
Posudek oponenta diplomové práce – Právní limity přeshraničního pohybu vojenského 

materiálu  

Tématem předložené diplomové práce je Právní limity přeshraničního pohybu vojenského 

materiálu. 

Kolega Jakub Matocha se ve své práci, která má rozsah 61 stran a odevzdána byla dne 9. 3. 

2015, zabývá otázkami, které souvisí s mezinárodním obchodem s vojenským materiálem a to 

jak na úrovni vnitrostátní, komunitární i mezinárodní.  

Rozebíraná problematika, tedy otázka právní úpravy obchodování s vojenským materiálem a 

s tím související otázka mezinárodních sankcí, představuje aktuální oblast práva, která je 

diskutována a aplikována, a to jednak na úrovni národní a i mezinárodní.  

Autor si tedy vybral téma aktuální, které, zejména s ohledem na úpravu na komunitární 

úrovni, v odborné literatuře nebylo ještě dostatečně zpracováno, a tak je stále možné na něj 

vnášet nové pohledy v důsledku rozvoje mezinárodního obchodu, o což se snaží i autor.   

Autor práci rozdělil do třech logických celků.  

V první části se zabývá pojmem vojenský materiál, a to jak na úrovni vnitrostátní - ZOVM 

(str. 5), ZVZ (str. 8), tak i na úrovni mezinárodní a komunitární. Dále se autor v této části 

zabývá i mezinárodními sankcemi a to zejména ze strany OSN (str. 13), EU (str. 14) a OBSE 

(str. 18). Představuje i smlouvu ATT a zabývá se právní regulací na komunitární úrovni, 

zejména pak směrnicí 2009/43/ES (str. 29). 

Ve druhé části diplomové práce se autor věnuje tuzemské právní úpravě nakládání 

s vojenským materiálem dle ZOVM. Představuje zde proces udělení povolení (str. 34) a 

udělení licence (str. 37 a násl.), přičemž zmiňuje i praktické aspekty a problémy obou řízení 

(např. otázka lustrací). 

Ve třetí části práce se pak autor věnuje praktickým otázkám spojeným s mezinárodním 

obchodem s vojenským materiálem. Zmiňuje formální i věcné nedostatky právní úpravy a 

poukazuje například i na otázku chybějící judikatury (str. 58). V této části své diplomové 

práce autor prokazuje, že předmětu své práce rozumí i po praktické stránce.   



Při zpracování práce prokázal autor dostatek teoretických znalostí a to jak v oblasti práva 

mezinárodního obchodu, tak i obecných otázek práva komunitárního a práva mezinárodního. 

Autorovi se dle mého názoru podařilo postihnout uzlové body rozebírané problematiky.  

Co bych autorovi vytkl, je dle mého názoru nedostatečné zasazení dané problematiky do 

kontextu mezinárodního práva soukromého.  

Co se týče jazykové a stylistické úrovně a úpravy práce, nemám vážnějších výhrad.  

Výběr literatury považuji za veskrze dostatečný a to jak literatury domácí, tak zahraniční.   

V rámci obhajoby své diplomové práce by se autor měl vyjádřit k aplikaci Vídeňské úmluvy o 

mezinárodní kupní smlouvě v rámci obchodu s vojenským materiálem. Dále by se měl 

vyjádřit, zda některé z jím rozebíraných právních norem představují imperativní normy 

mezinárodního práva soukromého.  

Práci doporučuji k obhajobě, a pokud bude úspěšně obhájena, tak navrhuji kvalifikační stupeň 

výborně.  

 Praze dne 21.4.2015 
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