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 Úvod  

     Téma diplomatické ochrany původně spadalo do oblasti, jejímž předmětem studia je  

odpovědnost státu. První zpravodaj Komise pro mezinárodní právo k tématu 

odpovědnosti státu, pan F.V. Garcia Amador, publikoval velké množství návrhů 

článků na toto téma ve svých zprávách prezentovaných mezi lety 1956 - 1961.1 

Následné kodifikace o odpovědnosti státu věnovaly malou  pozornost  tématu  

diplomatické ochrany a až pozdější návrhy článků na  toto téma výslovně uvedly dvě  

skutečnosti, které jsou zcela zásadní pro diplomatickou  ochranu, nárok státu a  

vyčerpání místních opravných prostředků. Přesto existuje úzké spojení mezi články o 

odpovědnosti státu za mezinárodně protiprávní jednání a současnými články na téma 

diplomatické ochrany, jelikož mnoho z principů obsažených v článcích o odpovědnosti 

státu za mezinárodně protiprávní jednání jsou důležité zároveň pro  diplomatickou  

ochranu, a proto se  opakují v článcích k tématu diplomatické ochrany publikovaných 

Komisí pro mezinárodní právo. To platí zejména o ustanovení týkající se právních  

následků  mezinárodně protiprávních činů. Stát odpovědný za újmu vzniklou cizímu 

státnímu příslušníkovi je povinen ukončit  protiprávní jednání a poskytnout 

odškodnění za újmu  způsobenou mezinárodně protiprávním činem. Toto odškodnění 

může mít formu  restituce, náhrady nebo odškodnění, a to buď samostatně, 

nebo kombinovaně. Všechny tyto záležitosti jsou řešeny v článcích o odpovědnosti 

státu za mezinárodně protiprávní jednání.2 
     Diplomatická ochrana patří k tématu zacházení s cizími státními příslušníky. Zabývá 

se hlavním pravidlem na toto téma, a to pravidlem o zacházení s osobami a  majetkem 

cizích státních příslušníků, jehož porušení vede k odpovědnosti vůči státu, jehož státní 

příslušnost má osoba, které vznikla újma. Současné články Komise pro mezinárodní 

právo jsou  omezeny na sekundární pravidla, což jsou pravidla, která se týkají  

podmínek, které musí být splněny pro uplatnění nároku na  diplomatickou  ochranu. 

Celkově vzato to znamená pravidla přípustnosti nároků. Článek 44 článků o  

                                                
1 Ročenka Komise pro mezinárodní právo z roku 1956, díl II., str.173-231, Ročenka Komise pro 
mezinárodní právo z roku 1957, díl II., str.104-130, Ročenka Komise pro mezinárodní právo z roku 1958, 
díl II., str. 47-73, Ročenka Komise pro mezinárodní právo z roku 1959, díl II., str.1-36, Ročenka Komise 
pro mezinárodní právo z roku 1960, díl II., str. 41-68, Ročenka Komise pro mezinárodní právo z roku 
1961, díl II., str.1-54 
2 Články 28, 30, 31, 34-37, Většina komentářů na téma náhrady škody (§ 36) je zaměřena na posouzení 
zásady platné pro nároky týkající se diplomatické ochrany. 
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odpovědnosti státu za mezinárodně protiprávní jednání říká: "Odpovědnost státu 

nelze uplatnit, pokud: 

 

a) Nárok není podaný v souladu s platnými pravidly týkající se nároků státu; 

a 

b) Na tento nárok se vztahuje pravidlo vyčerpání všech místních opravných 

prostředků a všechny dostupné a efektivní místní opravné prostředky 

dosud nebyly vyčerpány. "	  

      Články publikované Komisí pro mezinárodní právo na téma diplomatická ochrany 

obsahují toto ustanovení ve vypracovaných pravidlech týkajících se nároků státu a  

vyčerpání místních opravných prostředků. Tyto články se nezabývají ochranou zástupce 

mezinárodní organizace, obecně popisovanou jako funkční ochrana. Ačkoli existují  

podobnosti mezi funkční ochranou a diplomatickou ochranou, existují také důležité 

rozdíly. Diplomatickou ochranu je tradičně mechanismus směřující k zajištění náhrady 

za újmu vzniklou státnímu příslušníku státu, z velké části založeny na principu, že újma 

vzniklá tomuto státnímu příslušníku je považována za újmu vzniklou samotnému státu. 

Na druhé straně, funkční ochrana je instituce pro podporu účinného fungování  

mezinárodních organizací a k zajištění respektu svých zástupců a jejich nezávislosti. 

Rozdíly  tohoto druhu vedly Komisi pro mezinárodní právo k závěru, že ochrana 

zástupce mezinárodní organizace nepatří do souboru článků o diplomatické ochraně. 

Otázka, jestli stát může vykonávat diplomatickou ochranu ve prospěch svého státního 

příslušníka, který je zástupcem mezinárodní organizace, byla zodpovězena 

Mezinárodním soudním dvorem v případu Náhrada škody pro případ vzniklé újmy3, kdy 

soud konstatoval, že:	  

 

 „V takovémto případě neexistuje žádné pravidlo práva, které dává  přednost 

 jedné nebo druhé straně, nebo které nutí stát nebo organizace, aby upustily 

 od podání mezinárodní žaloby. Soud nevidí žádný důvod, proč by zúčastněné 

strany nemohli nalézt řešení na základě dobré vůle a zdravého rozumu.“4 

                                                
3 Reparation for Injuries Case, International Court of Justice 
4 Reparation for Injuries suffered in the Service of the United Nations, International Court of Justice 
Reports 1949, str. 174 a str. 185-186. 
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      O diplomatickou ochranu se jedná, když se stát, skrze diplomatickou činnost nebo 

jinými prostředky mírového urovnání, dovolává odpovědnosti jiného státu za škodu, 

vzniklou státnímu příslušníkovi tohoto státu, ať fyzické nebo právnické osobě, 

způsobenou mezinárodně protiprávním jednáním tohoto státu. Podle mezinárodního 

práva, je stát  odpovědný za újmu způsobenou cizímu státnímu příslušníkovi svým 

protiprávním jednáním nebo opomenutím. Diplomatickou ochranou, je postup 

uplatňovaný státem státní příslušnosti osoby, které vznikla újma, na zajištění ochrany 

dotyčné osoby a získání odškodnění za  mezinárodně protiprávní čin, který jí byl 

způsoben. Články Komise pro mezinárodní právo na téma diplomatická ochrana 

popisují pravidla a okolnosti, za nichž může být  diplomatická ochrana vykonávána, 

a podmínky, které musí být splněny před tím, než může být vykonávána, avšak nesnaží 

se definovat nebo  popsat mezinárodně protiprávní jednání, které vede k odpovědnosti 

státu za škodu způsobenou cizímu státnímu příslušníkovi. 

       Diplomovou práci jsem rozdělil do sedmi kapitol, které na sebe navazují. V první 

kapitole jsem nastínil problematiku diplomatické ochrany, její kořeny a historii. V 

dalších dvou kapitolách jsem se zaměřil subjekty, a to fyzické a právnické osoby, 

v jejichž prospěch je diplomatická ochrana vykonávána a podmínky, za kterých může 

být výkon diplomatické ochrany uskutečněn. Specifika výkonu diplomatické ochrany ve 

prospěch každého z těchto subjektů je podrobně rozebrán v podkapitolách zařazených v 

každé z příslušné kapitole. Ve čtvrté části jsem se zaměřil na pravidlo nutnosti o 

vyčerpání místních opravných prostředků předtím, než dojde k výkonu diplomatické 

ochrany, a dále na situace, při kterých, díky svým specifičnostem, není potřeba toto 

pravidlo dodržovat. Pátá kapitola pojednává o ochraně, která je vykonávána státy a jejíž 

výkon je postaven na jiném základu, než výkon diplomatické ochrany, a to na základě 

obyčejových pravidel mezinárodního práva a mezinárodních smluv. V šesté části se 

zmiňuji o situacích, které jsou upraveny dvoustrannými a mnohostrannými smlouvami o 

ochraně zahraničních investic a svými ustanoveními se odlišují od tradičních ustanovení 

mezinárodního práva. A v poslední, sedmé, části se v základních rysech zmiňuji o 

postupu, jaký je žádoucí pro výkon diplomatické ochrany státy.  

      Základním zdrojem, ze kterého jsem vycházel při práci na diplomové práci, jsou 

články publikované Komisí pro mezinárodní právo na téma diplomatická ochrana. 

V textu se vyskytují odkazy na soudní rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora a 
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Stálého soudu mezinárodní spravedlnosti, jejichž seznam je uveden v pramenech na 

konci práce a zároveň na každé stránce, na které je zmiňován. Součástí textu jsou i 

odkazy na mezinárodní úmluvy pojednávající o tématu lidských práv, zvláště v části 

čtvrté, jejichž seznam je uveden na konci práce stejně jako soudní rozhodnutí.  
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1. Diplomatická ochrana 
 

       Diplomatická ochrana je tradičně považována za výhradní právo státu ve smyslu 

toho, že stát vykonává diplomatickou ochranu svým vlastní právem, protože újmu 

vzniklou svému státnímu příslušníkovi považuje za újmu pro samotný stát. Tento  

přístup má své kořeny,  v prohlášení Švýcarského právníka Emmericha de Vattel5 z 

roku 1758, který tvrdil že:  

 

 „Ten, kdo špatně zachází s občanem jiného státu, ten nepřímo zraní stát, který 

musí chránit své občany.“ 

A dále  ve výrocích Stálého soudu mezinárodní spravedlnosti z roku 1924 v případu 

„Mavrommatis Palestine Concessions6", a z roku 1938 v případu Panevezys Saldutiskis 

Railway7, kdy uvedl:	  

 

 „Tím, že se v případě jednoho ze svých občanů stát uchýlí k diplomatickým 

 krokům nebo k mezinárodnímu soudnímu řízení, stát ve skutečnosti prosazuje 

vlastní právo, právo na zajištění svých občanů.“ 

      Jedná se o určitou fikci, kdy se, pro účely výkonu diplomatické ochrany, újma 

vzniklá státnímu příslušníkovi státu považuje za újmu pro samotný stát. Mnoho z  

pravidel diplomatické ochrany je v rozporu se správností této fikce, zejména pravidlo 

kontinuity státní příslušnosti, jež vyžaduje po státu, aby prokázal, že osoba, které byla 

způsobena újma, zůstala jeho státním příslušníkem ode dne vzniklé újmy až do dne  

předložení žádosti. V počátcích vytváření mezinárodního práva, neměl jednotlivec 

žádná práva v kontextu mezinárodního právního řádu. Proto, občan státu, jemuž vznikla 

újma  v zahraničí, a měla by mu být poskytnuta ochrana, mohl být chráněn pouze 

prostřednictvím této fikce, kdy se újma vzniklá této osobě považovala za újmu vzniklou 

samotnému státu.	  

                                                
5 Emmerich de Vattel, The Law of Nations or the Principles of Natural Law Applied to the Conduct and 
to the Affairs of Nations and Sovereigns, díl III, kapitola VI, str. 136. 
6 Mavrommatis Palestine Concessions (Greece v. U.K.) P.C.I.J. Reports, 1924, Series A, No. 2, str. 12. 
7 Panevezys Saldutiskis Railway case (Estonia v.Lithuania) P.C.I.J. Reports, 1939, Series A/B, No. 76, 
str. 16. 
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     Dnes se situace dramaticky změnila. Jednotlivec je subjektem mnoha základních  

pravidel mezinárodního práva, jak zvykového, tak smluvního, které ho chrání jak doma 

proti jeho vlastní vládě, tak i v zahraničí, proti cizím vládám. Mezinárodním soudní 

dvůr tak vyslovil svůj názor v případech La Grand
8
 a Avena

9
. Tato ochrana není 

omezena pouze na osobní práva. Dvoustranné dohody o investicích přiznávají práva 

na ochranu jak právnickým, tak fyzickým osobám v souvislosti s jejich vlastnickými 

právy. Jednotlivec má práva na ochranu podle mezinárodního práva, ale prostředků k  

jejich vynucení je málo. Proto diplomatická  ochrana prováděná státem na mezistátní 

úrovni zůstává důležitým prostředkem pro ochranu osoby, jejichž lidská práva byla 

porušena v zahraničí. 

   Články Komise pro mezinárodní právo o odpovědnosti státu za mezinárodně 

protiprávní činy,
10

 popisují diplomatickou ochranu jako dovolávání se odpovědnosti 

státu, který se dopustil mezinárodně protiprávního činu v souvislosti s občanem jiného 

státu, jehož je tato osoba státním příslušníkem. Diplomatická ochrana, musí být  

vykonávána zákonně a mírovými prostředky. Několik soudních rozhodnutí zdůraznilo 

rozdíl mezi "diplomatickou činností" a "jinými prostředky mírového vypořádání ", při 

popisu opatření, která mohou být přijata státem, když se uchýlí k diplomatické ochraně.  

       Diplomatická činnost zahrnuje všechny zákonné postupy dotčeného státu, jako 

jsou, informovat druhý stát o svých názorech a zájmech, včetně  podání protestu, podání 

žádosti na dotaz a jednání zaměřené na řešení sporů.  

      Jiné prostředky mírového vypořádání v sobě zahrnují všechny formy  zákonného 

řešení sporů, od jednání ohledně sporů, přes zprostředkování řešení sporů a smírčího 

řízení až k rozhodčímu a soudnímu řešení sporů. Použití síly, které je zakázáno článkem 

2,  odstavcem 4 Charty Organizace spojených národů, není přípustnou metodou pro 

prosazování  práva na diplomatickou ochranu. Diplomatická ochrana může být  

vykonávána prostřednictvím diplomatických opatření nebo jinými prostředky mírového 

vypořádání. Diplomatická ochrana se liší od konzulární pomoci tím, že je prováděna 

zástupci státu, jednajících v zájmu státu, pokud jde o obecná pravidla mezinárodního 

práva, zatímco konzulární pomoc je ve většině případů prováděna konzulárními 

zástupci, kteří zastupují zájmy jednotlivce, který jedná ve smyslu Vídeňské úmluvy o  

                                                
8 Případ La Grand (Germany v. United States of America) I.C.J. Reports 2001, str. 466 
9 Případ Avena (Mexico v. United States of America) I.C.J. Reports, 2004, str. 12  
10 Yearbook of the International Law Commission, 2001, vol. II 
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konzulárních stycích z roku 1963. Diplomatická ochrana je v  podstatě určena pro 

nápravu mezinárodně protiprávních činů, které byly spáchány, zatímco konzulární 

pomoc působí preventivně a je hlavně zaměřena na předcházení situací, kdy by se 

občané státu mohli stát oběťmi mezinárodně protiprávních činů. I když je v teorii možné 

rozlišovat mezi diplomatickou ochranu a konzulární pomocí, v praxi je tento úkol těžký. 

U konzulární pomoci je dán požadavek na vyčerpání lokálních prostředků ochrany 

jednotlivce, protože nutnost diplomatické ochrany vzniká teprve po spáchání 

mezinárodně protiprávního  jednání, a v té době již lokální opravné prostředky musí být 

vždy vyčerpány. To v praxi znamená, že okolnosti každého případu musí být zváženy s 

cílem rozhodnout, zda se jedná o nutnost diplomatické ochrany nebo konzulární 

pomoci. Diplomatická ochrana pokrývá především ochranu státních příslušníků státu, 

kteří se nepodílejí na oficiálních mezinárodních zájmech státu, zatímco oficiální 

zástupci státu jsou chráněni jinými pravidly a nástroji mezinárodního práva, jako jsou, 

Vídeňská úmluva o diplomatických stycích z  roku 1961 a  Vídeňská úmluva o 

konzulárních stycích z roku 1963.  

      Diplomatická ochrana zahrnuje dovolání se odpovědnosti jiného státu za újmu 

způsobenou jednáním tohoto státu, příslušníkovi jiného státu, na mezistátní úrovni, což 

dokazuje, že stát má právo vykonávat diplomatickou ochranu ve prospěch svého 

státního příslušníka, i když nemá žádnou povinnost, tak učinit. Vnitrostátní právo 

státu, může stát zavázat k jednání v rámci diplomatické ochrany, při ochraně zájmů 

svého státního příslušníka, ale mezinárodní právo žádné takové povinnosti neukládá. 

Tento názor  jasně vyjádřil Mezinárodní soudní dvůr v případu Barcelona Traction: 

 

 „…v mezích stanovených mezinárodním právem, může  stát vykonávat 

 diplomatickou ochranu jakýmikoli prostředky a v rozsahu, který uzná za 

vhodné, protože se jedná o jeho vlastní právo, které stát prosazuje. V případě, 

že se fyzická nebo právnická  osoba, jejímž jménem stát jedná, domnívá, že  

jejich práva nejsou  dostatečně  chráněna, nemají žádný opravný prostředek 

v rámci mezinárodního práva. Stát musí být považován za jediného soudce, 
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který rozhodne, zda bude diplomatická ochrana  poskytnuta, do jaké míry bude 

poskytnuta a kdy to skončí.“ 
11

 

     Stát má oporu ve vnitrostátních právních předpisech a soudních rozhodnutí, pro  

vyslovení názoru, zda má povinnost poskytnout diplomatickou ochranu svým státním 

příslušníkům v zahraničí, kterým byla způsobena újma porušením jejich lidských práv, 

nicméně je omezen, a to vnitrostátním právem nebo mezinárodním právem. Stát, který 

je oprávněn  vykonávat  diplomatickou ochranu by měl věnovat náležitou pozornost  

možnosti výkonu diplomatické ochrany, zejména pokud byla způsobena značná újma. 

