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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Diplomová práce standardního rozsahu i způsobu zpracování se zabývá tématem, které je na 

mezinárodní úrovni velmi diskutované, ale v české odborné literatuře málo zpracované. Navíc 

jde o téma, jehož vývoj nebyl zdaleka ukončen, a to i vzhledem k současné práci Komise 

OSN pro mezinárodní právo na tématu Imunity státních představitelů vůči cizí trestní 

jurisdikci. Práce si v úvodu klade otázku, zda mají státy bezpodmínečnou povinnost 

spolupracovat s MSD, či zda mají před závazky, které vyplývají z Římského statutu, přednost 

jiné povinnosti, které vyplývají z mezinárodního práva.     

 

2. Náročnost tématu: 

Jedná se o středně náročné téma, které vyžadovalo prostudovat vedle Římského statutu také 

některé judikáty, jakož i domácí a zahraniční odbornou literaturu. Lze konstatovat, že 

diplomantka se s úkolem úspěšně vyrovnala.   

 

3. Hodnocení práce: 

Diplomová práce má celkem promyšlenou strukturu. Po stručném úvodu je rozdělena do čtyř 

částí a závěru. První kapitola podává stručnou charakteristiku vzniku, cílů, jurisdikce a 

organizační struktury Mezinárodního trestního soudu. Druhá kapitola se zabývá postavením a 

imunitou hlavy státu z pohledu mezinárodního práva, rozlišením imunit ratione personae a 

ratione materiae. Obsahuje též stručný exkurs do aktuální práce Komise pro mezinárodní 

právo. Třetí kapitola se dostává k jádru práce, rozebírá úpravu imunit a postavení hlavy státu 

podle Římského statutu MTS. V poslední, čtvrté kapitole diplomantka rozbírá případ 

súdánského prezidenta Al Bašíra.    

Diplomová práce je završena přiměřeně rozsáhlým závěrem, který zdařile shrnuje a zobecňuje 

dosažené poznatky. 

Práce dále obsahuje seznam základní české a zahraniční odborné literatury, smluv a soudních 

rozhodnutí, jakož i oficiálních dokumentů a internetových zdrojů. 



4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Po formální stránce je práce napsána velmi pečlivě, téměř bez překlepů či gramatických chyb, 

odborným a přitom srozumitelným jazykem. Práce s prameny a poznámkový aparát je na 

dobré úrovni. Jen zcela výjimečně se projevuje vliv nejednotného překladu cizojazyčných 

předloh, např. u přípravného senátu MTS. 

Po obsahové stránce se práce v zásadě drží tématu, kterým je problematika vyloučení imunity 

hlavy státu v případě stíhání pro zločiny podle mezinárodního práva před MTS. Práce je velmi 

dobře argumentovaná, závěry jsou jasné a přesvědčivé.  

   

Pro účely ústní obhajoby navrhuji, aby se diplomantka zaměřila především na tyto otázky: 

 

(1) Vysvětlit nepříliš jasné tvrzení na s. 54, že možnost stíhání určitých osob byla pro 

súdánský zvláštní trestní soud pro Dárfúr značně omezená. O jaký soud se v tomto případě 

jedná?    

(2) Je možné na základě skutečnosti, že zločin podle mezinárodního práva představuje 

porušení mezinárodního práva, vyloučit imunitu hlavy státu na základě obyčejového 

mezinárodního práva? 

(3) Doplnit výklad podaný v kap. 4 o aktuální případ neúspěšného pokusu o zatčení a předání 

MTS prezidenta Al Bašíra při jeho návštěvě Jihoafrické republiky.         

 

5. Doporučení: 

Posuzovaná práce svým obsahem představuje kvalitní diplomovou práci, kterou plně 

doporučuji k obhajobě a s výhradou jejího průběhu předběžně hodnotím jako výbornou. 

 

V Praze dne 19.6.2015 

 

                                                                              Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 

                                                                                   vedoucí diplomové práce    


