
      

     POSUDEK 

 

 

na diplomovou práci Matyáše Menšíka „Jurisdikční aspekty potírání piráctví“  

 

 

 Diplomová práce je věnována problematice z oblasti mezinárodního mořského práva. 

Práce byla vypracována  v listopadu 2013.  Je členěna na úvod, čtyři  části a závěr, její 

celkový rozsah je 63 stran.  

 V úvodu diplomové práce autor zdůvodňuje proč si vybral dané téma a vymezuje čím 

se bude ve své práci zabývat. Piráctví patří mezi závažné protiprávní činy, otázkou je zda se 

skutečně od 80. let  20. století až do minulého desetiletí jednalo o ojedinělé případy jak autor 

uvádí na str. 1. Mezinárodní námořní organizace uvádí koncem 90. let okolo dvou set případů 

piráctví. Vedle obecných otázek právní úpravy pro potírání piráctví je diplomová práce 

zaměřena na problematiku piráctví u Somálských břehů.   

V první kapitole se  na str. 7- 8  diplomant  zabývá reakcemi na somálskou krizi, při 

ústní obhajobě by mohl vyjádřit jaký je právní základ pro  tam zmíněné operace např. 

Evropské unie. Následující část je věnována definici piráctví. Lze souhlasit s názorem 

diplomanta,  že  mezinárodní smlouvy  týkající se piráctví  neobsahují žádné konkrétní 

sankce. V této souvislosti autor na str. 11 autor konstatuje, že piráctví je zločinem 

s mezinárodním  prvkem, tento pojem by měl  při ústní obhajobě vysvětlit. Při vymezení 

piráctví v Úmluvě o volném moři diplomant uvádí, že „ … některé klíčové problémy byly 

patrně pod vlivem politického tlaku vynechány či obejity, což se v následné praxi ukázalo 

jako problematické“ (str.12). Toto své tvrzení by měl při ústní obhajobě vysvětlit, v čem autor 

spatřuje dané problémy. Na str. 12 a i na dalších místech své diplomové práce zmiňuje „počty 

signatářů“  dané smlouvy. Otázkou je, zda tím míní počty států, které smlouvu podepsaly 

nebo tím má na mysli počty států, které vyjádřily svůj souhlas být smlouvou vázány.  

Další kapitoly diplomové práce jsou věnovány tématu jurisdikce nejprve v obecnosti a 

ve vztahu k piráctví. Při ústní obhajobě by mohl diplomant vysvětlit rozdíl mezi principem 

ochrany, pasivní personalitou a teorií účinků.  Následuje  rozbor problematiky zaměřený na 

pravomoc k zadržení osoby podezřelé z piráctví. Diplomant se zabývá touto otázkou 

z hlediska  Úmluvy OSN o mořském právu z roku 1982, tak i z pohledu rezolucí Rady 

bezpečnosti OSN , které se týkají  potírání piráctví kolem břehů Somálska (str. 37 a násl.). 

Autor si všímá nových prvků pokud jde o tyto rezoluce, zejména, že jiné státy mohou 

vniknout do somálských pobřežních vod a užily tam všech nezbytných prostředků k potlačení 



aktů piráctví a ozbrojené loupeže na moři. Na str. 39 se autor zmiňuje o piráctví v pobřežním 

moři a o souzení pirátů na základě teritoriální jurisdikce (5. 1). Z jakého právního základu 

vychází při stíhání piráctví v pobřežním moři?  Dále se diplomant zamýšlí nad tím, proč 

nedochází k souzení pirátů státem, který je zadržel (str. 41). V této části rovněž rozebírá tři 

případy v kterých piráty soudil soud státu, který piráty na moři sám nezadržel, avšak má 

k pirátskému útoku určitý vztah. Otázkou je zda se případ MV Maersk Alabama (str. 43 a 

násl.) je takovým příkladem. Autor se v kapitole rovněž zabývá výkladem čl. 105 Úmluvy 

OSN o mořském právu. Otázkou je,  jak interpretovat poslední větu čl. 105 „s výhradou práv 

třetích stran jednajících v dobré víře“. Diplomant se zabývá rovněž  možností  trestního 

stíhání piráctví v České republice.  

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

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

Diplomová práce má logickou strukturu. Pro dokreslení svých názorů autor uvádí i konkrétní 

případy.  Práce je napsána srozumitelným, čtivým jazykem. Diplomant při jejím zpracován 

vycházel z početní literatury a dokumentů vztahující se k dané problematice, použil i řadu 

internetových zdrojů. V práci je použito na 116 poznámek pod čarou. 

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: jaká je obyčejová úprava pojmu piráctví. 

 

V Praze dne  22. 11. 2013       

 

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

 

 