      

2. Diplomatická ochrana fyzických osob 

  

2.1 Ochrana státního příslušníka ze strany státu 

 

   Platí zásada, podle které je stát, jehož státním příslušníkem je dotčená osoba, je  

oprávněn, nikoli však povinen, vykonávat diplomatickou ochranu ve prospěch těchto 

osob. Důraz je kladen na pouto mezi státem a státním příslušníkem, která opravňuje stát 

k výkonu diplomatické ochrany. Pro účely diplomatické ochrany fyzické osoby, se 

státní příslušností ke státu rozumí stát, jehož státní příslušnost osoba získala v souladu s 

právem tohoto státu, z důvodu narození, původu, občanství, nebo z jakéhokoliv jiného 

důvodu, který není v rozporu s mezinárodním právem. Z toho plynou dvě rozhodnutí 

státu: 

1. V souladu se svými právními předpisy, stát určí, které osoby mají nárok na státní 

příslušnost a zjistí, zda neexistují omezení uložená mezinárodním právem 

ohledně  poskytnutí státní příslušnosti. 
	  

2. Rozhodne, zda bude vykonávat diplomatickou ochranu ve prospěch těchto osob.	  

	  

                                                
11 Případ Barcelona Traction Light and Power Company Limited (Belgium v. Spain), International Court 
of Justice Reports 1970 
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   Zásada, že je na každém státu, aby rozhodl, v souladu s jeho právními předpisy, které 

osoby jsou jeho státními příslušníky, je podpořen jak soudními rozhodnutími, tak 

mezinárodními smlouvami. Tato zásada byla potvrzena v článku 1 Haagské úmluvy  o 

některých otázkách týkajících se konfliktu zákonů spojených se státní příslušností z  

roku 1930, který říká, že:	  

 

 Je na každém státu, aby určil na základě svého vlastního práva, které 

osoby jsou jeho státními příslušníky.12 

 

   Tato zásada byla potvrzena v roce 1997 Evropskou úmluvou o státním občanství. 

Důležité okolnosti pro udělení státní příslušnosti jsou pouze demonstrativní, přesto, 

mezi nejčastější okolnosti pro udělení státní příslušnosti patří: narození (jus soli), původ 

(jus sanguinis) a naturalizace. Manželství se státním příslušníkem samo o sobě nestačí 

pro udělení státní příslušnosti, vyžaduje se ještě určitá doba pobytu ve státě, po které je 

přiznáno občanství. V některých zemích, kde neexistují jasné záznamy o narození, 

může být obtížné prokázat státní občanství. V takových případech by mohlo místo 

bydliště poskytnout důkaz o státní příslušnosti, i když to samo o sobě nemůže být  

základem pro udělení státní příslušnosti, stát však může udělit státní příslušnost 

takovým osobám  prostřednictvím  naturalizace. Stát nemá povinnost, prokázat  

skutečný vztah mezi sám sebou a svým státním příslušníkem, jakožto další okolnost pro 

výkon diplomatické ochrany, a to ani v případě, že státní příslušník  nemá pouze jednu 

státní příslušnost, což bylo stanovisko Mezinárodního soudního dvoru v případě 

Nottebohm: 

 
 „Podle praxe států, rozhodčích a soudních rozhodnutí a nauky, státní 

příslušnost, je právním poutem, jehož základem je sociální skutečnost 

propojení, které mají skutečný vztah zájmů na existenci, a citech, spolu s  

existencí vzájemných práv a povinností. Pro představu tohoto právního výrazu 

může být řečeno, že státní příslušník, kterému byl tento status přiznán, a to 

buď přímo zákonem, nebo jako výsledek aktu orgánů, má ve skutečnosti užší 

                                                
12 League of Nations, Treaty Series, vol. 179, p. 89. 
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vazby s obyvatelstvem státu, který mu přiznal státní příslušnost, než se 

kterýmkoliv jiným státem.“	  

   Ačkoliv stát má právo rozhodovat, kdo jsou jeho státní příslušníci, toto právo není 

absolutní. Článek 1  Haagské úmluvy o některých otázky týkající se střetu zákonů 

spojených se státní příslušností z roku 1930 říká:	  

  

 „Je na každém státu, aby určil na základě, svých právních předpisů, kdo jsou 

jeho  státní příslušníci" s výhradou, že: "toto právo musí  být uznáno 

jinými státy, je v souladu s mezinárodními úmluvami a obecně uznávanými 

zásadami mezinárodního práva  s ohledem na státní příslušnost.“
13

  

   Zejména úmluvy z oblasti lidských práv, požadují, aby státy postupovaly v souladu s 

mezinárodními  standardy při  udělování státní příslušnosti. Například, článek 9, 

odstavec 1, Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen stanoví, že:	  

 

 "Státy musejí poskytnout ženám stejná práva jako mužům v souvislosti s 

nabýváním, změnou nebo ponecháním si státní příslušnosti. Musí zajistit 

zejména to, že ani  v  případě manželství s cizincem, ani v případě změny státní 

příslušnosti  manžela  během manželství se automaticky nezmění státní 

příslušnost manželky.“ 

   Státní příslušnost by měla být získána způsobem, který není v rozporu s  

mezinárodním právem. V případě, že stát, jemuž vznikla povinnost k odškodnění za 

újmu vzniklou jeho protiprávním jednáním, zpochybní státní příslušnost osoby, jež je 

oprávněná z odškodnění, důkazní břemeno o získání státní příslušnosti porušením 

mezinárodního práva, je na něm. Povinnost důkazního břemene vyplývá ze zásady, že 

stát, udělující státní příslušnost, musí  náležitě zvážit všechny okolnosti při rozhodování 

o udělení státní příslušnosti, a proto se předpokládá platnost jeho rozhodnutí. Pokud 

osoba nabyla státní příslušnost nedobrovolně v rozporu s mezinárodním právem, stejně 

jako, pokud žena automaticky získá státní příslušnost svého manžela po manželství, 

mělo by být této osobě v zásadě dovoleno být diplomaticky chráněna státem své 

původní státní příslušnosti. Pokud však nabytí státního občanství v těchto případech 
                                                
13 článek 3 (2)  Evropské úmluvy o státním občanství z roku 1997  
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vede ke ztrátě původní státní příslušnosti, spravedlivé úvahy vyžadují, aby stát nové 

státní příslušnosti byl oprávněn vykonávat diplomatickou ochranu. To je v souladu s 

rozhodnutím Mezinárodního soudního  dvora v případu Namibie z roku 1971, kdy ve 

svém usnesení uvedl,  že jednotlivá práva osob by neměla být dotčena nezákonnými 

akty ze strany státu, jehož státní příslušnost osoba má.	  

 

2.2 Kontinuita státní příslušnosti 

	  

   Stát je oprávněn vykonávat diplomatickou ochranu vůči osobám, které jsou státními 

příslušníky tohoto státu, nepřetržitě ode dne vzniku újmy až do data oficiálního 

předložení žádosti. Kontinuita je splněna, pokud státní příslušnost existovala v době 

mezi těmito oběma dny. Ačkoliv je pravidlo nepřetržité státní příslušnosti dobře 

zavedeno v praxi, bylo podrobeno značné kritice,  z toho důvodu, že může vytvořit 

velké problémy v případech, kdy jednotlivé změny státní příslušnosti nesouvisejí s  

podáním diplomatické žádosti. Ovšem návrhy na upuštění od tohoto pravidla byly 

odmítnuty z obav, že by toho mohlo být zneužíváno a vést k změnám státní příslušnosti 

pro účely nároku na diplomatickou ochranu. 	  

    První podmínkou je, že osoba, již byla způsobena újma, je státním příslušníkem 

státu podávajícího žalobu ke dni utrpěné újmy. Datum vzniklé újmy nemusí být přesné 

datum, ale mohlo by se vztahovat na dobu, pokud zranění sestává z několika úkonů 

nebo se jedná o pokračující čin spáchaný v průběhu času. 

    Druhým časovým požadavkem je datum oficiálního předložení žádosti. Zde existují 

neshody mezi soudními názory ohledně tohoto data, do kterého je nutná nepřerušená 

státní příslušnost. Výraz "předložení žádosti" je nejčastěji používán ve  smlouvách, 

soudních rozhodnutí a v nauce k označení rozhodného data nebo dies ad  quem 

nezbytného k výkonu diplomatické ochrany. Slovo "oficiální" bylo přidáno  k této 

formulaci, aby se jasně rozlišil den formálního požadavku, který je nezbytný k výkonu 

diplomatické ochrany oproti neformálním diplomatickým stykům a dotazům na toto  

téma. Dies ad quem pro výkon diplomatické ochrany je datum oficiálního předložení 

žádosti. Existuje podpora názoru, že v případě, kdy osoba změnila svou státní 

příslušnost mezi tímto datem a a datem vydání  rozhodnutí, přestává být státním 



 
 

13 

příslušníkem pro účely diplomatické ochrany. Rozhodčí soud  Mezinárodního centra 

pro řešení investičních sporů v případu Loewen Group Inc. v. USA z roku 2003 rozhodl, 

že: 

 "Musí být kontinuální, materiální totožnost mezi dnem vzniklé újmy, která vedla 

k podání žádosti, jež je den známý jako dies a quo, až po datum vydání usnesení 

o žádosti, kterém je den  známý jako dies ad quem ".
14

 

   Pravidlo, že státní příslušnost, musí být nepřerušená, do dne usnesení o žádosti, by 

mohlo být v rozporu se zájmy jednotlivce, protože může uběhnout mnoho let, ode dne 

předložení žádosti až do konečného usnesení ve věci, a jednalo by se tak o 

nespravedlivě vzniklou újmu osobě oprávněné, kvůli změně národnosti, skrze 

manželství nebo naturalizaci, která se odehrála během tohoto období. Místo toho je 

preferován den oficiálního předložení žádosti. Toto datum je významné, protože se 

jedná o den, kdy stát, jehož je osoba státním příslušníkem, ukazuje svůj jasný záměr 

vykonávat  diplomatickou ochranu, což je skutečnost, která byla do té doby nejistá. 

Podaná žádost by měla specifikovat odpovídající chování státu, které by měl přijmout, 

aby ukončil protiprávní jednání, pokud stále trvá, a určit formu a výši odškodnění.
15

 

   Stát může vykonávat diplomatickou ochranu i ve vztahu k osobě, která byla státním 

příslušníkem k datu oficiálního předložení žádosti, ale nebyla státním příslušníkem 

tohoto státu v době úrazu za předpokladu, že jsou splněny tří podmínky: 

 

1. Osoba usilující o diplomatickou ochranu, měla státní příslušnost  

předchůdce tohoto státu nebo ztratila svou předchozí státní příslušnost 

 

2. Této osobě byla udělena státní příslušnost státu z důvodů nesouvisejících 

 s podáním žádosti	  

	  

3. K nabytí nové státní příslušnosti došlo způsobem, který není v rozporu s 

mezinárodním právem	  

	  

                                                
14 ICSID Reports, vol. 7 (2005), str. 442  
15 Podrobněji článek 43 článků o odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní jednání z roku 2001 a 
komentářů k nim, Yearbook of the International Law Commission, 2001, vol. II (Part Two). 
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     V této situaci je jedno, zda poškozený ztratil svou předchozí státní příslušnost 

dobrovolně nebo nedobrovolně. V případě nástupnictví států, v případně přijetí nové 

státní příslušnosti a v případě manželství, kdy je změna státní příslušnosti povinná, 

jedná se o nedobrovolnou ztrátu státní příslušnosti. V ostatních případech změn státní 

příslušnosti, nejsou okolnosti, jež vedly ke změně státní příslušnosti tak jasné. V případě 

nástupnictví států je kontinuita státní příslušnosti omezena pro účely diplomatické 

ochrany.
16

 Obavy, ze záměrné  změny státní příslušnosti osob za účelem získání státní 

příslušnosti státu, který je více ochotný a schopný provádět diplomatickou ochranu v 

její prospěch, jsou základem pravidla o kontinuitě státní příslušnosti. Z tohoto důvodu 

musí osoba, v jejíž prospěch je diplomatická ochrana vykonávána, získat novou státní 

příslušnosti z důvodů nesouvisejících s podáním žádosti. Stát již také není oprávněn 

vykonávat diplomatickou ochranu ve prospěch osoby, která získala státní příslušnost 

státu, proti němuž je žaloba podaná po dni oficiálního předložení žádosti, protože osoba, 

v jejíž prospěch byla žádost podána, se stává státním příslušníkem žalovaného státu po 

předložení žádosti, a původní stát státní příslušnosti žadatele, tak ztrácí právo 

pokračovat v tvrzení. V takovém případě je v podstatě nutné, aby náhradu škody 

provedl stát nové státní příslušnosti osoby, podle svých vlastních vnitrostátních 

předpisů. Ve většině případů tohoto druhu v praxi, vezme stát původní státní 

příslušnosti zpět svou žádost, a to navzdory fikci deklarované v případu Mavrommatis 

Palestine Concessions, kde se tvrdí, že stát usiluje o odškodnění za újmu způsobenou 

jemu samotnému skrze osobu, která je jeho státním příslušníkem. 	  

     Zůstává otázkou, zda mají být nároky dědiců osoby, které byla  způsobena újma, a 

která zemřela v důsledku úrazu nebo později, ale přede dnem oficiálního předložení 

žádosti,  chráněny státem státní příslušnosti dotčené osoby nebo státem své vlastní státní 

příslušnosti, pokud mají státní příslušnost jiného státu. Soudní rozhodnutí v této věci 

podporují stanovisko, že  nemůže být podána žádná žádost státem státní 

příslušnost zemřelého v případě, že dědic je státním příslušníkem třetího státu.
17

 V 

případě, že dědic má státní příslušnost žalovaného státu je zřejmé, že žádný takový 

nárok nemůže být předmětem žádosti.
18

 

                                                
16 články Komise pro mezinárodní právo o státním občanství fyzických osob ve vztahu k nástupnictví 
států. 
17 Např. Gleadell (Great Britain v. Mexico) UNRIAA vol. V, str. 44 
18 Např. Stevenson (Great Britain v. Venezuela), UNRIAA vol. 9,  str. 494. 
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2.3 Bipolitismus a nároky vůči třetím státům 

 

   Dvojí nebo vícenásobné občanství je skutečností mezinárodního života, kterou je 

potřeba vzít v úvahu. Osoba může získat více než jednu státní příslušnost v důsledku 

souběžného používání principů ius soli a jus sanguinis nebo získáním státní příslušnosti 

naturalizací nebo jiným způsobem, který nevede ke ztrátě původní státní příslušnosti. 

