nedostatky Tokijské úmluvy, je to až druhá kodifikace – Úmluva o 
potlačení protiprávního zmocnění se letadel (sjednaná 16. 12. 1970 v Haagu a platná od 14. 10. 1971) 
spolu s Protokolem o potlačení protiprávních činů násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu 
letectví – která se stala univerzální zbraní proti leteckému pirátství jako jedné z forem terorismu.  
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poranění občana nebo kterékoli jiné osoby nehrající aktivní roli v nepřátelských akcích 

za situace ozbrojeného konfliktu, je-li účelem takového činu zastrašit obyvatelstvo nebo 

přinutit vládu nebo mezinárodní organizaci, aby uskutečnila nebo se zdržela uskutečnění 

jakékoli akce; nebo některého z trestných činů definovaných v jedné ze smluv uvedených 

v příloze úmluvy. Články Úmluvy o potlačování a financování terorismu zavazují 

všechny smluvní státy zejména k přijetí takových opatření včetně vnitrostátního 

zákonodárství, která mohou být nezbytná, pro zajištění toho, aby trestné činy spadající 

pod tuto úmluvu nebyly za žádných okolností ospravedlnitelné důvody politického, 

filozofického, ideologického, rasového, etnického, náboženského nebo podobného 

charakteru a opatření pro identifikaci, odhalování a zmrazení nebo konfiskaci jakýchkoli 

finančních prostředků určených k financování terorismu. Každý smluvní stát, na jehož 

území je pachatel nebo údajný pachatel, je podle této úmluvy povinen – pokud nevydá 

tuto osobu – předat případ bez zbytečného prodlení svým kompetentním orgánům 

k soudnímu řízení. 

7.2. Regionální úpravy 

Spolupráce států v boji proti terorismu probíhá v poslední době stále častěji nejen na 

mezinárodní úrovni, ale také na regionální úrovni, zejména v rámci jednotlivých 

regionálních organizací, které většinou sdružují země určitého kontinentu, subkontinentu 

nebo náboženského vyznání.82 Tyto organizace vznikaly převážně v období třiceti let po 

skončení druhé světové války a svým původním zaměřením sledovaly spíše cíle 

politické, hospodářské a bezpečnostní povahy. Sféra jejich činnosti však většinou 

obsáhla i problematiku terorismu, zejména kvůli jeho přenesení na mezinárodní rovinu.83 

Na regionální úrovni bylo dosud uzavřeno celkem osm úmluv zaměřených na boj proti 

terorismu, z nichž pro Českou republiku je nejdůležitější úmluva uzavřená roku 1977 

v rámci Rady Evropy. 

7.2.1. Rada Evropy 

Mezi prvními se na starém kontinentu mezinárodním terorismem zabývala, na poli 

Rady Evropy připravená, Evropská úmluva o potlačování terorismu podepsaná 27. ledna 
                                                 

82 Např.: Rada Evropy, Evropská Unie, Jihoasijské sdružení pro oblastní spolupráci – SAARC, 
Společenství nezávislých států – SNS, Organizace amerických států – OAS, Organizace africké jednoty – 
OAJ, Liga arabských států, Organizace islámské konference 
83 Blíže k této problematice viz. Šturma P. – Nováková J. – Bílková V., Mezinárodní a evropské 
instrumenty proti terorismu a organizovanému zločinu, s. 27 an. 
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1977 ve Štrasburku, která vstoupila v platnost 4. srpna 1978 a pro ČSFR 15. 7. 1992. 

Štrasburská úmluva je uzavřenou smlouvou, neboť jejími stranami mohou být jen 

členové RE a dokonce i pro státy, které členy tohoto uskupení být přestanou, se předvídá 

neúčinnost této úpravy. Úmluva vychází z depolitizace určitých protiprávních činů a ve 

svém čl. 1 nabízí výčet protiprávních jednání, která nebudou považována za politické 

činy ani za činy inspirované politickými pohnutkami, jako jsou například únosy letadel, 

