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Úvod 
 

Diplomatické mise a zastoupení coby zahraniční orgány státu pro mezinárodní 

styk představují prostředek navazování a udržování mezinárodních vztahů mezi 

jednotlivými suverénními a rovnoprávnými státy navzájem a rovněž mezi státy a 

mezinárodními organizacemi. Diplomatické styky uskutečňované v různých podobách 

byly součástí vztahů mezi jednotlivými rody či kmeny již v předstátní době, přičemž 

nedílnou součástí těchto styků pak bylo i zachovávání určitých privilegií u osob, jejichž 

prostřednictvím byly diplomatické styky realizovány. 

Tyto výsady a imunity, jež jsou poskytovány diplomatickým misím a 

zastoupením na základě kombinace reprezentativní a funkční teorie, v dnešní době 

slouží především k usnadnění výkonu jim svěřených funkcí a rovněž k ochraně těchto 

misí a zastoupení.  

Diplomatické mise a zastoupení především reprezentují svůj vysílající stát na 

území státu přijímajícího, tedy i jeho politiku, hodnoty a zájmy. A právě z tohoto 

důvodu se stávají často terčem násilných útoků vedených ze strany skupin, které tímto 

způsobem vyjadřují odpor k politice vysílajícího či naopak přijímajícího státu.  

S ochranou poskytovanou diplomatickým misím a zastoupením proto úzce 

souvisí problematika jedné z největších hrozeb 20. a 21. století, kterou představuje 

mezinárodní terorismus. Diplomatičtí zástupci a konzulární úředníci jsou často terči 

teroristických útoků, neboť ty jsou motivovány politickými cíly, kterých chtějí teroristé 

prostřednictvím takových útoků dosáhnout.  

Právě proto je tato práce zaměřena na ustanovení upravující osobní 

nedotknutelnost diplomatických zástupců a konzulárních úředníků, která mají 

zabezpečit ochranu osob diplomatických zástupců a konzulárních úředníků, neboť se 

domnívám, že teroristické útoky na tyto kategorie osob mají hluboký dopad na 

společnost. Nejenže představují útok na člověka jakožto jedince a na jeho právo na 

život, ale rovněž představují útok na stát, jehož je diplomatický zástupce či konzulární 

úředník reprezentantem.  

Vedle ustanovení upravujících osobní nedotknutelnost se tato práce zabývá též 

výsadami a imunitami propůjčenými místnostem diplomatických misí a zastoupení.



 

 

 

Právní nástroje ochrany diplomatických misí a zastoupení jsem v rámci své 

diplomové práce rozdělila do dvou oblastí – první oblast tvoří právní nástroje 

preventivní ochrany diplomatických misí a zastoupení, kam řadím Vídeňskou úmluvu o 

diplomatických stycích a Vídeňskou úmluvu o konzulárních stycích. Tyto dvě Úmluvy 

představují kodifikaci obyčejových norem diplomatického práva a jsou výsledkem 

práce Komise OSN pro mezinárodní právo. Coby ucelené kodifikace diplomatického 

práva jakožto samostatného právního odvětví proto obsahují nejen ustanovení přímo 

zaměřená na ochranu diplomatických misí a zastoupení. 

Druhou oblast tvoří právní nástroje následné ochrany diplomatických misí a 

zastoupení, kam jsem zařadila Úmluvu o zabránění a trestání trestných činů proti 

osobám požívajícím mezinárodní ochranu včetně diplomatických zástupců, Úmluva o 

potlačení protiprávního zmocnění se letadel a Úmluvu o potlačování protiprávních činů 

ohrožujících bezpečnost civilního letectví. Rovněž jsem do ní zahrnula i Úmluvu o 

předcházení a trestání teroristických činů, které mají podobu trestných činů proti 

osobám, popřípadě s těmito činy souvisejícího vydírání, a vyvolávají mezinárodní 

důsledky, jež je svou povahou sice úmluvou regionální, neboť byla přijata na půdě 

Organizace amerických států, přesto však hraje svou nezastupitelnou roli v právní 

úpravě ochrany diplomatických misí a zastoupení. 

 Dále do oblasti právních nástrojů následné ochrany diplomatických misí a 

zastoupení zahrnuji rezoluci VS OSN č. 35/168, o Posouzení účinnosti opatření 

k posílení ochrany, bezpečnosti a ostrahy diplomatických a konzulárních misí a 

zastoupení, a jí zakotvený mechanismus podávání zpráv členských států o stavu 

opatření k zabezpečení ochrany diplomatických misí a zastoupení. 

Samostatnou podoblast v rámci právních nástrojů následné ochrany pak tvoří 

Návrh článků o odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní chování, neboť tento 

právní nástroj není zaměřen přímo na ochranu diplomatických misí a zastoupení, je však 

důležitým pomocným instrumentem při vymezování obsahu obyčejových pravidel 

odpovědnosti států za porušení mezinárodně právních závazků, a tedy i mezinárodně 

právních závazků převzatých státy za účelem zajištění ochrany diplomatických misí a 

zastoupení.  



 

 

 

Cílem této diplomové práce je tak přiblížit nejvýznamnější mezinárodní právní 

instrumenty zajišťující ochranu diplomatickým misím a zastoupením, a to konkrétně ta 

ustanovení těchto právních nástrojů, jež zabezpečují osobní nedotknutelnost 

diplomatických zástupců a konzulárních úředníků, analyzovat mechanismus, kterým je 

na základě těchto ustanovení ochrana poskytována, a zhodnotit účinnost stávající právní 

úpravy ve vztahu k zachovávání osobní nedotknutelnosti diplomatických zástupců a 

konzulárních úředníků.  

Metodou mé diplomové práce je studium a analýza konkrétních vybraných 

mezinárodních úmluv zaměřených na ochranu diplomatických misí a zastoupení a dále 

odborné literatury vztahující se k tématu, zejména od autorů J. Craiga Barkera, E. 

Masona Satowa, prof. Pavla Šturmy či prof. Čestmíra Čepelky. Velmi jsem také čerpala 

z komentářů KMP k jednotlivým vybraným právním nástrojům a rovněž jsem ve velké 

míře pracovala s Ročenkami KMP. Nezbytnou byla též práce s vybranými rozhodnutími 

Mezinárodního soudního dvora. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Právo státu na diplomatické styky  
 

Právo státu na diplomatické styky1 je jedním ze základních práv každého 

suverénního státu v oblasti mezinárodního práva veřejného. Jeho obsahem je právo 

zřizovat diplomatické mise (aktivní složka legačního práva) a právo vysílat a přijímat 

diplomatické zástupce (pasivní složka legačního práva) 2. 

Při realizaci práva státu na diplomatické styky je jedním z nejzákladnějších 

principů diplomatického práva nedotknutelnost diplomatických zástupců. Vzhledem 

k tomu, že konzulární úředníci hrají v diplomatických stycích důležitou roli, je osobní 

nedotknutelnost, i když v omezené míře, poskytována i jim. Diplomatičtí zástupci i 

konzulární úředníci jakožto reprezentanti vysílajícího státu jsou často terči politicky 

motivovaných útoků, ať už ze strany skupin bojujících proti politice vysílajícího státu, 

nebo ze strany skupin bojujících proti politice přijímajícího státu.  

Funkcí diplomatických misí je ve vztazích s přijímajícím státem vysílající stát 

zastupovat, chránit jeho zájmy, jednat s vládou přijímajícího státu, zákonným způsobem 

zjišťovat podmínky a vývoj v přijímajícím státě a podávat o nich zprávy vládě 

vysílajícího státu a podporovat přátelské vztahy mezi vysílajícím a přijímajícím státem3. 

Původně byly diplomatické mise svou povahou ad hoc, měly tedy svěřený 

přesně určený a časově omezený úkol 4. 

Členové diplomatické mise požívají coby zástupci vysílajícího státu zvláštní 

výsostné postavení oproti každému jinému cizinci, který pobývá na území přijímajícího 

státu. Toto výsostné postavení, jež je odůvodněno povahou funkce diplomatického 

zástupce, bylo chráněno již v starověkém světě.  

 Konzulární styky jsou pak zpravidla navazovány při současném navázání 

diplomatických styků a to na základě bilaterálních konzulárních úmluv, případně na 

základě konzulárních doložek připojených ke smlouvám. Výkon konzulárních styků je 

svěřen konzulátům coby zastupitelským úřadům nediplomatické povahy, jehož 
                                                 
1 ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P. Mezinárodní právo veřejné. 1. vyd. Praha: C. H. BECK, 2008, s. 453.  
2 DAVID, Vladislav, Pavel BUREŠ, Martin FAIX, Pavel SLADKÝ a Ondřej SVAČEK. Mezinárodní 
právo veřejné s kazuistikou. 2. vyd. Praha: Leges, 2011, s. 177. 
3 Viz čl. 3 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích (1961), Vienna Convention on Diplomatic 
Relations (1961), UNTS, vol. 500, p. 95, úřední překlad pod č. 157/1964 Sb., (dále jen VÚDS). 
4 VESELÝ, Zdeněk. Diplomacie. (Teorie - praxe - dějiny). Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, s. 108. 



 

 

 

představitelem je konzul 5.  Konzulární práva je kodifikováno Vídeňskou úmluvou o 

konzulárních stycích přijatou v r. 1962. 

 Potřeba konzulárních styků vznikla v důsledku požadavků mezinárodního 

obchodu, jejich existence tak odvozena od obchodních vztahů. Instituce, jež byly 

předchůdci moderních konzulátů, lze nalézt již ve starověku, kdy například ve 

starověkém Řecku používali cizinci, žijící na řeckém území, ochránce, kteří 

zprostředkovávali právní a politické záležitostí s jejich domovským státem.  

 

1.1 Kodifikace diplomatického a konzulárního práva 
 

Kodifikace obecného mezinárodního práva, tedy sebrání, systematické 

uspořádání a vyhlášení dosud obyčejových norem mezinárodního práva v kodifikačním 

nástroji 6, jimiž je písemná mezinárodní smlouva, je od r. 1947 svěřeno Komisi pro 

mezinárodní právo (KMP). Komise je jedním z pomocných orgánů OSN a jejím úkolem 

je podpora a progresivní rozvoj mezinárodního práva a jeho kodifikace 7. Ke kodifikaci 

práva diplomatických a konzulárních styků přistoupily ještě vznikem KMP i jiné 

subjekty, jejich návrhy se řadí k neoficiálním kodifikacím diplomatického a 

konzulárního práva. 

Vídeňská úmluva o diplomatických stycích a Vídeňská úmluva o konzulárních 

stycích, představující výsledek kodifikační činnosti KMP v oblasti práva 

diplomatických a konzulárních styků, byly přijaty během tzv. zázračného desetiletí 

1958 – 1969 8. V tomto období byly přijaty úmluvy představující ucelené kodifikace 

mořského práva, práva diplomatických a konzulárních styků a smluvního práva.  

 

                                                 
5 VESELÝ, Zdeněk.,  op .cit., s. 137.  
6 MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní právo veřejné, jeho obecná část a poměr k jiným právním 
systémům, zvláště právu českému. 5. vydání. Brno: DOPLNĚK, 2008, s. 199. 
7 Viz art. 2 Statute of the International Law Commision, GA Res. 174 (II),  November 21, 1947, s. 2. [cit. 
15.11.2011] Dostupný [online] na: < 
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/statute/statute_e.pdf >. 
8 MALENOVSKÝ, Jiří., op. cit., s. 200. 

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/statute/statute_e.pdf


 

 

 

1.1.1 Neoficiální kodifikace diplomatického a konzulárního práva 
 

Neoficiálními kodifikacemi jsou ty, jež jsou připraveny vědci a soukromými 

vědeckými společnostmi. 

Mezi první pokusy o kodifikaci diplomatického práva je možné řadit bilaterální 

smlouvy uzavírané mezi státy Jižní Ameriky, Blízkého či Dálného východu, 

s evropskými státy nebo USA v 19. století, jež v sobě obsahovaly ustanovení upravující 

diplomatické výsady a imunity. Mnohem důkladněji však byly tyto výsady a imunity 

rozpracovány v některých mnohostranných úmluvách, jako např. v Havanské úmluvě 

z r. 1928 9, jež byla ve své době jediným obecným právním nástrojem upravujícím 

diplomatické výsady a imunity, či ve studiích připravených Výborem expertů 

Společnosti národů (SN). SN ve svých studiích často odkazovala na starší návrhy právní 

úpravy diplomatických výsad a imunit, např. na návrhy přijaté Institutem 

mezinárodního práva v Cambridgi v r. 1895 či návrhy přijaté Americkým institutem 

mezinárodního práva v r. 1925 10.  

Vedle těchto institucí byly vypracovány neoficiální návrhy kodifikace 

diplomatických styků a imunit vědci a soukromými nevládními organizacemi, např. 

Bluntschliho návrh z r. 1868,  Fioreho návrh z r. 1890 nebo Pessôaho návrh z r. 1911. 

Jedním z nejdůležitějších návrhů kodifikace je však návrh připravený Harvard Law 

School, který byl publikován v r. 1932 a který zohlednil již zveřejněné studie, včetně 

studií připravených Výborem expertů SN. Tento návrh je rozdělen do celkem 6 částí, 

jež se zabývají vymezením pojmů, problematikou místností a archivů, výběrem a 

odvoláním členů mise či osobními výsadami a imunitami diplomatických zástupců 11. 

Mezi první pokusy o ucelenou kodifikaci pravidel konzulárních styků, jejíž 

potřeba byla odůvodněna nárůstem konzulárních styků mezi státy, patří soukromé 

neoficiální kodifikace z 19. století 12. Jejich společným rysem je, že nejsou souborem 

                                                 
9 Convention regarding Diplomatic Officers, Havana, 20 February 1928, League of Nations, 
Treaty Series, vol. CLV, p. 261. 
10 Yearbook of the International Law Commision, 1957, vol. II, p. 142. [Cit. 15. 1. 2012] Dostupný 
[online] na < http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/1957.htm>. 
11 Ibid., p. 149. 
12 Např. soukromá kodifikace Švýcara Johanna Gasparta Bluntschliho Das Moderne Volkerrecht der 
zivilisierten Staaten als Rechtsbuch dargestellst z r. 1868, kapitola z práce Draft outlines of an 

http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/1957.htm


 

 

 

obyčejových pravidel konzulárních styků, nýbrž kombinací pravidel mezinárodního 

práva a soukromých návrhů pravidel, jež by měla být uznávána jako právně závazné 

normy upravující konzulární styky. 

Další neoficiální kodifikací je návrh 21 článků o imunitách konzulů vytvořený 

Institutem pro mezinárodní právo, který byl přijat v r. 1896 13. Americký institut 

mezinárodního práva přijal svůj návrh úmluvy, v jehož rámci celkem 11 články 

upravoval konzulární imunity, a předložil jej vládám amerických republik. Velmi 

podrobným návrhem kodifikace, který upravoval právní postavení a činnost konzulů 

celkem 34 články, byl návrh připravený Harvard Law School, jež obsahuje dobře 

zdokumentované komentáře k jednotlivým článkům.  

1.2 Vídeňská úmluva o diplomatických stycích 
 

Vídeňská úmluva o diplomatických stycích z r. 1961 představuje první oficiální 

kodifikaci práva diplomatických styků a diplomatických výsad a imunit, když do té 

doby byl v této oblasti jediným pramenem práva mezinárodní právní obyčej. 

Diplomatické styky a imunity byly vybrány jako jedno ze 14 témat vhodných 

pro kodifikaci už při prvním zasedání Komise pro mezinárodní právo v r. 1949. Toto 

téma však nebylo zařazeno mezi témata prioritní, a proto Jugoslávie nejprve dopisem ze 

7. června. 1952 a poté návrhem rezoluce VS OSN z 29. října 1952 vznesla vůči 

Valnému shromáždění požadavek zaměřit se přednostně na kodifikaci této oblasti 

mezinárodního práva.  Po projednání tohoto požadavku v rámci 6. právního výboru, se 

Valné shromáždění OSN rezolucí č. 685 přijatou  5. 12. 1952 obrátilo na Komisi pro 

mezinárodní právo s žádostí, aby zahájila: „tak rychle, jak jen to bude považovat za 

možné, kodifikaci práva diplomatických styků a imunit a nadále je považovala za své 

prioritní téma“ 14. 

Činnost Komise v oblasti kodifikace diplomatických styků a diplomatických 

imunit byla zahájena na jejím 6. zasedání v r. 1954, na kterém komise jmenovala 

                                                                                                                                               
International Code amerického právníka Davida Dudleye Fielda z r. 1876 či práce Itala Pasquala Fiore Il 
Diritto internazionale codificato e la sua Sansone giuridica. 
13 Yearbook of the International Law Commision, 1957, vol. II., s. 77. 
14 Yearbook of the International Law Commision, 1957, vol. I, s. 1. [cit. 15. 1. 2012]  Dostupný [online] 
na: <http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/1957.htm>. 
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zvláštním zpravodajem Švéda A. E. F. Sandströma. Vzhledem k tomu, že Komise 

prováděla kodifikační práce i jiných oblastí mezinárodního práva veřejného, započala 

s kodifikací práva diplomatických styků a imunit až na svém 9. zasedání v r. 1957.  

Základem pro návrh článků úmluvy se stala zpráva zvláštního zpravodaje A. E. F 

Sandströma.  Přijatý předběžný návrh článků úmluvy byl projednán v rámci 6. právního 

výboru a poté v souladu se Statutem KMP předložen vládám členských států 

k poznámkám a připomínkám.  Do 16. května 1958 sdělilo své připomínky a poznámky 

celkem 21 zemí, včetně socialistického Československa. KMP se těmito připomínkami 

zabývala během několika svých zasedání a na základě nich pak provedla změny 

v původním návrhu článků úmluvy. Poté KMP doporučila tyto revidované návrhy 

článků jako základ pro Úmluvu.  

V období od 2. března do 14. dubna r. 1961 proběhla ve vídeňském Novém 

Hofburgu konference, které se účastnilo 81 států, z toho75 členských států, zástupci 6 

odborných organizací OSN a dále zástupci 2 mezivládních organizací. Po 6 týdnech 

jednání byl dne 14. 4. 1961 schválen text Úmluvy a jejích dvou opčních protokolů 

(protokol o státním občanství a povinném řešení sporů) a 18. 4. 1961 byla podepsána 

prvními smluvními stranami. V platnost vstoupila Vídeňská úmluva o diplomatických 

stycích dne 25. 4. 1964. K dnešnímu dni je smluvní stranou celkem 185 států. 

Vídeňská úmluva o diplomatických stycích je tvořena preambulí a 53 články. 

V preambuli VÚDS je na prvním místě vzpomenuta obyčejová povaha institutu ochrany 

diplomatických zástupců. Smluvní strany VÚDS v preambuli vyslovují závazek 

dodržení základních principů, na kterých spočívá mezinárodní společenství a jež jsou 

vyjádřeny v Chartě OSN přijaté v r. 1945. Dále je stanoven účel institutu 

diplomatických výsad a imunit, jímž je zajištění účinného výkonu funkcí 

diplomatických misí 15. Poslední odstavec preambule pak uvádí, že: „pravidla 

obyčejového mezinárodního práva budou i nadále řídit otázky, jež nejsou výslovně 

upraveny ustanoveními této smlouvy“16.   

                                                 
15 Preambule VÚDS. 
16 Ibid. 



 

 

 

1.3 Vídeňská úmluva o konzulárních stycích17 
 

Téma konzulárních styků a imunit bylo stejně jako téma diplomatických styků a 

imunit zařazeno na seznam oblastí mezinárodního práva veřejného vhodných pro 

kodifikaci během prvního zasedání Komise pro mezinárodní právo v r. 1949. 

Kodifikační činnost KMP započala až na svém sedmém zasedání v r. 1955. 

Zvláštním zpravodajem pro toto téma byl jmenován Jaroslav Žourek z ČSSR. V souladu 

s kodifikační praxí Komise připravil zvláštní zpravodaj návrh článků úmluvy o 

konzulárních stycích a imunitách, ve kterém byla zpracována jednak stávající zavedená 

praxe mezi státy a jednak ustanovení převzatá z mezinárodních úmluv i národních 

právních řádů, u nichž bylo možné očekávat shodu mezi vládami členských států. KMP 

pokračovala v projednávání tématu na svém 8. zasedání v r. 1956, 10. zasedání (r. 

1958), 12. zasedání (r. 1960) a 13. zasedání (r. 1961). Na svém 12. zasedání Komise 

přijala návrh 65 článků, který předložil vládám členských států k poznámkám a 

připomínkám. Konečný návrh úmluvy, který byl tvořen 74 články s komentáři, pak 

přijala na svém 13. zasedání v r. 1961. Přijatý návrh pak Komise předložila Valnému 

shromáždění s doporučením svolat konferenci zmocněnců, kteří by po prostudování jim 

předloženého návrhu článků přijali konečnou úmluvu. 

Valné shromáždění svou rezolucí 1685 (XVI) z 18. 12. 1961 shledala návrh 

článků úmluvy o konzulárních stycích jako dobrý základ pro přípravu samotné úmluvy 

a rozhodlo o svolání konference zmocněnců do Vídně začátkem března 1963.  Dále 

bylo rozhodnuto, že členské státy předloží své poznámky k návrhu do 1. 6. 1962, tedy 

než bude zahájeno 17. zasedání Valného shromáždění OSN. 

Návrh článků byl projednán také v rámci 6. právního výboru. VS OSN rezolucí 

1813 (XVII) z 18. 12. 1962 požádalo Generálního tajemníka, aby vyzval státy, které se 

zamýšlely zúčastnit konference, aby v předstihu předložili své pozměňovací návrhy. 

Ve dnech 4. 3. 1963 až 22. 4. 1963 probíhala ve vídeňském Novém Hofburgu 

Konference OSN o konzulárních stycích. Této konference se zúčastnilo celkem 95 států. 

                                                 
17Vienna Convention on Consular Relations (1963), UNTS, vol. 596, p. 261, úřední překlad pod č. 
32/1969 Sb., (dále jen VÚKS). 
 