Ačkoli právní předpisy některých států nepovolují jejich státním příslušníkům být 

zároveň státním příslušníkem jiného států, mezinárodní právo nezakazuje dvojí nebo 

vícenásobné občanství. Příkladem je článek 3 Haagské úmluvy o některých otázkách 

týkajících se konfliktů zákonů spojených se státní příslušností z roku 1930, který 

stanoví: 

 „Osoba, která má dvě nebo více státních příslušností, může být považována 

za svého státního příslušníka každým státem, jejichž státní příslušnost má.“ 

     Je proto nezbytně nutné zabývat se otázkou výkonu diplomatické ochrany státem 

státní příslušnosti osoby, pokud má dvě nebo více státních příslušností. Každý stát, 

jehož státní příslušník má dvě nebo více státních příslušností, může vykonávat 

diplomatickou ochranu  ve prospěch tohoto státního příslušníka proti státu, jehož 

státním příslušníkem tato osoba není, a současně oba nebo více států, jejichž státním 

příslušníkem osoba je, mohou společně  vykonávat diplomatickou ochranu, což  

nevyžaduje skutečný vztah mezi státním příslušníkem a státem, který vykonává 

diplomatickou ochranu. Ačkoli je podle předchozích pravidel požadavek skutečného 

vztahu mezi státem státní příslušnosti osoby a osobou, jež má státní příslušnost dvou 

nebo více států pro výkon diplomatické ochrana proti státu, jehož státním příslušníkem 

osoba, které vznikla újma, není, jak rozhodčí rozhodnutí, tak nauka nevyžaduje takový 

stav. V případě Salem rozhodčí soud rozhodl, že se Egypt nemůže dovolávat 

skutečnosti, že osoba, které vznikla újma, měla perskou státní příslušnost proti nároku 

Spojených států amerických, dalšího státu státní příslušnosti této osoby. Rozhodčí soud, 

v této situaci uvedl:	  

 

 " Pravidlem mezinárodního práva je, že v případě dvojí státní příslušnosti 

osoby, které vznikla újma, není třetí stát oprávněn zpochybnit tvrzení jednoho 
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státu státní příslušnosti této osoby, s odkazem na státní příslušnost druhého 

státu. "
19

 

     Toto pravidlo bylo potvrzeno i v dalších případech, například rozhodnutím Íránsko-

amerického rozhodčího soudu v případě Dallal vs. Iran. Na rozdíl od situací, kdy jeden 

stát státní příslušnosti osoby, které vznikla újma, požaduje odškodnění za tuto újmu po 

státu, jehož státní příslušnost dotčená osoba také má, zde není žádný spor, protože se 

jedná o situaci, kdy stát chrání svého státního příslušníka, i když má více státních 

příslušností proti třetímu státu. Dva nebo více států, jejichž státním příslušníkem je 

stejná osoba, mohou společně vykonávat diplomatickou ochranu ve prospěch této 

osoby proti státu, jehož státním příslušníkem tato osoba není. Odpovědný stát nemůže 

mít námitky proti takovému nároku dvou nebo více států jednajících současně a ve 

vzájemné shodě, avšak může vznést námitky, pokud oprávněné státy uvedou  

samostatné nároky buď před stejným soudem nebo  různými soudy nebo v případě, kdy 

jeden stát státní příslušnosti dotčené osoby podal žádost po jiném státu státní 

příslušnosti dotčené osoby, který byl již ve svém nároku uspokojen. Problémy také 

nastávají v situacích, kdy  se jeden stát státní příslušnosti dotčené osoby vzdá práva na 

diplomatickou ochranu dotčené osoby, zatímco další stát státní příslušnosti dotčené 

osoby pokračuje v nároku. Měly by být řešeny v souladu s obecnými  zásadami práva 

pro uspokojení  společných pohledávek, uznávanými mezinárodními a vnitrostátní 

soudy.  

 

2.4 Bipolitismus a nároky vůči státu státní příslušnosti 

 

     Jedná se o výkon diplomatické ochrany ve prospěch osoby státem, jehož je tato 

osoba státním příslušníkem, proti jinému státu, jehož je tato osoba také státním 

příslušníkem. Pokud stát vykonává diplomatickou ochranu ve prospěch osoby, která je 

jeho státním příslušníkem, proti státu, jehož státním příslušníkem tato osoba není, není 

vyžadován skutečný vztah mezi státem vykonávajícím diplomatickou ochranu a osobou, 

jež je jeho státním příslušníkem, zatímco v případě výkonu diplomatické ochrany 

jedním státem, jehož je osoba státním příslušníkem proti státu, jehož je tato osoba taky 
                                                
19 United Nations Reports of International Arbitral vol. II, str. 1165 
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státním příslušníkem, je vyžadováno po žádajícím státu, aby prokázal, že jeho státní 

příslušnosti je převládající, a to jak v době  vzniklé újmy, tak ke dni oficiálního 

předložení žádosti. Článek 4 Haagské úmluvy o některých otázkách týkajících se 

konfliktů zákonů spojených se státní příslušností z roku 1930 říká, že: 

 

 „Stát nesmí vykonávat diplomatickou ochranu ve prospěch osoby, která je jeho 

státním příslušníkem, proti státu, jehož státní příslušnost tato osoba také má. " 

     Pozdější kodifikační návrhy a rozhodčí řízení přijímaly podobný přístup. 

Mezinárodní soudní dvůr  ve svém stanovisku v případě, týkajícím se odškodnění pro 

vzniklou újmu, popsal postup států, neposkytovat diplomatickou ochranu svým státním 

příslušníkům proti jinému  státu, jehož státní příslušnost tyto osoby také mají, což byla 

běžná praxe.
20

 Ještě před rokem 1930 existoval názor, podpořen rozhodčími nálezy, 

že stát, kterého váže skutečný vztah k osobě jeho státního příslušníka, může vykonávat 

diplomatickou ochranu ve prospěch této osoby, proti státu, jehož je tato osoby taky 

státním příslušníkem. Tato judikatura byla uplatněna Mezinárodním soudním dvorem v 

jiné  souvislosti s případu Nottebohm, kdy Mezinárodní soudní dvůr neshledal žádný 

důvod pro tvrzení o skutečném vztahu mezi panem Nottebohmem a Lichtenštejnskem, 

a také ve výroku italsko-americké smírčí komise v případu Mergé  z roku 1955. Zde 

komise uvedla:	  

 

 „Princip  rovnosti států, pro výkon diplomatické ochrany, který vylučuje 

 diplomatickou ochranu v případě dvojího občanství, musí ustoupit před 

zásadou skutečného vztahu mezi státem, který poskytuje diplomatickou ochranu, 

a osobou, v jejíž prospěch je diplomatická ochrana vykonávána. Tento princip 

ovšem nesmí ustoupit v případě, kdy skutečný vztah mezi státem a osobou, 

v jejíž prospěch je diplomatická ochrana vykonávána, není prokázán.“ 

     Tento princip byl uplatněn italsko-americkou smírčí komisí ve více než padesáti 

případech, týkajících se dvojí státní příslušnosti. Pokud vyvstane problém dvojího 

občanství, je na každém ze soudů, aby zvážil jaký je tento skutečný vztah mezi státem a 

osobou, v jejíž prospěch je diplomatická ochrana vykonávána, přičemž nejsou určeny 

                                                
20 International Court of Justice Reports 1949, str. 186 
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žádné skutečnosti, které je třeba vzít v úvahu při rozhodování, ke kterému ze států, 

jejichž nároky spolu kolidují, má tato osoba skutečný vztah. Orgány aplikující tento 

princip uvádějí, že mezi skutečnosti, které je potřeba zvážit patří například: obvyklé 

bydliště, množství času stráveného v každé zemi státní příslušnosti, datum udělení 

státního občanství, vzdělání a jazyková schopnost,  zaměstnání a finanční zájmy, místo 

rodinného života, rodinné vazby v každém státě, účast na společenském a veřejném  

životě, místo odvodu daní,  bankovního  účtu, pojistného na sociální zabezpečení, 

držení a užívání pasu druhého státu, a vojenskou službu. Žádná z těchto skutečností  

není rozhodující a váha přikládaná každé takové skutečnosti se bude lišit v závislosti 

na okolnostech každého případu. Hlavním důvodem aplikace tohoto principu je 

skutečnost, že podáním návrhu jedním státem proti druhému státu, kterých je osoba 

státním příslušníkem, by mohla vzniknout újma státu, se kterým má dotčená osoba 

převládající, skutečný vztah. A z tohoto důvodu musí být zároveň splněn požadavek, 

aby státní příslušnost státu, který podal návrh, musí být převládající jak k datu vzniklé 

újmy, tak k datu oficiálního předložení žádosti, přesto není nutné prokazovat kontinuitu  

převažující státní příslušnosti mezi těmito dvěma daty.	  

    Stát může poskytovat ochranu osobě, která není jeho státním příslušníkem, proti 

státu státní příslušnosti takové osoby, nebo proti třetím státům v mezistátním řízení 

podle Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, Mezinárodní úmluvy 

o odstranění všech forem rasové diskriminace, Úmluvy proti mučení a jinému krutému, 

nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, Evropské úmluvy o lidských 

právech, Americké úmluvy o lidských právech, Africké charty pro lidská práva a práva 

národů. Stejné úmluvy umožňují státu poskytovat ochranu svým státním příslušníkům v 

mezistátním řízení. Podle mezinárodního zvykového práva mohou dosáhnout takové 

ochrany ve prospěch osob, které nejsou jejich státními příslušníky, protestem, 

vyjednáváním, a pokud jsou splněny všechny podmínky jurisdikce, soudním řízením. 

Článek 48 článků o odpovědnosti  států za mezinárodně protiprávní jednání umožňuje 

státu, který není státem státní příslušnosti, uplatnit pravomoci jiného státu, pokud by 

vzniklou újmu pociťovalo mezinárodní společenství, jako celek, a nejsou splněny 

 požadavky pro výkon diplomatické  ochrany. 

 

 



 
 

19 

2.5 Diplomatická ochrana poskytovaná osobám bez státní příslušnosti a 

uprchlíkům 

 

     Obecné pravidlo bylo, že státy mohou vykonávat diplomatickou ochranu pouze ve 

prospěch svých státních příslušníků. Například v roce 1931 americko-mexická komise 

pro náhradu škody rozhodla v případě Dickson Car Wheel Company vs. United Mexican 

States, že osoby bez státní příslušnosti nemohou být příjemci diplomatické ochrany, 

když uvedla: 

 

 „Stát se nedopouští mezinárodní delikvence způsobením újmy osobě bez státní 

příslušnosti, a proto není žádný stát zmocněn k výkonu diplomatické ochrany ve 

prospěch takové osoby.“ 

 

     Toto pravidlo však již není v mezinárodním právu, ve vztahu k osobám bez státní 

příslušnosti a uprchlíkům, aplikováno, jelikož současné mezinárodní právo dbá na 

ochranu obou kategorií osob. Důkazem toho jsou  Úmluva o omezení případů 

bezdomovectví z roku 1961 a Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951.	  

     V současné době může stát vykonávat diplomatickou ochranu, ve prospěch osoby 

bez státní příslušnosti, která ke dni vzniklé újmy a ke dni oficiálního předložení žádosti 

má, v souladu se zákonem, trvalé bydliště v tomto státě a současně může stát vykonávat  

diplomatickou ochranu ve prospěch osoby, která má přiznaný status uprchlíka v tomto 

státě v souladu s mezinárodně uznávanými normami, pokud je tato osoba ke dni vzniklé 

újmy a ke dni oficiálního předložení žádosti v tomto státě legálně a má v tomto státě 

přechodné bydliště.
21

 To dokazuje postupný vývoj práva, odklon od tradičního pravidla, 

že pouze státní příslušníci mohou mít prospěch z výkonu diplomatické ochrany a  

umožnění státu vykonávat diplomatickou ochranu ve prospěch buď osoby bez státní 

příslušnosti, nebo uprchlíka. Úmluva o právním postavení osob bez státní příslušnosti z 

roku 1954 definuje osobu bez státní příslušnosti takto: 

  

                                                
21 Pojmy "legální pobyt a přechodné bydliště" jsou uvedeny v článku 6 Evropské úmluv o státním 
občanství z roku 1997, kde jsou použity v souvislosti s nabytím státní příslušnosti. 
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 "Osobou bez státní příslušnosti je osoba, která není považována za státního 

příslušníka žádným státem podle svých právních předpisů".  

     Stát může vykonávat diplomatickou ochranu ve prospěch takové osobu, bez ohledu 

na to, z jakých důvodů se stala osobou bez státní příslušnosti, za předpokladu, že  

pobývá ve státě legálně a má v tomto státě přechodné bydliště v době vzniklé újmy i ke 

dni  oficiálního předložení nároku. Požadavkem jak legálního pobytu ve státě, tak 

přechodného bydliště jsou tak nastaveny vysoké požadavky.  Diplomatická ochrana ze 

strany státu  trvalého bydliště je zvláště důležitá v případě uprchlíků, kteří 

nejsou schopni nebo ochotni využít ochrany státu své státní příslušnosti, protože jim 

hrozí ztráta statutu uprchlíka ve státě přechodného bydliště, pokud tak učiní. 

Legální pobyt a přechodné bydliště jsou nutné předpoklady pro výkon diplomatické 

ochrany ve prospěch  uprchlíků, stejně jako ve prospěch osob bez státní příslušnosti, 

navzdory skutečnosti, že článek 28 Úmluvy o právním postavení uprchlíků stanoví nižší 

požadavky na  smluvní státy při vydávání cestovních dokladů uprchlíkům. Tyto nižší 

požadavky ospravedlňují dvě skutečnosti. 	  

     Za prvé, skutečnost, že vydání cestovních dokladů, v žádném případě  neopravňuje  

držitele k výkonu diplomatické ochrany v jeho prospěch.  

     A za druhé, nutnost stanovení vysokých požadavků při zavedení možnosti výjimky 

z  tradičního pravidla o poskytování diplomatické ochrany státem pouze svým státním 

příslušníkům. 

     Pojem uprchlík, není omezen pouze na uprchlíky, jak jsou definováni v Úmluvě o 

právním postavení uprchlíků z roku 1951 a jejím protokolu z roku 1967, ale je určena i 

k  zahrnutí osob, které nejsou zcela v souladu s touto definicí. Komise pro mezinárodní 

právo usoudila, že termín uprchlík, jak ho definuje Evropská úmluva o státním 

občanství z roku 1997, by se měl rozšířit tak, aby zahrnoval i pojem uprchlík, který je 

uznán i různými regionálními nástroji, jako je například Úmluva o specifických  

aspektech problémů uprchlíků v Africe Organizace africké jednoty z roku 1969
22

, 

všeobecně považované za model pro mezinárodní ochranu uprchlíků, nebo Cartagenská 

deklarace o mezinárodní ochraně uprchlíků ve střední Americe z roku 1984,  schválena 
                                                
22 Tato	  úmluva	  rozšiřuje	  definici	  uprchlíka	  tak,	  aby	  zahrnovala	  "každou	  osobu,	  která	  je	  vzhledem	  k	  vnější	  
	  agresi,	  okupaci,	  cizí	  nadvládě	  nebo	  událostí	  vážně	  narušující	  veřejný	  pořádek	  v	  jedné	  části	  nebo	  	  celé	  	  
zemi	  jejího	  původu	  či	  státní	  příslušnosti,	  nucena	  opustit	  místo	  svého	  obvyklého	  bydliště,	  aby	  	  hledala	  	  
útočiště	  na	  jiném	  místě	  mimo	  svou	  zemi	  původu	  nebo	  státní	  příslušnosti	  ". 
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Valným shromážděním  Organizace amerických států v roce 1985. Taková definice 

však musí být založena na mezinárodně uznávaných pravidlech, týkajících se přiznávání 

statutu uprchlíka, což zdůrazňuje, aplikaci pravidel vykládaných různými úmluvami a  

jinými mezinárodními nástroji, které se mají použít, stejně jako právních pravidel 

obsažených v Úmluvě o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a jejím protokolu z 

roku 1967. Pro účely výkonu diplomatické ochrany, musí uprchlík pobývat ve státě 

legálně a mít zde trvalé bydliště, jak v době vzniklé újmy, tak ke dni oficiálního  

předložení žádosti, s tou výjimkou, že stát, který poskytl uprchlíkovi azyl, nesmí  

vykonávat diplomatickou ochranu v jeho prospěch vůči státu  státní příslušnosti  

uprchlíka. Pokud by taková situace byla umožněna, jednalo by se o rozpor se 

základními principy mezinárodního práva, podle nichž je státní příslušnost základní 

podmínkou pro výkon diplomatické ochrany. Ačkoliv má většina uprchlíků vážné  

stížnosti, ohledně jednání svého státu státní příslušnosti, ze kterého utekli před  

pronásledováním, musela by se změnit pravidla pro řešení mezinárodních sporů, aby byl 

umožněn výkon diplomatické ochrany v jejich prospěch státem, který jim přiznal statut 

uprchlíka. Taková situace by ovšem mohla odradit státy od přijímání uprchlíků. 

   Stát má podle mezinárodního práva prostor pro uvážení, zda bude nebo nebude 

vykonávat diplomatickou ochranu ve prospěch svého státního příslušníka, což znamená, 

že má také prostor pro uvážení, zda bude nebo nebude vykonávat diplomatickou 

ochranu ve prospěch osob bez státní příslušnosti nebo uprchlíků. Jedná se pouze o 

výkon diplomatické ochrany ve prospěch těchto osob, ovšem to se netýká udělování 

státní příslušnosti těmto osobám, jelikož výkon diplomatické ochrany, ve prospěch 

osoby bez státní příslušnosti nebo uprchlíků, nemůže být a ani by neměl být vnímán 

jako skutečnost zakládající oprávněné očekávání udělení státní příslušnosti. Článek 28  

Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 jasně říká, že vydání cestovního 

dokladu uprchlíkovi, nemá vliv na státní příslušnost držitele, z čehož plyne, že výkon  

diplomatické ochrany, ve prospěch uprchlíka, nebo osoby bez státní příslušnosti, nelze 

v žádném případě vykládat jako důvod pro změnu státní příslušnost osob, v jejichž 

prospěch je diplomatická ochrana vykonávána. 
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3. Diplomatická ochrana právnických osob 

 

3.1 Státní příslušnost společností 

 

     Diplomatická ochrana může být vykonávána ve prospěch společností. Pro účely 

výkonu diplomatické ochrany ve prospěch společností, se státem, jehož státní 

příslušnost společnost má, rozumí stát, podle jehož práva byla společnost založena. 

Pokud je však společnost řízena státními příslušníky jiného státu nebo států a nemá 

významnou podnikatelskou činnost ve státě, podle jehož práva byla založena, a sídlo 

vedení a finanční kontroly společnosti jsou umístěny v jiném státě, pak se tento stát 

považuje za stát státní příslušnosti společnosti. Státy se převážně zabývají 

diplomatickou ochranou společností, které vytvářejí zisk, mají omezenou odpovědnost, 

a jejichž základní kapitál je obecně reprezentován akciemi, ne jiných právnických osob. 