útoky proti životu, tělesné integritě nebo svobodě osob požívajících zvláštní 

mezinárodněprávní ochrany včetně diplomatických zástupců, nebo braní rukojmí. Tento 

výčet však není taxativní, jelikož článek 2. uvádí, že „pro potřeby vydání mezi 

smluvními státy může smluvní stát nepovažovat za politický čin, čin s politickým činem 

spojený nebo za čin vyvolaný politickými pohnutkami jakýkoli závažný násilný akt, 

který není upraven v čl. 1 a který je namířen proti životu, tělesné integritě nebo svobodě 

osob“. V článku 7 zakotvuje Štrasburská úmluva důležitou zásadu mezinárodního 

trestního práva aut dedere aut judicare (vydat nebo soudit). V souladu s 

tímto ustanovením je tedy smluvní stát, na jehož území byla zajištěna osoba podezřelá ze 

spáchání některého trestného činu uvedeného v čl. 1 a který obdržel žádost o jeho vydání 

a tuto osobu nevydá, povinen ji bez zbytečného odkladu předat příslušným orgánům 

k trestnímu řízení. Povinnost pachatele soudit (judicare) zde však není pojata obecně (na 

rozdíl od některých pozdějších regionálních úmluv) a stát tak učinit, v případě že žádný 

cizí stát o extradici nepožádá, nemusí. 

Kvůli řadě nedostatků Štrasburské úmluvy spočívajících zejména v absenci 

vymezení základních pojmů, neúplném výčtu uvedených protiprávních činů, nezapojení 

povinnosti judicare, ale hlavně ve snadné možnosti vyloučení nebo omezení aplikace 

úmluvy, zřídil Výbor ministrů Rady Evropy Multidisciplinární skupinu pro mezinárodní 

akci proti terorismu (Skupina GMT), tvořenou odborníky z členských států, kterou 

pověřil vypracováním protokolu k Evropské úmluvě. Návrh Protokolu pozměňujícího 

Evropskou úmluvu o potlačování terorismu, který zdůraznil nutnost modifikace úmluvy 

v několika směrech, byl skupinou GMT předložen na podzim roku 2002. Zásadní změny 

se týkaly zejména rozšíření okruhu jednání, která je nutno kvalifikovat jako teroristická 

(tedy trestné činy nepovažované za politické) a také pokus, spolupachatelství, 

organizátorství a návod ve vztahu ke kterémukoli z těchto činů. Dále byl podrobněji 

upraven mechanismus řešení sporů a možnost přistoupit ke smlouvě byla nově dána i 

nečlenským státům Rady Evropy. Poslední změna souvisela s výhradami a možností 
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vyloučit aplikaci úmluvy ze strany signatářských států, které bylo zamýšleno omezit – 

avšak v tomto směru se nová úprava nejeví jako stoprocentní, neboť možnosti odepření 

extradice spíše ještě rozšiřuje.84 Protokol ke Štrasburské úmluvě, který jistě přispěl k 

modernizaci a adaptaci úmluvy na nové podmínky ve světě, podepsali zástupci třiceti 

členských států Rady Evropy 15. 5. 2003. 

Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu, která byla přijata 16. 5. 2005 ve 

Varšavě, je dalším právním instrumentem na poli boje proti terorismu. Cílem tohoto 

dokumentu je však spíše předcházení terorismu ve spojení se zabráněním jeho 

negativních dopadů na lidská práva. Ani této úmluvě se bohužel nepodařilo překonat 

rozpory a problémy se kterými se potýká starší evropská úprava, jelikož záruky lidských 

práv ještě rozšiřují možnosti států odmítnout vydat pachatele trestných činů k potrestání 

do jiné země. 

7.2.2. Evropská unie 

Evropská unie již v Maastrichtské smlouvě (1992) výslovně prohlásila předcházení a 

potírání kriminality všeho druhu, zejména terorismu, za jeden ze svých hlavních úkolů. 

K boji proti terorismu na půdě EU tak dochází především v rámci třetího pilíře 

prostřednictvím spolupráce policejních sil, justičních i jiných státních orgánů a 

harmonizace trestního práva. Trestní právo, mající za úkol ochranu předních 

společenských hodnot, je totiž v rámci vnitrostátního právního řádu hlavním právním 

nástrojem proti terorismu a je tak nezbytně nutné, aby byly přesně vymezeny jednotlivé 

skutkové podstaty, které jsou z hlediska boje proti terorismu relevantní, a aby se úpravy 

v jednotlivých členských státech příliš nelišily. Jelikož spolupráce v oblasti vnitra a 

justice není ještě zcela komunitarizována, uchovávají si členské státy nadále určitou míru 

volnosti a řeší některé otázky, spadající do této sféry, samostatně. 