 

 

 

Návrh článků byl projednán v rámci dvou komisí, které byly tvořeny zástupci 

účastnících se států. Po projednání návrhu v těchto komisích, byl návrh postoupen 

pracovní komisi, která připravila znění návrhu 79 článků úmluvy o konzulárních 

stycích, jež bylo poté předloženo plénu Konference. Vídeňská úmluva o konzulárních 

stycích byla přijata dne 24. 4. 1963 spolu s opčním protokolem o získání národnosti a 

opčním protokolem o povinném řešení sporů. Účinnosti Úmluva nabyla dne 19. 3. 

1967. 

Úmluva je tvořena preambulí a celkem 79 články. Preambule VÚKS je formulována 

podobně jako preambule Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích. 

2. Právní nástroje preventivní ochrany diplomatických misí a 

zastoupení 
 

 Mezi právní nástroje preventivní ochrany jsem zařadila obě Vídeňské úmluvy, 

které představující ucelené oficiální kodifikace diplomatického a konzulárního práva. 

Úmluvy vzhledem ke své povaze kodifikací právně upravují nejen ochranu osob 

diplomatických zástupců a konzulárních úředníků, na niž se v této práci zaměřuji, ale 

obsahují právní úpravu i dalších aspektů diplomatických a konzulárních styků, 

nezbytných pro nerušený a účinný výkon diplomatických a konzulárních funkcí.  

 Ustanovení Vídeňských úmluv, týkající se ochrany osob diplomatických 

zástupců a konzulárních úředníků, se zaměřují na předcházení a zabránění případným 

útokům či opatřením zahrnujícím přímé fyzické donucení vůči diplomatickým 

zástupcům a konzulárním úředníkům.   

2.1 Vídeňská úmluva o diplomatických stycích   
 

Právní základ preventivní ochrany osob diplomatických zástupců je tvořen 

články 22, 29 a 30 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích. Pro vymezení pojmu, 



 

 

 

kdo je diplomatickým zástupcem, slouží článek 1 písm. e) VÚDS. Diplomatickým 

zástupcem je tak: „šéf mise nebo člen diplomatického personálu mise“ 18.   

Článek stejně tak vymezuje pod písmenem a) osobu šéfa mise, kterým je osoba 

pověřená vysílajícím státem, aby vykonávala povinnosti spojené s touto funkcí, a pod 

písmeny d) je definována osoba člena diplomatického personálu mise, jímž je člen 

personálu mise, který má diplomatickou hodnost19.  

Článek 29 ve spojení s článkem 37 odst. 1 VÚDS propůjčuje osobní 

nedotknutelnost též členům rodiny diplomatického zástupce, kteří tvoří součást jeho 

domácnosti, nejsou – li občany přijímajícího státu. Dále tento článek ve spojení s čl. 37 

odst. 2 VÚDS propůjčuje osobní nedotknutelnost též členům administrativního a 

technického personálu, spolu se členy jejich rodin, kteří tvoří součást jejich domácností, 

nejsou – li občany přijímajícího státu nebo nejsou – li v něm trvale usídleni.  

2.1.1 Článek 22 ve spojení s čl. 30 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích 
 

VÚDS představuje právní nástroj ochrany stálých diplomatických misí. Stálost 

mise s sebou nese nutnost zajistit prostory, v nich členové diplomatické mise 

vykonávají svou agendu. Vedle prostor, kde diplomatický zástupce uskutečňuje činnosti 

vyplývající z jeho postavení, musí být v přijímajícím státu zajištěny také prostory 

vhodné pro ubytování diplomatického zástupce. 

Místnostmi mise se dle č. 1 písm. i) VÚDS rozumí budovy nebo části budov a 

pozemky k nim přilehlé, bez ohledu na vlastnictví, jsou-li používány pro účely mise, 

včetně rezidence šéfa mise 20. 

Čl. 22 odst. 1 VÚDS zakotvuje absolutní nedotknutelnost místností diplomatické 

mise. Orgány přijímajícího státu mohou vstoupit do těchto prostor, pouze pokud mají 

svolení šéfa mise.  

Účelem institutu nedotknutelnost místností mise je zabezpečit kontinuální a 

účinný výkon funkcí diplomatické mise. Přijímající stát má na základě prvního odstavce 

čl. 22 VÚDS povinnost zajistit, aby jeho orgány bez souhlasu šéfa mise nevstupovaly 

                                                 
18 VÚDS čl. 1 písm. e). 
19 Ibid., čl. 1 písm. d). 
20 Ibid., čl. 1. 



 

 

 

do místností diplomatické mise za žádným oficiálním účelem. Zvláštní zpravodaj A. E. 

F. Sandström ve svém návrhu uváděl možnost nerespektovat tento zákaz v případě 

krajní nouze, za účelem odstranění vážného a bezprostředního nebezpečí ohrožujícího 

lidský život, veřejné zdraví či majetek, nebo z důvodu zajištění bezpečnosti státu 21. 

Toto formulace však nebyla do přijatého znění VÚDS zahrnuta, nedotknutelnost 

místností mise je bezvýhradná, jde tedy o institut absolutní povahy nepřipouštějící 

výjimku.  

I po přijetí VÚDS přesto docházelo k případům násilného vniknutí do místností 

diplomatických misí orgány veřejné moci přijímajícího státu. V r. 1973 pákistánské 

ministerstvo zahraničí informovalo diplomatického zástupce Iráku o důkazech zneužití 

diplomatické imunity k propašování zbraní na území Pákistánu a jejich skladování 

v prostorách irácké ambasády. I přes to, že diplomatický zástupce Iráku odmítl udělit 

souhlas se vstupem do místností mise, podnikla ozbrojená policie razii, při níž objevila 

velké množství zbraní určených pro rebelující kmeny z provincie Balúčistán. Pákistán 

pak s Irákem dočasně přerušil diplomatické styky, když osobu iráckého diplomatického 

zástupce prohlásil za nežádoucí (persona non grata) a zároveň odvolal svého 

diplomatického zástupce 22. 

 Odstavec 2 ukládá přijímajícímu státu speciální povinnost učinit všechna vhodná 

opatření k ochraně místností mise před jakýmkoliv vniknutím nebo poškozením a k 

zabránění jakémukoliv rušení klidu mise nebo újmě na její důstojnosti 23.  VÚDS pojem 

´vhodné opatření´ nekonkretizuje, a proto jeho obsah závisí na povaze hrozby 

místnostem diplomatické mise. Při posuzování vhodnosti případného opatření se přihlíží 

taktéž k faktu, zda si byl přijímající stát vědom neobvyklé hrozby diplomatické misi.  

Zvláštní povinnost ochrany místností mise je tvořena několika dílčími 

povinnostmi. Přijímající stát musí zaprvé prostřednictvím svých orgány podniknout 

takové kroky, kterými předejde neoprávněným vniknutím narušitele do místností mise, 

a pokud o to šéf mise požádá, mají tyto orgány povinnost takového narušitele vykázat či 

jinak vypudit. Tento aspekt se zaměřuje především na prevenci neoprávněného vniknutí 
                                                 
21 Yearbook of the International Law Commision, 1955, vol. II, s. 11. [cit. 28. 1. 2012] Dostupný [online] 
na : <http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/1955.htm>. 
22 DENZA, Eileen. Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations. 1. 
vyd. Oxford, Velká Británie: Oxford University Press, 2008, s. 149. 
23 VÚDS čl. 22 odst. 2. 
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do místností diplomatické mise a to neoprávněného vniknutí jak ze strany orgánů 

přijímajícího státu, tak ze strany třetích subjektů 24 . 

Další dílčí povinností je poskytnutí kompenzace za škody vzniklé v příčinné 

souvislosti s porušením povinnosti zabránit neoprávněnému vniknutí narušitelů do 

místností mise nebo jejímu poškození ze strany přijímajícího státu 25.  

 Pokud dojde k neoprávněnému vniknutí a do místností mise a jejich poškození, 

je zjevné, že přijímající stát nesplnil svou povinnost vyplývající pro něj z čl. 22 odst. 2 

VÚDS, a proto mu vzniká sekundární povinnost sankční povahy poskytnout poškozené 

straně náhradu škody. Povinnost k náhradě způsobených škod byla uložena v Případu 

diplomatického a konzulárního personálu v Teheránu, kdy Mezinárodní soudní dvůr ve 

svém rozsudku poměrem hlasů 12:3 rozhodl, že vláda Islamistické republiky Irán má 

povinnost poskytnout vládě USA kompenzace za újmy jí způsobené událostmi 

započatými dne 4. 11. 1979 26.  

Přijímající stát má dále na základě čl. 22 odst. 2 VÚDS povinnost zabránit, aby 

byl jakkoliv narušen klid diplomatické mise, a zabránit jakékoliv újmě na její 

důstojnosti. Tato povinnost má svůj význam především ve vztahu k demonstracím 

konaným před ambasádami vysílajících států coby prostředku vyjádření nesouhlasu 

obyvatel přijímajícího státu s politikou daného vysílajícího státu 27. Přijímající stát má 

však vedle povinnosti uložené mu čl. 22. odst. 2 VÚDS také povinnost zajistit dodržení 

ústavně zaručených práva svobody projevu a svobody shromažďování.  

Projevem nedotknutelnosti místností mise je taktéž zákaz osobního doručování 

úředních nařízení a předvolání k soudu v prostorách diplomatické mise. K porušení 

nedotknutelnosti dojde i v případě, že doručovatel nevstoupí do místnosti mise a předá 

dokument na prahu místnosti mise 28. Pokud je třeba osobně doručit úřední či soudní 

dokument, musí být takové doručení realizováno diplomatickou cestou.  

Vzhledem ke skutečnosti, že veškeré výsady a imunity jsou poskytován za 

účelem účinného výkonu funkcí diplomatických misí a zastoupení, zapovídá čl. 41 odst. 

                                                 
24 DENZA, Eileen., op. cit., p. 165. 
25 Ibid., p. 165. 
26 United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, Judgment, I. C. J. Reports 1980 s. 45 p. 5. [cit. 
20. 11. 2011] Dostupné [online] na: < http://www.icj-cij.org/docket/files/64/6291.pd >. 
27 DENZA, Eileen., op. cit., p. 169. 
28 Yearbook of the International Law Commision, 1958, vol. II, s. 9. 



 

 

 

3 VÚDS užití místností mise způsobem neslučitelným s jejími funkcemi stanovenými 

články VÚDS, pravidly obecného mezinárodního práva nebo bilaterálnímu dohodami 

uzavřenými mezi vysílajícím a přijímajícím státem 29. Místností mise musí být užíváno 

způsobem, který neporušuje vnitrostátní právo přijímajícího státu a který nezneužívá 

místnosti mise k činnostem, jež nejsou výkonem diplomatických funkcí. 

Pro zajištění ochrany osoby diplomatického zástupce, na niž se v této práci 

zaměřuji, má článek 22 dále význam ve spojení s článkem 30, který v odstavci 1 

stanoví, že soukromé obydlí diplomatického zástupce požívá stejné nedotknutelnosti a 

stejné ochrany jako místnosti mise. Tímto ustanovením jsou povinnosti přijímajícího 

státu ve vztahu k místnostem mise rozšířeny i na soukromé obydlí diplomatického 

zástupce. 

Soukromým obydlím diplomatického zástupce jsou dle VÚDS míněny obytné 

místnosti odlišné od místností mise. Komise ve svém komentáři k návrhu článků VÚDS 

podřadila pod pojem soukromé obydlí i takové obydlí, kde se diplomatický zástupce 

zdržuje přechodně, neboť nedotknutelnost soukromého obydlí diplomatického zástupce 

je odvozena od jeho osobní nedotknutelnosti 30. 

Článkem 30 odst. 1 VÚDS je tak soukromému obydlí diplomatického zástupce 

zajištěna ta samá míra ochrana poskytovaná ze strany přijímajícího státu jako 

místnostem diplomatické mise používaným výlučně pro oficiální účely.    

2.1.2 Článek 29 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích 
 

Článek 29 VÚDS zní:  Osoba diplomatického zástupce je nedotknutelná. 

Diplomatický zástupce nesmí být žádným způsobem zatčen nebo zadržen. Přijímající 

stát s ním bude jednat s náležitou úctou a učiní všechna vhodná opatření, aby zabránil 

každému útoku proti jeho osobě, svobodě nebo důstojnosti 31. 

Článek 29 VÚDS zakotvuje nejstarší a stěžejní zásadu diplomatického práva, jíž 

je zásada osobní nedotknutelnosti diplomatického zástupce. Institutem osobní 

nedotknutelnosti diplomatického zástupce je zajišťován nerušený výkon funkce 
                                                 
29 VÚDS čl. 41 odst. 3. 
30 Yearbook of the International Law Commision, 1958, Vol. II, s. 98. [cit. 13. 11. 2011] Dostupné 
[online] na:  <http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/1958.htm>. 
31 VÚDS čl. 29. 

http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/1958.htm


 

 

 

diplomatického zástupce v souladu s tzv. funkční teorií 32, podle níž jsou diplomatičtí 

zástupci vyňati z působnosti vnitrostátního procesního práva přijímajícího státu v zájmu 

účinného plnění svých funkcí 33.  

Osobní nedotknutelnost, tedy neporušitelnost fyzické i psychické integrity 

diplomatického zástupce, je zajištěna jednak povinností přijímajícího státu nevykonávat 

nad diplomatickým zástupcem svou suverénní moc, tedy povinnost spočívající v non 

facere, a jednak povinností přijímajícího státu zajistit diplomatickému zástupci speciální 

ochranu před opatřeními, jež by zahrnovala jeho přímé donucení působící 

diplomatickému zástupci fyzickou újmu, tedy povinnost spočívající ve facere 34. Právě 

vzhledem ke kombinaci těchto dvou povinností protikladné povahy, je osobní 

nedotknutelnost považována za imunitu sui generis 35. 

Princip osobní nedotknutelnosti diplomatického zástupce je principem 

absolutním, byť v návrhu článků předloženém zvláštním zpravodajem Komisi, a též v 

komentáři Komise k návrhu čl. 27  36 předloženém v r. 1958 Valnému shromáždění, je 

uvedena možnost použít proti diplomatickému zástupci sebeobranu či jiné nutné 

opatření, které mu zabrání v porušení zákona 37. Samotná VÚDS nicméně žádnou 

výslovnou výhradu umožňující prolomení zásady osobní nedotknutelnosti za okolností, 

kdy hrozí, že diplomatický zástupce spáchá trestný čin nebo přestupek, neobsahuje. 

Zvláštní zpravodaj A. E. F. Sandström na 10. schůzi Komise považoval znění článku 

bez takové výslovné výhrady za dostačující a případné nejasnost měly být vypořádány 

v komentáři k návrhu článků 38.  

Během Vídeňské konference v r. 1961 byl ze strany Číny předložen 

pozměňovací návrh, kterým Čína požadovala, aby byl do textu Úmluvy začleněn úryvek 

z komentáře Komise k návrhu článků úmluvy, který stanovil možnost prolomení zásady 

osobní nedotknutelnosti v případech sebeobrany či jiného opatření nutného k zabránění  

                                                 
32 Jako autor této teorie je uváděn Cornelius van Bynkershoek. 
33 ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P. , op. cit. , s. 461. 
34 Yearbook of the International Law Commision, 1958, vol. II, str. 97.  
35 PRZETACZNIK, Franciszek. Protection of Officials of Foreign States According to International Law. 
London:BRILL,1983, s. 9. 
36 Yearbook of the International law Commision, 1958, Vol. II, s. 97. 
37 Ibid., s. 97. 
38 Ibid., s. 97. 



 

 

 

páchání trestného činu či přestupku diplomatickým zástupcem. Tento pozměňovací 

návrh byl odmítnut 39.  

Článek 29 dále, vedle proklamace osobní nedotknutelnosti diplomatického 

zástupce, obsahuje výše zmíněné jednotlivé aspekty této zásady.  

Úmluva zapovídá zatčení či zadržení diplomatického zástupce příslušnými 

orgány přijímajícího státu a to jakýmkoliv způsobem. Pokud tedy příslušné orgány 

přijímajícího státu zadrží osobu, u níž se poté prokáže, že požívá osobní 

nedotknutelnosti coby diplomatický zástupce, musí být urychleně propuštěna. Pokud se 

jedná o osobu, o níž je známo, že požívá výsadu osobní nedotknutelnosti, může být 

nanejvýše vyzvána, aby doprovodila příslušné orgány přijímajícího státu k ověření jeho 

totožnosti a postavení diplomatického zástupce, nesmí však být za tímto účelem 

zadržena, zatčena či být jakýmkoliv způsobem přinucena 40. 

 Ze zákazu zatknout či zadržet diplomatického zástupce je připuštěna výjimka 

v případě sebeobrany či jiného opatření nutného pro záchranu lidského života. 

Mezinárodní soudní dvůr v případu Diplomatického a konzulárního personálu USA vs. 

Irán 1979 stanovil, že: „dodržení zásady nedotknutelnosti diplomatického zástupce 

neznamená, že diplomatický zástupce, přistižený při napadení či jiném porušení zákona, 

nemůže být policií přijímajícího státu krátkodobě zatčen za účelem předejití spáchání 

určitého zločinu“ 41. Takový diplomatický zástupce však nebude souzen příslušným 

orgánem přijímajícího státu, nýbrž bude prohlášen v souladu s čl. 9 VÚDS za osobu 

nežádoucí, tzv. persona non grata 42.  

 Článek 29 je doplněn ustanovením čl. 41 VÚDS, které zakotvuje pro osoby 

požívající výsady a imunity povinnost  dbát, s výjimkou svých výsad a imunit, zákonů a 

předpisů přijímajícího státu. Jsou rovněž povinny nevměšovat se do vnitřních záležitostí 

tohoto státu 43. 

                                                 
39 U. N. Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities, Vienna, Austria, 2 March – 14 April 
1961. Official Records. Geneva, 1962, vol. I., s. 160. [citováno 15. 1. 2012] Dostupné [online] na: 
<http://untreaty.un.org/cod/diplomaticconferences/diplintercourse-1961/vol_I_e.html>. 
40 SATOW, Ernest Mason. Satow´s diplomatic practice. 1. Ivor Roberts. Oxford (Velká Británie): Oxford 
University Press, 2009, p. 123.   
41 DENZA, Eileen., op. cit. , p. 267. 
42 ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P., op.cit. , s. 39.  
43 VÚDS čl. 41. 

http://untreaty.un.org/cod/diplomaticconferences/diplintercourse-1961/vol_I_e.html


 

 

 

Přijímající státu má dále povinnost jednat s diplomatickým zástupcem 

s náležitou úctou a učinit všechna vhodná opatření, aby zabránil útokům proti osobě, 

svobodě či důstojnosti diplomatického zástupce.  

Povinnost přijímajícího státu zacházet s diplomatickým zástupcem s náležitou 

úctou byla nejprve formulována v 1. zprávě o diplomatických stycích a imunitách 

předložené Komisi 21. 4. 1950 zvláštním zpravodajem. V článku 17 nazvaném Osobní 

nedotknutelnost diplomatického zástupce byla jednak zakotvena dosud obyčejová 

zásada mezinárodního práva veřejného osobní nedotknutelnosti a jednak byla stanovena 

povinnost přijímajícího státu poskytnout diplomatickému zástupci všechny prostředky 

nezbytné k výkonu funkce v souladu s VÚDS, povinnost zabezpečit, že bude s 

diplomatickým zástupcem jednáno s náležitou úctou, a učinit všechna vhodná opatření 

k zabránění útoků proti jeho osobě, svobodě a důstojnosti 44.  

 Povinnost jednat s diplomatickým zástupcem s náležitou úctou implikuje 

povinnost orgánů přijímajícího státu nezasahovat svými akty do osobní nedotknutelnosti 

diplomatického zástupce. Komise takovýto výklad ustanovení ukládající povinnost 

jednat s diplomatickým zástupcem s náležitou úctou potvrdila ve svém komentáři 

k návrhu článků přijatém během jeho 10. zasedání, kdy stanovila, že: „Z hlediska 

přijímajícího státu implikuje tato nedotknutelnost, stejně jako v případě místností mise, 

povinnost respektovat a zajistit respekt osobě diplomatického zástupce“ 45.  

Přijímající stát je povinen podniknout: „všechny přiměřené kroky k zajištění 

ochrany diplomatického zástupce, včetně ustanovení speciální stráže, pokud to okolnosti 

vyžadují“46. Co je vhodné a přiměřené opatření v článku 29 VÚDS, vzhledem 

k různorodosti možných útoků na diplomatické zástupce, stanoveno není. Vhodnost a 

přiměřenost opatření přijímajícího státu tak musí být určována s ohledem na okolnosti, 

za nichž je takové opatření vyžadováno, a to dohodou mezi vysílajícím a přijímajícím 

státem. Použitím výrazu „vhodný “ (appropriate), kterým byl v textu článku na návrh 

belgického zmocněnce během Vídeňské konference, v r. 1961, nahrazen původní výraz 

„ rozumný“ (reasonable), byly stanoveny meze povinnosti ochrany pro přijímající stát47.  

                                                 
44 Yearbook of the International Law Commision, 1958, Vol. II, s. 97. 
45  Ibid., s. 97. 
46 Ibid., s. 97. 
47 U. N. Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities, 1962, vol. I., s. 190. 



 

 

 

Přijímající stát tak není povinen učinit všechna možná opatření k zajištění 

ochrany diplomatického zástupce, ale pouze ta, jež jsou uznána po dohodě s vysílajícím 

státem jako vhodná. Na základě případu únosu německého velvyslance hraběte von 

Spretiho v Guatemale v r. 1970, bylo mezi státy, jež jsou smluvními stranami VÚDS, 

dosaženo shody, dle které mezi vhodná a přiměřená opatření k ochraně diplomatického 

zástupce nepatří přistoupení na požadavky únosců v případě únosu diplomatického 

zástupce48. 

Mnohé státy pro splnění své povinnosti ochrany diplomatických zástupců 

stanovily trestní odpovědnost pachatele takového útoku a zavedly přísné tresty pro 

jejich potrestání, samotná VÚDS po smluvních stranách nic takového nevyžaduje49. 

