
POSUDEK 

 

 

    na disertační práci JUDr. Metoda Špačka „ Kodifikácia pravidel diplomatickej ochrany“ 

 

 

 Disertační práce je věnována tradičnímu tématu mezinárodního práva. Práce je členěna 

na úvod,  deset částí a závěr, její celkový rozsah  včetně přílohy je  240  stran. Předmětem 

disertační práce je dle autora kodifikace diplomatické ochrany  na půdě OSN a konkrétně 

činnosti  Komise OSN  pro mezinárodní právo. Práce je zaměřena na komplexní rozbor 

základních principů diplomatické ochrany, její historický vývoj, vývoj judikatury hlavních 

mezinárodních  soudních orgánů, která se dotýká institutu diplomatické ochrany. Rovněž je 

v práci hodnoceno postavení diplomatické ochrany v širším kontextu a také pohled na jeho 

aktuálnost a perspektivu dalšího rozvoje (str. 9).  

 Disertant se v prvních částech zabývá  všeobecným vymezením diplomatické ochrany. 

Zejména se zamýšlí nad otázkou diplomatické ochrany jako institutu mezinárodního práva 

(str. 14 a násl). Pojem institut v souvislosti s diplomatickou ochranou autor blížeji 

nevymezuje. Při ústní obhajobě by mohl uchazeč vyjádřit co chápe pod pojmem institut 

mezinárodního práva. Následně se zabývá obyčejovým charakterem diplomatické ochrany. 

Na str. 16 konstatuje, že diplomatická ochrana není předmětem úplné kodifikace a 

v souvislosti s tím, že základní pravidla nejsou zakotvena v mezinárodní smlouvě. Své úvahy 

o kodifikaci mezinárodního práva  by měl uchazeč při ústní obhajobě vysvětlit, zejména  

pokud jde o formu v jaké ke kodifikaci dochází.  Následně se zaměřil na  historii vývoje 

diplomatické ochrany. V další kapitole se autor zabývá procesem kodifikace diplomatické 

ochrany a činností Komise pro mezinárodní právo v toto směru. V této souvislosti  na str. 63 

konstatuje, že pracovní skupina identifikovala rozdíl mezi diplomatickou ochranou jako 

formálního nároku státu na jedné straně a určitými diplomatickými a konzulárními aktivitami, 

které jsou obsaženy v čl. 3 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích. Při ústní obhajobě by 

mohl disertant vysvětlit o jaké případy se jedná pokud jde o čl. 3 Vídeňské úmluvy o 

diplomatických stycích.   

 V následující kapitole se  uchazeč   zabývá  diplomatickou ochranou z hlediska 

obyčejového mezinárodního práva.  Jednak zde rozvíjí úvahu o  diplomatické ochraně jako o 

sekundárních právních pravidlech. Na str. 87  uchazeč zmiňuje  případ Diallo z roku 2007 ve 

kterém MSD konstatoval, že obsahové vymezení podmínek diplomatické ochrany, který byl  

původně limitován  na porušení minimálního standardu zacházení s cizinci se díky  rozvoji  

mezinárodního  práva na  poli ochrany lidských práv jednotlivců rozšířil, tak že zahrnuje i 

mezinárodně garantovaná lidská práva.  Znamená to, že  lze uplatňovat diplomatickou 

ochranu pouze v případě porušení pravidel obecného mezinárodního práva? Znamená to, že 

tam zmíněný čl. 13 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech je vyjádřením 

obecného mezinárodního prána nebo se jedná o čistě smluvní normu? V následující 

podkapitole se uchazeč zabývá  tím, že institut diplomatické ochrany je založen na právní 

fikci tzv.  Vatteliánské fikci, že jakmile stát zle zachází s příslušníkem jiného státu, způsobuje 

tím nepřímo mezinárodněprávní újmu tomuto státu (str. 90 a násl). V této souvislosti se 

zabývá různými názory na tuto otázku včetně analýzy příslušných rozsudků Mezinárodního 

soudního dvora OSN. Při ústní obhajobě by mohl vyjádřit vlastní názor na tuto otázku.  

Následně uchazeč zkoumá  i otázky použití síly a hrozby silou při uplatnění diplomatické 

ochrany.   Tato problematika byla také diskutována v rámci Komise OSN pro mezinárodní 

právo (str. 99 práce). Je otázka zda použití ozbrojené síly není pojmově v rozporu s koncepcí 

diplomatické ochrany. Sám uchazeč  dospívá v tomto směru k závěru, že diplomatická 

ochrana směřuje vždy k zabezpečení nápravy prostřednictvím pokojných, mírových kroků 



(str. 102). Zajímavé jsou i úvahy autora o právu či povinnosti státu vykonat diplomatickou 

ochranu.  Na str. 104 cituje pojetí zvláštního zpravodaje Komise pro mezinárodní právo, že 

diplomatickou ochranu nelze považovat za individuální lidské právo (str. 104). V této 

souvislosti by mohl uchazeč vyjádřit svůj názor. Lze si v tomto směru položit otázku zda 

diplomatická ochrana, tak jak původně vznikla svou povahou může  být výrazem lidského 

práva?  Následně se autor zaměřil na vymezení diplomatické ochrany v rámci 

mezinárodněprávního systému.  Zabývá se problematikou diplomatické ochrany a lidskými 

právy, ochranou investicí a všeobecnou odpovědností států.  Rovněž věnuje pozornost 

konzulární ochraně. Hlavní rozdíl  spatřuje v pojmu diplomatická akce, která zahrnuje kroky 

jednoho státu vůči jinému státu s cílem uplatnit mezinárodněprávní odpovědnost (str. 117).  