K boji proti terorismu dále přispívají dvě deklarace přijaté v průběhu devadesátých 

let dvacátého století: Deklarace o financování terorismu ze dne 30. listopadu 1993 a 

Deklarace o terorismu (tzv. Deklarace La Gomera), která byla schválena Radou EU ve 

složení ministrů spravedlnosti a ministrů vnitra 23. listopadu 1995 a zdůraznila 

                                                 

84 Podrobněji k Protokolu pozměňujícímu Evropskou úmluvu o potlačování terorismu viz Šturma P. – 
Nováková J. – Bílková V., Mezinárodní a evropské instrumenty proti terorismu a organizovanému zločinu, 
s. 31 an. 
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nezbytnou součinnost členských států, na co nejvyšší úrovni, v oblasti policejní a justiční 

spolupráce.  

V roce 2001, po útocích na Světové obchodní centrum, byla zřízena zvláštní 

protiteroristická skupina v rámci EUROPOLu, tvořená odborníky z řad policie a 

zpravodajských služeb a vypracován seznam subjektů podezřelých z vyvíjení 

teroristických aktivit, který je stále aktualizován. Dále byl v roce 2002 zaveden evropský 

zatykač, který představuje podstatně pružnější alternativu k tradičnímu extradičnímu 

řízení a nahrazuje ho – členský stát tak může zatknout a odevzdat osobu hledanou jiným 

členským státem i pro podezření ze spáchání trestného činu spojeného s mezinárodním 

terorismem. Pro Českou republiku je „eurozatykač“ v platnosti od 1. 11. 2004 a na jeho 

základě je tak možné vydávat osoby, podezřelé ze spáchání trestného činu po tomto datu, 

k trestnímu stíhání nebo za účelem výkonu trestu do jiného členského státu. 

13. června 2002 schválila Rada Evropské unie Rámcové rozhodnutí o boji proti 

terorismu, které představuje jeden z dosud nejúplnějších právních instrumentů k potírání 

mezinárodního terorismu na půdě EU. Rámcové rozhodnutí obsahuje ve svých třinácti 

článcích kromě definice teroristického činu také výčet konkrétních opatření, které mají 

členské země k uskutečnění jeho cílů přijmout. 

7.2.3. Další úmluvy na regionální úrovni 

Z regionálních úprav materii týkající se terorismu jako první zpracovala Úmluva o 

předcházení a trestání teroristických činů, provedených ve formě trestných činů proti 

osobám a s tím spojeným vydíráním, které mají mezinárodní dosah (Úmluva OAS) z 2. 

února 1971, uzavřená Organizací amerických států.85 Úmluva vznikla jako reakce na 

vzrůstající počet útoků na diplomaty a prominentní cizince, zejména v Latinské Americe. 

Základní ustanovení Úmluvy OAS se vztahují na vraždy, únosy a jiné útoky proti životu 

nebo fyzické integritě zástupců cizích států a mezinárodních organizací, jimž je 

přijímající stát povinen poskytnout zvláštní ochranu podle mezinárodního práva. Úmluvě 

OAS je však vytýkáno zejména to, že je ponecháno výlučně na smluvních stranách, zda 

budou konkrétní jednání považovat za teroristický útok a úmluvu tak na něj aplikovat či 

nikoli. Na úmluvu OAS později navázala mimo jiné Meziamerická úmluva proti 

                                                 

85 Organizace amerických států (OAS) je hlavní regionální organizací na americkém kontinentu, jenž byla 
založena v roce 1948 a v současné době sdružuje USA, Kanadu a většinu států Latinské Ameriky. 



 67

terorismu, přijatá 3. června 2002 jako reakce na teroristické útoky z 11. září 2001, po 

kterých se ministři zahraničních věcí států OAS shodli na nutnosti přijetí nové regionální 

úmluvy pro boj s terorismem. Meziamerická úmluva zvolila komplexnější přístup 

k problematice teroristických útoků, než úmluva z roku 1971 a představuje tak souhrnný 

smluvní instrument, který byl přijat po událostech, kdy si hrozbu terorismu zřetelně 

uvědomil celý svět. 

Také na poli Jihoasijského sdružení pro oblastní spolupráci (SAARC), které od roku 

1985 sdružuje sedm států jižní Asie, vznikla protiteroristická úprava – 14. listopadu 1987 

podepsaná Regionální úmluva SAARC o potlačování terorismu, která v pouhých 11 

článcích zakotvuje všechna základní ustanovení, která se objevují v úmluvách tohoto 

druhu – zásadu aut dedere aut judicare, extradici i povinnost států spolupracovat.  

