
      

     POSUDEK 

 

 

na diplomovou práci  Matěje Mládka „Aspekty registrace plavidel v mezinárodním právu“  

(oblast mezinárodního práva mořského a registrace námořních plavidel) 

 

 Diplomová práce je věnována problematice z oblasti mezinárodního mořského práva. 

Práce byla vypracována  20. 3. 2013.  Je členěna na úvod, šest části a závěr, její rozsah je 80  

stran. Práce  je zaměřena na otázky registrace plavidel a s tím spojenou otázkou jurisdikce. 

 První části diplomové práce jsou zaměřeny na právní rámec mořského práva a na 

prameny mezinárodního mořského práva, zejména na Úmluvu OSN o mořském právu z roku 

1982. Na str. 5 diplomant konstatuje, že Úmluva sjednotila do té doby většinu uznávaných a 

užívaných instrumentů mezinárodního mořského práva. Otázkou je zda se jedná o sjednocení 

právní úpravy v pravém slova smyslu. Dále na téže stránce autor tvrdí, že Úmluva o mořském 

právu je kodifikací do té doby platných obyčejových předpisů. Otázkou je do jaké míry to lze 

konstatovat.   

Následující kapitola je věnována historickému vývoji v oblasti mořského práva. Na 

str. 9 uchazeč tvrdí, že H. Grotius  považuje moře za res nullius. Je tomu skutečně tak? Na str. 

9 a násl.  je drobná nepřesnost pokud jde o označení Společnosti národů jako Společenství 

národů. V kapitole se autor dále zaměřuje na vývoj v oblasti mořského práva z hlediska 

kodifikačních konferencí i  pokud jde o rozsudky Mezinárodního soudního dvora. 

Další kapitola je zaměřena na vlastní téma práce, kterým je registrace plavidel. 

Základem je registrace plavidla, kdy Úmluva OSN o mořském právu obsahuje, jak konstatuje 

autor pouze jednu  podmínku pro udělení práva plout pod jeho vlajkou a požívat jeho 

ochrany, kterou je nutnost skutečného pouta mezi plavidlem a státem registrace. Lze souhlasit 

s autorem, že se nejedná o stanovení povinnosti pro plavidlo, ale o stanovení povinnosti stát u 

registrace, který následně vnitřními předpisy upraví pravidla provozu plavidel registrovaných 

v jeho lodním rejstříku (str. 20). Dále konstatuje, že existence skutečného pouta není 

nezbytnou předběžnou podmínkou pro získání státní vlajky daného státu. Dále se uchazeč 

zabývá otázkami povinností státu registrace ve vztahu k lodi. Jaké právní následky  budou 

vyvolány  v případě nesplnění těchto povinností? Na str. 23 – 24 uvádí autor různé 

mezinárodní smlouvy oblasti mořského práva, které ukládají státům různé povinnosti. Dále se 

zabývá  problematickou otázkou tzv. účelové registrace – vlajky z rozumu (flag of 

convenience) a snahám státům reagovat na tyto případy. Příkladem je uváděné „Paris 

Memorandum of Understanding on Port State Control“. Následuje pojednání o vnitrostátní 



úpravě v ČR. Současný námořní rejstřík České republiky definuje diplomant jako rejstřík 

otevřený (str. 27). 

Následuje kapitola zaměřená na otázky jurisdikce nad plavidly. Na str. 32 autor 

konstatuje , že stát nemá absolutní pravomoc zakázat plavidlům přístup do svého přístavu. 

Z jakých právních důvodů musí umožnit vstup do svých přístavů? Dále diplomant zkoumá 

otázky výkonu jurisdikce ve vztahu k plavidlům v pobřežním moři, v pásmu souvislém, 

výlučné ekonomické zóně a zkoumá také jurisdikci nad plavidly na volném moři. Na str. 35 se 

zmiňuje o oznamovací povinnosti plavidel a letadel, které se blíží k pobřežnímu moři. Jsou  

tyto požadavky, případně kontrola plavidel v souladu s právem pokojného průjezdu 

pobřežním mořem? Dále se uchazeč zabývá problematikou práva pokojného průjezdu 

plavidel. Uvádí příklady států, které  nedovolují vstup plavidel  na jaderný pohon do 

pobřežních vod bez předchozího souhlasu  apod. Na str. 38 zmiňuje prohlášení některých 

států. Jaký mají právní význam tato prohlášení z hlediska mezinárodního smluvního práva, 

když Úmluva o mořském právu nepřipouští výhrady? Zabývá se i otázkou práva pokojného 

průjezdu válečných lodí (str. 48 a násl.). 

Poslední kapitola diplomové práce je zaměřena na problematiku pronásledování a 

použití síly. Na str. 64 se diplomant zabývá otázkou tzv. „mnohostranného“ pronásledování 

do kterého se zapojí více pobřežních států. Klade si otázku zda tím nedojde k přerušení 

nepřetržitého pronásledování. Za jakých podmínek je takovéto pronásledování v souladu 

s pravidly mezinárodního práva? Za jakých podmínek je přípustné použití síly proti plavidlu? 

Na str. 67 uchazeč zmiňuje Listinu základních práv a svobod OSN. Co tím má na mysli? 

Pokud jde o celkové hodnocení, je zřejmé, že se diplomant s danou problematikou 

podrobně seznámil. Práce představuje kvalifikovaný, přesvědčivý rozbor dané problematiky. 

Pro dokreslení svých názorů autor uvádí řadu příkladů. Uchazeč naplnil cíl své práce. Práce je 

napsána srozumitelným, čtivým jazykem. Diplomant při jejím zpracován vycházel z rozsáhlé 

literatury a dokumentů vztahující se k dané problematice, použil i řadu internetových zdrojů.  

Diplomovou práci doporučuji  k ústní obhajobě a hodnotím jí známkou výborně. Při 

ústní obhajobě by mohl diplomant odpovědět na otázky a připomínky  z posudku a dále na 

otázku: zda lze omezit,  případy tzv. účelové státní příslušnosti plavidel (flag of convenience), 

případně jak? 

 

V Praze dne  29.  dubna 2013       

 

                                                                            doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. 

 



 