Přijímající stát má dále povinnost zajistit ochranu nejen osoby a osobní svobody 

diplomatického zástupce, ale také ochranu jeho důstojnosti 50. Tato dílčí povinnost 

přijímajícího státu má zajistit ochranu diplomatického zástupce před urážlivým 

jednáním. Rozsah povinnosti přijímajícího státu chránit diplomatického zástupce či 

hlavu jiného státu před urážlivými projevy je limitován právem na svobodu projevu 

garantovaným národní ústavou 51.  

V souladu s čl. 47 VÚDS mohou státy rozsah výsad a imunit stanovených 

VÚDS derogovat, neboť přijímající stát může aplikovat některé z ustanovení VÚDS 

omezeně. Stejně tak na základě zvyklosti nebo dohody si státy mohou vzájemně 

poskytovat příznivější zacházení, než je požadováno ustanoveními VÚDS 52. 

Trvání osobní nedotknutelnosti diplomatického zástupce je, stejně jako trvání 

dalších diplomatických výsady a imunity, omezeno v souladu s čl. 39 VÚDS na časové 

období od okamžiku vstupu osoby, jež má nárok na diplomatické výsady a imunity, na 

území přijímajícího státu, případně, pokud už se na něm daná osoba nachází, od 

okamžiku oznámení jejího jmenování MZV či jinému dohodnutému ministerstvu 

přijímajícího státu do okamžiku, kdy osoba, jíž skončil výkon funkce, s níž jsou spojeny 

                                                 
48 SATOW, Ernest Mason, op. cit., s. 124. 
49 Ibid. 
50 VÚDS čl. 29. 
51 SATOW, Ernest Mason.,  op. cit., p. 125.  
52 VÚDS čl. 47. 



 

 

 

výsady a imunity, opustí území státu, nebo po uplynutí rozumné doby, v níž tak měla 

učinit. Výsady a imunity trvají do této doby i v případě ozbrojeného konfliktu 53. 

2.2. Vídeňská úmluva o konzulárních stycích 
 

Preventivní ochrana osob konzulárních úředníků z povolání je ve Vídeňské 

úmluvě o konzulárních stycích (dále VÚKS) upravena články 31, 40 a 41.  

Konzulárním úředníkem je dle čl. 1 odst. 1 písm. d) VÚKS  každá osoba, včetně 

vedoucího konzulárního úřadu, pověřená v této funkci výkonem konzulárních funkcí. 

Ustanovení Hlavy II. VÚKS, která zahrnuje úpravu osobní nedotknutelnosti 

konzulárních úředníků, se v souladu s čl. 1 odst. 2 budou aplikovat pouze na konzulární 

úředníky z povolání 54. Konzulární úředníci z povolání jsou zaměstnanci výlučně státu a 

jsou jmenování hlavou státu či ministrem zahraničních věcí 55. Článkem 53 jsou výsady 

a imunity, které požívají konzulární úředníci z povolání, vztaženy taktéž na jejich 

rodinné příslušníky a dále na členy jejich soukromého personálu, tedy osoby 

zaměstnané výlučně v soukromých službách člena konzulárního úřadu. 

Institut osobní nedotknutelnosti není ve VÚKS obsažen v jediném článku, jako 

je tomu u VÚDS. Ve VÚDS  jsou oba aspekty osobní nedotknutelnosti diplomatického 

zástupce spojeny dohromady v článku 29. 

Naproti tomu ve VÚKS zcela chybí ustanovení konstatující osobní 

nedotknutelnost konzulárního úředníka. Povinnost přijímajícího státu zacházet 

s konzulárním úředníkem s náležitou úctou a poskytnout konzulárnímu úředníkovi 

ochranu před útoky proti jeho osobě, svobodě či důstojnosti, je obsažena samostatně 

v článku 40. Druhý aspekt osobní nedotknutelnosti, tedy zákaz zatčení či zadržení 

konzulárního úředníka, je rozpracován v článku 41 VÚKS.   

Před přijetím VÚKS v r. 1963, byly prameny konzulárního práva, vedle 

vnitrostátních právních předpisů upravujících výkon konzulárních funkcí, mezinárodní 

                                                 
53 Ibid čl. 30. 
54 VÚKS čl. 1 odst. 2. 
55 FELTHAM, Ralph G. Příručka diplomata. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2003, s. 
72. 



 

 

 

obyčeje a bilaterální konzulární dohody či jiné mezinárodní úmluvy uzavírané mezi 

státy 56.  

Vztah mezi VÚKS a jinými mezinárodními smlouvami uzavřenými před jejím 

přijetím upravuje čl. 73, který v odstavci 1 zaručuje ponechání stávajících smluv 

uzavřených mezi smluvními stranami VÚKS v platnosti. Odstavec 2 umožňuje sjednat 

si i po přijetí VÚKS mezi jejími smluvními stranami další mezinárodní dohody, kterými 

budou ustanovení VÚKS potvrzena, doplněna, rozšířena či rozmnožena. 

 Například konzulární úmluva mezi ČSSR a USA uzavřená dne  9. července 

1973 v Praze sice vychází z ustanovení VÚKS, sjednaný rozsah výsad a imunit, jenž je 

na základě konzulární úmluvy poskytován konzulárním úřadům a úředníkům, je širší 

než jaký poskytuje VÚKS 57.  

VÚKS tedy obsahuje svou povahou obecná ustanovení a článkem 73 je 

umožněno, aby na těchto obecných ustanoveních byla budována podrobnější úprava 

bilaterálních konzulárních vztahů, a tím i rozvíjena právní úprava konzulárních vztahů. 

2.2.1 Článek 31 Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích 
 

Stejně jako u diplomatických zástupců přispívá významně k zajištění osobní 

bezpečnosti konzulárních úředníků institut nedotknutelnosti konzulárních místností 

zakotvený článkem 31 VÚKS.  

Na rozdíl od nedotknutelnosti místností diplomatické mise jsou konzulární 

místnosti nedotknutelné jen v rozsahu, který stanovuje VÚKS  v čl. 31 odst. 2. V něm 

vymezený rozsah nedotknutelnosti konzulárních místností je kompromisem mezi 

zastánci absolutní nedotknutelnosti a zastánci podmíněné nedotknutelnosti na Vídeňské 

konferenci v r. 1963 58. Komise se ve svém návrhu přiklonila k absolutní 

                                                 
56 BUREŠ, Pavel a Ondřej SVAČEK. Porovnání právní úpravy konzulárního práva ve vybraných zemích. 
2009, s. 5. Výzkumný projekt  RM 06/01/08. Ministerstvo zahraničních věcí. [cit. 8. 2. 2012]. Dostupné 
[online] na: 
<http://www.mzv.cz/file/451868/Porovnani_pravni_upravy_konzularniho_prava_Ve_vybranych_zemich
_EU___zkracena_verze.pdf>. 
57 Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými, 
vyhláška 28/1988 Sb. 
58 LEE, Luke T. a Quigley JOHN. Consular Law and Practice. Oxford, Velká Británie: Oxford 
University Press, 2008, s. 358. 



 

 

 

nedotknutelnosti, když formulovala článek 30 návrhu stejně jako čl. 22 VÚDS 59. 

Navrhovaná absolutní nedotknutelnost konzulárních místností byla členy Komise 

odůvodňována tím, že konzulární úředníci na vysokých postech nesou srovnatelnou či 

dokonce větší zodpovědnost než šéf diplomatické mise v některém menším státě 60. 

Tento kompromis konzulárním místnostem sice zaručuje nedotknutelnost jako 

takovou, pokud tedy chtějí orgány přijímajícího státu vstoupit, potřebují souhlas 

vedoucího konzulárního úřadu, nicméně tato nedotknutelnost je omezena pouze na ty 

části objektu, které slouží pracovním účelům 61. Pokud však vypukne v těchto 

prostorách požár nebo jiná pohroma, při níž je nutné okamžitě zasáhnout, mohou 

příslušné orgány přijímajícího státu vstoupit i do těch místností, jež požívají 

nedotknutelnost, protože jsou využívány výlučně pro služební účely, i bez faktického 

souhlasu vedoucího konzulárního úřadu, neboť dle VÚKS se v takovýchto případech 

jeho souhlas předpokládá 62. Tato výjimka v případě místností diplomatické mise 

připuštěna nebyla. S ohledem na čl. 73 odst. 2 VÚKS však může být i konzulárním 

místnostem bilaterální konzulární úmluvou poskytnuta absolutní nedotknutelnost, 

nepřipouštějící žádnou výjimku pro případný vstup bez souhlasu vedoucího 

konzulárního úřadu. 

Důvody odlišnosti rozsahu nedotknutelnosti místností je možné spatřovat jednak 

v rozdílných funkcích, které plní diplomatické mise 63 a konzulární úřady 64, a jednak i 

v praktických ohledech, neboť ambasády jsou nejčastěji samostatné oddělené objekty, 

zatímco konzulární úřady bývají součástí kancelářských komplexů, kde je tudíž 

obtížnější případný požár či jiné nebezpečí zvládnout a je tak obecným zájmem chránit 

nejen konzulární místnosti, ale i místnosti s nimi sousedící.  

Čl. 31 odst. 3 VÚKS ukládá přijímajícímu státu ve vztahu ke konzulárním 

místnostem sloužícím výlučně ke služebním účelům, zvláštní povinnost podniknout 

všechna přiměřená opatření k ochraně konzulárních místností proti každému napadení 

                                                 
59 Yearbook of the International Law Commision, 1961, vol. II, s. 109. [cit. 13.11.2011] Dostupné 
[online] na < http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/1961.htm>. 
60  SEN, B. A diplomat´s handbook of international law and practice. 3. vyd. Nizozemsko: Martinus 
Nijhoff Publishers, 1988, s. 283.  
61 VÚKS čl. 31 odst. 2. 
62 VÚKS čl. 31 odst. 2. 
63 VÚDS čl. 3 odst. 1. 
64 VÚKS čl. 5. 
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nebo poškození, a dále aby bylo zabráněno každému rušení klidu konzulárního úřadu 

nebo újmě na jeho důstojnosti. To v praxi, stejně jako je tomu u místností diplomatické 

mise, znamená především zajistit ochranu objektů, v nichž se konzulární místnosti 

nacházejí, pro případy demonstrací konaných většinou jako výraz protestu proti politice 

vysílajícího státu 65. Zajištění této ochrany je realizováno buď prostřednictvím 

vnitrostátního zákonodárství, nebo je určení přiměřených opatření k ochraně 

konzulárních místností ponecháno na úvaze příslušného bezpečnostního sboru. 

Stejně jako u povinnosti zajistit ochranu prostor diplomatické mise dle čl. 22 

odst. 2 VÚDS, má přijímající stát, vedle povinnosti zvláštní ochrany konzulárních 

místností, i nadále povinnost garantovat práva svobody projevu a svobody 

shromažďování. VÚKS v této souvislosti po smluvních státech nepožaduje zabránění 

konání veškerých demonstrací před konzuláty vysílajících států, nicméně pokud při 

demonstraci dojde k použití násilí proti konzulátu a toto použití mohlo být vzhledem 

k okolnostem předvídáno, může se vysílající stát dovolávat porušení povinnosti zvláštní 

ochrany konzulárních místností, zaručené čl. 31 odst. 3 VÚKS a povinnosti ochrany 

osoby konzulárního úředníka zaručené čl. 40 VÚKS 66. 

 Odlišnost mezi nedotknutelností diplomatických a konzulárních prostor je dále 

dána v čl. 31 odstavcem 4, který umožňuje vyvlastnění konzulárních místností, jejich 

zařízení, majetku konzulárního úřadu a jeho dopravních prostředků pro účely národní 

obrany nebo veřejné potřeby, avšak za předpokladu, že jsou podniknuty všechny možné 

kroky k zabránění narušení výkonu konzulárních funkcí a vysílajícímu státu musí být za 

vyvlastněné konzulární místnosti vyplacena okamžitá, přiměřená a efektivní náhrada. 

Naproti tomu však nemohou být tyto objekty pro výše uvedené účely zabrány z moci 

úřední 67.  

 Oproti VÚDS není nedotknutelnost konzulárních místností vztažena též na 

soukromá obydlí konzulárních úředníků, přestože v praxi jsou soukromé byty 

konzulárních úředníků situovány ve stejných budovách jako konzulární kanceláře a tak 

se jim dostává podobného zacházení jako služebním místnostem. Těmto objektům je 
                                                 
65 Gruzínci budou demonstrovat před ruským konzulátem v Brně. IHNED.cz 15. 8. 2008. [cit. 16. 2. 2012] 
Dostupné [online] na <http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-26436550-gruzinci-budou-demonstrovat-pred-
ruskym-konzulatem-v-brne>. 
66 LEE, Luke T. a Quigley JOHN., op. cit., s. 374. 
67 VÚKS čl. 31 odst. 4. 
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přiznávána nedotknutelnost jen na základě některých bilaterálních konzulárních smluv, 

případně ve vnitrostátním právním řádu 68.  

 Výklad čl. 31 neumožňuje, stejně jako je tomu dle čl. 22 VÚDS, osobní 

doručování úředních dokumentů orgány přijímajícího státu před nebo do konzulárních 

místností bez souhlasu vedoucího konzulárního úřadu. Výjimka stanovená č. 31 odst. 2 

VÚKS platí jen pro případ požáru nebo jiné pohromy vyžadující okamžité ochranné 

akce. Praxe mezi smluvními státy tento výklad následuje a podporuje. 

2.2.2 Článek 40 Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích 
 

Ochrana konzulárních úředníků: Přijímající stát bude jednat s konzulárními 

úředníky s náležitou úctou a učiní všechna vhodná opatření, aby zabránil každému 

útoku proti jejich osobě, svobodě nebo důstojnosti 69.   

Ke konečnému znění čl. 40 VÚKS, který zakotvuje povinnost přijímajícího státu 

poskytnout konzulárním úředníkům ochranu, vedla dlouhá cesta. Ve zprávě o 

konzulárních stycích a imunitách, kterou dne 15. 4. 1957 předložil KMP zvláštní 

zpravodaj Jaroslav Žourek, ukládal článek 20, týkajícího se ochrany a imunity 

konzulárních zástupců, přijímajícímu státu povinnost zajistit konzulárním zástupcům a 

konzulárnímu personálu výsady a imunity, stanovené již existujícími úmluvami a 

předkládaným návrhem články, a zajistit konzulárním zástupcům, konzulárnímu 

personálu a konzulárním prostorám ochranu a zabezpečení před útoky 70.   

Dne 30. 3. 1960 předložil zvláštní zpravodaj KMP druhou zprávu o konzulárních 

stycích a imunitách, v níž se zaměřil výhradně na otázku osobní nedotknutelnosti 

konzulů a jejich imunitu z trestní jurisdikce 71. Ve shrnutí zprávy zvláštní zpravodaj 

uvedl návrh článku nazvaného Osobní nedotknutelnost.  

 Návrh článku se zaměřuje především na jeden z aspektů institutu osobní 

nedotknutelnosti a to na zákaz zatčení konzulárního úředníka či na jeho vzetí do vazby, 

s výjimkou případu, kdy je konzulární úředník přistižen při páchání trestného činu proti 
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životu či osobní svobodě druhého. Pokud však konzulární úředník spáchá přestupek, za 

který je mu možné uložit trest odnětí svobody s dolní hranicí jeden rok, nesmí být 

konzulární úředník za tento čin poslán do vězení či jinak omezen na své osobní svobodě 

pro účely výkonu rozsudku soudu 72. V případě trestního řízení vedeného proti 

konzulárnímu úředníkovi, nesmí být tento žádným způsobem nucen k účasti v řízení 

před soudem 73.  

V květnu roku 1961 zvláštní zpravodaj předložil v pořadí 3. zprávu o 

konzulárních stycích a imunitách, v níž se zabýval komentáři, které předložili vlády 

členských států k návrhu článků vypracovaných KMP.  

V konečném návrhu článků KMP, přijatého během jejího 13. zasedání v r. 1961 

a předloženého Valnému shromáždění OSN, čl. 40 obsahoval souvětí, dle kterého měl 

přijímající stát povinnost zvláštní ochrany konzulárních úředníků, odůvodněnou jejich 

oficiálním postavením74. Pozměňovací návrh, předložený USA během Vídeňské 

konference o konzulárních stycích v r. 1963 75,  jímž byla tato věta vypuštěna, byl přijat 

v poměru 37:22, 11 zemí se zdrželo hlasování 76. USA předložily tento pozměňovací 

návrh z důvodu zachování souladu čl. 40 VÚKS s čl. 29 VÚDS, neboť předmětná věta 

by tak ukládala přijímajícím státům dokonce rozsáhlejší povinnost ochrany 

konzulárních úředníků, než je tomu u diplomatických zástupců 77.  

Povinnost poskytnout ochranu konzulárnímu úředníkovi, tedy povinnost konat 

(facere), spočívá primárně na přijímajícím státu.  Stejně jako v čl. 29 VÚDS není ani 

v čl. 40 specifikováno, co se rozumí vhodnými opatřeními, jejich obsah tak musí být 

určen s ohledem na povahu konkrétní situace, v níž je ohrožena fyzická či psychická 

integrita konzulárního úředníka. Splnění této povinnosti ochrany konzulárního úředníka 

před přímým psychickým či fyzickým donucením je v souladu s preambulí VÚKS 

předpokladem pro nerušený výkon funkce konzulárního úředníka.  

                                                 
72 Ibid., s. 18 odst. 1. 
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Formulace čl. 40 týkající se povinnosti jednat s konzulárními úředníky 

s náležitou úctou je totožná s formulací článku 29 VÚDS stanovující pro přijímající stát 

identickou povinnost pro jednání s diplomatickým zástupcem.  Toto ustanovení tak 

rovněž implikuje povinnost orgánů přijímajícího státu zdržet se jednání, kterým by 

zasahovaly do osobní nedotknutelnosti konzulárního úředníka. 

 Povinnost orgánů přijímajícího státu zdržet se zásahů porušujících osobní 

nedotknutelnosti byla ještě před kodifikací uznávána jak v praxi mezi jednotlivými 

státy, tak též v nauce o mezinárodním právu. KMP ve svém komentáři k návrhům 

článků k povinnosti jednat s konzulárním úředníkem s náležitou úctou uvedla, že tato 

povinnost „ musí být považována za součást mezinárodního obyčejového práva“ 78.  

Tím, že byla tato povinnost zahrnuta do kodifikace jak konzulárního, tak 

diplomatického práva, stala se pozitivně-právním pravidlem, závazným pro smluvní 

strany obou Vídeňských úmluv. 

2.2.3 Článek 41 Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích 
  

Přestože je osobní nedotknutelnost konzulárního úředníka pojednávána už 

článkem 40 VÚKS, až článek 41 je přímo nazván Osobní nedotknutelnost konzulárních 

úředníků.  

Jeho text zní: „1. Konzulární úředníci nesmí být zatčeni nebo vzati do vazby, leč 

v případě těžkého zločinu a na základě rozhodnutí příslušného soudního orgánu. 

2. S výjimkou případu uvedeného v odstavci 1 tohoto článku nesmí být 

konzulární úředníci uvězněni nebo nesmí být omezena jejich osobní svoboda, leč při 

výkonu soudního rozhodnutí, které nabylo právní moci. 

3. Konzulární úředník se musí dostavit k příslušným orgánům v případě, že je 

proti němu zahájeno trestní řízení. Řízení se však bude provádět s náležitým ohledem na 

jeho osobu, odůvodněným jeho úředním postavením, a s výjimkou případu uvedeného v 

odstavci 1 tohoto článku, způsobem, který by co nejméně narušil výkon konzulárních 

funkcí. V případě, že za okolností uvedených v odstavci 1 tohoto článku je nutné vzít 
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konzulárního úředníka do vazby, musí být řízení proti němu zahájeno v co nejkratší 

době “ 79.  

Odstavec 1 konzulárním úředníkům propůjčuje, na rozdíl od diplomatických 

zástupců, pouze omezenou osobní nedotknutelnost a to vzhledem k možnosti 

konzulárního úředníka zadržet či zatknout za předpokladu, že jsou kumulativně splněny 

dvě podmínky – konzulární úředník spáchá těžký zločin a o jeho zatčení či vzetí do 

vazby rozhodne k tomu příslušný soudní orgán. Na rozdíl od jurisdikční imunity se 

osobní nedotknutelnost vztahuje na veškerá jednání konzulárního úředníka kromě výše 

uvedené výjimky (tedy krom jednání, jímž spáchá těžký zločin), to znamená i na 

jednání, jež nesouvisí s výkonem funkce konzulárního úředníka. 

   Klíčovým pojmem výjimky z osobní nedotknutelnosti je výraz ‚těžký zločin‘. 

KMP ve svém návrhu článků původně pracovala s dvěma možnostmi určení povahy 

trestného činu, pro který je možné konzulárního úředníka zadržet či zatknout. V prvém 

případě se výjimka měla uplatnit, pokud konzulární úředník spáchal trestný čin, za který 

mu bylo možno uložit trest odnětí svobody s dolní hranicí minimálně 5 let80.  V druhém 

případě pak mohl být konzulární úředník zatčen či zadržen, pokud spáchal těžký zločin. 

Tato varianta byla členy KMP zvolena.  

 VÚKS  význam pojmu ´těžký zločin´ neurčuje, různé definice je možné nalézt 

v národním právu států, jež jsou smluvními stranami VÚKS, a dále v bilaterálních 

konzulárních úmluvách uzavíraných mezi státy ještě v období před přijetím VÚKS v r. 

1963.  

 I když konzulární úředník spáchá těžký zločin, pro uplatnění výjimky z 

jeho osobní nedotknutelnosti musí přistoupit ještě druhá podmínka a to rozhodnutí 

příslušného soudního orgánu o jeho zadržení či zatčení. Tím, že rozhodnutí o zadržení 

či zatčení konzulárního úředníka může učinit pouze soudní orgán, je zabráněno zneužití 

této výjimku z osobní nedotknutelnosti vůči konzulárnímu úředníkovi policejními či 

správními orgány 81.  