V rámci Společenství nezávislých států (SNS), které vzniklo z většiny zemí 

bývalého Svazu sovětských socialistických republik v roce 1991, byla pak 4. června 1999 

přijata Smlouva o spolupráci členských států SNS v boji s terorismem. Tato úmluva, na 

rozdíl o jí podobných úprav, neobsahuje princip aut dedere aut judicare a extradici řeší 

odkazem na příslušné mezinárodní smlouvy, snaží se však o komplexní definici 

terorismu. Smlouva SNS ukládá státům zejména povinnost spolupracovat při prevenci, 

odhalování, potírání a vyšetřování teroristických činů a většina textu se tak zabývá 

organizačně-technickými aspekty této spolupráce. Pro stanovení konkrétnějších úkolů 

byl pak ještě v červnu 2000 schválen Radou hlav států SNS Program členských států pro 

boj s mezinárodním terorismem a jinými projevy extremismu na období do roku 2003. 

7.3. Česká republika v boji proti mezinárodnímu terorismu 

Podle vyjádření ministerstva zahraničních věcí, zůstává boj proti mezinárodnímu 

terorismu i nadále jednou z priorit české zahraniční politiky. „Česká republika jako člen 

EU, NATO a OSN, vnímá zapojení do mezinárodního úsilí v boji proti terorismu jako 

vyjádření solidarity se státy jím postiženými a zároveň jako odpověď na bezpečnostní 

hrozbu, která má vliv na mezinárodní mír a stabilitu, což ovlivňuje i bezpečnostní situaci 

v ČR.“86  

                                                 

86 Více viz. Zpráva o zahraniční politice ČR za rok 2008: 
www.mzv.cz/file/391676/Zprava_o_zahranicni_politice_CR_2008.pdf 
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Dne 27. listopadu 2007 Česká republika podepsala s výhradou ratifikace Protokol 

měnící Evropskou úmluvu o potlačování terorismu, sjednaný na zasedání ve Štrasburku 

15. května 2003. Při podpisu Protokolu učinila Česká republika prohlášení týkající se 

vztahu Protokolu k protiteroristickým mezinárodním smlouvám, které byly sjednány v 

posledních letech na univerzální úrovni. 

K boji proti financování terorismu ČR přispěla mimo jiné rovněž přijetím zákonů 

č.69/2006 Sb. (o provádění mezinárodních sankcí) a č. 70/2006 Sb. (o změně zákonů 

souvisejících se zákonem o mezinárodních sankcích). 

Dále bylo v únoru 2008 vládou ČR schváleno 4. aktualizované znění Národního 

akčního plánu boje proti terorismu na léta 2007-2009. Tento důležitý strategický 

materiál obsahuje souhrn úkolů, které by měly být splněny v horizontu dvou let, tak aby 

byla Česká republika připravena čelit hrozbám teroristických činů. Plán je rozdělen do 

čtyř částí. První se věnuje otázce zlepšení komunikace a spolupráce mezi subjekty 

zapojenými do boje proti terorismu a zkvalitňování podmínek pro výkon jejich činností, 

druhá ochraně obyvatelstva a kritické infrastruktury, třetí pak prevenci vzniku 

uzavřených přistěhovaleckých komunit a radikalizace jejích členů, zatímco závěrečná 

část pojednává o zahraničněpolitickém směřování ČR v oblasti boje proti terorismu. 

 

Závěr 

Vídeňská 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 většiny pozdějších úmluv na poli diplomatického práva. 

Úmluva pevně zakotvila zásady, které se do té doby vyskytovaly převážně pouze na 

úrovni mezinárodního obyčeje, za účelem jejich efektivnějšího a transparentnějšího 

uplatňování, ale hlavně ke sjednocení praxí jednotlivých států. Tato úprava velkou měrou 

přispěla ke zlepšení bezpečnostní situace diplomatických misí zejména prostřednictvím 

svého článku 22, který ustanovením o nedotknutelnosti místností mise – jenž nepřipouští 

žádné výjimky – jde podstatně dále, než dosavadní obyčejová pravidla v této oblasti. 

