
 
 
     POSUDEK 
 

na diplomovou práci Marka Čermáka „ Diplomatická ochrana “ 
 

 Diplomová práce je věnována tradiční  problematice mezinárodního práva týkající se 
zacházení s cizími státními příslušníky. Práce je členěna na úvod, sedm částí a závěr. 
Diplomová práce má rozsah 61 stran. Práce byla odevzdána (datum  vypracování práce) dne  
10. dubna  2011.   

V první kapitole se diplomant zabývá vymezením problematiky diplomatické ochrany. 
Vymezuje zde mimo jiné rozdíly mezi diplomatickou ochranou a konzulární pomocí. 

Druhá kapitola je již zaměřena  na  otázky diplomatické ochrany fyzických osob. 
Mimo jiné se diplomant v této části zabývá  problematikou bipolitismu a nároků vůči třetím 
státům. Na str. 18 autor tvrdí, že stát může poskytovat ochranu osobě, která není jeho státním 
příslušníkem  proti státní příslušnosti takové osoby, nebo proti třetím státům v mezistátním 
řízení podle Mezinárodního paktu o občanských a politických právech apod. Toto své 
konstatování by měl vysvětlit. Dále se v této kapitole zabývá diplomatickou ochranou 
poskytovanou osobám bez státní příslušnosti a uprchlíkům. Na str. 19 konstatuje, že 
v současné době může stát  vykonávat diplomatickou ochranu ve prospěch osoby bez státní 
příslušnosti. Jedná se o pravidlo obecného mezinárodního práva ? 
 Třetí kapitola  obsahuje otázky diplomatické ochrany právnických osob.  Na str. 24 
diplomant konstatuje, že pokud jsou sídlo vedení společnosti a sídlo finanční kontroly 
společnosti umístěny v různých státech, zůstává právo vykonávat diplomatickou ochranu 
státu, podle jehož práva  byla společnost založena. Znamená to, že  tzv. inkorporační zásada je 
rozhodující? V této kapitole se autor zabývá i otázkami ochrany akcionářů. Zmiňuje zde dvě 
výjimky obsažené v případu Barcelona Traction, kdy stát může  vykonávat diplomatickou 
ochranu ve prospěch akcionářů (str.27 a násl.). Dále konstatuje, že stát státní příslušnosti  
akcionáře společnosti může zasáhnout proti státu, podle jehož práva byla společnost založena, 
pokud byl odpovědný za újmu vzniklou společnosti (str. 30). Znamená to, že se jedná o 
obecné pravidlo mezinárodního práva? Otázkou je zda případy mezinárodních smluv, jako v 
případu Electronica Sicula, kdy uplatňuje nárok stát určený podle příslušnosti osob, které 
právnickou osobu ovládají  je speciální úpravou ve vztahu k úpravě obecné? 

Čtvrtá kapitola  pojednává o místních opravných prostředcích. Na str. 34 se autor 
zmiňuje o mezinárodním zvykovém právu. Je to totéž jako mezinárodní obyčej? Na str. 38 a 
násl. se diplomant zabývá výjimkami z pravidla o vyčerpání místních opravných prostředků. 
Zde uvedené případy jsou výrazem obecného mezinárodního práva? Pátá část obsahuje otázky 
jednání nebo jiných postupů odlišných od diplomatické ochrany, šestá část zahrnuje pravidla 
odlišná od mezinárodního práva. Sedmá část obsahuje doporučený postup týkající se výkonu 
diplomatické ochrany státem.  
 Pokud jde o hodnocení, autor přesvědčivě naplnil téma své diplomové práce.  Jedná se 
o klasické téma mezinárodního práva. Diplomant ve své práci vychází zejména z  příslušných 
rozhodnutí mezinárodního soudních a arbitrážních orgánů, vyjadřuje vlastní názory, čehož je 
výrazem i poslední kapitola. 

Pokud jde o literaturu, použil diplomant řadu převážně cizojazyčných děl k dané 
problematice a řadu  soudních a arbitrážních rozhodnutí. Schopnost uchazeče  pracovat 
s literaturou prokazuje i na 66 citací. Práce je napsána srozumitelným, čtivým jazykem. 
 Diplomovou práci doporučuji  k ústní obhajobě, hodnotím ji  klasifikačním stupněm  
výborně.  



Při ústní obhajobě doporučuji, aby  se diplomant vedle výše zmíněných otázek zaměřil na 
tyto otázky: 

1) vyjádřil svůj názor na význam diplomatické ochrany v současnosti, 
2) jaké jsou tendence ve  vývoji diplomatické ochrany v současnosti, 
3) za jakých okolností může stát vykonávat diplomatickou ochranu i v souvislosti 

s fyzickou osobou, která není jeho příslušníkem? 
 
 
 
V Praze  dne  20. května  2011           
                                                                                             doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. 
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