Udělování státní příslušnosti společnostem je výhradním právem státu. Mezinárodní 

soudní dvůr uvedl v případu Barcelona Traction toto: 

 

  „Mezinárodní právo, uznává právnické osoby jako instituce vytvořené státy podle 

jejich vlastních právních předpisů. Pokud vyvstanou právní problémy týkající se 

práv států státní příslušnosti příslušné společnosti, s ohledem na jednání se 

společnostmi a akcionáři, pokud jde o jejich práva, mezinárodní právo nevytváří 

vlastní pravidla, ale musí odkazovat na příslušné vnitrostátní právní předpisy.“ 

     Mezinárodní právo nemá žádná vlastní pravidla pro tvorbu, správu a zrušení 

společnosti nebo pravidla vztahující se na práva akcionářů a jejich vztah k podniku, 

a proto musí jednat podle právních předpisů státu, jehož státní příslušnost společnost 

má, avšak pouze mezinárodní právo může stanovit okolnosti, za kterých stát může  

vykonávat diplomatickou ochranu ve prospěch společnosti nebo jejích akcionářů. 

Tato záležitost byla řešena Mezinárodním soudním dvorem v případě Barcelona 

Traction, kdy k tomu uvedl: 

 

  „Mezinárodní právo přičítá právo výkonu diplomatické ochrany ve prospěch 

právnické osoby státu, podle jehož právních předpisů vznikla a na jehož území má 
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své sídlo.“ 

 

   V tomto případě Mezinárodní soudní dvůr stanovil dvě podmínky nabytí státní 

příslušnosti  společností pro účely diplomatické ochrany:	  

 

1. Vznik společnosti podle právních předpisů státu, který bude vykonávat diplomatickou 

ochranu 

 
2. Místo sídla ve státě, podle jehož právních předpisů vznikla 

     Právní předpisy většiny států požadují, pro účely výkonu diplomatické ochrany,  aby 

byly společnosti založeny podle jejich právních předpisů, a aby sídlo takové společnosti 

bylo na území tohoto státu. I když se jedná o pouhou fikci, vznik podle právních přepisů 

určitého státu je nejdůležitějším kritériem pro účely výkonu diplomatické ochrany. 	  

     V případu Nottebohm, Mezinárodní soudní dvůr konstatoval, že konkrétně v oblasti 

diplomatické ochrany právnických osob, neexistuje žádné obecně platné kritérium pro 

skutečnou spojitost mezi společností a státem, podle jehož práva vznikla, a proto 

Mezinárodní soudní dvůr navrhoval, aby, kromě požadavku vzniku společnosti podle 

práva určitého státu a jejího sídla ve stejném státě, existoval požadavek určité stálé 

a úzké souvislosti mezi státem výkonu diplomatické ochrany a společností, v jejíž 

prospěch je diplomatická ochrana vykonávána. Vzhledem ke skutkovým okolnostem 

případu Barcelona Traction nalezl Mezinárodní soudní dvůr, takovou spojitost v 

založení společnosti v Kanadě před více než padesáti lety, zachování jejího sídla v 

Kanadě, vedení účtů v Kanadě, konání zasedání správní rady v sídle společnosti, 

zařazení společnosti do evidence kanadské daňové správy a obecné uznání ostatními 

státy, jakožto kanadské společnosti. 

     V první řadě stát, podle jehož práva byla společnost založena, je státem oprávněným 

vykonávat diplomatickou ochranu. Pokud však okolnosti naznačují, že společnost  má 

užší spojení s jiným státem, státem, ve kterém se nachází sídlo správní a finanční 

kontroly, považuje se tento stát za oprávněný pro výkon diplomatické ochrany. Předtím 

musejí být ovšem splněny určité podmínky. Za prvé musí být tato společnost ovládaná 

státními příslušníky tohoto státu. Zadruhé, nesmí mít žádnou významnou 

podnikatelskou činnost ve státě, podle jehož práva byla společnost založená. Za třetí se 
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musejí v tomto státě nacházet sídla řízení společnosti i finanční kontroly společnosti. 

Pouze tehdy, pokud jsou tyto podmínky kumulativně splněny, je stát, ve kterém má 

společnost sídlo vedení, a ze kterého je finančně řízená, kvalifikován k výkonu 

diplomatické ochrany, ve prospěch této společnosti. 

     Mezinárodní soudní dvůr upozornil, že poskytnutí práva na diplomatickou ochranu 

státům státní příslušnosti akcionářů by mohlo mít za následek množství činností, 

které by mohly vytvořit atmosféru zmatku a nejistoty v mezinárodních ekonomických 

vztazích. Stejný zmatek by mohl vyplynout z poskytnutí práva vykonávat 

diplomatickou ochranu několika státům, s nimiž má společnost užší spojení. Státem 

oprávněným k výkonu diplomatické ochrany, je buď stát, podle jehož práva byla 

společnost založena nebo, v případě, že požadované podmínky jsou splněny, stát 

sídla vedení společnosti a finanční kontroly společnosti. 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. 

 

3.2 Kontinuita státní příslušnosti společnosti 

 

      Stát, jehož státní příslušnost společnost má, je oprávněn vykonávat diplomatickou 

ochranu, ve prospěch společnosti, která měla státní příslušnost tohoto státu, nebo jeho 

předchůdce nepřetržitě ode dne vzniklé újmy do data oficiálního předložení nároku. 

Kontinuita je splněna, pokud existovala státní příslušnost k oběma těmto datům. 

Vyžadována je také kontinuita státní příslušnosti mezi datem vzniklé újmy a datem 

oficiálního předložení žádosti. Požadavek kontinuity státní příslušnosti je splněn, 

pokud společnost prochází změnou státní příslušnosti v důsledku sukcese států. Ve 

skutečnosti je toto jediná výjimka z požadavku kontinuity státní příslušnosti. Slovo  

"nárok" zahrnuje, jak žádosti podané prostřednictvím diplomatických kanálů, tak  

žádosti podané před soudním orgánem. Takový nárok může určit chování, které by měl 
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odpovědný stát přijmout, aby ukončil protiprávní jednání, pokračuje-li, a formu  

odškodnění, kterou by měl přijmout.23 

     Stát, jehož státní příslušnost společnost má, již není oprávněn vykonávat 

diplomatickou ochranu ve vztahu ke společnosti, která získala státní příslušnost  státu, 

proti němuž je podána žádost. Toto pravidlo je určeno pro typ situace, který vznikl v 

případu Loewen, kdy společnost přestala existovat ve státě, v němž bylo na  žádost 

zahájeno řízení (Kanada)  a byla reorganizována v žalovaném státě  (Spojené státy 

americké). Potíže nastávají, pokud jde o výkon  diplomatické ochrany  společnosti, 

která přestala existovat podle práva státu, ve kterém byla založena a jehož byla státním 

příslušníkem. Jestliže jeden stát zastává stanovisko, že stát, jehož státní příslušnost 

společnost má, nemůže vykonávat diplomatickou ochranu ve prospěch této společnosti, 

jelikož v době předložení žádosti již společnost neexistuje, pak žádný stát nemůže 

vykonávat diplomatickou ochranu, ve prospěch této společnosti, za újmu, která jí 

vznikla. Stát, jehož státní příslušnost společnost má, je nadále  oprávněn k výkonu  

diplomatické ochrany, ve prospěch společnosti, která měla jeho státní příslušnost k 

datu vzniklé újmy, a která v důsledku této újmy, přestala existovat podle práva státu 

založení. Za účelem výkonu diplomatické ochrany musí žádající stát prokázat, že  

společnost přestala existovat z důvodu vzniklé újmy. Státy státních příslušností 

akcionářů nejsou oprávněny vykonávat diplomatickou ochranu ve prospěch společnosti, 

za újmu, která vedla k jejímu zániku. 

      V praxi problémy kontinuity státní příslušnosti vznikají méně v případě společností, 

než v případě fyzických osob. Fyzické osoby mohou změnit státní příslušnost snadno, 

například v důsledku naturalizace, manželství, adopce nebo státní sukcese, oproti tomu 

společnost může obecně změnit státní příslušnost pouze tím, že bude znovu založena v 

jiném státě, v takovém případě společnost nabývá novou státní příslušnost, čímž je 

přerušena kontinuita státní příslušnosti společnosti.24 Nejčastějším případem kdy  

společnost může změnit státní příslušnost beze změny právní subjektivity je případ 

nástupnictví státu. 

 
                                                
23 Článek 43 článků o odpovědnosti státu za mezinárodně protiprávní jednání Komise pro mezinárodní 
právo 
24 Komise	  pro	  smíšené	  nároky	  z	  náhrady	  škody	  případ	  Orinoco	  Steamship	  Company,	  UNRIAA,	  vol.	  IX.,	  str.	  
180.	  Společnost	  založená	  ve	  Velké	  Británii	  převedla	  pohledávku	  vůči	  venezuelské	  vládě	  na	  
nástupce	  společnosti	  založené	  ve	  Spojených	  státech	  amerických.	  
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3.3 Ochrana akcionářů 

       
      Stát, jehož státní příslušnost akcionář společnosti má, nemá nárok na výkon 

diplomatické ochrany ve prospěch těchto akcionářům v případě újmy vzniklé  

společnosti, s výjimkou kdy: 

 

1. Společnost přestala existovat podle práva státu svého založení z důvodů  

nesouvisejících se vzniklou újmou, nebo 

	  

2. Společnost měla k datu vzniklé újmy státní příslušnost státu, který je údajně 

odpovědný za vzniklou škodu, a založení společnosti podle práva tohoto 

státu bylo předběžnou podmínkou pro podnikání zde.	  

 

   Nejzákladnějším principem diplomatické ochrany společností je, že společnost má být 

chráněna státem státní příslušnosti společnosti a ne státem nebo státy, jejichž státní 

příslušnost mají akcionáři společnosti. Tato zásada byla potvrzena Mezinárodním 

soudním dvorem v případu Barcelona Traction. V tomto případě Mezinárodní soudní 

dvůr zdůraznil, že se jedná pouze o otázku výkonu diplomatické ochrany ve prospěch 

akcionářů ve společnosti s omezeným ručením, jejíž základní kapitál je  reprezentován 

akciemi. Takové společnosti se vyznačují jasným rozlišením mezi společností a 

akcionáři. Vždy, když jsou zájmy akcionářů poškozeny újmou vzniklou společnosti, 

je to společnost, která musí přijmout opatření. Pouze tam, kde byl závadný skutek  

zaměřen přímo na práva akcionářů má akcionář samostatné právo podat žalobu. Dle 

názoru Mezinárodního soudního dvora určuje tato zásada rozdíl mezi společností  a  

akcionáři, a je odvozena z práva vnitrostátního, nikoliv práva mezinárodního. Během 

svého rozhodování, že stát, podle jehož práva byla společnost založena, a nikoli stát 

státní příslušnosti akcionářů ve společnosti, je vhodným státem k výkonu diplomatické 

ochrany v případě újmy vzniklé společnosti, byl Mezinárodní soudní dvůr v případu 

Barcelona Traction provázen mnoha politickými úvahami. 	  
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     Za prvé, pokud akcionáři  společnosti investují do podnikání v zahraničí, vystavují se 

určitým rizikům, včetně nebezpečí, že stát, jehož státní příslušnost společnost má, může 

dle svého uvážení odmítnout vykonávat diplomatickou ochranu v její prospěch.  

     Za druhé, pokud by státům, jejichž státní příslušnost mají akcionáři, bylo povoleno 

vykonávat  diplomatickou ochranu, mohlo by to vést k velkému počtu nároků  

různých států, jelikož velké podniky tvoří akcionáři mnoha národností. 

     Zatřetí, Mezinárodní soudní dvůr nebyl svolný k použití obdobného pravidla 

týkajícího se dvojího občanství pro společnosti a akcionáře, a umožnit státům, jejichž 

státními příslušníky jsou oba, výkon diplomatické ochrany. 

     Mezinárodní soudní dvůr v případu Barcelona Traction připustil, že stát státní 

příslušnosti  akcionářů může vykonávat diplomatickou ochranu v jejich prospěch ve 

dvou situacích: 

 

1. Zaprvé tam, kde společnost přestala existovat v místě svého založení (což nebyla 

situace v případu Barcelona Traction) 

	  

2. Zadruhé, pokud stát, dle jehož práva byla společnost založena, 

byl sám odpovědný za vzniklou újmu společnosti a jediným prostředkem 

ochrany zahraničních akcionářů na mezinárodní úrovni je přes stát své státní 

příslušnosti (což nebyla situace v případu Barcelona Traction)	  

 

     Vzhledem k tomu, že akcionáři společnosti mohou být státními příslušníky různých  

států, může být několik států zmocněno k výkonu diplomatické ochrany, v rámci těchto 

výjimek. Nicméně v praxi, by státy měly koordinovat své nároky a ujistit se, že státy, 

jejichž státní příslušníci drží podstatnou část základního kapitálu, se podílejí na řízení  

jako žalobci. Neexistuje žádné jasné zmocnění státu k ochraně jejich státních 

příslušníků, jako investorů, s výjimkou akcionářů, jako majitelů dluhopisů, kandidátů 

a správců. Požadavek, aby společnost přestala existovat podle práva státu svého 

založení, musí být dán dříve, než má akcionář právo zasáhnout v její prospěch. Před  

projednáváním případu Barcelona Traction před mezinárodním soudním dvorem 

existovala možnost, která povolovala intervenci ve prospěch akcionářů v situaci, kdy  

byla společnost prakticky zaniklá. Avšak Mezinárodní soudní dvůr v případu Barcelona 
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 Traction stanovil vyšší prahovou hodnotu pro stanovení zániku společnosti. Situace 

„ochrnutí“ společnosti nebo „nejistá finanční situace společnosti“ byly odmítnuty jako 

neadekvátní. Termín, společnost prakticky zaniklá, byl odmítnut  jako termín, který 

postrádá právní přesnost. Mezinárodní soudní tribunál k tomu uvedl: 	  

 

  "Pouze v případě zániku právnické osoby společnosti, jsou akcionáři zbaveni 

možnosti nápravy prostřednictvím společnosti, je to pouze v případě, že byli 

zbaveni možnosti, bránit svá práva samostatně svým jménem a právo podat 

žalobu, které by mohlo vzniknout jim nebo státu, jehož státní příslušnost 

mají. " 

Následné byl tento názor podpořen Evropským Soudem pro lidská práva.25	  

      Soud v případu Barcelona Traction neuvedl výslovně, že společnost musí zaniknout 

v  místě svého založení, jakožto předpoklad pro intervenci akcionářů. Přesto se zdá  

jasné, v kontextu řízení před Mezinárodním soudním dvorem, že Mezinárodní soudní 

dvůr zamýšlel, že se jedná o situaci, kdy by společnost měla přestat existovat ve státě, 

podle jehož práva byla založena, a nikoli ve státě, ve kterém společnosti vznikla újma. 

Soud přijal skutečnost, že společnost zanikla ve Španělsku26, ale zdůraznil, že tato 

skutečnost neměla vliv na další existenci společnosti v Kanadě, státu, podle jehož práva 

byla založena. 

      Společnost vzniká ve státě, podle jehož práva byla založena, a naopak zaniká, když 

 je  zrušena ve státě, podle jehož práva byla založena. Zdá se proto logické, že otázka, 

zda společnost přestala existovat a již není schopna fungovat jako právnická 

osoba, musí být určena právem státu svého založení. Teze, z důvodu nesouvisející s  

újmou, má za cíl zajistit, že státu, jehož státní příslušnost mají akcionáři, nebude  

povoleno podat žalobu, pokud jde o újmu vzniklou společnosti, která je příčinou jejího 

zániku. Stát, jehož státní příslušnost mají akcionáři, má možnost vykonávat  

diplomatickou ochranu ve prospěch akcionářů, kteří utrpěli ztrátu v důsledku újmy 

vzniklé společnosti, která nesouvisí se vzniklou újmou, která by mohla vést k zániku 

společnosti. Účelem tohoto omezení je stanovení situací, za kterých státy, jejichž státní 

příslušnost akcionáři mají, mohou zasáhnout ve prospěch těchto akcionářů v důsledku 

                                                
25 Připad Agrotexim, Evropský Soud pro lidská práva, Serie A (1995), číslo 330-A, str. 25, paragraf 68. 
26 I.C.J. Reports 1970, str. 40, paragraf 65. 
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újmy vzniklé společnosti. Existuje ovšem výjimka umožňující státu, jehož státní 

příslušnost mají akcionáři společnosti, výkon diplomatické ochrany v jejich prospěch, 

pokud stát, podle jehož práva byla společnost založena, je přímo odpovědný za újmu, 

která společnosti vznikla. Výjimka je omezena na případy, kdy stát, přímo odpovědný 

za škodu vzniklou společnosti, vyžadoval založení společnosti podle svého práva, jako  

předpoklad pro podnikání v tomto státě. Tato výjimka je podpořena praxí států, 

rozhodčími nálezy i naukou. Výrazně nejsilnější podporu pro zásah ze strany státu, 

jehož státní příslušnost akcionáři mají, nabízejí tři případy: Delagoa Bay Railway, 

Mexican Eagle27a El Triunfo28. V případu Mexican Eagle Vláda Spojeného království 

Velké Británie a Severního Irska odpověděla takto na argument, že by stát neměl 

zasahovat ve prospěch svých státních příslušníků, kteří jsou akcionáři společnosti, která 

byla založena podle mexického práva:  

 

  "Pokud nauka připouští, že vláda může provést činnost v cizím zájmu na 

svém  území, a pak hájit tuto činnost, jako důvod pro odmítnutí zahraniční 

diplomatické intervence, je zřejmé, že by tato činnost nebyla nikdy chtěná, 

pokud by  zahraničním vládám nebylo bráněno ve výkonu jejich  

nepochybného práva na ochranu obchodních zájmů svých státních 

příslušníků v zahraničí, podle práva mezinárodního.“ 

   V případu Barcelona Traction, Španělsko, jakožto žalovaný stát, nebylo státem, jehož 

státní příslušnost měla společnost, které vznikla újma. Nejednalo se tedy o zmíněnou 

výjimku, přesto však Mezinárodní soudní dvůr tuto výjimku komentoval takto:	  

 

  „Je pravda, že z důvodů spravedlnosti bylo tvrzeno, že stát by měl být 

 schopen se v určitých případech domoci ochrany svých státních příslušníků, 

akcionářů společnosti, které vznikla újma porušením mezinárodního práva. 