Výslovné zdůraznění povinnosti přijímajícího státu podniknout všechna vhodná opatření 

k ochraně mise, obsažené v odstavci 2 článku 22 a mezinárodní odpovědnost nastupující 
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v případě porušení tohoto závazku, představuje nepochybně nezbytný právní základ pro 

udržení mezinárodního míru a bezpečnosti a zajištění účinného výkonu funkcí 

diplomatických misí. Úprava diplomatického práva založená na Vídeňské úmluvě o 

diplomatických stycích, se na první pohled zdá relativně komplexní a neměnná. Ve 

skutečnosti tato Úmluva, zavazující dnes většinu mezinárodního společenství, platí již od 

svého přijetí ve více zněních, jelikož k ní přes dvacet států připojilo své výhrady, na něž 

pak další reagovaly námitkami – což v praxi může znamenat zásadní problémy při jejím 

uplatňování.  

Zásady Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích jsou v současné době stále 

platné, i když se, v průběhu téměř padesáti let její existence, mezinárodní prostředí 

výrazně proměnilo, zejména kvůli globálnímu nebezpečí plynoucímu z aktivit 

teroristických skupin a zainteresovaná společnost si je dnes čím dál častěji nucena klást 

otázku, zdali existuje způsob, jak diplomatické mise a jejich pracovníky proti tomuto 

fenoménu ještě efektivněji chránit.  

Je nesporné, že terorismus je komplexním fenoménem, před kterým dnes není v 

bezpečí žádný civilizovaný stát. Odvrácení, nebo alespoň zmírnění teroristických hrozeb 

se tak stalo dlouhodobým celosvětovým úkolem a státy si jsou již zcela vědomy toho, že 

k jeho splnění nestačí pouze represivní kroky, ale je zapotřebí analyzovat všechny 

příčiny (politické, ekonomické, sociálně psychologické apod.) a pojmenovat protivníka – 

neboť vítězství nad Talibanem v Afghánistánu ani polapení bin Ládina na teroristické 

hrozbě nic nezmění, protože teroristické skupiny mají již dávno svou propracovanou síť i 

v demokratických státech celého světa. Jak zmiňuje Ulfkotte: „Pokud má nepřítel tvář a 

jméno, pak proti němu lze cíleně bojovat. Globalizovaný terorismus ovšem ani jeden 

z obou příznaků nemá.“87 Ukazuje se jako nezbytné proti mezinárodnímu terorismu 

promyšleně postupovat zejména preventivními opatřeními v široké mezinárodní 

spolupráci. 

Do boje proti mezinárodnímu terorismu se, po druhé světové válce, pustilo 

společenství států na regionální i univerzální úrovni. Hlavní úpravou zabývající se 

konkrétně ochranou diplomatů a ostatních osob požívajících mezinárodní ochrany je 

Úmluva o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní 

                                                 

87 Ulfkotte U., Hrozba terorismu, s. 191 
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ochrany včetně diplomatických zástupců z roku 1971. Úmluva zdůraznila především 

nezbytnost zajištění mezinárodní dohody o vhodných a účinných opatřeních k zabránění 

a trestání trestných činů proti výše zmíněným osobám, se zřetelem k vážné hrozbě, 

kterou takové činy představují pro normální mezinárodní vztahy mezi státy a odkázala 

znovu na úpravu obsaženou zejména ve Vídeňských 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, přispívající k ochraně 

diplomatických zastoupení a misí, stále zlepšuje, sporná a méně kvalitní ustanovení, 

zejména pokud se týká úmluv na potlačování terorismu, zcela nevymizela a nabízí se 

otázka, zda je současná právní úprava dostatečně kvalitní na to, aby mohlo být útokům na 

diplomatická zastoupení států nadobro zamezeno – a zdali je tohoto cíle vůbec možné, 

pokud vezmeme v úvahu absolutní bezohlednost pachatelů takovýchto činů, dosáhnout. 

