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Tématem diplomové práce jsou mimořádná vydávání, resp. mimořádná předávání (Extraordinary 

Renditions) jako fenomén boje proti terorismu a jejich kritická reflexe ve světle mezinárodního práva 

lidských práv. Mimořádná předávání jsou kontroverzní metodou získávání zpravodajských informací 

o teroristických aktivitách prováděnou ve světě americkou zpravodajskou službou CIA. Metoda 

spočívá ve vytipování osoby podezřelé z terorismu, jež by mohla znát cenné informace, jejím 

vystopování a únosu za pomoci nebo za tichého souhlasu státu, na jehož území se tato osoba právě 

nachází. Unesená osoba je tajně soukromými letadly pomocí tzv. „globální pavoučí sítě“ 

transportována do některé ze zemí, které praktikují  pokročilé výslechové metody s užitím různých 

technik tortury, a v této zemi je vězněna a vyslýchána místními orgány. Extrahovaná zpravodajská 

informace je předána CIA a podezřelá osoba je poté v přijímající zemi považována za trestně stíhanou 

a je s ní zahájeno soudní řízení, nebo je dále vězněna bez formálních obvinění, anebo „zmizí.“ 

Cílem práce je detailní lidskoprávní analýza praxe mimořádných předávání a případná identifikace 

porušení konkrétních závazných norem mezinárodního práva lidských práv. V rámci této analýzy je 

nejprve definován pojem mimořádných předávání a jsou stručně prezentovány některé konkrétní 

případy osob, jež byly uneseny a vyslýchány. Poté jsou shrnuta obecná fakta, která tvoří předmět 

právní analýzy. Hlavními prameny právní analýzy jsou Úmluva proti mučení z roku 1984 a 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, přičemž jedna kapitola je 

věnována problematice mezinárodního obyčejového práva a ius cogens. Zvažována je rovněž 

působnost mezinárodního humanitárního práva a některých dalších právních pramenů. V závěru 

právní analýzy je stručně rozebrána problematika tzv. diplomatických záruk, které mají v případech 

mimořádných předávání neoddělitelnou roli.  

Obsahem závěrečné části práce je autorova vlastní úvaha nad výsledky právní analýzy a případným 

porušením analyzovaných norem ze strany států organizujících nebo účastnících se na mimořádných 

předáváních. V závěru se autor zamýšlí nad důsledky, jež záměrné porušování lidských práv ze strany 

demokratických států může znamenat pro vývoj mezinárodního práva a mezinárodních vztahů. 
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