
Abstrakt 

 

   Diplomová práce se zabývá výsadami a imunitami, kterými jsou nadáni diplomatičtí 

zástupci za účelem usnadnění výkonu svých funkcí. Nejvýznamnějším pramenem práva v této 

oblasti je Vídeňská úmluva o diplomatických stycích, která byla přijata na závěr mezinárodní 

konference 81 států ve Vídni a která je v nezměněné podobě platná již 50 let. Je výsledkem 

činnosti Komise pro mezinárodní právo, která vycházela jednak z předchozích snah o 

kodifikaci diplomatického práva, a také z dosavadní praxe států. Společně s Vídeňskou 

Úmluvou o konzulárních stycích tvoří základ diplomatického a konzulárního práva. 

   Cílem práce je popsat a rozebrat obsah jednotlivých výsad a imunit poskytovaných 

diplomatickým zástupcům za účelem řádného výkonu jejich funkce a na příkladech 

Mezinárodního soudního dvora a některých národních soudů se zamyslet nad tím, do jaké 

míry je úprava obsažená ve Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích použitelná i v 

současné diplomatické praxi. Práce detailně vymezuje rozsah jednotlivých výsad a imunit, 

přičemž vychází vždy ze smyslu a účelu konkrétního ustanovení Úmluvy. Snaží se také 

postihnout jejich meze, upozornit na možná zneužití ze strany diplomatických zástupců, a 

uvádí příklady konfliktů, které v současné diplomatické praxi vznikají.  

   Práce se zabývá nejprve otázkami teoretickými, zejména vymezením výsad a imunit, jejich 

funkcemi a odůvodněním potřebnosti. Následuje stručný historický vývoj výsad a imunit 

diplomatických zástupců, na který navazují základní informace o Vídeňské úmluvě a rozbor 

některých důležitých ustanovení, která úzce souvisí s aplikací výsad a imunit. Teoretickou 

část zakončuje kapitola o osobní působnosti Úmluvy. Zbylá část práce pojednává o 

konkrétních výsadách a imunitách diplomatických zástupců v tom pořadí, v jakém jsou 

zakotveny v Úmluvě. Jsou jimi právo vlajky, nedotknutelnost diplomatického zástupce, vynětí 

z jurisdikce přijímajícího státu a z ustanovení o sociálním zabezpečení, osvobození od daní a 

dávek, osobních, veřejných a vojenských služeb a od celních povinností. Každá kapitola 

obsahuje doslovné znění příslušného článku Úmluvy, popisuje vznik právní normy obsažené 

v daném ustanovení a snaží se zachytit minulou i současnou praxi mezinárodního společenství 

i jednotlivých států, která je demonstrována na konkrétních příkladech.  