Pro další pokrok v této oblasti se zdá nezbytné nalézt způsoby jak překonat neochotu 

některých zemí stávat se smluvními stranami těchto úmluv a plnit závazky z nich 

plynoucí; a zvýšit vynutitelnost zde obsažených pravidel zejména vůči státům 

podporujícím terorismus. Klíčem k problému pravděpodobně bude dovést pachatele 

útoků na diplomatické mise a bezbranné civilní obyvatelstvo ke konečnému zjištění, že 

v moderní společnosti 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 především ukázat všem potenciálním agresorům, že 

systém mezinárodního práva je opravdu „neprůstřelný“ a nikdo za trestné činy proti 

diplomatickým zastoupením a misím nezůstane nepotrestán. 
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Summary 

The origins of the diplomatic immunities are to be found already in primitive 

societies, because each tribe was obliged to negotiate with other communities around 

him. From the beginning, the envoys enjoyed of personal immunity, without which any 

communication would not have been possible. This usage have been borrowed and 

developed by posterior states (especially the Roman Empire and the medieval European 

states were very active in their international relations) and that is the reason why the 

rules for the exchange and the treatment of envoys were the earliest to be firmly 

established as generally acknowledged customary law. 

At these times, the legal principles of diplomatic immunities, which are essential for 

the protection of diplomatic missions and their personnel, are to be found in the Vienna 

Convention on Diplomatic Relations, elaborated by the International law Commission in 

1961. This Convention represents a progressive codification of all the principal legal 

rules governing the field of diplomacy. In some cases Vienna Convention even 

conceived some legal principles which until that time had not been universally 

recognized. For example article 22, where the inviolability of embassy premises is 

guaranteed, contains the provision that no pretext of public emergency or abuse by the 

embassy of its immunity may justify entry by the authorities of receiving State, which 

was crucial development in the law. The Convention assures also, apart from other 

necessary principles, the inviolability of mission’s archives, communication and personal 

inviolability of a diplomatic agent, which are essential for the performance of the duties 

of the diplomatic mission. 

Even after almost fifty years of their existence, the provisions of the Vienna 

Convention on Diplomatic relations are still valid, but the international situation changed 

a lot during that period, mainly because of the global terrorism menace. By the need for a 

collective response to that threat, there have been concluded quite many Conventions on 

both regional and universal field. The most important legal instrument against the 

terrorist attacks on diplomats is represented by The Convention on the Prevention and 

Punishment of crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic 

agents from December 1973, which accentuates above all the need of firm international 

cooperation and strict observance of the rules of the Vienna Convention on Diplomatic 

Relations. 
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Le Résumé 

Les origines de l’immunité diplomatique remontent déjà à l’époque de la societé des 

tribus, où il était nécessaire de communiquer avec d’autres communautés. C’est pour 

cette raison que les émissaires jouissait de l’intouchabilité, sans laquelle aucune relation 

n’était posssible. Cette pratique était en suite utilisée et développée par les societés 

successives (citons dans ce contexte l’ancien Etat Romain ou les Etats de l’Europe 

médiévale) et c’est ainsi qu’elle est devenue une première règle coutumière généralement 

réconnue dans le domaine du droit diplomatique.  

A notre époque, la norme fondamentale concernant la protection des locaux et du 

personnel diplomatiques est la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 

1961. Parmi les principes essentielles contenus dans cette Convention, il faut citer 

l’article 22 qui stipule l’inviolabilité des locaux diplomatiques qui n’admet aucune 

exception (au moment de l’élaboration de la Convention, la Commission du droit 

international a choisi ce pricipe, qui a de beaucoup dépassé la pratique contemporaine 

reconnue par les Etats, qui permettait dans quelques cas l’accès des agents de l’Etat 

accréditaire dans des locaux diplomatiques de l’Etat accréditant). Ce sont aussi les 

archives, la communication, le mobilier et le personnel diplomatique, qui sont dotés de 

l’inviolabilité selon les règles de la Convention, indispensable pour l’accomplissement 

libre des buts officiels des missions diplomatiques. 

Après presque cinque décennies de son existence, les principes de la Convention de 

Vienne sont toujours valables, même si la situation sur le champs mondial a beaucoup 

changé spécialement à cause de la menace globale du phenomène de terrorisme 

international. Dans la lutte contre le terrorisme international, les divers Etats s’engagent 

soit sur le plan international que régional. Parmi les Conventions les plus importantes, 

qui se réfèrent à cette problématique, figure la Convention sur la prévention et le 

punissement des actes pénaux contre les personnes jouissant de l’immunité internationale 

y compris le personnel diplomatique. La Convention souligne la nécessité de coopérer 

sur le plan international afin d’adopter des mesures efficaces pour empêcher des attaques 

contre les personnes mentionnées, en se référant au besoin de la stricte observation des 

principes énoncés dans la Convention de Vienne de 1961. 
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