Stejnou funkci má pak odstavec 2 čl. 40 VÚKS, který má taktéž zabránit 

zneužití možnosti zatknout či zadržet konzulárního úředníka policejními či správními 
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orgány. Dle něj je možné konzulárního úředníka uvěznit či omezit jeho osobní svobodu, 

pouze pokud je to na základě již pravomocného soudního rozhodnutí. 

V případě, že je proti konzulárnímu úředníkovi zahájeno trestní řízení pro 

podezření ze spáchání těžkého zločinu, má pak tento povinnost dostavit se k příslušným 

orgánům. Pro splnění této povinnosti však vůči němu nesmí být užito žádných 

donucovacích opatření  82.  

Vzhledem k tomu, že výsady a imunity jsou konzulárnímu úředníkovi 

propůjčeny za účelem účinného výkonu jeho funkcí a případné trestní řízení vedené 

proti němu by mohlo ohrozit nerušený výkon konzulárních funkcí, stanoví čl. 41 odst. 3 

VÚKS povinnost příslušných orgánů přijímajícího státu provádět trestní řízení 

s ohledem na úřední postavení konzulárního úředníka a tak, aby byl co nejméně narušen 

výkon jemu svěřených konzulárních funkcí. 

K oběma článků upravujících institut osobní nedotknutelnosti konzulárních 

úředníků se vztahuje čl. 53 VÚKS, upravující začátek a konec výsad a imunit 

konzulárního úředníka.  

3. Právní nástroje následné ochrany diplomatických misí a 

zastoupení 
  

Následná ochrana osob diplomatických zástupců a konzulárních úředníků 

spočívá v potrestání pachatelů útoků vedených proti těmto osobám. Mezi právní 

nástroje následné jsem zařadila především multilaterální  Úmluvu o zabránění a trestání 

trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochranu včetně diplomatických 

zástupců, jež je výsledkem činnosti Komise pro mezinárodní právo, a dále zmíním 

nejdůležitější ustanovení Úmluvy o předcházení a potlačování teroristických činů, 

provedených v formě trestných činů proti osobám a s tím spojeným vydíráním, které 

mají mezinárodní dosah 83, Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadel84 a 

                                                 
82 Yearbook of the International Law Commision, 1961, vol. II, s. 27. 
83 Dále jen Úmluva OAS (Organizace amerických státu), přijata ve Washingtonu v r. 1971. 
84 Dále jen Haagská úmluva (1970). 



 

 

 

Úmluvy o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví 85, 

neboť z obsahu jejich ustanovení vycházejí mnohá ustanovení Úmluvy o zabránění a 

trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochranu, včetně 

diplomatických zástupců 86.  Všechny tyto úmluvy lze podřadit pod společnou kategorii 

protiteroristických úmluv. 

3.1 Úmluva o zabránění a trestání trestných činů proti osobám 

požívajícím mezinárodní ochranu včetně diplomatických zástupců 
  

Úmluva o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím 

mezinárodní ochranu včetně diplomatických zástupců 87 (dále jen Úmluva) představuje 

právní nástroj, na jehož základě je diplomatickým zástupcům i konzulárním úředníkům 

poskytována jak preventivní ochrana ve smyslu předcházení páchání trestných činů 

proti jejich osobám, tak ochrana následná ve smyslu právního postihu trestných činů již 

spáchaných. Úmluva je unifikačním právním nástrojem mezinárodního práva trestního, 

přičemž její osobní působnost se vztahuje na osoby diplomatických zástupců, 

konzulárních úředníků a dalších kategorií osob požívajících ochranu dle mezinárodního 

práva. 

 Důvodem pro přijetí Úmluvy, vymezeným v její preambuli, je skutečnost: “ že 

trestné činy proti diplomatickým zástupcům a jiným osobám požívajícím mezinárodní 

ochrany, ohrožující bezpečnost těchto osob, vytvářejí vážnou hrozbu zachovávání 

normálních mezinárodních vztahů, které jsou nezbytné pro spolupráci mezi státy…že 

páchání takových trestných činů vyvolává vážné znepokojení mezinárodního 

společenství…. Státy, které jsou stranami této Úmluvy, jsou přesvědčeny o naléhavé 

potřebě přijmout vhodná a účinná opatření k zabránění a trestání takových trestných 

činů 88. 

                                                 
85 Dále jen Montrealská úmluva (1971). 
86 Yearbook of the International Law Commision, 1972, vol. II, s. 309. [cit. 7. 2. 2012] Dostupné [online] 
na: < http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/1972.htm>. 
87 Úmluva o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně 
diplomatických zástupců, 4. 10. 1978, vyhláška MZV 13/1978 Sb. 
88 Preambule Úmluvy. 

http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/1972.htm


 

 

 

Úmluva představuje způsob realizace obecných ustanovení Vídeňských úmluv 

týkajících se osobní nedotknutelnosti a povinnosti zvláštní ochrany diplomatických 

zástupců a konzulárních úředníků 89. 

 

3.1.1 Pozadí a proces přijetí Úmluvy o zabránění a trestání trestných činů 

proti osobám požívajícím mezinárodní ochranu včetně diplomatických 

zástupců.  
 

Rezolucí č. 2780 z 3. 12. 1971 pověřilo VS OSN Komisi pro mezinárodní právo 

přípravou návrhu článků zabývajících se trestnými činy spáchanými proti 

diplomatickým zástupcům a dalším osobám požívajícím ochranu dle mezinárodního 

práva. Tato rezoluce byla reakcí na množící se případy vražd, únosů a napadení 

diplomatických a konzulárních zástupců v 70. letech 20. století, kdy jen v roce 1970 

bylo provedeno celkem 17 politicky motivovaných únosů diplomatických zástupců 

především západních zemí 90. Jejich účelem bylo přimět vysílající stát vyvinout tlak na 

přijímající stát, aby ten dostál své povinnosti zvláštní ochrany diplomatických zástupců 

a konzulárních úředníků, což v praxi pro přijímající stát znamenalo buď přistoupit na 

požadavky únosců, nebo být obviněn ze strany vysílajícího státu z nesplnění povinností, 

což mohlo vést až k přerušení diplomatických či konzulárních styků mezi dotyčnými 

státy 91. 

Nejtragičtějším případem byl únos diplomatického zástupce Spolkové republiky 

Německo hraběte Karla Maria von Spretiho (1907 - 1970) působícího v Guatemale. 

V době jeho působení zuřila v Guatemale občanská válka, von Spreti byl dne 31. 3. 

1970 unesen členy povstalecké organizace F. A. R (Fuerzas Armadas Rebeldes) při 

cestě z ambasády do své rezidence na předměstí Guatemala City. Po jeho únosu byla 

vláda SRN ujištěna, že ze strany guatemalského ministerstva zahraničí budou 

podniknuty veškerá kroky nutné k osvobození jejich diplomatického zástupce.  

                                                 
89 GA Res. 3166 (XXVIII), December 14, 1973 (Convention on the Prevention and Punishment of Crimes 
against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents). 
90 SATOW, Ernest Mason., op. cit., s. 229. 
91 Ibid., s. 229. 



 

 

 

F. A. R požadovala výměnu hraběte von Spretiho za 25 politických vězňů a 

výkupné 700 tis. amerických dolarů 92. Na tyto požadavky odmítla guatemalská vláda 

přistoupit s poukázáním na to, že čl. 29 VÚDS zakotvující osobní nedotknutelnost 

diplomatického zástupce nevyžaduje k jejímu zajištění to, aby přijímající stát porušil při 

plnění svých povinností z něj vyplývajících svou ústavu, či aby ohrožoval národní 

bezpečnost. Tělo hraběte von Spretiho pak bylo nalezeno s prostřelenou hlavou 

v prázdné boudě v severní části Guatemala City 93. Vláda SRN následně obvinila 

Guatemalu z nesplnění povinnosti vyplývající pro ni z čl. 29 VÚDS. To guatemalská 

vláda odmítla 94. 

S dalšími případy únosů diplomatických zástupců, při nichž vyjednávání 

s únosci vedlo pouze k narůstání jejich politických a finančních požadavků, začaly 

západní státy zaujímat jednotné stanovisko, dle kterého opatření k zajištění osobní 

nedotknutelnosti nezahrnují přistoupení na protiprávní požadavky únosců výměnou za 

propuštění diplomatického zástupce 95.  

Právě vzhledem k stále četnějším útokům se otázkou jejich ochrany zabývala 

nejprve na základě dopisu stálého zástupce Nizozemska při OSN ze dne 5. 5. 1970 Rada 

bezpečnosti. Tento dopis byl poté předán předsedovi Mezinárodního soudního dvora a 

předsedajícímu Komise pro mezinárodní právo.  Předsedající KMP v odpovědi na tento 

dopis upozornil na předchozí práci KMP v oblasti ochrany diplomatických zástupců 

v podobě Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích a zároveň v něm zástupce 

Nizozemska ujistil o trvalém zájmu KMP o toto téma 96. V  r. 1971 KMP rozhodla, že 

pokud ji VS OSN požádá, připraví návrh článků týkajících se prevence a trestání 

trestných činů proti mezinárodně chráněným osobám 97. Na základě tohoto rozhodnutí 

KMP pak  VS OSN výše zmíněnou rezolucí č. 2780 pověřilo Generálního tajemníka 

OSN, aby vyzval členské státy k předložení komentářů k tématu ochrany 

                                                 
92 1970: West German envoy killed by rebels. BBC News 5.4.1970 [cit. 20.12.2011] Dostupné [online] 
na: <http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/april/5/newsid_2522000/2522703.stm.>. 
93 Ibid. 
94 Ibid. 
95 SATOW, Ernest Mason., op. cit., s. 126. 
96 CONVENTION ON INTERNATIONALLY PROTECTED PERSONS: Convention for the preventive 
and punishment of crimes against internationally protected persons, including diplomatic agents. 
In: Inventory of International Nonproliferation Organizations and Regimes, 2012. [cit. 2012-02-08]. 
Dostupné [online] na: http://cns.miis.edu/inventory/pdfs/intlprot.pdf>. 
97 BARKER, J. Craig., op. cit., s. 103. 

http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/april/5/newsid_2522000/2522703.stm
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/april/5/newsid_2522000/2522703.stm
http://cns.miis.edu/inventory/pdfs/intlprot.pdf


 

 

 

diplomatických zástupců a zároveň jí pověřilo KMP k vypracování návrhu článků 

zabývajících se trestnými činy spáchanými proti diplomatickým zástupcům a dalším 

osobám požívajícím ochrany dle mezinárodního práva zpracovaných s ohledem na 

předložené komentáře 98. KMP z důvodu naléhavosti situace namísto obvyklého 

postupu jmenování zvláštního zpravodaje pro tento úkol vytvořila pracovní skupinu. 

Předsedající KMP Richard D. Kearney připravil v již v únoru r. 1972 pracovní 

dokument, jehož obsahem byl návrh celkem 18 článků zabývajících se ochranou osob 

požívajících zvláštní ochranu dle mezinárodního práva, návrh článků na toto téma 

předložilo též Dánsko a Uruguay. Vedle těchto dokumentů bylo při přípravě návrhu 

článků přihlédnuto i k jiným mnohostranným mezinárodním úmluvám, jejichž 

předmětem úpravy je některý z dalších aspektů mezinárodního terorismu99.  

V červnu r. 1972 předložila pracovní skupina Komisi pro mezinárodní právo 

zprávu o své činnosti, jež obsahovala návrh 12 článků o zabránění a trestání zločinů 

spáchaných proti diplomatickým zástupcům a dalším osobám požívajícím 

mezinárodněprávní ochranu. Tyto články pak pracovní skupina v následujících dvou 

zprávách dále revidovala. KMP po projednání návrhu ve světle těchto revizí nakonec 

předběžně tento návrh přijala a rozhodla o jeho předložení VS OSN, jeho 6. právnímu 

výboru a též členským státům k připomínkám100.  

Valné shromáždění po projednání článků  6. právním výborem přijalo Úmluvu o 

zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany 

včetně diplomatických zástupců dne 14. 12. 1973 rezolucí č. 3166. Návrh článků byl 

přijat ve formě rezoluce, k níž je Úmluva připojena, namísto přijetí návrhu ve formě 

úmluvy. Účinnosti nabyla dne 20. 2. 1977.  

                                                 
98 GA Res. 2780 (XXVI), Dec 13, 1971. 
99  Jde např. o tzv. Úmluvu OAS (Convention to Prevent and Punish the Acts of Terrorism taking the 
Form of  Crimes against Persons and  related Extortion that are of International Significance přijatou dne 
2. 2. 1971, či Úmluvu o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost 
civilního letectví podepsanou dne 23. 9. 1971 nebo Úmluvu o potlačení protiprávního zmocnění se 
letadel podepsanou dne 16. 12. 1970. 
100 Yearbook of the International Law Commision, 1972, vol. II, s. 317. 
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3.2 Způsob ochrany poskytovaný Úmluvu o zabránění a trestání trestných 

činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně 

diplomatických zástupců  
 

 V obecné rovině poskytuje Úmluva oprávněným subjektům, určeným v čl. 1 

Úmluvy, ochranu před činy, jež jsou vymezeny článkem 2, a to jejich trestním postihem 

na základě vnitrostátního zákonodárství smluvních států, a dále vzájemnou spoluprací 

smluvních států, jež je nezbytná při předcházení páchání těchto trestných činů a při 

trestání jejich pachatelů 101. Hlavním účelem Úmluvy je zajistit ochranu diplomatickým 

stykům mezi jednotlivými státy před vymezenými trestnými činy, jež ohrožují, případně 

narušují jejich účinné provádění.  

Osobní působnost Úmluvy byla Komisí pro mezinárodní právo určena na 

základě rezoluce VS OSN č. 2780, která ukládala vypracovat návrh článků zabývajících 

se trestnými činy spáchanými proti diplomatickým zástupcům a dalším osobám 

požívajícím zvláštní ochranu dle mezinárodního práva 102. 

 Diplomatičtí zástupci a konzulární úředníci jsou oprávněnými subjekty dle čl. 1 

odst. 2 Úmluvy coby zástupci nebo úřední osoby státu, za předpokladu, že jsou v době a 

na místě, kdy je spáchán trestný čin proti němu, úředním či soukromým místnostem, 

kde pobývá, nebo jeho dopravnímu prostředku, oprávněni požívat v souladu s 

mezinárodním právem zvláštní ochrany proti jakémukoli útoku proti jejich osobnosti, 

svobodě nebo důstojnosti, jakož i členové jejich rodiny žijící s ním v jeho 

domácnosti103.  Pokud je tedy trestný čin spáchán proti takové osobě na místě a v době, 

kdy tato nepožívá ze strany státu, na jehož území se nachází, zvláštní ochranu 

vyplývající pro ni z čl. 29 VÚDS a z čl. 40 VÚKS, ustanovení Úmluvy se na ni 

neaplikují.  

 Osoba, proti níž existují natolik dostatečné důkazy, že je možné na první pohled 

stanovit, že spáchala nebo se podílela na spáchání některého z trestných činů 

                                                 
101 Ibid. 
102 Viz čl. III odst. 2 GA Res. 2780, Dec 3, 1971. 
103 Úmluva čl. 1 odst. 1 písm. b). 



 

 

 

vymezených Úmluvou, je označena jako ‚domnělý pachatel‘ 104. To, zda existují 

dostatečně průkazné důkazy pro stanovení její trestní odpovědnosti, je posuzováno dle 

vnitrostátního práva smluvních států105. Domnělému pachateli je na základě ustanovení 

Úmluvy zaručeno spravedlivé projednání věci ve všech stádiích soudního řízení 

vedeného v souvislosti s některým z trestných činů dle Úmluvy 106. KMP záměrně 

použila výraz ‚spravedlivé projednání‘ pro jeho všeobecnost, neboť jím chtěla vyjádřit 

záruku všech obvyklých práv přiznaných zadrženým či obviněným osobám 107. 

Věcná působnost je vymezena čl. 2 Úmluvy, kdy je na jeho základě trestně 

postihováno úmyslné spáchání vraždy, únosu nebo jiného útoku proti osobnosti nebo 

svobodě osoby požívající mezinárodní ochrany, násilného útoku proti úředním 

místnostem, soukromému obydlí nebo dopravním prostředkům osoby požívající 

mezinárodní ochrany, který může ohrozit její osobnost nebo svobodu108. Dále mají 

smluvní strany Úmluvy povinnost trestně stíhat osobu, jež hrozí jakýmkoliv takovým 

útokem nebo se o jakýkoliv takový útok pokusí. Trestní odpovědnost dle právního řádu 

každého smluvního státu vznikne i pachateli činu, který je svou povahou účastenstvím 

na jakémkoliv takovém útoku109. Čl. 2 Úmluvy jsou tedy kriminalizovány nejčastější 

úmyslné trestné činy páchané proti diplomatickým zástupcům a ostatním osobám 

požívajícím ochranu dle mezinárodního práva. Jde o činy, jež jsou ve většině smluvních 

států trestně stíhány již podle vnitrostátního trestního práva, jejich kriminalizace na 

základě Úmluvy však zdůrazňuje jejich závažnost vzhledem k tomu, že jsou páchány 

proti osobám požívajícím mezinárodní ochranu. 

   Formulace ‚úmyslné spáchání‘ implikuje vyloučení výše uvedených trestných 

činů spáchaných z nedbalosti z věcné působnosti Úmluvy, stejně tak jako z ní vylučuje 

tyto trestné činy za předpokladu, že pachatel neví, že jeho oběť požívá mezinárodní 

ochrany.  

                                                 
104 Ibid čl. 1 odst. 2. 
105 COMMONWEALTH SECRETARIAT. Implementation Kits for Counter-Terrorism, s. 124 . [cit.  
2012-2-20]. Dostupné [online] na: < 
http://www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/Commonwealth_Introduction.pdf>.  
106 Úmluva čl. 9. 
107 Yearbook of the International Law Commision, 1972 vol. II, s. 326. 
108 Ibid., čl. 2. odst. 1. 
109 Ibid., čl. 2 odst. 1 písm. c). 



 

 

 

Smluvním státům je uložena povinnost stanovit ve svém vnitrostátním 

zákonodárství přiměřené tresty za tyto trestné činy s přihlédnutím k jejich závažnému 

charakteru 110. Pokud není u již spáchaných trestných činů vymezených Úmluvou 

splněn požadavek závažnosti, nebudou tyto činy stíhány jako činy trestné dle Úmluvy. 

 Dle ustanovení čl. 2 odst. 1 mají smluvní státy i při splnění svých závazků 

vyplývajících pro ně z Úmluvy, nadále povinnost dodržet také další závazky k ochraně 

osobnosti, svobody a důstojnosti osob požívajících mezinárodní ochranu, jež mají ať už 

na základě mezinárodního obyčejového práva nebo na základě mezinárodní úmluv 111. 

Úmluva představuje právní nástroj, jehož ustanovení mají být převzata 

smluvními státy do jejich vnitrostátních právních řádů coby ustanovení dokumentu 

sjednocujícího zásady de lege ferenda, jež mají být promítnuty do vnitrostátních 

právních řádů v oblasti trestního práva 112.  

3.2.1 Způsob ochrany na základě principu aut dedere, aut judicare 
 

Na základě čl. 3 odst. 1 je smluvním státům stanovena povinnost přijmout do 

vnitrostátních právních řádů opatření nezbytná pro uplatnění své jurisdikce nad 

trestnými činy uvedenými v čl. 2 v případě, že takový trestný čin je spáchán na státním 

území tohoto smluvního státu či na palubě lodi nebo letadla, jež jsou registrovány 

v tomto státě 113, dále pokud je domnělý pachatel státním příslušníkem tohoto 

smluvního státu 114, nebo pokud je trestný čin spáchán proti osobě požívající 

mezinárodní ochranu dle čl. 1, která má toto postavení v souvislosti s funkcemi, které 

vykonává jménem tohoto státu 115. Poslední zmiňované je projevem trestněprávního 

pasivní zásady personality 116. 

                                                 
110 Ibid., čl. 2 odst. 2. 
111 Zejména Vídeňská úmluva o diplomatických stycích z r. 1961 a Vídeňská úmluva o konzulárních 
stycích z r. 1963. 
112 ČEPELKA, Čestmír, Pavel ŠTURMA a Veronika BÍLKOVÁ. Kodifikace a rozvoj mezinárodního 
práva. Praha: Eva Rozkotová - IFEC, 2008, s. 27. 
113 Princip teritoriality viz ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní a evropské instrumenty proti terorismu a 
organizovanému zločinu. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2003, s. 19. 
114 Princip personality blíže viz ŠTURMA, Pavel. op. cit. , s. 19. 
115 Úmluva čl. 3 odst. 1.  
116 Blíže k principu pasivní teritoriality viz NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M., ŠÁMAL, P. a 
kol. Trestní právo hmotné: Obecná část. 6. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, p. 102. 



 

 

 

Úmluva ve vztahu k trestní jurisdikci smluvních států zakotvuje v odst. 2 

klauzuli aut dedere, aut judicare117. Podle něj smluvní státy musí do svých 

vnitrostátních právních řádů dále přijmout opatření pro stanovení své trestní jurisdikce 

nad trestnými činy vymezenými v čl. 2 odst. 1 písm. a – e) pro případy, kdy se domnělý 

pachatel nachází na území takového smluvního státu a není vydán v souladu s čl. 8 

Úmluvy některému ze smluvních států uvedenému v odst. 1 Úmluvy118. Pokud tedy 

není domnělý pachatel vydán do jiného smluvního státu s primární jurisdikcí, musí ten 

smluvní stát, na jehož území se domnělý pachatel nachází, předat věc bez jakýchkoliv 

výjimek a neopodstatněných průtahů příslušným orgánům za účelem trestního stíhání 

dle vlastního zákonodárství 119.  

