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Oponentský posudek na diplomovou práci Ing. Petra Svepeše na téma Mimořádná 

vydávání (Extraordinary Renditions) a lidská práva 

 Mimořádná předávání patří mezi nejkontroverznější a současně právně nejzajímavější 

instituty, které se v posledních letech na mezinárodní scéně objevily. Ačkoli k tématu již bylo 

napsáno mnohé, stále lze nalézat nové aspekty a úhly pohledu. Předložená diplomová práce se 

pokouší téma pojmout komplexním způsobem. Je škoda, že přitom od vlastního tématu 

několikrát odbočuje, a samotným mimořádným předáváním je tak nakonec věnována jen část 

textu. Diplomant nicméně osvědčuje, že se v problematice orientuje a je schopen si na mnohé 

otázky zformovat vlastní názor. 

1. Aktuálnost (novost) a náročnost tématu: 

 Téma je aktuální a z teoretického i praktického hlediska zajímavé. Mimořádná 

předávání se řadí mezi nové instituty vzniklé, resp. rozšířené během tzv. války proti 

terorismu, které se vymykají jednoznačné právní kvalifikaci a vyvolávají řadu složitých 

právních otázek. Zpracování práce kladlo na diplomanta střední nároky. Na straně jedné již 

k tématu existuje vcelku bohatá literatura, zejména v angličtině, a je tedy z čeho vycházet. Od 

prvních případů mimořádných předávání realizovaných po 11. září 2001 už navíc uplynul 

určitý čas, který poskytuje jak odstup nutný k bilancování, tak prostor k tomu, aby se k věci 

mohly vyjádřit státy, mezinárodní organizace i soudní orgány. Na straně druhé je zjevné, že 

na mnohé aspekty institutu a jejich právní povahu dosud v odborné komunitě neexistuje 

jednoznačný názor, a stojí tak za to zapojit se do diskuse. 

2. Formální stránka práce a využité zdroje: 

 Po formální a jazykové stránce je diplomová práce na slušné úrovni. Vytknout by ji 

bylo možno nerespektování standardní české mezinárodněprávní terminologie a používání 

výrazů, jež v kontextu mezinárodního práva nemají jasně daný význam. Příkladem jsou 

výrazy jako „tortura“ (str. 2, zjevně mučení, tortura je v čeština spojená s útrpným právem 

minulosti), „singulární sistace“ (str. 26, zřejmě derogace?) či „účinnost“ MHP (str. 24, spíše 

aplikovatelnost). Za nepříliš šťastnou považuji kombinaci angličtiny a češtiny, resp. využití 

angličtiny tam, kde tato neplní žádný rozumný účel (např. názvy případů ESLP v textu). 

Výhrady lze mít rovněž vůči ne zcela jednotnému způsobu citování – viz např. poznámky pod 

čarou č. 200 (název anglicky, zbytek česky) a 201 (vše česky). Ocenění si naopak zaslouží to, 

že práce vychází z nadprůměrného počtu primárních zdrojů a sekundární literatury. Převážná 

část zdrojů je v angličtině, což je s ohledem na téma práce logické. Práce se zdroji je, 

s drobnou výhradou uvedenou výše, standardní. 
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3. Obsahová stránka práce: 

 Práce lehne nadstandardního rozsahu 102 stran (z toho 77 stran vlastního textu) má 

kromě úvodu a závěru tři kapitoly. Tématu se přímo týkají kapitoly první a třetí. Naopak 

kapitola druhá, která zabírá převážnou část textu, se mnohdy pouští do obecného výkladu, 

jehož relevance pro téma práce není zcela zjevná (ani není vysvětlena). V úvodu diplomant 

představuje téma a sděluje, že cílem práce je „detailní lidskoprávní analýza praxe 

mimořádných předávání a případná identifikace porušení konkrétních závazných norem 

mezinárodního práva lidských práv“ (str. 2). Mám určité pochyby o tom, zda se diplomantovi, 

právě vzhledem k častým odbočkám v druhé části práce, daného cíle podařilo v plné míře 

dosáhnout. 

 První kapitola práce definuje pojem „mimořádná předávání“, uvádí asi nejznámější 

případy aplikace této praxe (Maher Arar, Abú Omar, Chaled al-Masrí, Ahmed Agiza a 

Muhammad Alzery) a zmiňuje tzv. právně relevantní fakta. Představení a analýzu uvedených 

otázek považuji za kompetentní, promyšlenou a opřenou o relevantní zdroje. Poměrně 

originálně, ale i přesvědčivě se diplomant vypořádal s rozporem mezi termíny používanými 

v názvu v práce a ve vlastním textu (mimořádná vydávání vs. mimořádná předávání). Kritiku 

českého výrazu „mimořádná předávání“ (str. 8) považuji za opodstatněnou, zvláště ve světle 

novějšího využívání pojmu „předávání“ (např. pro přesun obviněných k MTS, nebo 

proceduru na základě eurozatykače). Bohužel žádné alternativní návrhy překladu – 

s výjimkou ještě nešťastnějšího „mimořádného vydávání“ – zřejmě zatím neexistují. Stručné 

shrnutí nejznámějších „předávacích“ kauz vítám, neboť právě na nich je dobře vidět, jak 

institut funguje. Škoda jen, že případy nejsou více využity v dalším textu. 