Tato teorie vznikla v tom smyslu, že stát, jehož státní příslušnost akcionáři  

mají, má právo na výkon diplomatické ochranu, pokud stát, který je přímo 

odpovědný za vzniklou újmu, je státem, podle jehož práva společnost vznikla. 

Bez ohledu na platnost této teorie, není rozhodně použitelná na 

                                                
27 Mexican Eagle (El Aguila), Digest of International Law, díl VIII., str. 1272-1274 
28 Arbitrážní rozhodnutí v případu El Triunfo ze dne 8. května 1902, UNRIAA, díl XV., str. 467 
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projednávaný případ, neboť  Španělsko není státem, podle jehož práva byla 

společnost Barcelona Traction založena29.“ 

	  

     Ve svém samostatném stanovisku v projednávaném případu Barcelona Traction 

vyjádřili soudci  Fitzmaurice, Tanaka a Jessup plnou podporu pro právo státu, jehož 

státní příslušnost mají akcionáři, zasáhnout, pokud společnosti vznikla újma zaviněná 

státem, podle jehož práva společnost vznikla. 

     Následný vývoj diskutované výjimky je, v období po vydaném rozhodnutí v případu 

Barcelona Traction, zmiňován hlavně v souvislosti se smlouvami a dohodami. 

Nicméně, je podporováno tvrzení, že stát státní příslušnosti akcionáře společnosti může 

zasáhnout proti státu, podle jehož práva byla společnost založena, pokud byl  

odpovědný za újmu vzniklou společnosti.30 V projednávaném případu týkajícím se 

společnosti Elettronica Sicula SpA (ELSI), dovolil senát Mezinárodního soudního dvora 

Spojeným státům americkým podat žalobu proti Itálii, pokud šlo o škodu, která vznikla 

italské společnosti, jejichž akcie byly vlastněny dvěma americkými společnostmi. 

Důvodem takového jednání senátu Mezinárodního soudního dvora je skutečnost, že se 

komora nezabývala hodnocením mezinárodního zvykového práva, ale výkladem 

dvoustranné Smlouvy o přátelství, obchodu a navigaci, která zajišťuje ochranu  

akcionářů, se státní příslušností Spojených států amerických, v zahraničí. V době 

před vydáním rozhodnutí v případu Barcelona Traction existovala široká podpora pro 

diskutovanou výjimku, ale lišily se názory, zda takovou výjimku stanovit, jakožto 

obecně platnou, či do jaké míry umožnit státům ochranu svých státních příslušníků, 

jakožto akcionářů zahraničních společností. 

     Přestože rozhodčí rozhodnutí potvrdili zásady obsažené v diskutované výjimce, často 

byla tato rozhodnutí založena na dvoustranných dohodách mezi státy, které přiznávají 

akcionářům právo žádat o náhradu, za vzniklou újmu. Obiter dictum v případu  

Barcelona Traction a samostatná stanoviska soudců Fitzmaurice, Jessupa a Tanaky  

                                                
29 International	  Court	  of	  Justice	  Reports	  1970,	  str.	  48,	  paragraf	  92.	  
30Například-‐Liberian	  Eastern	  Timber	  Corporation	  (LETCO)	  vs.	  The	  Government	  of	  the	  Republic	  of	  Liberia,	  
International	  Centre	  for	  Settlement	  Investment	  Disputes	  Reports,	  díl.	  2	  (1994),	  str.	  346	  (podle	  článku	  25.	  
Úmluvy	  o	  řešení	  sporů	  z	  investic	  mezi	  státy	  a	  občany	  druhých	  států,	  OSN,	  Treaty	  Series,	  díl.	  575,	  str.	  159)	  
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nepochybně přidala na důležitosti diskutované výjimky. Následný vývoj, i když  

většinou v kontextu výkladu smluv, potvrdil tento trend.31 

 

3.4 Újma vzniklá přímo akcionářům 

 

     Pokud vznikne újma přímo právům akcionářům mezinárodně protiprávním 

aktem státu, jehož tento akcionář není státním příslušníkem, na rozdíl od újmy, která 

vznikne společnosti, stát státní příslušnosti takového akcionářů je oprávněn k výkonu 

diplomatické ochrany ve  prospěch svých státních příslušníků. Nárok akcionářů na 

diplomatickou ochranu, pokud vznikne újma na jejich právech, byl uznán 

Mezinárodním soudním dvorem v případu Barcelona Traction, když Mezinárodní 

soudní dvůr uvedl: 

 

  „Jednání porušující pouze práva společnosti nezahrnuje odpovědnost vůči 

akcionářům, i když jsou ovlivněny jejich zájmy. Jiná je situace, pokud je 

takové jednání zaměřeno přímo na práva akcionáře. 

Existují práva, která vnitrostátní zákon přiznává odlišně od 

společnosti, včetně nároku na dividendu, práva účastnit se a hlasovat na 

valných hromadách a práva na podíl na tzv. zbytkovém jmění firmy 

v likvidaci. Kdykoli je jedno z jeho přímých práv porušeno, akcionář 

má samostatné právo podat žalobu.“32 

    Problematika ochrany přímých práv akcionářů byla projednávána před senátem 

Mezinárodního soudního dvora v případu ELSI.33 Nicméně, v tomto případě se dotčená 

práva, jako jsou práva akcionářů organizovat, kontrolovat a řídit společnost, nacházela 

ve  Smlouvě o přátelství, obchodu a navigaci, na což senát Mezinárodního soudního 

dvora poukázal. V případu Agrotexim, Evropský soud pro lidská práva, stejně jako  
                                                
31 Podle	  Pravidel	  Spojeného	  království	  Velké	  Británie	  a	  Severního	  Irska	  vztahují	  se	  na	  mezinárodní	  	  
pohledávky	  z	  roku	  1985:	  „Tam,	  kde	  má	  státní	  příslušník	  Spojeného	  království	  Velké	  Británie	  a	  Severního	  
Irska	  podíl,	  jako	  akcionář	  nebo	  jinak,	  ve	  společnosti	  se	  sídlem	  v	  jiném	  státě,	  jehož	  státní	  příslušnost	  
má,	  a	  tento	  stát	  zaviní	  újmu	  vzniklou	  společnosti,	  může	  vláda	  Jejího	  Veličenstva	  zasáhnout	  na	  ochranu	  
zájmů	  státního	  příslušníka	  Spojeného	  království	  Velké	  Británie	  a	  Severního	  Irska."	  (článek	  VI),	  Britský	  
institutu	  pro	  mezinárodní	  a	  srovnávací	  právo,	  	  svazek	  37	  (1988),	  str.	  1007 
32 International Court of Justice Reports z roku 1970, str. 36., odstavce 46-47 
33 International Court of Justice Reports z roku 1989, str. 15. 
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Mezinárodní soudní dvůr v případu Barcelona Traction, uznal právo akcionářů na  

ochranu, pokud jde o  přímé porušení jejich práv, ale současně rozhodl, že v tomto 

případě k žádnému takovému porušení došlo. V případu Barcelona Traction 

Mezinárodní soudní dvůr zmínil nejzřejmější práva akcionářů, právo na dividendu, 

právo účastnit se a hlasovat na valných hromadách a právo na podíl na tzv. zbytkovém 

jmění firmy v likvidaci, ale zároveň dal jasně najevo, že tento výčet práv není 

vyčerpávající. To znamená, že je ponecháno na soudu, aby určil na základě skutkových 

okolností jednotlivých případů, meze těchto práv. Musí být ovšem určena přesná 

hranice mezi právy akcionářů a právy společnosti, zejména pokud jde o právo účasti 

na řízení společnosti. Ve většině případů v této záležitosti rozhoduje vnitrostátní právo 

státu, jehož státní příslušnost společnost má. 

 

3.5 Jiné právnické osoby 

 

     Zásady obsažené v této kapitole se použijí, pokud je to vhodné, i k výkonu 

diplomatické ochrany ve prospěch právnických osob jiných než společností. Pro tuto 

skutečnost existují dvě vysvětlení. Za prvé, společnosti, na rozdíl od jiných právnických 

osob, mají některé společné a jednotné rysy. Jsou to zisk-vytvářející podniky, jejichž 

kapitál je obvykle představován akciemi, ve kterých je jasně stanoven rozdíl mezi  

společností a akcionáři, a pojí se k němu omezená odpovědnost. Za druhé, jsou to 

hlavně společnosti, na rozdíl od státních podniků, univerzit, obcí, nadací a jiných  

takových právnických osoby, které se zabývají zahraničním obchodem a investicemi, a 

jejichž činnost je motorem mezinárodního ekonomického života. Diplomatická  ochrana 

ve prospěch právnických osob, je hlavně o ochraně zahraničních investic. 

    V běžném slova smyslu, je "osoba" lidská bytost. V právním smyslu, je ale "osoba"  

každá bytost, objekt, sdružení či instituce, kterou zákon spojuje s možností získání práv  

a vzniku povinností. Avšak neexistuje jednotnost mezi právními systémy v udělování 

právní subjektivity, protože každý právní systém si sám určuje meze udělování právní 

subjektivity. Diskuze v rámci právní vědy o právní povaze právnické osoby, jsou 

zaměřeny zejména na  způsob, jakým právnická osoba vzniká. Teorie tvrdí, že žádná  

právnická osoba nemůže vzniknout bez formálního aktu založení, podle právních 
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předpisů určitého státu, avšak na druhou stranu, podlé reálné teorie je existence 

právnických osob realitou a není závislá na uznání státu. Pokud  subjekt působí ve 

skutečnosti jako samostatný právní subjekt, stává se právnickou osobou, se všemi  

jejími atributy, bez nutnosti udělení právní subjektivity státem. Bez ohledu na  

opodstatněnost reálné teorie, je zřejmé, že pro svou existenci, musí mít právnická osoba  

nějaké uznání ze zákona, čímž je myšlen, vnitrostátní právní systém státu. Tato 

skutečnost byla zdůrazněna Evropským soudním dvorem i Mezinárodním soudním 

dvorem. Vzhledem ke skutečnosti, že právnické osoby jsou tvořeny na základě 

vnitrostátního práva, existuje dnes mnoho druhů právnických osob s různými  

vlastnostmi, jako jsou společnosti, veřejné podniky, univerzity, školy, nadace, církve, 

obce, nevýdělečná sdružení nebo nevládní organizace, a proto je třeba brát ohled i na 

jiné právnické osoby, než jsou společnosti, v souvislosti s výkonem diplomatické 

ochrany. Z judikatury Stálého dvora mezinárodní spravedlnosti vyplývá, že obec34 nebo 

vysoká škola35 může být za určitých okolností považována za právnickou osobu se 

státní příslušností, a neexistuje žádný důvod, proč by takové právnické osoby neměly 

mít nárok na diplomatickou ochranu, pokud jim vznikne v zahraničí újma, za 

předpokladu, že se jedná o autonomní subjekty a netvoří  součást aparátu státu, který 

poskytuje diplomatickou ochranu. Diplomatická ochrana je proces vyhrazený pro  

ochranu fyzických nebo právnických osob, které nejsou součástí státu, z čehož vyplývá, 

že  ve většině případů obce, jakožto místní pobočky vlády, a  univerzity, které jsou 

financovány obcemi a řízeny státem, nemají nárok na diplomatickou ochranu, ačkoli 

mohou být chráněné jinými pravidly, zabývajícími se problematikou orgánů státu. V  

dnešní době mnoho  nadací financuje projekty v zahraničí, na podporu zdravotnictví, 

sociální péče, práv žen, lidských práv a životního prostředí v rozvojových zemích. 

Pokud by taková právnická osoba utrpěla újmu na základě mezinárodně protiprávního 

činu hostitelského státu, je pravděpodobné, že jí bude poskytnuta diplomatická ochrana  

                                                
34 V případu Některých německých zájmů v polském Horním Slezsku rozhodl Stálý dvůr mezinárodní 
spravedlnosti, že obec Ratiboř spadá do kategorie "německý státní příslušník " ve smyslu německo-
polské úmluvy o Horním Slezsku z roku 1922, Permanent Court of International Justice Reports, řada A, 
díl. 7, str. 73-75. 
35 V odvolacím řízení proti rozhodnutí Maďarsko-československého smíšeného rozhodčího 
soudu (Univerzita Petra Pázmányho vs. stát Československý)  rozhodl Stálý dvůr mezinárodní 
spravedlnosti, že univerzita Petra Pázmányho byla maďarským státním příslušníkem, ve 
smyslu článku 250 Smlouvy z Trianonu, a proto má nárok  na restituci majetku, který mu náleží., 
Permanent Court of International Justice Reports, řada A/B, díl. 61, str. 208 a str.227-232 
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ze strany státu, podle jehož práva byla vytvořena. Nevládním organizacím lze 

poskytnout diplomatickou ochranu v zásadě za stejných podmínek jako nadacím.36 

     Rozmanitost cílů a struktur mezi různými právnickými osobami odlišnými od  

společnosti, neumožňuje v praxi ustanovit všechny podmínky výkonu diplomatické 

ochrany ve prospěch různých typů právnických osob. Jediné realistické řešení je návrh 

takového ustanovení, které rozšiřuje zásady výkonu diplomatické ochrany přijaté  pro  

podniky i na jiné právnické osoby, avšak je nezbytné vzít v úvahu různé  vlastnosti  

každé právnické osoby. 

 

 

4. Místní opravné prostředky 
 

4.1 Pravidlo o vyčerpání místních opravných prostředků 
 
    Stát nemůže uplatňovat mezinárodní nárok v souvislosti s újmou, která vznikla jeho 

státnímu příslušníkovi, předtím, než tato osoba, vyčerpala všechny místní opravné 

prostředky. Místními opravnými prostředky se rozumí právní prostředky, které jsou  

k dispozici osobě, které vznikla újma, před soudem, správními orgány, nebo jinými 

příslušnými orgány státu  odpovědného za vzniklou újmu. Místní opravné prostředky  

musí být vyčerpány, pokud se jedná o mezinárodní nárok, nebo žádost o určovací  

rozsudek týkající se nároku, který je  podaný na základě újmy, která vznikla státnímu 

příslušníkovi. Toto pravidlo bylo uznáno  Mezinárodním soudním dvorem v případu 

 Interhandel37, jakožto dobře stanovená zásada  mezinárodního zvykového práva,  a  

senátem Mezinárodního soudního dvora v případu Elettronica Sicula (ELSI),  jako  

důležitý princip mezinárodního zvykového práva. Pravidlo o vyčerpání místních 

opravných prostředků zajišťuje, že stát, na jehož území došlo k vzniku újmy, by měli 

mít příležitost napravit vzniklou situaci vlastními  prostředky v rámci svého 

vnitrostátního právního systému. Komise pro mezinárodní právo již dříve, v rámci 

publikovaných článků na téma odpovědnosti států, považovala  vyčerpání místních 

                                                
36 Diplomatic Protection of Non-Governmental Organizations, K. Doehring,  
37 Interhandel case (Switzerland v. United States of America) Preliminary objections, I.C.J. Reports 1959, 
p. 6 at p. 27. 
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opravných prostředků za zásadu obecného mezinárodního práva,  podpořenou soudními 

rozhodnutími, praxí států, smlouvami a publikacemi. 