Vydání neboli extradice domnělého pachatele státem, na jehož území se tato 

osoba nachází, je uskutečňována na základě žádosti o vydání. Extradice může být 

vázána na již existující smlouvu o vydání. Pokud však taková smlouva o vydání 

nezahrnuje činy vymezené Úmluvou mezi trestné činy vyžadující vydání, považují se 

trestné činy dle Úmluvy za do takové smlouvy začleněné. V případě, že smluvní státy 

budou v budoucnu uzavírat smlouvu o vydání, musí trestné činy dle Úmluvy zahrnout 

mezi trestné činy podléhající vydání dle uzavírané smlouvy 120.  V případě vydání 

domnělého pachatele mezi smluvními státy Úmluvy, které ale nemají uzavřenou 

smlouvu o vydání, je možné za právní základ pro případné vydání považovat Úmluvu.  

Vlastní proces vydání pachatele je pak realizován v souladu s vnitrostátními 

procesně-právními ustanoveními státu, jenž byl o vydání požádán121.  

 V obou případech, tedy jak pro vydání, tak pro předání věci ke stíhání, platí čl. 

6 odst. 1 Úmluvy, který státu, na jehož území se domnělý pachatel nachází, ukládá na 

základě subjektivního přesvědčení, že to okolnosti vyžadují, povinnost učinit v souladu 

se svým právním řádem přiměřená opatření, jimiž zajistí přítomnost domnělého 

pachatele pro vydání či pro účel trestního stíhání.  

                                                 
117 Princip ‘vydat nebo stíhat‘ viz MITCHELL, Claire. Aut Dedere, aut Judicare: The Extradite or 
prosecute Clause in International Law, 2009. Dostupné [online] na 
<http://iheid.revues.org/301#tocto1n1>. 
118 Úmluva čl. 3 odst. 2. 
119 Ibid., čl. 7 odst. 1. 
120 Ibid čl. 8 odst. 1. 
121 Ibid čl. 8 odst. 2. 



 

 

 

Princip aut dedere, aut judicare, podle nějž musí smluvní stát buď domnělého 

pachatele vydat jinému státu na základě žádosti o vydání učiněné v souladu s již 

uzavřenými dvoustrannými či mnohostrannými smlouvami o vydání či na základě 

Úmluvy, nebo případ předat svým orgánům k trestnímu stíhání, tak zajišťuje to, aby byl 

domnělý pachatel, pokud je následně uznán vinným z trestných činů dle Úmluvy, 

v každém případě potrestán.  

Pokud příslušný stát neučiní požadavek na vydání domnělého pachatele, má 

smluvní stát, na jehož území se tato osoba nachází, vždy povinnost pachatele trestně 

stíhat. Pokud by smluvní stát, na jehož území se domnělý pachatel nachází, pachatele 

ani nevydal, ani jej nepředal svým orgánům pro účely  trestního stíhání, dopustil by se 

mezinárodně protiprávního jednání 122. O vydání či předání domnělého pachatele 

rozhoduje stát, na jehož území se domnělý pachatel nachází. 

Ochrana osob požívajících mezinárodní ochranu je Úmluvou zajišťován jednak 

v rovině následné ochrany, tedy trestním postihem již spáchaných trestných činů, a 

jednak v rovině preventivní, tedy předcházením páchání trestných činů proti osobám 

vymezeným Úmluvou. Prevence je zajišťována spoluprací smluvních států v podobě 

přijímání praktických opatření, kterými má být zabráněno přípravě spáchání trestných 

činů dle Úmluvy, ať už na jejich území nebo mimo tato území, výměnou relevantních 

informací a koordinací opatření přijatých za účelem prevence spáchání trestných činů 

dle Úmluvy 123.  

Smluvní státy mají povinnost poskytovat si vzájemně všechny dostupné údaje o 

již spáchaném trestném činu, informace o totožnosti domnělého pachatele, informace 

týkající se oběti a okolností trestného činu 124. Vedle spolupráce jsou smluvní státy dále 

povinny k vzájemné právní pomoci v souvislosti s trestním řízením, včetně případného 

předsoudního řízení, vedeným proti domnělému pachateli trestných činů dle Úmluvy, 

kam spadá i poskytnutí důkazů, nezbytných pro účely trestního řízení 125; 126. Povinnost 

                                                 
122 MITCHELL, Claire. Aut Dedere, aut Judicare: The Extradite or prosecute Clause in International 
Law, 2009. Dostupné [online] na: <http://iheid.revues.org/301#tocto1n1>.  
123 Úmluva čl. 4 písm. a, b). 
124 Ibid., čl. 5 odst. 1,2. 
125 Ibid., čl. 10 odst. 1. 
126 Tato povinnost je obsažena i v Haagské úmluvě a Montrealské úmluvě. 



 

 

 

spolupráce i vzájemné právní pomoci dle Úmluvy je předmětem vnitrostátní právní 

úpravy smluvních států.  

3.3 Další právní nástroje následné ochrany diplomatických misí a 

zastoupení 
 

Úmluva o zabránění a trestání trestných činů spáchaných proti osobám 

požívajícím mezinárodní ochranu, včetně diplomatických zástupců je univerzální 

mnohostrannou úmluvou přijatou na úrovni OSN, jejímž předmětem úpravy je přímo 

ochrana osob požívajících mezinárodní ochranu, mezi něž jsou zařazeni diplomatičtí 

zástupci a konzulární úředníci. Byla jako reakce na stále četnější teroristické útoky 

páchané proti těmto osobám na konci 60. let 20. století.  

Při tvorbě návrhu na tuto úmluvu pracovala KMP také  s dalšími již existujícími 

protiteroristickými úmluvami relevantními k předmětu úpravy, a to zejména Úmluvou o 

předcházení a potlačování teroristických činů, provedených ve formě trestných činů 

proti osobám a s tím spojeným vydíráním, které mají mezinárodní dosah 127. Úmluva o 

potlačení protiprávního zmocnění se letadel a Úmluva o potlačování protiprávních činů 

ohrožujících bezpečnost civilního letectví se sice neřadí mezi protiteroristické smlouvy 

poskytující ochranu mezinárodně chráněné kategorii osob, jejich ustanovení však 

posloužila jako podklad při tvorbě Úmluvy z r. 1973 128.  

Všechny tyto úmluvy, i když každá jinou měrou, dohromady pozitivně přispívají 

k zajištění bezpečnosti pro diplomatické a konzulární mise. 

3.3.1 Úmluva o předcházení a trestání teroristických činů, které mají 

podobu trestných činů proti osobám, popřípadě s těmito činy souvisejícího 

vydírání, a vyvolávají mezinárodní důsledky 129 
 

 Tato úmluva (dále jen Úmluva OAS) je svou povahou regionálním 

mnohostranným právním instrumentem.  Byla přijata v r. 1971 ve Washingtonu v rámci 

                                                 
127 Viz pozn. 80. 
128 Viz pozn. 81, 82. 
129 ŠTURMA, Pavel. op. cit., s. 36. 



 

 

 

Organizace amerických států 130 a jde o první mezinárodní protiteroristickou úmluvu, 

jež vstoupila v účinnost 131. 

Především ve státech Jižní Ameriky byl únos diplomatického zástupce či 

konzulárního úředníka, coby taktický prostředek užívaný teroristickými skupinami za 

účelem splnění požadavků ze strany přijímajícího státu, velmi rozšířený. Efektivnost 

této metody spočívala v nátlaku vyvinutém v důsledku únosu na přijímající stát, který 

v případě, že nesplnil požadavky teroristické skupiny a došlo k usmrcení oběti únosu, 

čelil jak obviňování za smrt diplomatického zástupce či konzulárního úředníka ze strany 

veřejnosti, tak obvinění za nesplnění zvláštní povinnosti ochrany těmto osobám ze 

strany vysílajícího státu. Proto je Úmluva OAS zaměřena zejména na zabránění únosů 

osob a s tím spojeného vydírání 132, neboť tyto činy mají, vzhledem ke svým možným 

důsledkům, jež mohou mít na vzájemné vztahy mezi státy, mezinárodní význam 133. 

Věcná působnost Úmluvy OAS se vztahuje na osoby, vůči kterým mají státy na 

základě mezinárodního práva povinnost zvláštní ochrany. Smluvní strany Úmluvy 

OAS vzájemně spolupracují za účelem zabránění a potrestání teroristických útoků, 

zejména únosů, vražd a dalších útoků na život či psychickou integritu chráněných 

osob, a vydírání s těmito zločiny spojeným 134. K splnění účelu Úmluvy OAS jsou 

smluvní strany povinny přijmout všechna opatření, jež považují za efektivní ve vztahu 

k účelu Úmluvy OAS, a dále ta, jež jsou stanovena přímo v ní 135. 

Úmluva OAS pojem teroristického útoku, použitý v preambuli, nijak 

nedefinuje. Únos, vraždu a další útoky proti životu či psychické integritě osob 

požívajících ze strany státu zvláštní ochranu dle mezinárodního práva a s nimi spojené 

vydírání však klasifikuje jako běžný zločin mezinárodního významu bez ohledu na 

jeho motiv136. Touto klasifikací chtěla Organizace amerických států dodat pojmu 

                                                 
130 Organizace amerických států (OAS) byla založena v r. 1948 a je hlavní regionální organizací 
amerického kontinentu, jež sdružuje většinu států Latinské Ameriky, Kanadu a USA. 
131 YEE, Sienho. International Crime And Punishment: Selected Issues, Volume 2. USA: University Press 
of America, 2004, s. 58.  
132 Preambule Úmluvy OAS. 
133 Ibid. 
134 Ibid čl. 1. 
135 Ibid čl. 1.  
136 Ibid čl. 2. 



 

 

 

terorismus apolitický význam137. Právě přítomnost ideologie, politického či 

náboženského motivu odlišuje teroristické útoky od běžných trestných činů. Podle 

Meziamerického právního výboru, „politická a ideologická záminka používaná jako 

ospravedlnění pro násilné útoky proti diplomatickým zástupcům nezmenšuje v žádném 

případě krutost a nesmyslnost takových útoků nebo zavrženíhodnou povahu prostředků 

použitých k jejich spáchání a za žádných okolností neodstraňuje povahu těchto útoků 

jakožto porušování základních lidských práv“ 138. 

Mechanismus ochrany dle Úmluvy OAS je založen na již výše zmiňovaném 

principu aut dedere, aut judicare 139. První aspekt této zásady, tedy extradice osoby, 

která byla obžalována či uznána vinnou spácháním některého z trestných činů dle čl. 2, 

je realizována dle ustanovení bilaterálních smluv o vydání uzavřených mezi smluvními 

státy, nebo v případech, ve kterých není pro extradici mezi státy vyžadována existence 

účinné smlouvy o vydání, dle ustanovení vnitrostátních právních řádů týkajících se 

extradice.  

Předpokladem extradice osoby pro trestný čin dle čl. 2 Úmluvy OAS je, že tato 

osoba se svým jednáním dopustila činu trestného dle čl. 2. Rozhodnutí, zda dané 

jednání je trestným činem a zda je případně trestným činem dle Úmluvy OAS, činí ten 

stát, pod jehož jurisdikci či ochranu takové osoby spadají 140.   

Smluvní státy mají v souvislosti s extradicí povinnost zahrnout činy dle čl. 2 

Úmluvy OAS mezi trestně postižitelná jednání, jejichž důsledkem je extradice, do 

budoucích extradičních úmluv uzavíraných mezi sebou navzájem. Smluvní státy, u 

nichž extradice není vázána na existenci vzájemné extradiční smlouvy s žádajícím 

státem, mají nadále považovat trestné činy dle čl. 2 Úmluvy OAS za trestné činy, 

jejichž důsledkem je extradice v souladu s podmínkami stanovenými právním řádem 

požádaného stát 141.  

                                                 
137 MAOGOTO, Jackson Nyamuya. Battling Terrorism: Legal Perspectives On The Use Of Force And 
The War On Terror. USA: Ashgate, 2005, p. 61. 
138 MURPHY, John F. Punishing International Terrorists: The Legal Framework for Policy Initiatives. 
USA: Rowman & Littlefield, 1985, p. 12. 
139 Viz. pozn. 114. 
140 Úmluvy OAS čl. 3. 
141 Ibid., čl. 7.  



 

 

 

Druhý aspekt zásady aut dedere, aut judicare, tedy stíhání osoby, která byla 

obžalována či uznána vinnou spácháním některého z trestných činů dle čl. 2, ukládá 

požádanému státu povinnost předložit případ k vyšetřování svým příslušným orgánům, 

jako by byl trestný čin dle Úmluvy OAS spáchán na jeho státním území, a to za 

předpokladu, že vydání takové osoby účelné, neboť ta je státním příslušníkem 

požádaného státu, nebo pokud jejímu vydání brání jiné právní či ústavní překážky142. 

Osobám, které jsou omezeny na osobní svobodě právě v důsledku aplikace 

ustanovení Úmluvy OAS, jsou zaručeny všechny právní záruky náležitého procesu. 

Úmluva OAS je jedinou regionální protiteroristickou úmluvou, jež obsahuje garanci 

náležitého procesu 143. Osobám zbavených osobní svobody v důsledku aplikace 

ustanovení Úmluvy OAS musí smluvní státy ve svých vnitrostátních právních řádech 

zajistit možnost uplatnit všechna práva na svoji obranu 144. 

Vedle roviny potrestání již spáchaných trestných činů dle Úmluvy OAS, 

zahrnuje mechanismus ochrany oprávněných subjektů také rovinu prevence těchto 

činů. Předcházení páchání trestných činů dle čl. 2 je realizováno prostřednictvím 

spolupráce smluvních států. 

V rámci této spolupráce smluvní státy přijmou všechna opatření, jež jejich 

právní řády připouštějí, k prevenci a zabránění přípravy trestných činů dle čl. 2 

Úmluvy OAS, jež se uskutečňuje v rámci jejich státního území, jež ale mají být 

dokonány na území jiného smluvního státu145. Dále si budou vzájemně poskytovat 

relevantní informace a zváží účinná administrativní opatření na ochranu osob, jimž je 

taková ochrana poskytována na základě Úmluvy OAS146.  V rámci prevence také 

zahrnou trestné činy dle čl. 2 do svých trestních zákoníků. 

                                                 
142 Ibid., čl. 3.  
143 PATI, Roza. Due Process and International Terrorism: An International Legal Analysis. Netherlands: 
Martinus Nijhoff Publishers, 2009, p. 281.  
144 Úmluva OAS čl. 8 písm. c). 
145 Ibid., čl. 8 písm. b). 
146 Ibid., čl. 7 písm. c). 



 

 

 

3.3.2 Úmluva o potlačení protiprávního zmocnění se letadel 
 Tzv. Haagská úmluva (1970) představuje univerzální mnohostrannou úmluvou, 

jež se zaměřuje na potírání tzv. leteckého pirátství spočívajícího v protiprávním 

zmocnění se letadel147 jakožto jedné z forem mezinárodního terorismu. 

 Haagská úmluva byla přijata dne 16.12 1970 148 pod patronátem Mezinárodní 

organizace civilního letectví (ICAO), v účinnost vstoupila 14. 10. 1971. Opět šlo o 

reakci na situaci panující během 60. let 20. století, kdy se únos letadla stal velmi 

rozšířeným prostředkem vyjádření politických názorů a také vyjednávací metodou149, a 

bylo tedy zjevné, že stávající právní úprava obsažená v tzv. Tokijské úmluvě150 je 

nedostačující. Proto byla přijata Haagská úmluva (1970) zaměřující se zabránění těchto 

činů a zejména na potrestání jejich pachatelů.  

Úmluva požaduje po smluvních státech, aby ve svém právním řádu kvalifikovaly 

jednání vymezená v čl. 1 Haagské úmluvy 151 jako trestný čin, pokud tak již neučinily, a 

stanovily za něj přísné tresty152. Haagská úmluva nestanovuje žádné konkrétní tresty 

vzhledem k rozdílným způsobům udílení trestů mezi jednotlivými státy, nicméně 

vyžaduje stanovení takových trestů, které budou odrážet závažnost trestného činu dle č. 

1, a proto by mezi tresty měl být zahrnut i doživotní trest odnětí svobody153. Haagská 

úmluva vyžaduje kriminalizaci jednání, které spočívá v převzetí nebo v jiném výkonu 

kontroly nad letadlem během letu a které tak může být spácháno pouze osobou, jež se 

nachází na palubě takového letadla.   

 Trestní jurisdikce smluvních států založená v souladu s článkem 4 odst. 1 je 

dána, pokud je trestný čin dle čl. 1 spáchán na palubě letadla registrovaného v daném 

státě (princip registrace), nebo pokud letadlo, na jehož palubě byl trestný čin spáchán, 

                                                 
147 ŠTURMA, Pavel., op. cit. , s. 15. 
148 Vyhláška FMZV č. 96/1974 Sb. Úmluva vstoupila platnost pro ČSSR dne 6. 5. 1972.   
149 V r. 1968 došlo celkem k 27 únosům letadel a v r. 1969 k celkem 832 případům únosu letadla. 
150 Úmluva o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě civilních letadel přijatá dne 14. 9. 
1963; vyhláška FMZV č. 102/1084 Sb. Úmluva vstoupila v platnost pro ČSSR dne 23. 5. 1984. 
151 Kterákoliv osoba, která na palubě letadla během letu: a) protiprávně, za použití násilí nebo hrozby 
násilím nebo jakékoliv jiné formy zastrašování, se zmocní tohoto letadla nebo vykonává nad ním kontrolu 
nebo se pokusí o jakýkoliv takový čin, nebo b) je spolupachatelem osoby, která páchá nebo se pokusí 
spáchat takový čin, spáchá trestný čin (dále "trestný čin"). 
152 Haagská úmluva čl. 2. 
153 COMMONWEALTH SECRETARIAT. Implementation Kits for Counter-Terrorism, s. 70. [cit. 2012-
2-15]. Dostupné [online] na: < 
http://www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/Commonwealth_Introduction.pdf>.  



 

 

 

přistane na jeho území s údajným pachatelem, který se v té době stále nachází na palubě 

(princip teritoriality) nebo je-li trestný čin spáchán na palubě letadla pronajatého bez 

posádky provozovateli, který má své hlavní působiště, nebo nemá-li žádné takové 

působiště, který má své trvalé bydliště v tomto státě. 

Trestní postih údajného pachatele je realizován na základě zásady aut dedere, aut 

judicare 154. Smluvní stát, na jehož území se domnělý pachatel nachází155, má povinnost 

jej buď vydat státu, jenž má ve věci trestní jurisdikci založenou dle článku 4, nebo 

pokud jej nevydá, věc bez výjimky předložit svým příslušným orgánům za účelem 

trestního stíhání této osoby (princip subsidiární univerzality). Pokud by tak neučinil, 

dopustil by se mezinárodně protiprávního jednání. Orgány, jimž je věc předložena, 

budou rozhodovat v souladu se svým vnitrostátním právním řádem156.  

Extradiční povinnost je upravena v čl. 8 Haagské úmluvy (1970). Trestný čin dle 

čl. 1 je považován za automaticky zahrnutý do každé již existující smlouvy o vydání 

uzavřené mezi smluvními státy a jeho pachatel tak podléhá vydání do státu s trestní 

jurisdikcí stanovenou čl. 4. Pokud budou smluvní státy v budoucnu uzavírat novou 

smlouvu o vydání, jsou do ní povinny zahrnout tento trestný čin jako čin podléhající 

vydání. 

V případě, že mezi žádajícím a požádaným státem neexistuje smlouva o vydání a 

alespoň jeden z těchto státu váže vydání domnělého pachatele na její existenci, tvoří 

Haagská úmluva, pokud to požádaný stát umožní, právní podklad pro vydání 

domnělého pachatele trestného činu vymezeného v čl. 1. Toto ustanovení je tedy svou 

povahou fakultativní. Následná extradice probíhá dle právních předpisů požádaného 

státu. 

 V situaci, kdy mezi žádajícím a požádaným státem není vydání vázáno na 

existenci smlouvy o extradici, mají tyto smluvní státy povinnost uznat mezi sebou 

trestný čin dle čl. 1 za podléhající extradici, jež je prováděna dle právních předpisů 

požádaného státu. 

                                                 
154 Viz pozn. 114. 
155 Úmluva tedy nevyžaduje pro stanovení trestní jurisdikce smluvního státu ani státní příslušnost    
     domnělého pachatele k smluvnímu státu ani žádné jiné spojení se smluvním státem, 
156 Haagská úmluva (1970) čl. 7. 



 

 

 

Smluvní státy jsou zavázány vzájemně si poskytnout právní pomoc v souvislosti 

s trestním řízením zahájeným pro trestný čin a jiné násilné činy uvedené v čl. 4 

spáchané proti posádce a cestujícím v souvislosti s trestným činem. Vedle tohoto 

závazku trvají pro smluvní státy i nadále případné další závazky z bilaterálních či 

multilaterálních smluv, jimiž si řídí vzájemná pomoc v trestních věcech 157. 

3.3.3 Úmluva o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost 

civilního letectví 
 

 Tzv. Montrealská úmluva přijatá dne 23. 9. 1971 je zaměřena na prevenci a 

zabránění násilných útoků a sabotáží letadel, ale i násilných útoků proti leteckému 

průmyslu jako takovému. Montrealská úmluva158, jež vstoupila v účinnost dne 26. 1. 

1973, představuje doplnění k mnohem konkrétnějším ustanovením Haagské úmluvy 

(1970), jež je zaměřena výhradně na zabránění a trestání únosů letadel.  Vzhledem 

k faktu, že v rozmezí let 1949 až 1970 bylo zničeno výbušninami 22 letadel a zabito 440 

osob159, byla na diplomatické konferenci konané v Montrealu pod záštitou ICAO přijata 

tato úmluva jako prostředek mající zabránit a potrestat tyto činy. 

 Montrealská úmluva je v mnohých svých ustanoveních shodná s ustanoveními 

Haagské úmluvy (1970). Čl. 1 vymezuje nezákonná a úmyslná jednání, jež mají 

smluvní státy postihovat jako trestné činy160. Státy jsou povinny stanovit pro trestné 

činy dle čl. 1 přísné tresty161. 