 Druhá kapitola by měla být pro práci „stěžejní“ (str. 3), osobně jsem z ní ale lehce 

rozpačitá. Na straně jedné chápu snahu upozornit na komplexnost problematiky a na množství 

zajímavých teoretických otázek, které jsou s ní spojeny. Na straně druhé mám za to, že by 

bylo šťastnější, kdyby se práce více věnovala vlastnímu tématu a skutečně se pokusila 

předložit onu „detailní lidskoprávní analýzu“, kterou v úvodu slibuje. Nejméně mě v práci 

přesvědčuje kapitola 2.2. Nemyslím, že by MPH bylo „odvětvím mezinárodního práva, které 

nelze zcela jednoznačně vymezit“ (str. 24). Diplomant ostatně ani neuvádí, v čem má ona 

údajná nejednoznačnost spočívat. Dále nemyslím, že by otázka aplikace MHP na tzv. válku 

proti terorismu spadala čistě do oblasti de lege ferenda. Konečně, nerozumím tomu, proč se 

text omezuje jen na otázku působnosti MHP a vztahu MHP a lidských práv a vůbec neřeší 

samotnou legalitu „mimořádných předávání“ z pohledu MHP v těch případech, kdy by se toto 

aplikovalo. Pokud takové případy nejsou představitelné, proč se rámcem MHP zabývat? 
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Stejně nepřesvědčivá jako část o MHP mi přijde stručná pasáž věnovaná sociálním, 

hospodářským a kulturním právům. Označit tato práva šmahem za práva „nižší relevance a 

druhořadosti“ (str. 29) bez uvedení důvodů je dosti odvážné. Totéž platí o tvrzení, že porušení 

daných práv by mohlo být „konzumováno“ porušením prvogeneračních práv. Co má vlastně 

diplomant oním „konzumováním“ na mysli a kde v mezinárodní praxi se setkává s případy 

takového postupu? Vyloučení práv hospodářských, sociálních a kulturních z rámce práce 

navíc činí poměrně obtížné dosáhnout cíle práce a předložit skutečně komplexní analýzu 

lidskoprávních dopadů mimořádných předávání.   

Tato analýza se ostatně omezuje více méně na dvě až tři lidská práva, a to zákaz 

mučení, právo na osobní svobodu a – lze-li jej považovat za samostatný lidskoprávní standard 

– princip non-refoulement. Výklad o těchto právech je navíc mnohdy značně obecný, bez 

uvedení vazby mezi diskutovanou otázkou a mimořádnými předáváními. To platí např. pro 

kapitolu 2.4. Akceptujeme-li, že zákaz mučení spadá do kategorie ius cogens, jaké důsledky 

to má pro mimořádná předávání? A co znamená, že obyčejové právo a ius cogens mají funkci 

„spíše interpretační a doktrinální“ (str. 34). Kapitoly 2.5 a 2.6 pojednávají o Úmluvě proti 

mučení a Mezinárodním paktu o občanských a politických právech. Výklad je zajímavý a 

kompetentní, opět ale trpí značnou obecností a nedostatečným navázáním na téma práce. 

Naopak pěkně zpracována je kapitola 2.7 věnovaná diplomatickým zárukám, ve které se 

diplomant také vrací k některým z konkrétních případů uvedených v první kapitole. 

Závěrečná kapitola 2.8 navozuje otázku, zda skutečně bylo vhodné omezit právní rámec jen 

na univerzální instrumenty, vezmeme-li v úvahu intenzitu, s jakou se tématem zabývaly 

orgány regionální (ESLP apod.), i právně závazný charakter jejich rozhodnutí (oproti 

rozhodnutím výborů OSN). 

Kapitola třetí rozebírá lidskoprávní závazky (a odpovědnost) tří typů státu, které se na 

mimořádných předáváních obvykle podílejí a jimiž jsou výchozí stát, přijímající stát a event. 

zprostředkovatelský stát. Právě tato kapitola by logicky měla tvořit jednu z klíčových částí 

práce, a je tak škoda, že je jí věnován relativně omezený prostor. Škoda je to tím spíše, že 

v této kapitole se diplomant konečně obrací k širšímu okruhu lidských práv – bohužel opět jen 

práv tzv. první generace a stejně tak opět jen na základě univerzálních instrumentů. Dále 

překvapí, jak málo diplomant v této kapitole využívá judikatury. Za nešťastný považuji 

rovněž návrat k některým obecným otázkám, které už mohly (a částečně byly) pojednány 

dříve, např. otázku extrateritoriální aplikace lidskoprávních smluv. Hezky napsaný je závěr 

práce, který přehledně shrnuje hlavní závěry. Nerozumím pouze tomu, proč si diplomant 
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myslí, že „každého napadne otázka, proč se zabývat porušováním lidských práv ze strany 

demokratických států“ (str. 75). Existuje jakýkoli důvod, proč se jimi nezabývat? 

4. Závěry  

Diplomová práce Ing. Petra Švepeše nazvaná Mimořádná vydávání (Extraordinary 

Renditions) a lidská práva splňuje přes drobné výhrady nároky kladené na diplomové práce 

na PF UK. Jedná se o práci, která se šíří využitých pramenů, způsobem zpracování i snahou 

uvést vlastní pohled na věc řadí mezi ty zdařilejší výstupy. Je jen škoda, že diplomant v textu 

hojně odbíhá od konkrétní problematiky k obecným otázkám a že právní rámec se nakonec 

omezuje jen na dva instrumenty (Úmluva proti mučení a Mezinárodní pakt o občanských a 

politických právech). Právě vzhledem k těmto skutečnostem práce zcela nenaplňuje cíle, které 

si stanovila. Navzdory těmto výhradám diplomovou práci doporučuji  k ústní obhajobě. 

Během obhajoby by se diplomant měl vyjádřit k výhradám a otázkám obsaženým v posudku. 

 

 

V Praze dne 21. prosince 2012 

 
 

JUDr. PhDr. Veronika Bílková, PhD., E.MA 

 