     Fyzické i právnické osoby, jsou povinny vyčerpat místní opravné prostředky, stejně 

jako osoby, v jejichž prospěch vykonává diplomatickou ochranu stát, jehož státním 

příslušníkem tato osoba není. Tyto místní opravné prostředky, které musí být  

vyčerpány dříve, než bude moci být vykonávána diplomatická ochrana, se budou nutně 

lišit stát od státu, proto neexistuje žádná kodifikace, která by pokryla všechny situace, 

které by mohly vzniknout. V prvé řadě je cizinec povinen vyčerpat všechny dostupné 

opravné prostředky podle vnitrostátního práva odpovědného státu. Pokud vnitrostátní  

právo povoluje, za určitých okolností, odvolání k Nejvyššímu soudu, musí být takové 

odvolání podáno, aby bylo zajištěno konečné  rozhodnutí  ve věci a vyčerpání místních 

opravných prostředků. Dokonce, i když právo odvolání k vyšší soudní instanci závisí na 

rozvaze soudu, zda povolí řízení o odvolání, musí cizí státní příslušník požádat o  

zahájení takového řízení, aby se jednalo o vyčerpání místních opravných prostředků. 

Mezi soudy v této souvislosti  patří, jak klasické, tak zvláštní soudy, protože, klíčovou 

otázkou  v této souvislosti není řádný nebo mimořádný charakter opravného prostředku, 

ale možnost účinného a dostatečného vyčerpání všech místních opravných  prostředků  

pro zjednání nápravy.  

     Opravné prostředky správní povahy musejí být také vyčerpány, avšak pouze takové 

opravné prostředky, které mohou vyústit v závazné rozhodnutí. Místní opravné 

prostředky nezahrnují  takové prostředky nápravy, jejichž cílem je získat prospěch, a 

ne obhájit právo. Žádosti o  milost a podání podnětu k veřejnému ochránci práv spadají 

do této kategorie. Aby bylo možné uspokojivě položit základy pro mezinárodní nárok z 

důvodu, že místní opravné prostředky byly vyčerpány, musí zahraniční strana sporu  

předložit argumenty, které  hodlá předložit v mezinárodním řízení, i v řízení podle 

vnitrostátního práva odpovědného státu. V případu ELSI  uvedl senát Mezinárodního 

soudního dvora toto: 

 

  „Pro přípustnost uplatňování mezinárodního nároku  je dostatečné, pokud byl 

nárok uplatňován žalobou podanou u příslušného soudu, podle místních zákonů, 

avšak bez úspěchu." 
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     Žalující stát proto musí předložit důkazy, které má k dispozici pro podporu svého 

tvrzení v procesu vyčerpání místních opravných prostředků. Mezinárodní opravné 

prostředky, které poskytuje diplomatická ochrana, nelze použít k překonání špatně 

připravené nebo předložené žádosti na místní úrovni. Komise pro mezinárodní právo  

nebere na vědomí takzvanou klauzuli Calvo38, instrument využívaný především  

latinsko-americkými státy koncem devatenáctém století a počátkem dvacáté století, 

jehož cílem je omezit cizího státního příslušníka pouze na využití místních opravných 

prostředků a přimět jej, aby upustily od uplatňování mezinárodního nároku pro případy  

sporů vznikajících ze smluv uzavřených s hostitelským státem. Platnost tohoto 

ustanovení byla silně zpochybněna státy investujícími v zahraničí39, z toho důvodu, 

že cizinec nemá právo, v souladu s pravidlem  potvrzeným Stálým soudem mezinárodní 

spravedlnosti v případu Mavrommatis Palestine Concessions,  vzdát se práv, která patří 

státu a ne jeho státnímu příslušníkovi. Přesto byla klauzule Calvo  vnímána jako  

regionální zvyk v Latinské Americe, který tvoří součást národní identity  mnoha států. 

Klauzule Calvo je v rozporu s mezinárodním právem, pokud má být interpretována 

jako kompletní vzdání se práva na mezinárodní ochranu, vzhledem k jednání  

hostitelského státu, které tvoří základ mezinárodně protiprávního činu, jako je například 

odepření spravedlnosti, nebo újmy vzniklé cizímu státnímu příslušníkovi, která se 

bezprostředně týká státu státní příslušnosti této osoby. 	  

     Pravidlo o vyčerpání místních opravných prostředků platí pouze pro případy, ve 

kterých žalujícímu státu vznikla újma nepřímo, tj. prostřednictvím svých státních 

příslušníků. Neplatí proto v případech, kdy žalujícímu státu vznikla újma přímým 

zaviněním jiného státu, a proto existuje jasný důvod pro jeho vlastní  podání 

mezinárodní žaloby. V praxi je obtížné rozhodnout, zda jde o nárok z újmy vzniklé 

přímo nebo nepřímo, nebo kde se jedná o nároky z újmy vzniklé smíšeně, v tom smyslu, 

že obsahuje prvky z obou skupin, újmy vzniklé státu  a újmy vzniklé státnímu 

příslušníkovi uvedeného státu. Mnoho sporů předložených Mezinárodnímu soudnímu 

dvoru, bylo založeno na základě smíšeného nároku. Například v případu Hostages40, se 

jednalo o přímé porušení závazných povinností ze strany Íránské islámské republiky 

                                                
38 Pojmenované podle význačného argentinského právníka, Carlose Calva (1824-1906). 
39 D.R. Shea The Calvo Clause:  A Problem of Inter-American and International Law and  
Diplomacy (Minneapolis:  University of Minnesota Press, 1955). 
40  Case concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. 
Iran), Judgment, International Court of Justice Reports 1980, p. 3. 
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vůči Spojeným státům americkým, k ochraně jejich  diplomatů a  konzulárních 

pracovníků, ale zároveň došlo k nepřímé újmě skrze státní příslušníky Spojených států 

amerických, kteří byli drženi jako rukojmí. Nebo v případu Interhandel, kdy přímé 

nároky vznesené ze strany Švýcarska vyplývaly z porušení smlouvy a nepřímé nároky, 

které vyplývaly z újmy vzniklé společnosti, která měla švýcarskou státní příslušnost. 

V případu Hostages Mezinárodní soudní dvůr kvalifikoval nárok jako přímé porušení 

mezinárodního práva, oproti tomu v případu Interhandel Mezinárodní soudní dvůr  

konstatoval, že nárok má základ v újmě převážně nepřímé a že v tomto případu nedošlo 

k vyčerpání místní opravných prostředků. V případě smíšených nároků je povinností  

soudu  zkoumat všechny prvky nároku a rozhodnout, zda je převažující prvek újmy 

vzniklé přímo  nebo nepřímo. V případu ELSI senát Mezinárodního soudního dvora 

odmítl argument  Spojených států amerických, že část jeho nároku byla postavena na 

porušení smlouvy, a bylo by proto zbytečné vyčerpávat místní opravné prostředky. 

Současně s otázkou zda převažují prvky přímé nebo nepřímé újmy souvisí i otázka 

výskytu podmínky sine qua non, která odpovídá na otázku, zda prvky nároku z újmy 

vzniklé přímo nebo nepřímo by byly uplatňovány i v případě uplatňování nároku z újmy 

vzniklé pouze státnímu příslušníkovi. Pokud je tato otázka zodpovězena záporně, nárok 

je nepřímý a místní opravné prostředky  musí být vyčerpány. Další otázkou, která musí  

být posuzována, je v rozhodnutí, zda je nárok uplatňován převážně z důvodů  přímé 

nebo nepřímé újmy, nebo zda by bylo možné  nárok uplatňovat pouze z důvodu újmy 

vzniklé státnímu příslušníkovi. Mezi hlavní faktory,  které mají být vzaty v úvahu 

při tomto posuzování je předmět sporu, povaha nárok  a  požadovaná náprava. Tak kde 

předmětem sporu je vládní úředník, diplomatický úředník41 nebo majetek státu, jedná se 

nárok přímý, zatímco pokud stát žádá finanční odškodnění  jménem  svého státního 

příslušníka, jakožto soukromé osoby, nárok bude nepřímý. Místní opravné  prostředky 

musejí být vyčerpány nejen v souvislosti s mezinárodním nárokem, ale také v 

souvislosti se žádostí o deklaratorní rozsudek, podanou, převážně na základě  újmy 

vzniklé státnímu příslušníkovi, žádajícím státem. Ačkoli existuje podpora názoru, že  

pokud stát nečiní nárok na náhradu za újmu vzniklou svému státnímu příslušníkovi, ale 

prostě žádá o vydání rozhodnutí ohledně výkladu a provádění smlouvy, není potřeba  

                                                
41 Case concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. 
Iran), Judgment, International Court of Justice Reports 1980, p. 3.  
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vyčerpání místních opravných prostředků42, avšak existují i případy, ve kterých se  

požaduje, aby stát vyčerpal  místní opravné prostředky, pokud žádal o vydání  

určovacího rozsudku  týkajícího se výkladu a provádění smlouvy, údajně porušené  

žalovaným státem, z důvodů protiprávního jednání se státním příslušníkem žalujícího 

státu43.  

 

 

4.2 Výjimky z pravidla o vyčerpání místních opravných prostředků 
 
   Místní opravné prostředky nemusí být vyčerpány, pokud: 

 

a) Nejsou žádné dostupné místní opravné prostředky, které by mohly  poskytnout  

účinnou nápravu vzniklé újmy, nebo místní opravné prostředky neposkytují  

žádnou  rozumnou  možnost takové nápravy; nebo 

	  

b) V procesu odškodnění jsou zbytečné průtahy, které lze přičíst státu, údajně 

odpovědnému; nebo	  

 

c) K datu vzniklé újmy neexistuje žádné významné spojení mezi osobu, které vznikla 

újma  a státem, údajně odpovědným za vzniklou újmu; nebo	  

 

d) Osoba, které vznikla újma, je očividně vyloučena z výkonu místních opravných 

prostředků; nebo	  

 

e) Stát údajně zodpovědný za vzniklou újmu netrval na požadavku vyčerpání 

 místních opravných prostředků.	  

     Body (a) až (b), které se vztahují na situace, ve kterých místní soudy nenabízejí 

žádnou  možnost nápravy, a body (c) a (d), které se zabývají situacemi, při kterých by 

bylo nespravedlivé nebo nepřiměřené, požadovat po cizím státním příslušníkovi  

                                                
42 Case concerning the Air Services Agreement of 27 March 1946 between the United States of America 
and France, decision of 9 December 1978, UNRIAA, vol. XVIII, p. 415 
43 ELSI case, at p. 43., Interhandel case, at pp. 28-29 
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vyčerpání  místních opravných prostředků jako předpoklad pro podání  žádosti,  jsou  

jasné  výjimky z  pravidla o vyčerpání místních opravných prostředků. Bod (e), se 

zabývá jinou situací, takovou, která vznikne, pokud se žalovaný stát vzdal nutnosti 

dodržení pravidla o vyčerpání místních opravných prostředků.	  

 

4.2.1  Bod (a) 

 

   Bod (a) se zabývá výjimkou z pravidla o vyčerpání místních opravných prostředků, 

v širším slova smyslu někdy popisovanou, jako výjimku zbytečnosti nebo neúčinnosti. 

Pro bližší formulaci této výjimky je potřeba vzít v úvahu tři možnosti, při kterých není 

nutno vyčerpat místní opravné prostředky z důvodu nedostatků v soudnictví: 

1. Místní opravné prostředky jsou zjevně marné 

2. Místní opravné prostředky neposkytují žádnou rozumnou možnost úspěchu	  

3. Místní opravné prostředky neposkytují žádnou 

rozumnou možnost účinné nápravy	  

     Zřejmá marnost místních opravných prostředků, zmíněná  v případu Finnish Ships 

Arbitration, stanoví příliš vysoké prahové hodnoty. Na druhou stranu, možnost 

neposkytující žádnou rozumnou možnost úspěchu, přijatá Evropskou komisí pro lidská 

práva v několika rozhodnutích, je příliš velkorysá ve prospěch žalobce. Zbývá tedy 

třetí možnost, která se vyhýbá přílišné tvrdosti v možnosti č.1, tj. zjevné marnosti, 

ale přesto ukládá břemeno na žadatele, když požaduje prokázání, že vzhledem k  

okolnostem daného případu a právního systému žalovaného státu, neexistuje žádná 

rozumná možnost účinné nápravy, kterou nabízejí místní opravné prostředky. Tato 

možnost ovšem neobsahuje prvek dostupnosti místních opravných prostředků, který 

byl publikován Komisí pro mezinárodní právo v jejích  článcích o odpovědnosti státu 

za mezinárodně protiprávní jednání, a je soudy44 považován za její součást. Z tohoto  

důvodu se situace popsaná v odstavci (a) rozšiřuje o požadavek, neexistence žádného 

dostupného místního opravného prostředku, který by poskytoval možnost účinné 

nápravy, nebo aby místní opravné prostředky neposkytovaly žádnou  rozumnou 

                                                
44 V případu Loewen Group Inc v. USA, Mezinárodní soudní dvůr uvedl, že pravidlo o vyčerpání 
místních opravných prostředků ukládá poškozená osoba povinnost, vyčerpat všechny místní opravné 
prostředky, které jsou účinné, přiměřené a jsou běžně dostupné. 
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možnost takové nápravy. Pro podporu takové podoby existuje mnoho soudních 

rozhodnutí, která mají za to, že místní opravné prostředky nemusí být vyčerpány tam, 

kde  místní soud nemá pravomoc k řešení vzniklého sporu,45 nebo vnitrostátní právní 

předpisy odůvodňující činy, které jsou předmětem stížnosti cizího státního příslušníka, 

nebudou přezkoumávány místními soudy46. Dále v situacích, kdy je opakovaně 

zasahováno do nezávislosti soudů, existuje řada precedentů, nepříznivých pro cizího 

státního příslušníka, nebo místní soudy nemají pravomoc poskytnout vhodné a  

adekvátní prostředek nápravy, nebo žalovaný stát nemá  odpovídající  systém  

poskytování soudní ochrany.	  

     Za účelem splnění požadavků uvedených v bodě (a), není dostatečné, pokud osoba, 

které vznikla újma, poukazuje na skutečnost, že možnost úspěchu je nízká, nebo že další 

odvolání je obtížné nebo nákladné. Nejedná se o otázku, zda je úspěšný výsledek  

pravděpodobný nebo možný, ale zda je vnitrostátní systém systém odpovědného státu  

schopen poskytnout účinnou pomoc, což musí být určeno na základě místních právních 

předpisů a okolností daného případu. 

     Výjimka z pravidla o vyčerpání místních opravných prostředků obsažená v bodu 

(a), v tom smyslu, že místní opravné prostředky nemusí být vyčerpány, pokud nejsou  

běžně k dispozici, nebo neposkytují žádnou rozumnou možnost účinné nápravy, se  

netýká  situace, kdy místní opravné prostředky jsou k dispozici a mohou nabídnout 

přiměřenou možnost  účinné nápravu, ale bylo by nerozumné, nebo by mohli způsobit  

velké těžkosti, pokud by se cizí státní příslušník, kterému vznikla újma, dožadoval 

jejich vyčerpání. 

 

4.2.2  Bod (b) 

     

     Skutečnost, že od požadavku o vyčerpání místních opravných prostředků může být  

upuštěno v případech, kdy je žalovaný stát odpovědný za zbytečné průtahy v řízení o 

nápravě, je potvrzena kodifikačními pokusy47, nástroji upravujícími lidská práva48, 

                                                
45 Finnish Ships Arbitration, UNRIAA, vol. III, p. 1535. 
46 Interhandel case, I.C.J. Reports 1959, at p. 28. 
47  art. 19 (2) of 1960 Draft Convention on the International Responsibility of States for Injuries to Aliens 
prepared by the Harvard Research on International Law 
48 International Covenant on Civil and Political Rights, United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171,  
article (1) (c)); 
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soudními rozhodnutími49 a naukou. V této souvislosti je složité najít objektivní obsah 

nebo význam  termínu, zbytečné průtahy v řízení, nebo ustanovit pevnou lhůtu, ve které  

mají být místní opravné prostředky aplikovány, a proto musí být každý případ  

posuzován zvlášť, na základě faktů a specifik daného případu. Britsko-mexická komise 

pro náhradu škody uvedla v případu El Oro Mining: 

 

  „Komise se nebude pokoušet stanovovat, v jaké lhůtě lze od soudu očekávat,  

vynesení rozsudku. To bude záviset na mnoha okolnostech,  především na  

objemu práce spojené s důkladným vyšetřením případu.“ 

     Z ustanovení bodu (b) je zřejmé, že zbytečné průtahy v řízení, musí být přičitatelné 

státu, který je údajně odpovědný za újmu vzniklou cizímu státnímu příslušníkovi. 	  

 

4.2.3  Bod (c) 

 

   Ve všech případech, ve kterých je požadováno vyčerpání místních opravných 

prostředků,  musí existovat nějaká souvislost mezi cizím státním příslušníkem, kterému 

vznikla újma a  žalovaným státem, jako např. dobrovolná fyzická přítomnost, bydliště 

v žalovaném státě,  vlastnictví majetku, nebo smluvní vztah s žalovaným státem50. 

