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Michaely Jarkovské

"Odpovědnost za mírové operace Organizace spojených národů"

Slečna Jarkovská se v předložené diplomové práci zabývá zajímavým tématem, které 

se  obecně  týká  mezinárodněprávní  subjektivity  mezinárodních  mezivládních 

organizací  a  otázkami  jejich  odpovědnosti  za  mezinárodně  protiprávní  jednání.  V 

dané  oblasti  se  navíc  mísí  odpovědnost  mezinárodní  organizace  s  odpovědností 

jednotlivců, kteří působí jak ve službách organizace, tak do jisté míry ve službách 

státu, který je na mírovou misi vyšle a s odpovědností samotných států, které jako 

členové mezinárodní organizace nejen vysílají své vojenské nebo policejní jednotky 

na  mise  pod  vedením  OSN,  ale  zároveň  jako  členové  orgánů  této  mezinárodní 

organizace jednají a rozhodují o takových misích v jejích orgánech, zejména v Radě 

bezpečnosti. Téma je proto velmi zajímavé a mnohovrstevné, je otázkou, zda je lze 

úspěšně vměstnat do formátu diplomové práce.

Práce je rozdělena do pěti částí (přičteme-li úvod a závěr) a jejím jádrem je část čtvrtá 

"Mezinárodněprávní odpovědnost za protiprávní jednání mírových kontingentů OSN. 

I když je práce logicky členěna a autorka vychází z relevantní domácí a zahraniční 

literatury,  i  když pracuje velmi slušně i  s  primárními zdroji,  je  výsledek poněkud 

popisnější. Bohužel se do jisté míry naplnila obava vyslovená v úvodu posudku, že na 

formát  diplomové  práce  je  téma  příliš  ambiciózní.  To však  neznamená,  že  by  se 

diplomantka  nesnažila.  Po  formální  stránce  předložená   diplomová  práce  splňuje 

všechny požadavky kladené na obdobný druh prací a autorka osvědčuje, že je schopna 

s  přehledem  zpracovat  zvolené  téma.  Po  jazykové  stránce  nelze  až  na  některé 

drobnosti rovněž příliš co vytknout.

Práci  doporučuji  k  ústní  obhajobě  a  pro  ni  bych  rád  položil  otázku,  zda  se 

diplomantka myslí,  že by za škodu způsobenou soukromým subjektům při výkonu 

povinností  spojených  s  mírovou  operací  neměla  kromě  subjektivní  odpovědnosti 

nastoupit i  odpovědnost objektivní. Případně, zda by k primární odpovědnosti nemělo 

nastoupit ještě ručení státu nebo států, které své vojenské nebo policejní jednotky na 



misi  poskytly.  Dále  bych  se  rád  zeptal  na  to,  jaké  jsou  typické  odpovědnostní 

následky porušení mezinárodněprávních závazků v souvislosti s plněním úkolů mise a 

vlastně bych rád věděl, jaké závazky vlastně mírový kontingent může porušit, resp. 

zda jsou všechny tyto závazky mezinárodněprávní povahy. V případě, že nikoliv, jak 

jsou  vypořádány  škody  které  přímo  nevyplývají  z  porušení  mezinárodního  práva. 

Typicky dopravní nehoda příslušníka mírových jednotek se škodou na soukromém 

majetku  státního  příslušníka  státu,  na  jehož  území  e  mise  uskutečňuje  resp.  na 

majetku příslušníka třetího státu.
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