Naproti tomu v případě tzv. konzulární ochrany nejde o případy porušení mezinárodního 

práva  a v návaznosti na to vzniklou újmu, ale o případy poskytování pomoci občanovi 

v nouzi včetně případů, kdy se občan do nouze dostal sám. Jde tak spíše o konzulární pomoc 

než o konzulární ochranu. Jak správně dále konstatuje může být porušení Vídeňské úmluvy o 

konzulárních stycích  při provádění konzulární ochrany (např. čl. 36) důvodem pro vykonání 

diplomatické ochrany. Uvádí zde případ La Grand. (str. 119). 

 V této části působí disertační práce poněkud nekoncepčně, protože po otázkách vztahu 

diplomatické ochrany a funkční ochrany představitelů mezinárodních organizací  a konzulární 

ochrany následují části o dalších náležitostech diplomatické ochrany, pokud jde o státní 

příslušnost, vyčerpání vnitrostátních opravných prostředků apod. 

 V otázkách státní příslušnosti se autor zabývá otázkou skutečného pouta (efektivní 

vazby) zda je podmínkou pro uplatňování práva státu na diplomatickou ochranu. Konstatuje, 

že vyjma rozporu s mezinárodním právem není možné konstatovat, že by v mezinárodním 

právu platilo obecné pravidlo efektivní vazby v případech naturalizace jednotlivce z pohledu 

práva na diplomatickou ochranu (str. 130). Na více místech se disertant zmiňuje o rozporu 

s mezinárodním právem v případě úpravy státního občanství (např. str. 131). Při ústní 

obhajobě by mohl objasnit o jaké případy se jedná.  Pokud jde o efektivní vazbu, autor dospívá 

k závěru, že Komise pro mezinárodní právo nepřijala koncept efektivní vazby jako podmínku 

v případech diplomatické ochrany. Definice však podle něj nevylučuje, že efektivní vazba 

nemůže být vyžadována jako součást podmínky souladu nabytí státní příslušnosti 

s mezinárodním právem (str. 131).  Otázkou je, pokud nebude soulad prokázán, bude to mít 

vliv na výkon diplomatické ochrany? Vedle  příslušnosti států  považuje uchazeč za klíčovou 

otázku  při posuzování možnosti aplikace diplomatické ochrany podmínku vyčerpání 

vnitrostátních opravných prostředků (str. 159). Pokud jde o vyčerpání vnitrostátních 

opravných prostředků, vystává otázka vyčerpání mimořádných opravných prostředků  (str. 

165). Jak je tato povinnost chápána, co když nebude mimořádný opravný prostředek 

přípustný? Dále se uchazeč zabývá některými dalšími aspekty diplomatické ochrany )str. 176 

a násl).  Mimo jiné se zde zabývá tzv. „Calvovou doktrínou“. Při ústní obhajobě by mohl 

autor vyjádřit svůj názor zda má tato doktrína i dnes význam.  

Předposlední kapitola  je zaměřena na budoucnost diplomatické ochrany. V této 

souvislosti je možné si položit otázku zda články o diplomatické ochraně (navržené Komisí 

pro mezinárodní právo) by měly být přijaty ve formě mezinárodní smlouvy. Za prakticky 

obtížně realizovatelné považuji autorovo konstatování na str. 199, že mezinárodní smlouva, 

která kodifikuje  oblast mezinárodního práva by měla být přijata konsensem. Poslední 

kapitola je zaměřena na diplomatickou ochranu v právu jednotlivých států. Mimo jiné zde 

uchazeč cituje čl. 23 Smlouvy o fungování Evropské unie. Zastává názor, že podle tohoto 

ustanovení nejde o diplomatickou ochranu, ale o ochranu diplomatickými misemi, jde spíše o 

uplatňování konzulární pomoci občanům EU. O diplomatické ochraně se podle autora 

rozhoduje v rámci ústředních orgánů státu, které rozhodují o vznesení nároku.  (str. 205).   

 



Pokud jde o celkové zhodnocení  disertační práce, disertant zpracoval  tradiční téma se 

kterým se podrobně seznámil a přesvědčivě jej zpracoval. V práci  prokázal, že i toto tradiční 

téma je stále aktuální a problematika diplomatické ochrany se i rozvíjí. Práce má logickou 

strukturu, autor  vyjádřil i vlastní názory ke kterým dospěl na základě analýzy činnosti 

zejména Komise OSN pro mezinárodní právo. Vycházel i z judikatury mezinárodních 

soudních orgánů zejména Mezinárodního soudního dvora. Příslušné závěry soudních orgánů 

podrobně rozebral. Téma diplomatické ochrany dokázal zasadit i do širších souvislostí 

zejména pokud jde o problematiku odpovědnosti států. Práce může mít i praktický přínos. 

Autor plně prokázal schopnost pracovat s literaturou, což dokládá na 363 poznámek 

pod čarou. Při zpracování své práce použil řadu děl  převážně anglicky psané literatury a 

judikaturu zejména Mezinárodního soudního dvora OSN, ale i jiných soudních orgánů. 

Disertační práce splňuje požadavky kladené na tyto práce a doporučuji jí k ústní 

obhajobě. Při ústní obhajobě doporučuji, aby uchazeč odpověděl vedle  výše uvedených 

otázek a připomínek (dle výběru) na otázky: 1) zda podmínka užšího faktického vztahu 

(skutečného pouta) je výrazem obyčejového  mezinárodního práva, 2) jaký je praktický 

význam diplomatické ochrany v současnosti zejména ve vztahu k mezinárodní ochraně 

lidských práv. 

 

 

 

V Praze dne  22. května 2012     

 

                                                                            Doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. 

 