Podpůrci tohoto názoru tvrdí, že povaha diplomatické ochrany a pravidlo o místních 

opravných prostředcích prošly v  nedávné době zásadními změnami. Vzhledem k rané  

historii diplomatické  ochrany, která  byla charakterizována situacemi, při kterých  

vznikla cizímu státnímu příslušníkovi s bydlištěm a podnikáním v cizím státě újma 

způsobena jednáním tohoto státu, a proto se  očekávala nutnost vyčerpání  místních  

opravných prostředků v souladu s názorem, že cizí státní příslušník v zahraničí je 

povinen akceptovat místní právní předpisy, včetně  prostředků pro nápravu vzniklé 

újmy,  dnes může jednotlivci vzniknout újma aktem cizího státu mimo jeho území, nebo 

nějakou situací, která se odehrála na jeho území za okolností, za nichž jednotlivec nemá 

žádnou souvislost s územím tohoto státu. Příkladem této situace je dopad ekologických  

škod přes hranice států, jako například exploze v černobylské jaderné elektrárně  

                                                
49  El Oro Mining and Railway Company (Limited) (Great Britain v. United Mexican States), decision 
No. 55 of 18 June 1931, UNRIAA, vol. V, p. 191 at p. 198. 
50 T. Meron, “The Incidence of the Rule of Exhaustion of Local Remedies”, BYBIL, vol. 35, 1959, p. 83 at 
p. 94. 
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nedaleko Kyjeva na Ukrajině v roce 1986, který způsobil radioaktivní spad až v  

Japonsku nebo Skandinávii.          

     Bod (c) vyžaduje existenci relevantního spojení mezi cizím státním příslušníkem, 

kterému vznikla újma a odpovědným státem státu, a nikoli dobrovolné spojení. Toto  

spojení musí být  relevantní ve smyslu toho, že se musí nějakým způsobem týkat 

vzniklé újmy. Soud bude  muset zkoumat nejen otázku, zda cizí státní příslušník, 

kterému vznikla újma, byl v  hostitelském státě přítomný, měl zde bydliště nebo na 

území hostitelského státu podnikal,  ale také zda, na základě svého chování mohl a měl  

předpokládat riziko, že při vzniku újmy bude subjektem řízení v hostitelském státě. 

Termín relevantní zavazuje soud k zvážení všech podstatných prvků, jimiž se řídí 

vztahy mezi cizím státním příslušníkem, kterému vznikla újma a hostitelským státem, 

za účelem zjištění, zda došlo k převzetí rizik ze strany  poškozeného cizince. K datu 

vzniklé újmy nesmí existovat žádné relevantní  spojení  mezi  jedincem, kterému 

vznikla újma a žalovaným státem. 

 

4.2.4  Bod (d) 

   

      Bod (d) je navržen tak, aby soud měl pravomoc upustit od požadavku na vyčerpání 

místních opravných prostředků tam, kde by za všech okolností daného případu bylo 

očividně  nerozumné očekávat dodržování pravidla o vyčerpání opravných prostředků. 

Tento bod musí být vykládána restriktivně, přičemž důkazní břemeno je na straně  

poškozeného, aby  prokázal nejen, že existují vážné překážky a obtíže v cestě k  

vyčerpání místních opravných prostředků, ale také že je očividně vyloučen z výkonu  

těchto opravných prostředků. Není činěn žádný pokus poskytnout úplný seznam 

okolností, které by mohly být kvalifikovány  pro  tento bod. Příkladem takové 

okolnosti, která očividně brání vyčerpání místních opravných prostředků je situace, v 

níž je poškozené osobě bráněno žalovaným státem ve vstupu na své území, a to buď ze 

zákona, nebo na základě ohrožení jeho  osobní  bezpečnost, a tím mu není umožněno 

podat žalobu před místními soudy. Přestože se od  poškozené osoby očekává, že ponese  

náklady na soudní řízení před soudy odpovědného státu, mohou existovat okolnosti, za  

kterých jsou tyto náklady neúměrně vysoké a  očividně  brání dodržování pravidla o 

vyčerpání místních opravných prostředků. 
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4.2.5  Bod (e) 

   

      Stát může být připraven ustoupit od požadavku na vyčerpání místních opravných 

prostředků. Účelem tohoto pravidla je chránit zájmy státu obviněného z odpovědnosti 

za újmu vzniklou cizímu státnímu příslušníkovi, a vyplývá z něj, že se stát může vzdát  

dodržování pravidla o nutnosti vyčerpání opravných prostředků sám. Vzdání se nutnosti 

vyčerpání místních opravných prostředků může mít řadu forem. Může se objevit v  

bilaterálních nebo multilaterálních smlouvách uzavřených před nebo po vzniku sporu, 

může  být uveden ve smlouvě mezi cizím státním příslušníkem a žalovaným státem. 

Vzdání se tohoto práva může být zahrnuto v ad hoc uzavřené rozhodčí smlouvě 

uzavřené pro vyřešení  již existujícího sporu, nebo obecně smlouva stanoví, že spory  

vzniklé v budoucnu budou  řešeny v rozhodčím řízení, nebo nějakou jinou formou  

řešení mezinárodních sporů. Takové ustanovení může být také zahrnuto ve smlouvě  

mezi státem a cizím státním příslušníkem. Existuje obecná shoda, že výslovné  vzdání 

se práva na nutnost vyčerpání místních opravných prostředků je platné. Pravděpodobně  

nejznámější příklad je uveden v článku 26 Úmluvy  o  řešení sporů z investic,  který  

stanoví: 

  "Souhlas stran k rozhodčímu řízení podle této úmluvy, pokud není uvedeno 

jinak, považuje za souhlas s takovým rozhodčím řízení s vyloučením všech  

ostatních  opravných prostředků. Smluvní stát může požadovat vyčerpání  

místních  správních nebo soudních opravných prostředků, jako podmínku  

svého souhlasu k rozhodčímu řízení podle této úmluvy. " 

     Panuje obecná shoda, že výslovné vzdání se práva na nutnost vyčerpání místních 

opravných prostředků,  obsažených v dohodě mezi státy, nebo ve smlouvě mezi  státem  

a cizím státním příslušníkem jsou neodvolatelné, a to i v případě, že se smlouva  řídí  

právem odpovědného státu. Vzdání se místních opravných prostředků nesmí být  

vyjádřené implicitně. V případu  ELSI senát Mezinárodního soudního dvora v této 

souvislosti  uvedl:	  
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  „Nelze přijmout, že by od dodržování důležité zásady mezinárodního 

zvykového práva mělo být  mlčky upuštěno, v absenci slov, s jasným 

záměrem tak učinit.51“ 

     Každý případ musí být stanoven s ohledem na okolnosti jeho přijetí. V případě, že se 

žalovaný stát a žalující stát dohodli, že spory, které by mohli vzniknout v budoucnu, 

budou řešeny v rozhodčím řízení, existuje podpora pro názor, že taková dohoda  

nezahrnuje vzdání se nároku na vyčerpání všech opravných prostředků.52 	  

 

5.  Jednání nebo jiné postupy, odlišné od diplomatické       
ochrany  
    
     Obyčejová pravidla mezinárodního práva  o diplomatické ochraně a pravidla pro 

ochranu lidských práv se vzájemně doplňují. Články Komise pro mezinárodní právo na 

téma diplomatická ochrana nejsou určeny k vyloučení práva států, a to jak států státní 

příslušnosti osoby, které vznikla újma, tak i jiných států, než je stát státní příslušnosti  

osoby, které vznikla újma, na ochranu této osoby podle mezinárodního obyčejového 

práva nebo dvoustranných či mnohostranných smluv o lidských právech nebo jiných 

smluv. Nejsou také určeny k zasahování do práv fyzických a právnických osob nebo 

jiných subjektů, podílejících se na  ochraně lidských práv, které, jednáními nebo jinými 

postupy odlišnými od diplomatické ochrany, v souladu s mezinárodním právem, 

zajišťují nápravu újmy, která vznikla v důsledku mezinárodně protiprávního činu.  

      Stát může chránit osobu, které vznikla újma, a která není jeho státním příslušníkem, 

proti státu státní příslušnosti takové osoby nebo třetímu státu, v mezistátním řízení  

podle Mezinárodního paktu o občanských a politických právech53, Mezinárodní  

úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace54, Úmluvě proti mučení a jinému 

krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání55, Evropské úmluvy o 

lidských právech56, Americké úmluvy o lidských právech57 a Africké charty lidských 

                                                
51  I.C.J. Reports 1989, at p. 42, para. 50. 
52 F.A. Mann, “State contracts and international arbitration”, BYBIL, vol. 42 (1967), str. 1 až str. 32. 
53 United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171, art. 41. 
54 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, article 11 
55 United Nations, Treaty Series, vol. 1465, p. 85, art. 21. 
56 European Convention on Human Rights, article 24 
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práv a národů58. Stejné úmluvy umožňují státu poskytovat ochranu svým občanům v  

mezi státním jednání. Navíc mezinárodní zvykové právo umožňuje státům, aby chránily 

práva osob, které nejsou jejich státními příslušníky, protesty, vyjednáváním, a pokud to 

jurisdikční nástroj dovoluje, v soudním řízení. Mezinárodní soudní dvůr v případu South 

West Africa z roku1966 uvedl, že stát nemůže zahájit soudní řízení na  ochranu práv  

osob, které nejsou jeho státními příslušníky, pokud se nejedná o jednání kvalifikované  

podle článků o odpovědnosti státu za  mezinárodně protiprávní jednání59. Článek 48  

odstavec 1 pododstavec b článků o  odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní 

jednání umožňuje státu, jehož státní příslušnost nemá osoba, které vznikla újma,  

uplatnit pravomoci vůči jinému státu, pokud se jedná o porušení povinnosti, která vedla 

ke vzniku újmy, týkajícího se mezinárodního společenství  jako celku, a není v souladu 

s požadavky pro výkon diplomatické ochrany. Jedinec je také obdařen právy a možností 

aplikace opravných prostředků na svou ochranu, proti státu, který je odpovědný za 

vzniklou újmu, jedno, zda se jedná o stát státní příslušnosti takové osoby nebo jiný stát, 

v rámci mezinárodních úmluv o lidských právech. Toho je nejčastěji dosahováno 

petičním právem, z důvodů monitoringu dodržování mezinárodních lidských práv.  

     Individuální práva podle mezinárodního práva mohou také vzniknout mimo rámec 

lidských práv. V případu, La Grand rozhodl Mezinárodní soudní dvůr, že: 

 

  „Článek 36 Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích vytváří individuální 

práva,  která podle článku 1 Opčního protokolu, může uplatnit u tohoto 

soudu stát, jehož státním příslušníkem je zadržená osoba"60 

A v případu Avena Mezinárodní soudní dvůr dále uvedl: 

 

  „Porušování práv jednotlivce podle článku 36 mohou mít za 

následek porušení práv vysílajícího státu, a porušování práv vysílajícího 

státu může mít za následek porušení práv jednotlivce."61 

                                                                                                                                          
57 American Convention on Human Rights, article 45 
58 United Nations, Treaty Series, vol. 1520, p. 217, arts. 47-54. 
59 articles on Responsibility of States for internationally wrongful acts , Commentary to article 48, 
footnote 766. 
60 La Grand case (Germany v. United States of America), at p. 494, para. 77.( připojeno jako příloha č.2) 
61 Avena case (Mexico v. United States of America), at p. 26, para. 40. 
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     Opatření nebo postupy uvedené v této kapitole jsou tyto k dispozici v rámci 

univerzálních a  regionálních úmluv o lidských právech, avšak nezabývají se opravnými 

prostředky, podle vnitrostátního práva. Právo uplatnit opravné prostředky jiné, než 

prostředky diplomatické  ochrany k zajištění odškodnění újmy, která vznikla v důsledku 

mezinárodně protiprávního činu, je obvykle právně zaručeno státu, jehož je fyzická 

nebo právnická osoba státním příslušníkem. Nicméně,  mohou existovat i jiné právnické 

osoby, nepožívající právní  subjektivity, které mohou být obdařeny právem na podání 

žaloby z důvodů vzniklé újmy, kterou utrpěly v důsledku mezinárodně protiprávního 

činu. Příkladem takových jiných právnických osob jsou volně se vytvářející sdružení 

 obětí mezinárodně protiprávních činů. Mezivládní organizace mohou za určitých 

okolností také patřit do této kategorie, stejně jako organizace národního osvobození. 

 

6. Pravidla odlišná od mezinárodního práva 

 
     Některé smlouvy, zejména ty týkající se ochrany zahraničních investic, obsahují  

zvláštní pravidla pro řešení sporů, které vylučují nebo se podstatně odchylují od 

pravidel pro výkon diplomatické ochrany. Takové smlouvy se ve svých ustanoveních 

odchylují od podmínek týkající se výkonu diplomatické ochrany, zejména pravidel 

týkajících vyčerpání místních opravných prostředků. Klasickým příkladem takových 

smluv jsou dvoustranné dohody o ochraně zahraničních investic a mnohostranné  

úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany jiných států. 

     V dnešní době jsou zahraniční investice do značné míry chráněny právě 

dvoustrannými dohodami o ochraně zahraničních investic. V posledních letech počet  

dvoustranných dohod o ochraně zahraničních investic výrazně vzrostl, dnes  existuje 

téměř 2000 takových dohod v platnosti. Důležitým rysem těchto dvoustranných dohod o 

ochraně zahraničních investic je ustanovení o postupu řešení v případě vzniku 

investičních sporů. Některé dvoustranné dohody o ochraně zahraničních investic  

stanoví ve svých ustanoveních přímé vypořádání investičního sporu mezi investorem a 

hostitelským státem před tím, než bude zřízen ad hoc  tribunál Mezinárodním centrem 

pro řešení sporů z investic (International Centre for Settlement of Investment Disputes)  

podle Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany jiných států. Jiné 
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dvoustranné dohody o ochraně zahraničních investic obsahují ustanovení o 

řešení investičních sporů prostřednictvím rozhodčího řízení mezi státem státní 

příslušnosti investora (společnost nebo akcionář) a  hostitelským státem. Postupy řešení 

sporů stanovené v dvoustranných dohodách o ochraně zahraničních investic a  

Mezinárodním centrem pro řešení sporů z investic, nabízejí větší výhody pro zahraniční 

investory, než pravidla výkonu diplomatické ochrany podle mezinárodního obyčejového 

práva, protože poskytují investorovi přímý přístup k mezinárodní arbitráži, čímž se 

vyhýbá politické nejistotě spojené s povahou volitelnosti výkonu diplomatické ochrany 

a obchází podmínky pro výkon diplomatické ochrany.  

 

7. Doporučený postup 

 
Stát oprávněn k výkonu diplomatické ochrany: 

 

a) Musí věnovat náležitou pozornost možnosti výkonu diplomatické ochrany, 

zvláště pokud došlo k vzniku značné újmy; 

	  

b) V případech, kdy je možné, musí vzít v úvahu, názory osob, kterým vznikla 

újma, pokud se jedná o zajištění výkonu diplomatické ochrany a požadovaného 

odškodnění; a 	  

	  

c) Měl by odevzdat osobě, které vznikla újma, odškodnění získané od 

odpovědného státu, s výhradou přiměřené srážky.	  

	  

     V oblasti diplomatické ochrany existují některé praktiky ze strany států, které dosud  

nezískaly status obyčejových pravidel a které nejsou náchylné k přeměně do právních 

norem, přesto že se jedná o žádoucí postupy, které tvoří nezbytnou součást výkonu  

diplomatické ochrany, a které přidávají na důležitosti diplomatické ochrany, jakožto  

prostředku na ochranu lidských práv a zahraničních investic.	  
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7.1 Bod (a) 

   

      Bod (a) doporučuje státům, že by měly zvážit možnost výkonu  diplomatické 

ochrany ve prospěch svého státního příslušníka, kterému vznikla podstatná újma. 

Ochrana  lidských práv prostřednictvím mezinárodního práva, je jeden z hlavních  

cílů mezinárodního právního řádu, což bylo potvrzeno v roce 2005 na světovém 

summitu a přijato Valným  shromážděním OSN dne 24. října 2005. Této ochrany 

může být dosaženo mnoha způsoby, včetně konzulární ochrany, mechanismy 

mezinárodních smluv o lidských právech,  trestním  stíhání, opatřením Rady 

bezpečnosti OSN nebo jiných mezinárodních orgánů, a výkonem diplomatické ochrany. 

Jaký postup nebo prostředek bude nejvhodnější k dosažení účinné  ochrany, bude 

nevyhnutelně záviset na okolnostech každého případu. Pokud se vyskytne otázka 

ochrany cizích státních příslušníků, je výkon diplomatické ochrany prostředkem, o 

kterém by státy měly vážně uvažovat, což je prostředek s prokazatelnou účinností. 