                                                 
157 Ibid., čl. 10. 
158 Vyhláška. FMZV č. 16/1974 Sb. Úmluva vstoupila v platnost pro ČSSR dne 9. 9. 1971. 
159 COMMONWEALTH SECRETARIAT. Implementation Kits for Counter-Terrorism, s. 74. [cit. 2012-
2-15]. Dostupné [online] na: < 
http://www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/Commonwealth_Introduction.pdf>.  
160 Čl. 1: 1. Trestného činu se dopustí osoba, která nezákonně a úmyslně: a) spáchá násilný čin proti 
osobě na palubě letadla za letu, jestliže tento čin může ohrozit bezpečnost tohoto letadla; nebo b) zničí 
letadlo v provozu nebo způsobí škodu takovému letadlu, která ho učiní neschopným letu, nebo která může 
ohrozit jeho bezpečnost za letu; nebo c) umístí nebo dá umístit v letadle v provozu, jakýmkoliv způsobem, 
zařízení nebo předmět, který může zničit toto letadlo nebo způsobit na něm škodu, která je učiní 
neschopným letu nebo způsobí na něm škodu, jež může ohrozit jeho bezpečnost za letu; nebo d) zničí nebo 
poškodí zařízení sloužící řízení leteckého provozu nebo zasahuje do jejich provozu, jestliže kterýkoli 
takový čin může ohrozit bezpečnost letadel za letu; nebo e) sdělí informaci, o které ví, že není pravdivá, 
čímž ohrozí bezpečnost letadla za letu. 
2. Trestný čin spáchá také osoba, jestliže: a) se pokusí spáchat některý z trestných činů uvedených v odst. 
1 tohoto článku, b) je spolčena s osobou, která spáchá nebo se pokusí spáchat některý takový trestný čin. 
161 Montrealská úmluva, čl. 3. 



 

 

 

Smluvní státy mají povinnost učinit opatření, jimiž stanoví svou primární 

jurisdikci nad trestnými činy dle čl. 1 v případě, že trestný čin byl spáchán na území 

tohoto státu (princip teritoriality), trestný čin byl spáchán proti letadlu nebo na palubě 

letadla registrovaného v tomto státu (princip registrace), nebo letadlo, na jehož palubě 

byl spáchán trestný čin, přistane na jeho území s údajným pachatelem, který je ještě na 

palubě či byl trestný čin spáchán proti letadlu nebo na palubě letadla pronajatého bez 

posádky nájemci, který má v tomto státu hlavní místo obchodního provozu, a jestliže 

nájemce nemá takové obchodní místo, má-li v něm své trvalé bydliště162.  

Trestní postih pachatele je realizován na základě zásady aut dedere, aut judicare. 

„Smluvní stát, na jehož území je údajný pachatel zjištěn, bude povinen, pokud ho 

nevydá, bez jakékoliv výjimky a ať byl trestný čin spáchán na jeho území, či nikoliv, 

předložit případ příslušným orgánům za účelem trestního stíhání. Tyto orgány 

rozhodnou stejným způsobem jako v případě kteréhokoliv jiného závažného trestného 

činu podle práva toho státu“ 163. Formulace zásady aut dedere, aut judicare je totožná 

s formulací obsaženou v Haagské úmluvě (1970), pokud tedy není domnělý pachatele 

vydán do státu s primární jurisdikcí určenou dle čl. 4, uplatní se trestní jurisdikce 

státu164, na jehož území byl domnělý pachatel zjištěn. 

Dále je shodně s Haagskou úmluvou formulováno i ustanovení o extradici 

údajného pachatele v článku 8 a povinnost vzájemné právní pomoci v trestních věcech 

v čl. 11.  

3.3 Rezoluce VS OSN č. 35/168 o Posouzení účinnosti opatření k posílení 

ochrany, bezpečnosti a ostrahy diplomatických a konzulárních misí a 

zástupců 165 
 

 Od roku 1980 je pravidelně 166 v rámci zasedání VS OSN projednávána položka 

nazvaná Posouzení účinnosti opatření k posílení ochrany a bezpečnosti diplomatických 

                                                 
162 Ibid čl. 4. 
163 Ibid čl. 7. 
164 Ibid čl. 5 odst. 2. 
165 Angl. Consideration of effective measure to enhance the protection, security and safety of diplomatic 
and consular mission and representatives, GA Res. 35/168, Dec 15., 1980. 



 

 

 

a konzulárních misí a zástupců. Tato položka byla do agendy VS OSN zahrnuta 

vzhledem k stále rostoucímu počtu útoků na diplomatické mise a jejich členy 167 a tím i 

vzrůstajícího znepokojení mezinárodního společenství se stávající situací 168. 

 Jako dozvuk teheránské krize z r. 1979 přijalo VS OSN na žádost Dánska, 

Finska, Islandu, Norska a Švédska dne 15. 12. 1980 rezoluci č. 35/168, jejímž účelem 

bylo zajistit zlepšení této situace, tedy snížení počtu incidentů, a vytvoření nové dohody 

mezi státy, která by podpořila integritu diplomatických výsad a imunit. Valné 

shromáždění v této rezoluci vyjádřilo přesvědčení, že “respektování principů a pravidel 

mezinárodního práva, jež se vztahují k oblasti diplomatických a konzulárních styků a 

obzvláště těch, jejichž cílem je zajištění nedotknutelnosti diplomatických a konzulárních 

misí a zastoupení, je základním předpokladem pro realizaci vztahů mezi státy a pro 

plnění účelu a principů zakotvených Chartou OSN” 169. Rezoluce vyzvala státy 

k dodržování principů a pravidel mezinárodního práva v oblasti diplomatických a 

konzulárních styků, k jejich implementaci do svých právních řádů  a dále vyzvala státy, 

jež tak dosud neučinily, k přistoupení k relevantním úmluvám, jež se zabývají 

nedotknutelností diplomatických a konzulárních místností a personálu. 

 K zajištění účinnější ochrany diplomatických a konzulárních misí byl rezolucí 

vytvořen zvláštní mechanismus podávání zpráv. V rámci tohoto mechanismu byly státy 

jednak vyzvány k přijetí opatření, nezbytných k efektivnímu zajištění ochrany 

bezpečnosti diplomatických a konzulárních misí na území spadajícím pod jejich 

jurisdikci, včetně praktických opatření zakazujících protiprávní aktivity osob, skupin či 

organizací na jejich státním území, a jednak byly vyzvány k podávání zpráv 

Generálnímu tajemníkovi OSN (dále jen GT) v  případech, kdy dojde k násilnému 

útoku vůči diplomatické či konzulární misi nebo jejím členům na jejich území.  

Stát, na jehož území k takovému porušení bezpečnosti, ochrany a ostrahy 

diplomatických a konzulárních misí dojde, může podat zprávu o opatřeních, jež byla 

                                                                                                                                               
166 Tato položka byla každoročně projednávána počínaje 36. zasedáním a konče 43. zasedání VS OSN 
(GA Res. 36/33, 37/108, 38/136, 39/83, 40/73, 41/78, 42/154, 43/167), a poté vždy jednou za dva roky 
(GA Res. 45/39, 47/31, 49/49, 51/156, 53/97, 55/149, 57/15, 59/37 , 61/31 a 63/126). 
167 BARKER, J. Craig.,  op. cit., p. 10.  
168 DEMBINSKI, Ludwik. The Modern Law of Diplomacy: External Missions of States and International 
Organizations. Netherlands: BRILL, 1988, p. 169. 
169  Viz GA Res. 35/168, Dec 15, 1980. 



 

 

 

přijata za účelem trestního postihu pachatelů, zabránění opakování incidentu a případně 

v ní sdělit i výsledek řízení vedeného proti pachatelům. GT má pak povinnost obdržené 

zprávy předat ostatním státům, pokud stát, který zprávu předložil, nestanoví jinak. Státy 

mohou na základě výzvy informovat GT o svých stanoviscích k opatřením nutným 

k zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických a konzulárních misí a zastoupení. GT 

pak na následujícím zasedání předloží VS OSN, respektive 6. právnímu výboru VS 

OSN, dokument shrnující zprávy a stanoviska předložené státy a rovněž i jeho případné 

poznámky k danému tématu170.  

Tento mechanismus podávání zpráv byl postupně rozvíjen dalšími rezolucemi, 

připravenými 6. právním výborem a přijatými VS OSN, a dále propracován pokyny 

k podávání zpráv vypracovanými GT. 

 Valné shromáždění na svém 36. zasedání v r. 1981 mělo poprvé možnost 

zhodnotit účinnost mechanismu podávání zpráv zavedeným rezolucí č. 35/168. 

V hodnocení poznamenalo, že pouze malý počet států se stal na základě výzvy učiněné 

v předchozí rezoluci smluvní stranou některé z úmluv zabývajících se ochranou 

diplomatických a konzulárních misí, a znovu vyzvalo státy k užší spolupráci při 

posilování ochrany, bezpečnosti a ostrahy diplomatických a konzulárních misí a k účasti 

v mechanismu podávání zpráv GT. 

Rezolucí č. 42/154 z r. 1987 pak VS OSN požádalo 171 všechny státy, aby co 

nejrychleji oznámily GT vážná porušení ochrany, bezpečnosti a ostrahy diplomatických 

a konzulárních misí a dále aby státy, na jejichž státním území k takovému porušení 

došlo nebo ty, na jejichž území se nachází domnělý pachatel, co nejrychleji informovaly 

GT o opatřeních realizovaných za účelem potrestání pachatele a opatřeních přijatých za 

účelem zabránění opakování takového porušení, případně aby informovaly způsobem, 

který je v souladu s jejich právním řádem, o výsledku řízení vedeného proti pachateli172. 

Mechanismus podávání zpráv byl mezi státy postupně akceptován jako jeden 

z prostředků zajištění ochrany diplomatickým a konzulárním misím, např. v r. 2010 

                                                 
170 Ibid. 
171 V předchozích rezolucích VS OSN státy vždy pouze vyzývalo (invite) k podávání výše  
     specifikovaných zpráv. 
172 Viz bod 9 GA Res. 42/154, Dec 7, 1987. 



 

 

 

bylo na základě rezoluce VS OSN č. 63/126 173 předloženo GT celkem 17 zpráv o 

vážných narušeních ochrany, bezpečnosti a ostrahy diplomatických a konzulárních misí 

dle bodu 10 rezoluce, 8 stanovisek států předložených v souladu s bodem 12 rezoluce a 

4 státy dodatečně přistoupily k úmluvám poskytujícím ochranu diplomatickým a 

konzulárním misím 174. 

 Přesto však o mnohých útocích proti diplomatickým a konzulárním misím 

zprávy dle uvedeného mechanismu podávány nejsou 175. 

4. Právní odpovědnost států za porušení závazků 

vyplývajících z mezinárodních smluv přijatých za účelem 

ochrany diplomatických misí a zastoupení  
 

Ochrana diplomatických misí a zastoupení je zajišťována především smluvními 

instrumenty přijatými za tímto účelem. Prostředkem ochrany je vedle těchto úmluv též 

institut obecného mezinárodního práva a to institut odpovědnosti států za mezinárodně 

protiprávní chování. Ve vztahu k diplomatickým a konzulárním misím je to 

odpovědnost přijímajících států za nesplnění především smluvních, ale i obyčejových 

mezinárodních závazků, jež mají vůči diplomatickým zástupcům a konzulárním 

úředníků vysílajících států. 

 K vzniku odpovědnosti dochází v případě, že se stát svým jednáním (komisivní 

porušení závazku) či svým opomenutím (omisivní porušení závazku), jež je mu 

přičitatelné, dopustí porušení mezinárodních závazků plynoucích pro něj 

z obyčejových nebo smluvních mezinárodněprávních norem, tedy i závazků 

převzatých státy z úmluv přijatých na ochranu diplomatických misí a zastoupení 176.   

Zdrojem mezinárodní odpovědnosti státu je chování přičitatelné státu, které je 

právem označeno za mezinárodně protiprávní akt, což znamená, že mezinárodně 

protiprávní chování orgánů státu v sobě zahrnuje odpovědnost státu za takové 

                                                 
173Tato rezoluce byla přijata na 63. zasedání VS OSN v r. 2008. 
174 Viz UN Document A/65/112.  
175 BARKER, J. Craig., op. cit., p. 13.  
176 ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P., op. cit, s. 572. 



 

 

 

chování177. Tento princip je obsažen jak v neoficiálních, tak oficiálních kodifikacích 

práva mezinárodní odpovědnosti států 178 a byl potvrzen též rozsudkem MSD v Případu 

diplomatického a konzulárního personálu v Teheránu179.  

4.1 Vymezení institutu odpovědnosti státu za mezinárodně protiprávní 

chování v pojetí současného obecného mezinárodního práva 
 

 Odpovědnost je svou povahou povinností státu nést právní následky porušení 

primárních mezinárodněprávních norem180. Odpovědnost státu za porušení primárního 

pravidla mezinárodního práva, pokud je chování, jímž bylo pravidlo porušeno, 

přičitatelné státu, nastupuje pro daný stát ex lege na základě pouhé existence této právní 

skutečnosti. Vedle vzniku nové, sekundární právní povinnosti, trvá i nadále původní 

primární právní povinnost, která byla chováním orgánů státu porušena. 

V souladu s  principem uvedeným v předchozím odstavci vzniká odpovědnost 

státu za mezinárodně protiprávní chování tehdy, pokud je určité chování, spočívající 

buď v jednání (facere) nebo v opomenutí (omittere), přičitatelné státu coby subjektu 

mezinárodního práva, a pokud jsou tímto chováním porušeny mezinárodní závazky 

tohoto státu, vyplývající pro něj ať už z mezinárodního obyčeje, obecných 

mezinárodních právních principů či mezinárodních smluv. Mezinárodní závazek musí 

být závazkem uloženým dle mezinárodního práva. 

 Přičitatelnost coby subjektivní prvek mezinárodně protiprávního chování, může 

být definována jako proces připisování určitého jednání či opomenutí jednotlivce nebo 

skupiny osob, představující individuální či kolektivní orgán státu, určitému konkrétnímu 

státu a nikoliv osobám, jež se takového chování dopustily181. Orgánem státu je jak 

osoba vykonávající státní moc na základě právního řádu daného státu, tak i osoba 

                                                 
177 PRZETACZNIK, Franciszek.,  op. cit., s. 153. 
178  Ibid., s. 154.  
179 United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, Judgment, I. C. J Reports 1980, s. 40. [cit. 7. 
2. 2012] Dostupné [online] na: < http://www.icj-cij.org/docket/files/64/6291.pd >. 
180 DAVID, Vladislav, Pavel BUREŠ, Martin FAIX, Pavel SLADKÝ a Ondřej SVAČEK., op. cit., s. 339. 
181 PRZETACZNIK, Franciszek., op. cit., s. 158. 



 

 

 

vykonávající státní moc fakticky. Faktickým orgánem, jehož chování bude přičitatelné 

státu, může být i jednání či opomenutí ze strany soukromých osob182. 

  Státu je přičítáno protiprávní chování jeho exekutivních, ústavodárných, 

zákonodárných i soudních orgánů, bez ohledu na to, zda takový orgán působí navenek 

či uvnitř státu, či bez ohledu na jeho hierarchické postavení v systému státního 

mechanismu, pokud je učiněno jeho jménem a za předpokladu, že takového chování je 

daný orgán pojmově schopen183. Dále jsou státu přičitatelná jednání orgánů, při nichž 

tyto orgány vybočí z kompetence stanovené mu vnitrostátním právem nebo poruší 

služební pokyny stanovené pro jeho činnost184. Vedle protiprávního jednání orgánů 

státu, je státu přičitatelné též jednání institucí, které jsou nadány vlastní subjektivitou, 

jsou však pověřeny na základě právního řádu daného státu k výkonu veřejných funkcí, 

jejichž výkon je zpravidla realizován státem185.  

  Porušení mezinárodního závazku ve smyslu faktického chování odlišného od 

chování vyžadovaného pro řádné splnění závazku či dosažení faktického výsledku 

odlišného od požadovaného výsledku, je objektivním prvkem mezinárodně 

protiprávního chování, na jehož základě vzniká státu odpovědnost za předpokladu, že je 

takové chování danému státu přičitatelné. Protiprávnost chování je kvalifikována dle 

mezinárodního práva, státu tedy vznikne odpovědnost za mezinárodně protiprávní 

chování, i když je předmětné chování v souladu s vnitrostátním právem. 

Mezinárodní závazky mohou spočívat buď v závazku určitého jednání 

stanoveným způsobem za použití určených prostředků (činnostní), nebo v závazku 

dosažení určitého žádoucího výsledku (výsledečný), přičemž jsou prostředky k jeho 

dosažení ponechány na výběru státu. Objektivní prvek mezinárodně protiprávního 

chování ukazuje, jakým způsobem a za jakých okolností stát porušil mezinárodní 

závazek186. 

                                                 
182 United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, Judgment, I. C. J Reports 1980, s. 35-36. [cit. 
7. 2. 2012] Dostupné [online] na: < http://www.icj-cij.org/docket/files/64/6291.pd >. 
183 ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P., op. cit., s. 590. 
184 Tzv. jednání ultra vires, blíže viz DAVID, Vladislav, Pavel BUREŠ, Martin FAIX, Pavel SLADKÝ a 
Ondřej SVAČEK., op. cit., s. 332.  
185 DAVID, Vladislav, Pavel BUREŠ, Martin FAIX, Pavel SLADKÝ a Ondřej SVAČEK.,  op. cit., s. 
331. 
186 PRZETACZNIK, Franciszek., op. cit., p. 159. 



 

 

 

V pojetí současného mezinárodního práva již není vznik škody nezbytným 

prvkem mezinárodní odpovědnosti, újmou je samotné mezinárodně protiprávní chování. 

Pokud je však možné určit konkrétní stát, jemuž byla hmotná či nehmotná škoda 

způsobena, a je možné i konkretizovat škodu, jež musí být způsobena v příčinné 

souvislosti s mezinárodně protiprávním chováním, má porušitel povinnost takovou 

škodu reparovat 187. 

Obsahem institutu mezinárodní odpovědnosti jsou především nově vzniklé 

odpovědnostní povinnosti předvídané v sekundárních normách při současném 

zachování povinnosti splnit původní mezinárodní závazek, který byl porušen.  

Odpovědnostní povinnosti jsou svou povahou akcesorické a jejich působnost 

nastává přímo na základě porušení mezinárodního závazku stanoveného primárním 

pravidlem, pokud je chování, jímž k porušení došlo, přičitatelné státu. Právní povinnosti 

stanovené sekundárními normami 188, jež jsou obsahem odpovědnostního právního 

vztahu mezi poškozeným a odpovědným státem, jsou svou povahou sankční, neboť 

odpovědnému státu jimi přibudou nové právní povinnosti, které doposud neměl a jež 

musí nově splnit. Odpovědnostní povinnosti jsou dispozitivní, jejich aplikace tak může 

být vyloučena na základě vůle poškozeného státu. 

4.2 Návrh článků o odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní 

chování coby částečná kodifikace komplexního institutu mezinárodní 

odpovědnosti  
 

 Právní úprava mezinárodní odpovědnosti jakožto uceleného institutu obecného 

mezinárodního práva je obsažena v pravidlech mezinárodního práva obyčejového.  

Odpovědnost států byla KMP zvolena za téma vhodné pro kodifikaci již v r. 

1949 při jejím prvním zasedání. Omezení tématu pouze na odpovědnost států 

odpovídalo dané době, ve které byly za jediné subjekty mezinárodního práva 

                                                 
187 MALENOVSKÝ, Jiří., op. cit., s. 328. 
188 K odpovědnostním povinnostem blíže viz CRAWFORD, James. The International Law Comission´s 
Articles on State Responsibility: Introduction, Text and Commentaries. 1. vyd. Cambridge Velká Británíe: 
Cambridge University Press, 2002, p. 545 – 665. 



 

 

 

považovány státy189. KMP se pak tímto tématem zabývala rozmezí let 1954 – 2001, 

když na svém 7. zasedání v r. 1955 jmenovala prvního z celkového počtu 5 zvláštních 

zpravodajů, kteří se v rámci svých zprávách tímto tématem zabývali.  

Samotná práce na návrhu kodifikace odpovědnosti států započala v r. 1956. 

Zprávy předložené 1. zvláštním zpravodajem, kterým byl pan F. V. García Amador 

z Kuby, však nebyly téměř KMP prodiskutovány, částečně pro pracovní vytíženost 

KMP, která se věnovala i dalším kodifikačním tématům, především však nemožnost 

dosáhnout shody o tom, v jakém rozsahu dané téma zpracovat 190. Zvláštní zpravodaj se 

totiž ve svých zprávách zaměřil pouze na otázky odpovědnosti států za škody 

způsobené cizincům a jejich majetku, tedy na oblast diplomatické ochrany, což bylo 

některými členy Komise pro mezinárodní právo považováno za již překonané pojetí 

odpovědnosti státu. Tyto neshody vedly k tomu, že podrobná debata o návrzích 

obsažených ve zprávách 1. zvláštního zpravodaje vůbec neproběhla.  

V roce 1963 byl jmenován nový zvláštní zpravodaj, pan Robert Ago z Itálie. Ten 

již v roce 1962 KMP doporučil změnit rozsah tématu a zaměřit se na vymezení 

obecných principů mezinárodní odpovědnosti států 191. KMP pak rozhodla o rozčlenění 

přípravy kodifikace na etapy. 