     Stát, není podle mezinárodního práva povinen vykonávat diplomatickou ochranu ve 

prospěch svého státního příslušníka, kterému vznikla újma v důsledku  mezinárodně  

protiprávního činu přičitatelnému jinému státu. Povaha volitelnosti práva  státu k  

výkonu diplomatické ochrany byla potvrzena Mezinárodním soudním dvorem62 i 

vnitrostátními  soudy.63 Přesto je rostoucí podpora názoru, že státy mají určitou 

povinnost, a to buď podle mezinárodního práva, nebo vnitrostátních právních předpisů, 

k ochraně svých státních příslušníků v zahraničí, když jsou vystaveny porušování 

lidských práv. Ústavy mnoha států uznávají právo jednotlivce na příjem diplomatické 

ochrany v důsledku újmy, která jim vznikla v zahraničí, a kterému odpovídá povinnosti 

státu takovou ochranu poskytovat. Kromě toho z řady vnitrostátních  soudních  

rozhodnutí vyplývá, že ačkoli má stát možnost uvážení, zda bude vykonávat 

diplomatickou ochranu, nebo ne, je povinností tohoto státu,  poskytnout  pomoc svým 

státním příslušníkům, což může zahrnovat i povinnost věnovat náležitou pozornost 

                                                
62 Barcelona Traction case, at p. 44. 
63 Kaunda v. President of the Republic of South Africa 2005 (4) South African Law Reports 235 (CC), 
ILM, vol. 44 (2005), p. 173. 
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možnosti výkonu diplomatické ochrany.64 V případu Kaunda vs. President of the 

Republic of South Africa, Ústavní soud Jihoafrické republiky uvedl: 

 

  "Je povinností vlády, aby v souladu se svými závazky v rámci mezinárodního 

práva, přijala opatření na ochranu svého státního příslušníka v případech 

zneužívání mezinárodních norem na ochranu lidských práv. V případech, kdy jsou 

jasné důkazy o porušování takových norem, by bylo obtížné, a v extrémních  

případech možná  nemožné odmítnout žádost o poskytnutí ochrany. Je 

nepravděpodobné, že by taková žádost byla někdy vládou odmítnuta, ale kdyby 

byla, lze rozhodnutí soudně vymáhat a soud  by pak nařídil vládě přijmout vhodná 

opatření.“65 

     Z těchto okolností lze usuzovat, že mezinárodní právo již uznává existenci  

povinností ze strany státu, a to zvážení možnosti výkonu diplomatické ochrany ve 

prospěch svého státního příslušníka, kterému vznikla újma v zahraničí. 

 

7.2 Bod (b) 

    

      Bod (b), stanoví, že stát by měl, při výkonu diplomatické ochrany, vzít v úvahu, 

pokud je to  proveditelné, názory osob, kterým vznikla újma, v souvislosti s výkonem 

diplomatické  ochrany a požadované náhrady. Státy vykonávající diplomatickou 

ochranu mají vzít v potaz morální a materiální následky, které vzniknou cizímu 

státnímu příslušníkovi, při posuzování  uplatnění náhrady, za vzniklou újmu. 

 

7.3 Bod (c) 

    

     Bod (c) stanoví, že státy by měly převést veškeré přijaté náhrady, které se týkají 

vzniklé újmy, od odpovědného státu, svému státnímu příslušníkovi, kterému újma 

vznikla. Toto ustanovení podporuje rozšířený názor, že státy mají absolutní volnost v 

této oblasti a nejsou povinny převádět obdržené náhrady, za nárok vzniklý ze vzniklé 

újmy, poškozenému státnímu příslušníkovi. Tento názor má své kořeny v rozhodnutí 

                                                
64 Rudolf Hess case ILR vol. 90 p. 387 at pp. 392, 396 
65 2005 (4) South African Law Reports 235 (CC); ILM vol. 44 (2005), p. 173, para. 69. 
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Mezinárodního soudního dvora v případu Mavrommatis Palestine Concessions a v řadě 

dalších soudních výroků. Podle výroku Mezinárodního soudního dvora v případu 

Mavrommatis Palestine Concession stát uplatňuje své vlastní právo při výkonu  

diplomatické ochrany a stává se tak jediným žalobcem sporu.66 Navzdory názoru, 

uvedeném v případu Mavrommatis Palestine Concession, který je narušen praxí států 

při stanovování výše náhrady, na základě  prohlášení o vzniku újmy jednotlivce, které 

je pravidlem mezinárodního práva obyčejového, přetrvává názor, že stát má absolutní 

volnost při nakládání s obdrženou náhradou.  

   Bod (c) zároveň připouští, že by bylo vhodné, aby stát, provedl přiměřené  srážky z  

obdržené náhrady, za újmu vzniklou svému státnímu příslušníkovi. Nejviditelnějším  

důvodem pro tyto srážky je kompenzace nákladů státu, za činnost vyvíjenou při 

získávání náhrady pro své státní příslušníky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
66 P.C.I.J. Reports 1924, Series A, No. 2, p. 2. 
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  Závěr    
        Ve své práci na téma diplomatická ochrana jsem se snažil popsat problematiku 

diplomatické ochrany a možnosti jejího výkonu ve prospěch osob, kterým vznikla újma 

jednáním státu, jehož tato osoba není státním příslušníkem. Jedná se o situace, kdy 

vnitrostátní právní předpisy státu, na jehož území tato újma vznikla, neposkytují 

dostatečnou ochranu cizím státním příslušníků, protože kdyby existovaly dostatečné 

záruky ochrany těchto osob na základě vnitrostátních předpisů a zároveň by ty to 

předpisy byly vždy dodržovány, nutnost výkonu diplomatické ochrany by teoreticky 

nemusela nastat.  V rámci mé práce jsem popsal i možnosti výkonu diplomatické 

ochrany v situacích, které se svojí specifičností odlišují od mezinárodně uznávaných 

pravidel pro výkon diplomatické ochrany, jako jsou například, výkon diplomatické 

ochrany ve prospěch osob bez státní příslušnosti, který se odlišuje od základního 

pravidla o výkonu diplomatické ochrany, což je pravidlo, že diplomatickou ochranu 

vykonává stát, jehož státním příslušníkem je osoba, které vznikla újma, nebo situací, 

kdy je vykonávána diplomatická ochrana ve prospěch osob státem, jehož tato osoba je 

státním příslušníkem proti státu, jehož je tato osoba také státním příslušníkem. V rámci 

výkonu diplomatické ochrany ve prospěch právnických osob se jedná o situaci, kdy je 

diplomatická ochrana vykonávána ve prospěch akcionářů společnosti, oproti pravidlu, 

že diplomatickou ochranu společnostem poskytují státy, podle jejichž práva byla tato 

společnost založena. 

       V rámci mezinárodních vztahů vznikají různé situace, které daly vzniknout 

základním pravidlům pro řešení sporů z nich vzniklých, avšak neexistuje kodifikace 

upravující vyčerpávajícím způsobem všechny takové situace.  Proto jsem se snažil 

popsat, alespoň základní takové situace, které se vymykají základním pravidlům a 

poskytují představu pro jejich řešení. 

    Svou práci jsem rozdělil do sedmi kapitol, které na sebe navazují svým obsahem. 

V první kapitole jsem se snažil o popsání tématu diplomatické ochrany. To znamená, co 

rozumíme pod pojmem diplomatická ochrana a její výkon, čím se odlišuje od takzvané 

funkční ochrany a na jakých základech spočívá možnost jejího výkonu. V této kapitole 
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jsem se zmínil i o historických základech výkonu diplomatické ochrany, které položil 

Mezinárodní soudní dvůr svým rozhodnutím v případu Mavrommatis Palestine 

Concessions a zároveň jaký je rozdíl mezi výkonem diplomatické ochrany a výkonem 

ochrany poskytované na jiném základu, například na základě Vídeňské úmluvy o 

diplomatických stycích a Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích. 

     V druhé kapitole jsem popsal možnosti výkonu diplomatické ochrany státy, ve 

prospěch fyzických osob. Tato kapitola je rozdělena do pěti podkapitol, podle situací, 

které mohou vzniknout při výkonu diplomatické ochrany ve prospěch fyzických osob. 

To znamená situacemi výkonu diplomatické ochrany státy, ve prospěch svých státních 

příslušníků a podmínky takového výkonu. Mezi tyto podmínky patří i nutnost 

dodržování pravidla o kontinuitě státní příslušnosti mezi daty vzniklé újmy a datem 

předloženého nároku ze strany státu, což je popsáno v podkapitole druhé. Mezi situace 

výkonu diplomatické ochrany ve prospěch fyzických osob patří i situace, kdy osoba, 

v jejíž prospěch je diplomatická ochrany vykonávána, je státním příslušníkem více 

států. Zatímco při výkonu takové ochrany vůči třetím státům nevznikají spory, situace, 

kdy je výkon diplomatické ochrany vykonáván jedním státem státní příslušnosti takové 

osoby, proti dalšímu státu státní příslušnosti takové osoby, spory vzniknout mohou a 

pravidelně vznikají. Možnosti výkonu diplomatické ochrany v obou takových situacích 

je popsána v dalších dvou podkapitolách kapitoly druhé. Poslední situací při výkonu 

diplomatické ochrany ve prospěch fyzických osob je situace, kdy je diplomatická 

ochrana poskytována osobám bez státní příslušnosti a uprchlíkům. Možnosti výkonu 

takové ochrany jsou popsány v páté podkapitole kapitoly druhé a její výkon je většinou 

podepřen mezinárodními úmluvami na ochranu lidských práv a svobod. 

     V kapitole třetí jsem popisoval možnosti výkonu diplomatické ochrany ve prospěch 

právnických osob. Tato kapitola je rozdělena do pěti podkapitol. Tím, že v rámci 

mezinárodního obchodu společnosti obchodují ve více státech a mohou mít i různé 

dceřiné společnosti, jsou v prvních čtyřech podkapitolách popsány možnosti výkonu 

diplomatické ochrany ve prospěch společností nebo ve prospěch akcionářů, takových 

společností, což je určitá výjimka z obecného pravidla. V páté podkapitole je 

popisována možnost výkonu diplomatické ochrany ve prospěch jiných právnických 

osob, než jsou společnosti. 
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     Ve čtvrté kapitole popisuji mezinárodně uznávané pravidlo výkonu diplomatické 

ochrany po vyčerpání místních opravných prostředků. Jedná se o pravidlo, které svým 

státům velmi ulehčuje rozhodování, zda vůbec a jakým způsobem poskytovat výkon 

diplomatické ochrany. Toto pravidlo odsouvá možnost výkonu diplomatické ochrany, 

až na jakousi poslední možnost dovolání se ochrany osob, kterým vznikla újma. Jako 

všechny pravidla, tak i toto má své výjimky, což je popsáno v druhé podkapitole této 

kapitoly. Jsou zde popsány jednotlivé situace, kdy státy mohou upustit od dodržování 

tohoto pravidla a rovnou vykonávat diplomatickou ochranu. 

     Kapitola pátá popisuje situace odlišné od situací výkonu diplomatické ochrany, to 

znamená výkon ochrany na základě mnohostranných mezinárodních úmluv na ochranu 

lidských práv a svobod.  

     Kapitola šestá popisuje současnou oblíbenou praxi států, a to dvoustranné smlouvy, 

které řeší spory vzniklé mezi státy, čímž obcházejí mezinárodní zvyklosti o výkonu 

diplomatické ochrany. Tento postup je typický u dvoustranných dohod na ochranu 

investic. V situacích, kdy teoreticky vzniká možnost výkonu diplomatické ochrany 

jedné straně sporu, avšak při nutnosti vyčerpání všech místních opravných prostředků a 

možnosti volby státu, zda vůbec bude vykonávat diplomatickou ochranu, se jedná o 

pružnější nástroj výkonu diplomatické ochrany. 

     V poslední, sedmé kapitole je popsán teoretický postup státu, kterému vzniká 

možnost výkonu diplomatické ochrany. 

     Diplomatická ochrana je v rámci mezinárodních zvyklostí koncipována jako 

poslední možný nástroj ochrany při vzniku újmy. Tím, že je státu dána možnost volby, 

zda bude diplomatickou ochranu vykonávat a zároveň existují různá omezení, kdy může 

být takový výkon uskutečněn, stává se diplomatická ochrana velmi nepružným 

nástrojem k ochraně práv. V rámci právního řádu České republiky neexistuje nástroj, na 

jehož základě by vznikla povinnost výkonu diplomatické ochrany ve prospěch osob, 

kterým vznikla újma. To celou možnost výkonu diplomatické ochrany odkazuje do 

teoretické roviny. Do budoucna by bylo dobré, aby v českém právním řádu vznikl, 

nástroj, který by ukládal povinnost výkonu diplomatické ochrany, s přesně stanovenými 

podmínkami, kdy tato povinnost vzniká, jelikož v současném stavu je velmi nejisté, zda 

bude diplomatická ochrana vykonávána, i když jsou splněny všechny podmínky jejího 

výkonu. 
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Summary 
     My work is divided into seven chapters which follow each other in content. In the 

first chapter, I tried to describe the topic of diplomatic protection. It means what we 

understand by diplomatic protection and pursuit of it ,what is different from the so-

called  functional  protection, and on what basis is the possibility of its performance. 

In this chapter,  I also  mentioned the historical result of the exercise of diplomatic 

protection, which was based by the International Court of Justice decision in the  

Mavrommatis Palestine Concessions  case, and also what is the difference between the 

exercise of diplomatic protection and enforcement of protection granted on a different 

basis, such as the Vienna Convention  on  Diplomatic Relations and the Vienna 

Convention on Consular Relations. 

      In the second chapter, I described the possibility of exercise of diplomatic protection 

by the state in favor of individuals. This chapter is divided into five chapters, according 

to the situations that may arise in the situations of exerciseing of diplomatic protection  

in respect of natural persons. This means situations of exercis of diplomatic protection 

by the state, in favor of the nationals and the conditions of such performance. These  

conditions include the necessity of respecting the rules of continuity of nationality 

between the date of injury and the date of the claim submitted by the state, which is 

described in another section. The situations the exercise of diplomatic protection in 

respect of natural persons are also  situations where the person in whose favor  

diplomatic protection is exercised is a national of more states. In situation of exercise of 

such protection against third state no disputes  arise, but in situations where is 

diplomatic protection is exercised by one State of nationality of a  person against  

another State of nationality of such person, disputes may arise and occur regularly. 

Possibility of exercise  diplomatic protection  in such situations is either  described in  

the next two sub-sections of the second chapter. The last situation in the exercise of  

diplomatic protection in respect of natural persons is a situation where the  diplomatic  

protection is afforded to persons without nationality and  refugees. Possibility of  
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exerciseing of such protection are described in the fifth subchapter of second charter 

and its performance is mostly supported by international conventions on human rights.  

     In the third chapter I described the possibility of exercise of diplomatic protection in 

favor  of legal persons. This chapter is divided into five sections. In the context of 

international  trade,  companies which are trading in several states may have different 

subsidiarits, so in the first  four subsections is described the possibility of exercise of  

diplomatic protection  in favor of companies or in favor of shareholders of such  

companies,which is a specific exception to the general rule. In the fifth subsection  is  

described possibility of exercise of diplomatic protection in favor of other legal entities 

other than the companies. 

     In the fourth charter is described the  internationally recognized rules governing the 

exercise of diplomatic protection, rule of exhaustion of local remedies. It is a rule  that  

very  ease a deciding of states whether and how to provide exercise of diplomatic  

protection. This  rule postpones the possibility of exercise of  diplomatic  protection, up  

to a kind of a last chance to invoke the protection of persons who have suffered damage. 

Like all rules, this  has its exceptions, as described in the second subsection of this 

chapter. There are described various situations where states may waive compliance 

with this rule and directly exercise  diplomatic protection. 

     The fifth chapter describes a situation different from the exercise of diplomatic 

protection,  it means the exercise of protection which is based on multilateral  

international conventions  on human rights and freedoms.  

     Chapter six describes the current popular practice of States, bilateral agreements that  

resolve disputes arising  between  States, which  circumvent the international practice  

on the exercise of diplomatic protection. This is typical in bilateral  agreements on  

investment protection. In situations where there is theoretical possibility of exercise of 

diplomatic  protection of one party of the dispute, but while having exhausted all local  

remedies and  choice State, whether or not to exercise  diplomatic protection is  a  

flexible instrument of exerciseing of diplomatic protection. 

     At last, the seventh chapter describes the theoretical process of State to which arise 

the possibility of exercising diplomatic protection. 

     Diplomatic protection is in the international practice designed as a last possible 

instrument of the protection in situation of uprising of the injury. In situation when is 
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to the State  given  the choice whether to exercise diplomatic protection while there are 

various restrictions, when can be such an exercise carried out, the diplomatic protection  

becomes very inflexible  instrument for protecting these rights. Under Czech law there 

is not an instrument which  would create the obligation to exercise diplomatic  

protection in favor of persons who have suffered damage. It refers a possibility of 

exercising diplomatic  protection  to the theoretical  levels. In the future it would be  

good to the Czech legal system if will be created an instrument that would impose an 

obligation to exercise diplomatic protection with precise  conditions when such  

obligation arises because in the current situation is very uncertain  whether it will be 

exercised diplomatic protection, even if all of the conditions of its exercise is fulfilled. 
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