Během působení R. Aga Komise předběžně přijala celkem 35 článků obsahově 

vycházejících z jím předložených zpráv, které dohromady tvořily Část I. 

připravovaného Návrhu článků nazvanou „Původ odpovědnosti států“ 192. Dalším 

zvláštním zpravodajem byl jmenován v r. 1979 pan Willem Riphagen z Nizozemka, 

který do r. 1986 vypracoval celkem 7 zpráv, jež tvořili kompletní Část II. Návrhu 

článků („Obsah, formy a stupně mezinárodní odpovědnosti“) a Část III. („Pokojné 

řešení sporů“). Riphagena ve funkci vystřídal v r. 1987 pan Gaetano Arangio-Ruiz 

z Itálie, na základě jehož činnosti přijala KMP kompletní Návrh článků o odpovědnosti 

států za mezinárodně protiprávní chování s komentáři (dále jen Návrh článků) v prvním 

                                                 
189 CRAWFORD, James, Alain PELLET, Simon OLLESON a Kate PARLETT. The Law of international 
responsibility: Oxford commentaries on international law. 1. vyd. James Crawford, Alain Pellet a Simon 
Olleson. Oxford Velká Británie: Oxford University Press, 2010, p. iv. 
190 CRAWFORD, James.,  op. cit., s. 1. 
191 Yearbook of the International Law Commision, 1962, vol. II, s. 228 para. 5. 
192CRAWFORD, James., op. cit., p. 2. 



 

 

 

čtení v r. 1996 193. Návrh článků z r. 1996 byl tvořen 35 články Části I., 5 články Části 

II., Kapitolou I. a zbytkovými ustanoveními zabývajícími se reparacemi, 

protiopatřeními, následky mezinárodních zločinů a řešením sporů. V souladu se 

Statutem KMP byl Návrh článků předložen vládám členských států k připomínkám, na 

jejichž základě pak byl text Návrhu článků přepracován do podoby, v níž byl v r. 2001 

přijat194.  

Konečný text Návrhu článků byl přijat dne 9. 8. 2001195. Články jsou založeny 

na principu obyčejového mezinárodního práva stanovícího, že mezinárodně protiprávní 

chování státu má za následek mezinárodní odpovědnost tohoto státu196. Články samy o 

sobě nejsou právně závazné vzhledem k tomu, že kodifikace nemá podobu závazné 

mezinárodní úmluvy, ale jsou namísto toho součástí rezoluce VS OSN č. 56/83. Právní 

závaznost mají pouze ta ustanovení, která představují mezinárodní obyčejové pravidlo. 

Proto je Návrh článků především prostředkem k zjištění obsahu mezinárodních 

obyčejových pravidel. Vedle částečné kodifikace obyčejových pravidel obecného 

mezinárodního práva obsahuje Návrh článků i prvky jeho progresivního rozvoje.  

 Návrh článků se skládá z celkem 4 částí. První část, dále vnitřně členěná na 

kapitoly, je zaměřena na vymezení obecných podmínek nutných ke vzniku 

odpovědnosti státu za mezinárodně protiprávní chování. Podrobně jsou rozpracovány 

oba základní prvky odpovědnosti státu a to přičitatelnost mezinárodně protiprávního 

chování a porušení mezinárodněprávního závazku. Čl. 2 stanovuje odpovědnost státu za 

předpokladu, že určité chování, spočívající buď v jednání, nebo opomenutí, je 

přičitatelné státu a tímto chováním je porušen mezinárodněprávní závazek.  

V Části I. Návrhu jsou zahrnuty také okolnosti vylučující protiprávnost jednání 

státu (čl. 20-27). 

Část II. Návrhu článků se zabývá obsahem odpovědnosti státu za mezinárodně 

protiprávní chování, tedy jednotlivými odpovědnostními povinnostmi, jež jsou právním 

následkem mezinárodně protiprávního chování. Část III. se věnuje implementaci 

                                                 
193 Records of the General Assembly (1996). ILC, Fifty-first Session, Supplement No. 10 (A/51/10). 
194 V této fázi kodifikace (od r. 1997) byl zvláštním zpravodajem James Crawford z Austrálie. 
195 Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with commentaries 
(2001).  GAOR, Fifty-sixth Session, Supplement No. 10 (A/56/10).  
196 DÖRR, Oliver a Kirsten SCHMALENBACH. Vienna Convention on the Law of Treaties: A 
Commentary. Berlín Německo: Springer, 2012, p. 1248. 



 

 

 

mezinárodní odpovědnosti státu ve vztahu k jejímu vyvolání (invokaci) a dále ve vztahu 

k protiopatřením.  

Poslední Část IV. obsahuje obecná ustanovení, kterými je stanoven vztah 

Návrhu článků k zvláštním mezinárodním pravidlům upravujícím mezinárodní 

odpovědnost států 197, ustanovením Charty OSN a ustanovením, jimiž je dále řešena 

odpovědnost mezinárodních organizací a jednotlivců. Pokud není některá otázka 

vztahující se k odpovědnosti státu upravena Návrhem článků, použijí se aplikovatelná 

pravidla mezinárodního práva 198.  

4.3 Odpovědnost státu za mezinárodně protiprávní chování v oblasti 

diplomatického a konzulárního práva  
 

V oblasti diplomatického a konzulárního práva se v této podkapitole zaměřuji na 

odpovědnost států za mezinárodně protiprávní chování spočívající v porušení 

mezinárodních závazků převzatých k zajištění osobní nedotknutelnosti a poskytnutí 

zvláštní ochrany ve vztahu k diplomatickým zástupcům a konzulárním úředníkům 

vysílajícího státu, zakotvených v obou Vídeňských úmluvách a rovněž v Úmluvě o 

zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany, 

včetně diplomatických zástupců.  

Státy, které nejsou smluvními stranami těchto úmluv, jsou nositeli 

mezinárodních závazků zajišťujících osobní nedotknutelnost a zvláštní ochranu výše 

uvedených kategorií osob na základě mezinárodního obyčeje. V takovém případě má 

stát tyto mezinárodní závazky od okamžiku svého vzniku coby nezávislého a 

svrchovaného státu některým z možných způsobů vzniku státu 199. 

Pro odpovědnost státu za mezinárodně protiprávní chování, spočívající v jednání 

či opomenutí vedoucímu k porušení mezinárodních závazků, které slouží k zajištění 

osobní nedotknutelnosti a zvláštní ochrany stanovených kategorií mezinárodně 

                                                 
197 Návrh článků je lex generalis ve vztahu k zvláštním mezinárodněprávním úpravám coby lex specialis. 
198 Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with commentaries (2001), 
s. 141. 
199 Viz DAVID, Vladislav, Pavel BUREŠ, Martin FAIX, Pavel SLADKÝ a Ondřej SVAČEK., op. cit., s. 
156 – 160. 



 

 

 

chráněných osob, platí obecné principy odpovědnosti státu. Zdrojem odpovědnosti státu 

je tak i v oblasti diplomatického a konzulárního práva mezinárodně protiprávní chování 

tohoto státu. Mezinárodně protiprávní chování státu vyžaduje přítomnost subjektivního 

prvku, tedy přičitatelnosti takového chování státu coby subjektu mezinárodního práva, a 

dále přítomnost objektivního prvku, spočívajícího v porušení mezinárodního závazku 

daného státu právě chováním, jež je státu přičitatelné.  

Porušení osobní nedotknutelnosti diplomatických zástupců a konzulárních 

úředníků nebo neosvojení si požadovaného chování představuje nedodržení příslušných 

mezinárodních závazků ze strany přijímajícího státu a tvoří tak objektivní prvek 

mezinárodně protiprávního jednání. Pro vznik mezinárodní odpovědnosti musí dojít k 

porušení mezinárodního závazku, tedy k chování státu, jež neodpovídá požadavkům 

mezinárodního závazku. Každá odchylka státu od chování vyžadovaného mezinárodním 

závazkem konstituuje porušení takového závazku.  

Objektivní prvek mezinárodně protiprávního chování může spočívat buď v 

porušení mezinárodního závazku, vyžadujícího osvojení si určitého způsobu chování při 

užití předem stanovených prostředků, nebo mezinárodního závazku vyžadujícího 

dosažení určitého výsledku, kdy prostředky k dosažení požadovaného výsledku jsou 

ponechány na uvážení státu 200. Povinnost osvojit si určitý způsob jednání je založena 

výlučně mezinárodními úmluvami, zatímco povinnost dosáhnout určitého výsledku 

může být stanovena jak ustanoveními mezinárodních úmluv, tak mezinárodním 

obyčejovým právem.  

V diplomatickém a konzulárním právu je mezinárodní závazek vyžadující 

osvojení si určitého způsobu chování představován těmi ustanoveními příslušných 

mezinárodních úmluv, jež smluvním státům ukládají přijetí speciálních opatření 

sloužících k zajištění zvláštní ochrany diplomatických zástupců a konzulárních 

úředníků. Tento typ mezinárodního závazku tak státům ukládá osvojit si chování, které 

                                                 
200 Čl. 29 VÚDS a čl. 40, 41 VÚKS zakotvují povinnost přijímajícího státu přijmout vhodná opatření  
k ochraně osob diplomatů a konzulů a k zajištění jejich osobní nedotknutelnosti. Podobně čl. 4    
Newyorské úmluvy, která ukládá smluvním státům „přijímat všechna praktická opatření k tomu,  
aby zabránily na svém území přípravě ke spáchání takových trestných činů na svém území nebo 
mimo ně.“      



 

 

 

musí být provedeno konkrétním způsobem prostřednictvím k tomu určených orgánů 201. 

Toto chování muže spočívat buď v konání či opomenutí. Pokud není realizované 

chování státu v souladu s požadavky stanovenými tímto typem mezinárodního závazku, 

dopustí se tento stát porušení mezinárodního závazku 202. 

Ve vztahu k diplomatickým zástupcům a konzulárním úředníkům je mezinárodní 

závazek požadující dosažení konkrétního výsledku, představován závazkem zajistit 

neporušitelnost osobní nedotknutelnosti těchto kategorií osob. Pokud ze 

strany přijímajícího státu nedojde k porušení jejich osobní nedotknutelnosti, splnil tento 

stát požadovaný výsledek. Pokud je však osobní nedotknutelnost porušena a mezi 

jednáním orgánů přijímajícího státu a porušením osobní nedotknutelnosti 

diplomatického zástupce či konzulárního úředníka existuje příčinná souvislost, 

přijímající stát nesplnil mezinárodní závazek vyžadující zajištění osobní 

nedotknutelnosti.  

Druhým pojmovým znakem určujícím mezinárodně protiprávní chování je 

subjektivní prvek, tedy přičitatelnost chování, kterým byl porušen mezinárodní závazek, 

příslušnému státu. 

Ačkoliv subjektem mezinárodního práva je stát, jedná vždy prostřednictvím 

svých orgánů. Těmito orgány jsou jednotlivci i skupiny osob, jež jednají jako kolektivní 

orgán, pokud mají postavení státních orgánů dle vnitrostátního práva 203.  Stát je tedy 

odpovědný za porušení mezinárodních závazků ze strany všech svých orgánů, pokud 

jsou mu taková porušení přičitatelná, tzn. stát je odpovědný za mezinárodně protiprávní 

chování svých zákonodárných, výkonných i soudních orgánů. 

Bezpečnost a ochrana diplomatických zástupců a konzulárních úředníků, jež má 

být zajištěna právě prostřednictvím institutu osobní nedotknutelnosti a opatřeními 

přijímanými státy za tímto účelem, je ohrožována především teroristickými útoky, 

namířenými proti těmto kategoriím osob, jež jsou páchány jednotlivci či teroristickými 

skupinami. Ve vztahu k odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní chování platí, že 

chování soukromými osob, jež porušuje mezinárodní závazky, není státu přičitatelné. 

                                                 
201 Viz čl. 29 VÚDS stanovící pro přijímající stát zákaz zadržet či zatknout diplomatického zástupce, 
podobně čl. 41 odst. 1 VÚKS. 
202  PRZETACZNIK, Franciszek.,  op. cit., p. 165. 
203  Návrh článků čl. 4 odst. 2. 



 

 

 

Stát tedy není za takové chování právně odpovědný, neboť soukromá osoba není 

představitelem státu a tudíž její jednání není jednáním státu.  

Avšak v okamžiku, kdy mezi soukromou osobou či osobami porušujícími svým 

chováním mezinárodněprávní závazek existuje faktický vztah spočívající v tom, že 

jednají na základě pokynů státu nebo stát jejich chování řídí nebo kontroluje 204, je 

takové chování státu přičitatelné a vede ke vzniku odpovědnosti státu. Tato výjimka 

z jinak obecného pravidla nepřičitatelnosti chování soukromých osob státu je 

odůvodněna principem efektivity mezinárodního práva 205 . 

Mezinárodně protiprávní chování soukromých osob je státu přičitatelné i tehdy, 

pokud stát takové chování uzná a přijme za své, a to v jím uznaném rozsahu 206. K této 

situaci došlo v případě obsazení velvyslanectví USA v Teheránu v r. 1979, kdy byl Irán 

uznán odpovědným za porušení mezinárodních závazků převzatých k ochraně 

diplomatického a konzulárního personálu spáchaným soukromými osobami 207.  

4.4 Případ Diplomatického a konzulárního personálu v Teheránu 1979 

4.4.1 Skutkové okolnosti případu 
 Ještě před incidentem ze dne 4. 11. 1979 došlo v průběhu tohoto roku ještě k 

několika dalším útokům proti velvyslanectví USA208. 

Dne 4. 11. 1979 byla obsazena budova velvyslanectví USA skupinou radikálních 

islamistických studentů a militantních aktivistů, aniž by se jim příslušníci íránské 

ostrahy objektu postavili jakkoliv na odpor. Veškerý diplomatický a konzulární personál 

byl vzat za rukojmí a zadržován v místnostech ambasády. 

                                                 
204  Ibid., čl. 8. 
205 Report of the International Law Commission, Fifty-third session, GAOR, Fifty-sixth session, 
Supplement No. 10 (A/56/10), chp. IV. E. 2, s. 104. 
206 Návrh článků čl. 11. 
207 United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, Judgment, I. C. J. Reports 1980. 
208 Dne 14. 2. 1979 napadla ozbrojená skupina velvyslanectví USA a obsadila jej, přičemž vzala celkem    
70 osob za rukojmí, dva lidé byli zabiti. Vedle toho byla poškozena budova ambasády a soukromé obydlí 
velvyslance se stalo terčem rabování. Přestože íránské orgány nezabránily tomuto útoku, poskytly pomoc 
ihned, jakmile o ni byly požádány a ještě během toho samého dne dokázali obnovit pořádek a předat 
kontrolu nad areálem ambasády zpět do rukou diplomatických zástupců USA.      
 



 

 

 

 Příčinou tohoto útoku byl nesouhlas Iránu s vpuštěním bývalého íránského šáha 

Mohammeda Rezá Pahlavího na území USA za účelem jeho léčby, kdy Irán požadoval, 

aby byl stav šáha ověřen dvěma íránskými lékaři a dále aby byl navrácen do Iránu. 

Íránští představitelé byli po začátku incidentu několikrát žádáni ze strany 

velvyslanectví o pomoc, nicméně tyto žádosti zůstaly bez jakékoliv odezvy. Nečinnost 

revolučních gard, které se později objevily na místě, byla ze strany íránských orgánů 

vysvětlena tím, že jejich úkolem bylo pouze zajistit bezpečnost pro obě strany. Ze 

strany íránské vlády nebylo provedeno žádné opatření pro osvobození areálu ambasády 

či záchranu rukojmí. Dne 5. 11. 1979 byly obsazeny konzuláty i v dalších íránských 

městech. Ajatolláh Chomejní 7. 11. 1979 zakázal členů Revolučního výboru a dalším 

orgánům jakoukoliv komunikaci s představiteli USA. 

USA se v důsledku nečinnosti íránských orgánů obrátily na předsedu Rady 

bezpečnosti OSN s žádostí o přijetí opatření nutných k propuštění rukojmí a obnovení 

nedotknutelnosti diplomatického personálu. Dne 29. 9. 1979 podaly USA žalobu 

k MSD, kterou se dožadovaly, aby MSD oficiálně prohlásil obsazení velvyslanectví a 

následující nečinnost ze strany íránských orgánů za porušení platných mezinárodních 

smluv přijatých za účelem ochrany diplomatických a konzulárních misí 209, neboť osoby 

zadržované v budově velvyslanectví USA požívaly status člena personálu mise, 

případně status člena administrativního či technického personálu dle příslušných 

ustanovení VÚDS 210, dále aby byla rukojmí propuštěna, aby USA bylo přiznáno právo 

na odškodnění a aby byly odpovědné osoby vydány USA za účelem stíhání. Dále USA 

požadovaly určení předběžných opatření ze strany MSD. 

Írán v reakci na žalobu USA popřel jurisdikci MSD a obsazení velvyslanectví 

odůvodnil údajnou kriminální činností vyvíjenou zde proti Íránu. 

Okupace velvyslanectví USA a držení diplomatického a konzulárního personálu 

trvalo až do 21. 1. 1980. 

                                                 
209 VÚDS, VÚKS, Newyorská úmluva, Charta OSN. 
210 "Členy personálu mise" se rozumí členové diplomatického personálu, administrativního a technického 
personálu, jakož i služebního personálu mise (VÚDS čl. 1 písm. c). 
 



 

 

 

4.4.2 Rozsudek Mezinárodního soudního dvora ze dne 24. 5. 1980 
 

 MSD se poté, co se vypořádal otázkou své příslušnosti k rozhodnutí věci, začal 

zabývat skutkovými okolnostmi případu.  

 MSD posuzoval události započaté 4. 11. 1979 ve dvou rovinách, a to nakolik 

jsou tyto události přičitatelné Íránu a dále jejich slučitelnost či neslučitelnost 

s ustanoveními mezinárodních smluv, jimiž je Írán vázán, případně i jinými pravidly 

obecného mezinárodního práva. Dále byly tyto události posuzovány ve 2 samostatných 

fázích. 

První fáze zahrnovala ozbrojený útok vůči ambasádě, její obsazení, vzetí 

rukojmí, přivlastnění si majetku a archivů mise a rovněž chování íránských orgánů ve 

vztahu k těmto událostem. 

 U této první fáze MSD nijak nezpochybnil fakt, že militantní aktivisté jednali v 

 době útoku jako soukromé osoby bez jakéhokoliv oficiálního statutu íránských orgánů, 

tudíž jejich chování nemohlo být přičitatelné státu a Írán tak není odpovědný za toto 

jednání. Íránu však porušil své mezinárodní závazky plynoucí pro něj z obou 

Vídeňských úmluv, na jejichž základě je přijímající stát povinen přijmout přiměřená 

opatření k zajištění preventivní ochrany diplomatických a konzulárních misí. 211  Írán 

své povinnosti nesplnil a navíc dle názoru MSD nebylo toto nesplnění povinností 

zapříčiněno pouhou nedbalostí nebo nedostatkem potřebných prostředků vzhledem 

k tomu, že ještě tři dny před obsazením ambasády zasáhla íránská police rychle a účinně 

proti davu shromážděnému před velvyslanectvím USA v rámci jiné demonstrace.  

Íránské orgány zůstaly i přes žádosti o pomoc zcela nečinné, nepodnikly žádné 

kroky, jimiž by útoku buď zabránily, nebo jimiž by útočníky přiměly opustit ambasádu 

a propustit rukojmí poté, co bylo velvyslanectví již obsazeno. Tuto nečinnost shledal 

MSD porušením ustanovení obou Vídeňských úmluv.  

Ve vztahu k první fázi událostí započatých dne 4. 11. 1979 tak MSD došel 

k závěru, že íránské orgány si byli vědomy svých povinností, jež mají jako přijímající 

                                                 
211 Jde zejména o čl. 22 odst. 2 a čl. 29 VÚDS, dále čl. 24, čl. 25, čl. 26 a čl. 27  VÚDS a analogicky čl. 
31 odst. 3, čl. 40, čl. 41 a čl. 33, čl. 28, čl. 34 a čl. 35 VÚKS. 



 

 

 

stát vůči diplomatickým a konzulárním misím, a i přes vědomost o vážnosti situace tyto 

povinnosti nesplnily, ačkoliv měly k jejich splnění k dispozici potřebné prostředky. 

Druhá fáze útoku zahrnuje, v návaznosti na dokončení obsazení ambasády a 

zadržení diplomatického a konzulárního personálu jako rukojmí, nesplnění povinností 

ze strany íránských orgánů, jež mají na základě Vídeňských úmluv a také na základě 

pravidel obecného mezinárodního práva a jež spočívají v co nejrychlejším ukončení 

porušování nedotknutelnosti osob, místností a archivů. Také tuto povinnost Írán nesplnil 

a naopak dekretem ajatolláha Chomejního bylo obsazení a okupace velvyslanectví USA 

coby „ centra špionáže a konspirace“ 212 schváleno i ze strany íránské vlády. Právě 

okamžikem schválení obsazení ambasády a zadržení diplomatického a konzulárního 

personálu ze strany ajatolláha Chomejního a dalších íránských orgánů se toto chování 

stalo chováním přičitatelným státu. 

MSD ve svém rozsudku uvedl, že: „ rozhodnutí íránských orgánů pokračovat 

v okupaci místností velvyslanectví USA militantními aktivisty a zadržování personálu 

mise jako rukojmí dalo vzniknout opakovanému a mnohonásobnému porušení 

aplikovatelných ustanovení Vídeňských úmluv, jež bylo mnohem závažnější než porušení 

mezinárodních závazků, ke kterému došlo v souvislosti s neuskutečněním kroků, jež by 

zabránily útokům na nedotknutelnost místností mise a jejího personálu“213. 

I v případě, že by se potvrdily kriminální aktivity amerických diplomatických 

zástupců či konzulárních úředníků, neopravňuje tato skutečnost uskutečněné jednání 

íránských orgánů, neboť diplomatické právo poskytuje samo o sobě prostředky, kterými 

může stát reagovat na případné zneužívání diplomatických výsad a imunit. 

MSD po posouzení skutkových okolností shledal, že Írán je odpovědný za 

mnohonásobné porušení závazků uložených smluvním stranám Vídeňskými úmluvami 

a rovněž obecným mezinárodním právem vůči USA. Navíc v době vydání rozsudku toto 

porušování stále pokračovalo. Jako důsledek tohoto mezinárodně protiprávního chování 

Íránu vznikla povinnost reparace za způsobené škody vůči USA a dále povinnost 

ukončit protiprávní zadržování diplomatického a konzulárního personálu. 

                                                 
212 ICJ Reports, 1980, s. 35. 
213 United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, op. cit. s. 35 p. 76.  
 



 

 

 

5. Zhodnocení účinnosti stávajících právních nástrojů 

ochrany diplomatických misí a zastoupení 
 

 V této kapitole se zaměřuji na zhodnocení efektivnosti existujících právních 

nástrojů ochrany diplomatických misí a zastoupení s přihlédnutím k některým 

závažným útokům spáchaným proti diplomatickým a konzulárním misím v předešlých 

letech.  

Útoky na diplomatické a konzulární mise jsou svou povahou nejčastěji 

teroristickými činy. Terorismem se myšleno plánované, promyšlené a politicky 

motivované násilí, zaměřené proti nezúčastněným osobám, jež slouží k dosažení 

vytčených cílů. Teroristický skutek je skutek, který může svou podstatou či kontextem 

vážně ohrozit chod konkrétního státu či mezinárodní organizace214. Proto jsou 

teroristické útoky zaměřené na diplomatické a konzulární mise, jež jsou představiteli 

vysílajícího státu hájícími jeho zájmy, frekventovaným politickým či spíše 

ideologickým prostředkem násilného boje.  

Vídeňská úmluva o diplomatických stycích z r. 1961 a Vídeňská úmluva o 

konzulárních stycích představují oficiální kodifikace diplomatického a konzulárního 

práva, jehož pramen byl do té doby mezinárodní obyčej a dále také konzulární smlouvy. 

Vedle institutů zaměřujících se přímo na ochranu osob diplomatických zástupců a 

konzulárních úředníků upravují i další pravidla diplomatického a konzulárního práva. 

Ochrana poskytovaná na základě těchto úmluv je svou povahou preventivní, 

jejím účelem je zajistit dodržování pravidel diplomatického a konzulárního práva a tím 

předejít útokům na chráněné kategorie osob. 

Vzhledem k tomu, že Vídeňské úmluvy kodifikují obyčejové mezinárodní právo, 

tedy pravidla, jež byla členy mezinárodního společenství všeobecně uznávána a 

dodržována, jsou tato pravidla, nyní kodifikovaná, dodržována i nadále ze strany 

smluvních států. Ustanovení zaměřená na ochranu diplomatických a konzulárních misí 

jsou formulována obecně, ukládají státům buď povinnost určitého jednání s použitím 

                                                 
214 Definice pojmu terorismus. Ministerstvo vnitra České republiky, 2009. [cit. 2012-02-22]. Dostupné 

[online] na: http://www.mvcr.cz/clanek/definice-pojmu-terorismus.aspx. 

http://www.mvcr.cz/clanek/definice-pojmu-terorismus.aspx


 

 

 

konkrétně stanovených prostředků, nebo povinnost dosáhnout určitého výsledku, jde 

teda o mezinárodní závazky formulované co do výsledku. Způsob plnění jednotlivých 

závazků je pak ponechán na vnitrostátních právních úpravách jednotlivých smluvních 

států. 

 Pravidla obsažená v obou Vídeňských úmluvách představují z mého pohledu 

nezbytné záruky pro umožnění nerušeného a účinného výkonu diplomatických a 

konzulárních funkcí jako základu pro udržování mezinárodních styků. 

V reakci na četné teroristické útoky během 70. let směřované vůči 

diplomatickým zástupcům a konzulárním úředníkům, kterými byla zjevně porušována 

ustanovení obou Vídeňských úmluv, byla přijata Úmluva o zabránění a trestání 

trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických 

zástupců (1973). Tato úmluva představuje nástroj boje proti jednomu konkrétnímu 

aspektu mezinárodního terorismu, kterým jsou teroristické útoky proti specificky 

chráněné kategorii osob. Vzhledem ke skutečnosti, že i při splnění 

mezinárodněprávních závazků uložených Vídeňskými úmluvami, nelze vždy zabránit 

spáchání útoku vůči těmto osobám, představuje úmluva právní instrument, na jehož 

základě jsou pachatelé takových útoků potrestání. Ochrana poskytovaná touto úmluvou 

je ochranou následnou, smluvním státům ukládá závazky dosáhnout konkrétně určeného 

výsledku, přičemž volbu prostředku jeho dosažení nechává na vůli smluvního státu. 

Smluvní státy mají povinnost kriminalizovat jednání vymezené v  úmluvě a díky zásadě 

aut dedere, aut judicare má být zajištěno trestní stíhání pachatele buď ze strany státu 

s tzv. primární jurisdikcí, nebo ze strany státu, na jehož území se pachatel nachází. 

Proto považuji Úmluvu o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím 

mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců za právní prostředek, který 

představuje záruku, že se pachatel uvedeného typu teroristického činu žádným 

způsobem nevyhne trestnímu stíhání. 

V českém právním řádu jsou již jednání, jejichž kriminalizaci úmluva ukládá, 

předmětem úpravy norem platného trestního práva hmotného. Jednání vymezená 

v úmluvě tvoří obsah skutkových podstat trestného činu vraždy, ublížení na zdraví, 

omezování osobní svobody, zbavení osobní svobody, braní rukojmí trestního zákoníku 



 

 

 

v platném a účinném znění 215. Právní úprava extradice a vzájemné právní pomoci je 

pak upravena v části IV. trestního řádu.  

Rozsah ochrany poskytované touto úmluvou rozšiřují i další protiteroristické 

úmluvy, např. Haagská a Montrealská úmluva, jež jsou zaměřeny na zajištění 

bezpečnosti leteckého provozu. Přestože nejsou primárně zaměřeny na poskytnutí 

ochrany diplomatickým zástupcům a konzulárním úředníkům, přispívají i ony k zvýšení 

úrovně ochrany těchto kategorií osob. 

K zvýšení účinnosti ochrany poskytované právě na základě výše zmíněných 

úmluv pak slouží mechanismus podávání zpráv ze strany členských států OSN, jehož 

základ představuje rezoluce VS OSN č. 35/168 o Posouzení účinnosti opatření 

k posílení ochrany, bezpečnosti a ostrahy diplomatických a konzulárních misí a 

zástupců. Mechanismus byl v průběhu jednotlivých zasedání VS OSN dalšími 

rezolucemi rozvíjen a zdokonalován a dnes představuje pravidelnou položku agendy  

VS OSN. Naposledy bylo toto téma projednáváno při 65. zasedání VS OSN v r. 2010. 

 Výsledkem byla rezoluce č. 65/30 216 připravená na základě zprávy 6. právního 

výboru, v níž VS OSN znovu zdůraznilo význam mezinárodněprávních principů a 

pravidel v oblasti diplomatických a konzulárních styků, jež jsou předpokladem pro 

normální mezistátní styky a apelovalo na dodržování mezinárodních závazků jak 

k preventivní, tak k následné ochraně diplomatických zástupců a konzulárních úředníků.  

Dále zdůraznilo nutnost zajistit dodržování a prosazování principů a pravidel 

mezinárodního práva v oblasti diplomatických a konzulárních styků i během válečného 

období a zejména, s ohledem početné teroristické útoky, zajistit ochranu bezpečnost a 

ostrahu misí, zástupců a úředníků včetně praktických opatření k zabránění a 

znemožnění protiprávní činnosti jednotlivých, osob, skupin či organizací směřované 

vůči diplomatickým zástupcům a konzulárním úředníkům. VS OSN touto rezolucí 

důrazně požádalo členské státy, aby i nadále podávaly zprávy o porušení příslušných 

ustanovení Vídeňských úmluv a o opatřeních provedených právě za účelem potrestání 

pachatele útoků. Přesto však není možné s jistotou říci, jakou měrou přispívá tento 

mechanismus k snížení počtu útoků na diplomatické mise a zastoupení. 

                                                 
215 viz § 140; § 145,146; § 171, 170; §174 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
216 GA Res. 65/30, Jan 10, 2011. 



 

 

 

K právním nástrojům následné ochrany diplomatických misí a zastoupení jsem 

dále zařadila Návrh článků o odpovědnosti států za mezinárodně protiprávního chování. 

Tento smluvní právní nástroj je zaměřen na kodifikaci sankčních pravidel postihujících 

porušení primárních norem stanovících mezinárodní závazky, tedy i mezinárodně – 

právní závazky převzaté státy k zajištění ochrany diplomatických misí a zastoupení. 

Efektivnost tohoto právního nástroje je limitována především tím, že KMP požádala VS 

OSN, aby předložený návrh článků vzalo pouze na vědomí a jeho budoucím použití 

rozhodlo později, Návrh článků tak stále nemá formu mezinárodní smlouvy 

s příslušnými právními účinky, především právní závazností pro smluvní strany. Hlavní 

funkcí Návrhu článků zůstává pomoc při zjišťování obsahu obyčejových pravidel 

upravujících odpovědnost států za mezinárodně protiprávní chování. 

Návrh článků je dle čl. 55 vztahu k jiným mezinárodním právním instrumentům, 

v nichž si smluvní strany stanoví zvláštní právní následky za porušení v nich uvedených 

primárních pravidel, lex generalis. Tento princip platí pro všechny články Návrhu, 

znamená tedy, že pokud mezinárodní úmluva obsahuje vlastní speciální pravidla úpravy 

právních následků porušení v ní obsažených primárních pravidel, budou aplikována tato 

zvláštní ustanovení namísto ustanovení Návrhu článků.  

Tím, že Návrh článků nemá právní závaznost pro subjekty mezinárodního práva, 

je jeho efektivnost značně limitována, přesto však hraje nezastupitelnou roli při výkladů 

obyčejových pravidel mezinárodního práva upravujících oblast odpovědnosti státu za 

mezinárodně protiprávní chování.  

I přes rozsáhlost škály právních nástrojů zaměřených na ochranu diplomatických 

misí a zastoupení stále dochází k útokům na tyto mise a zastoupení. Z nedávné doby 

bych připomněla útok na ambasádu USA v hlavním městě Bosny a Hercegoviny 

Sarajevu v r. 2011 217 či útoky na izraelské diplomatické zástupce spáchané v Gruzii a 

Indii na počátku r. 2012 218, kdy se i přes veškerou ochranu, jež má být diplomatickým 

                                                 
217 Muž ozbrojený automatickou puškou střílel dne 28. 10. 2011 na budovu velvyslanectví USA 
v Sarajevu do okamžiku, než byl zneškodněn zasahující policií. Jeho čin byl vyšetřován jako teroristický 
útok, pachatel se hlásí k militantní islámské sektě vahábitů. 
218 Dne 13. 2. 2012 byl v Novém Dillí v Indii spáchán teroristický útok na vozidlo izraelského 
diplomatického zástupce, při došlo k výbuchu bomby připevněné na toto vozidlo. Při tomto útoku byla 
zraněna jeho manželka a tři další osoby. Ve stejný den objevil zaměstnanec izraelské ambasády v Tbilisi 
v Gruzii na diplomatickém vozidle rovněž připevněnou bombu, přivolaná policie ji však dokázala 
zneškodnit. S těmito dvěma útoky měly souvislost i další tři exploze, ke kterým došlo v thajském 



 

 

 

misím a zastoupení vysílajícího státu poskytnuta ze strany přijímajícího státu, 

nepodařilo těmto útokům zabránit.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                               
Bangkoku a které byly s největší pravděpodobností namířeny rovněž proti izraelským diplomatickým 
zástupcům.  Izrael obvinil Írán z toho, že stojí za těmito útoky.  



 

 

 

Závěr 
 Diplomatické mise a zastoupení hrají nezastupitelnou roli v mezinárodních 

vztazích mezi jednotlivými státy, v jejich navazování a udržování. Jejich úkol je 

vymezen příslušnými články Vídeňských úmluv, kdy tyto úmluvy kodifikují původně 

obyčejové normy diplomatického a konzulárního práva a jsou tedy souborem státy 

dlouhodobě uznávaných a dodržovaných pravidel upravujících mezinárodní styky 

v rámci mezinárodního společenství. Vídeňské úmluvy představují obecnou právní 

úpravu diplomatických a konzulárních styků, což znamená, že právně neupravují 

výlučně opatření sloužící k ochraně diplomatických misí a zastoupení, ale též opatření 

sloužící k umožnění a usnadnění výkonu jejich funkcí. Jimi garantované výsady a 

imunity zásadně neslouží k prospěchu jednotlivce.  

KMP při jejich tvorbě nezamýšlela Vídeňské úmluvy jako speciální právní 

nástroje zaměřené výhradně na ochranu diplomatických misí a zastoupení, a proto, 

přestože jsou na jejich základě garantovány diplomatické a konzulární výsady a imunity 

nezbytné pro činnost diplomatických misí a zastoupení, nejsou schopny postihnout 

všechny aspekty násilných útoků spáchaných proti diplomatickým zástupcům a 

konzulárním úředníkům, potažmo proti misím a zastoupením. Vídeňské úmluvy jsou 

především úspěšnou komplexní kodifikací práva diplomatických a konzulárních styků. 

V návaznosti na vlnu teroristických útoků na diplomatické zástupce na konci 60. 

a na začátku 70. let 20. století, vyvstala potřeba přijmout nové právní nástroje, na 

jejichž základě se povaha ochrany poskytované diplomatickým zástupcům a 

konzulárním úředníkům přizpůsobila povaze páchaných útoků. Výsledkem bylo 

postupné přijetí několika protiteroristické úmluvy poskytujících následnou ochranu 

nejen diplomatickým misím a zastoupením, kdy tyto právní nástroje upravují právní 

následky buď jimi vymezených trestných činů (Haagská úmluva z r. 1970, Montrealská 

úmluva z r. 1971), nebo určují právní následky vyjmenovaných trestných činů 

spáchaných proti konkrétním kategoriím osob (Úmluva o zabránění a trestání trestných 

činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců 

z r. 1973). 

V případě Montrealské a Haagské úmluvy se mi jeví jako problematické jejich 

zaměření na trestní postih výhradně útoků spáchaných proti civilním letadlům, tedy na 



 

 

 

trestní postih pouze jedné z forem mezinárodního terorismu, který má však mnoho 

dalších podob. 

Návrh článků o odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní chování z r. 2001 

představuje návrh kodifikace doposud obyčejových pravidel upravující odpovědnost 

států. Pokud stát poruší mezinárodně právní závazek, který na sebe přejal za účelem 

ochrany diplomatických misí či zastoupení, vzniká mu odpovědnost za mezinárodně 

protiprávní chování. Vzhledem k tomu však, že návrh nebyl doposud přijat ve formě 

mezinárodní smlouvy, slouží tento jako pomůcka při určování obsahu obyčejových 

odpovědnostních pravidel.  

Je proto nutné přijmout nejen právní nástroje, jež by komplexně upravily 

ochranu diplomatických zástupců a konzulárních úředníků před teroristickými útoky, 

ale též je nutná aktivita ze strany smluvních států a případně mezinárodních orgánů při 

plnění převzatých závazků z těchto právních nástrojů. 

Východiskem pro zefektivnění právní úpravy ochrany diplomatických misí a 

zastoupení pak může být přijetí návrhu Komplexní úmluvy o mezinárodním terorismu, 

vypracovaný pracovní skupinou ustanovenou VS OSN.  Návrh vymezuje jednání, které 

má být trestně postihováno v rámci vnitrostátního práva smluvních stran, a činí opatření 

k převzetí jurisdikce v případě vymezeného jednání smluvními stranami. Ve vztahu 

k diplomatickým zástupcům pak je důležité ustanovení, které umožňuje smluvním 

státům ustanovit svoji jurisdikci nad trestnými činy spáchanými proti ambasádám nebo 

jiným diplomatickým či konzulárním místnostem daného státu. Tento návrh tak dále 

rozšiřuje ochranu poskytovanou Úmluvou o potlačování teroristických bombových 

útoků z r. 1997, neboť navrhovaná úmluva svou působnost neomezuje pouze na ochranu 

diplomatických zástupců, konzulárních úředníků a místností diplomatických misí či 

zastoupení před teroristickými bombovými útoky, nýbrž pokrývá i další formy 

teroristických útoků, pokud spadají do jí vymezené definice teroristického činu. Pokud 

by byla tato navrhovaná Komplexní úmluva o mezinárodním terorismu přijata, vytvořila 

by spolu s Úmluvou o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím 

mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců z r. 1973 a Úmluvou o 

potlačování teroristických bombových útoků z r. 1997 účinným právním rámcem pro 

trestní postih teroristických útoků spáchaných proti diplomatickým zástupcům či 



 

 

 

konzulárním úředníků či místnostem. Útoky, jež nespadají pod definici teroristických 

činů, by pak byly nadále postihovány na základě ustanovení Vídeňských úmluv 

upravujících povinnost přijímajícího státu poskytnout zvláštní ochranu diplomatickým 

zástupcům a konzulárním úředníkům. Přijetí této úmluvy je však brzděno nemožností 

nalézt shodu ohledně definice pojmu mezinárodní terorismus. 

Teroristické útoky na diplomatické mise a zastoupení je stále frekventovaným 

prostředkem ideologického boje, neboť následky těchto útoků mají hluboký dopad na 

mezinárodní vztahy v rámci mezinárodního společenství. Terorismus je stále živý, 

předejít či zabránit veškerým útokům je velmi obtížné, neboť  i přes řadu právních 

nástrojů sloužících k ochraně diplomatických misí a zastoupení chybí v mnoha 

případech vůle smluvních států k řádné implementaci převzatých právních závazků či 

k jejich dodržování.  
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ABSTRAKT 
 

Tato diplomová práce se tematicky věnuje mezinárodnímu právu veřejnému, 

konkrétně právu diplomatických a konzulárních styků se zaměřením na právní nástroje 

sloužící k ochraně diplomatických misí a zastoupení. Jejím cílem analyzovat vybrané  

mezinárodněprávní instrumenty a zhodnotit efektivitu ochrany poskytované na 

jejich základě. 

První kapitola pojednává právu svrchovaného státu na navázání diplomatických 

styků neboli legačním právu. Stručně zmíněny jsou pokusy o neoficiální kodifikace 

práva diplomatických a konzulárních styků, jež předcházely oficiálním kodifikacím, 

kterými jsou Vídeňské úmluvy vypracované Komisí pro mezinárodní právo. Převážná 

část kapitola je pak věnována procesu tvorby a přijetí obou Vídeňských úmluv. 

V druhé kapitole jsou analyzována ta ustanovení obou Vídeňských úmluv, jež 

poskytují preventivní ochranu osobám diplomatických zástupců a konzulárních 

úředníků a dále místnostem diplomatických misí a zastoupení. Jde o ustanovení 

upravující institut osobní nedotknutelnosti a ustanovení či upravující povinnost zvláštní 

ochrany poskytované ze strany přijímajícího státu. 

Třetí kapitola je zaměřena na vybrané právní nástroje následné ochrany, na 

jejichž základě jsou trestně postihována v úmluvě vymezená jednání, potažmo úmluvou 

vymezená jednání spáchaná proti specifické kategorii osob. Vedle mezinárodních 

mnohostranných úmluv jsem do této kapitoly zahrnula též mechanismus podávání zpráv 

smluvními státy OSN zakotvený rezolucí VS OSN č. č. 35/168 o Posouzení účinnosti 

opatření k posílení ochrany, bezpečnosti a ostrahy diplomatických a konzulárních misí a 

zástupců. 

Čtvrtá kapitola je věnována institutu odpovědnosti státu za mezinárodně 

protiprávní jednání ve vztahu k porušení mezinárodněprávních závazků převzatých 

k ochraně diplomatických misí a zastoupení a rovněž návrhu kodifikace 

odpovědnostních pravidel vytvořeného KMP. Pozornost je věnována též zásadnímu 

rozhodnutí MSD v oblasti odpovědnosti státu za porušení mezinárodně právního 

závazku k ochraně diplomatických misí a zastoupení, kterým je případ Diplomatického 

a konzulárního personálu USA v Teheránu. 



 

 

 

Pátá kapitola pak hodnotí účinnost jednotlivých právních nástrojů přiblížených 

v předchozích kapitolách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 
Legal instruments of protection of diplomatic missions and representatives 
 

This diploma thesis thematically deals with public international law, namely 

with the law of diplomatic and consular relations focusing on the legal instruments of 

the protection of diplomatic missions and representations. It aims to analyze selected 

international legal instruments and to evaluate the effectiveness of protection provided 

by them. 

The first chapter deals with the right of a sovereign state to establish diplomatic 

relations, i. e. ius legationis. Briefly mentioned are attempts to unofficial codification of 

the law of diplomatic and consular relations, which preceeded the official codification 

of  the Vienna Convention, which are developed by the International Law Commission. 

The bulk of the chapter is devoted to the process of creation and adoption of both the 

Vienna Conventions. 

In the second chapter are analyzed those provisions of Vienna conventions, 

which provide preventative protection to diplomatic agents and consular officers as well 

as to premises of diplomatic missions and representatives. These provisions govern 

legal institut od diplomatic inviolability and also the special duty to protect diplomatic 

misssions and representatives provided by the receiving State. 

The third chapter focuses on selected  legal instruments of subsequent 

protection, under which are criminalized acts defined in the Convention, respectivelly 

acts defined by the Convention committed against a specific category of persons. Apart 

from international multilateral conventions, in this chapter I also include a reporting 

mechanism of  Contracting States based on the Resolution No. 35/168 Consideration of 

effective measure to enhance the protection, security and safety of diplomatic and 

consular mission and representatives. 

The fourth chapter is devoted to the institute of State Responsibility for 

Internationally Wrongful Acts in relation to a breach of international obligations taken 

to protect the diplomatic missions and representatives as well as the draft codification of 

rules of liability created by ILC. Attention is also paid to the crucial decision in case of 



 

 

 

State liability for breach of international legal obligation to protect diplomatic missions 

and representatives, which is the Case of US Diplomatic and Consular Staff in Tehran. 

The fifth chapter evaluates the effectiveness of various legal instruments 

described in previous chapters. 

 

 

Klíčová slova: diplomatické a konzulární styky, nedotknutelnost diplomatických misí a 

zastoupení, diplomatické právo 

 

Key words: diplomatic and consular relations, inviolability of diplomatic missions and 
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