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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Diplomová práce nadstandardního rozsahu se zabývá spíše klasickým tématem 

diplomatických výsad a imunit. Přestože toto téma není nové, je zajímavé, že jde o téma 

v novější české a slovenské literatuře poměrně málo zpracované.   

 

2. Náročnost tématu: 

Jedná se o středně náročné téma, které vyžadovalo seznámit se především s Vídeňskou 

úmluvou o diplomatických stycích (1961), návrhy připravené v Komisi pro mezinárodní 

právo, ale s českou a zahraniční odbornou literaturou. Diplomantka se s úkolem vcelku 

úspěšně vyrovnala.   

 

3. Hodnocení práce: 

Práce je rozdělena vedle úvodu a závěru do dvanácti různě rozsáhlých, v některých případech 

dále vnitřně strukturovaných kapitol. Toto množství se zdá být poněkud velké, ale vzhledem 

k zaměření práce na popis nejen teorie, ale především pozitivně právní úpravy a praxe 

diplomatických výsad a imunit. Po stručném úvodu jsou v kap. 2 představené tři teoretické 

koncepce diplomatických výsad a imunit. Kap. 3 pak stručně přibližuje historický vývoj 

výsad a imunit. Jádro práce začíná od kap. 4, ve které autorka rozebírá příslušná ustanovení 

Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích. Následuje kap. 5 věnovaná osobní působnosti 

diplomatických výsad a imunit. Extrémně krátká (spíše ve formě exkursu) je kap. 6, kde 

autorka zmiňuje právo na užívání vlajky. Naopak ke klíčovým částem patří kapitoly 7 a 8, 

popisující nedotknutelnost diplomatického zástupce a jeho vynětí z jurisdikce přijímajícího 

státu. Kap. 9 rozebírá právo vysílajícího státu zříci se vynětí diplomatického zástupce 

z jurisdikce přijímajícího státu. Zbývající tři kapitoly pak přibližují vynětí z ustanovení o 

sociálním zabezpečení, osvobození od daní a dávek a od celních povinností. Diplomová práce 

je pak završena přiměřeně rozsáhlým a shrnujícím závěrem.          



 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Po formální stránce je práce napsána vcelku přehledně, srozumitelně a odborným právnickým 

jazykem, s minimálním počtem překlepů a gramatických chyb. Výjimečně však práce 

obsahuje nesrozumitelné či zjevně nesmyslné formulace, např. „…postihovány panovníkem 

přijímajícího státu, přestože vyslanec byl reprezentantem přijímajícího státu (sic!) a 

poddaným jeho panovníka“ (s. 14). Tamtéž v pozn. 30, ale i jinde a v seznamu literatury je 

jako spoluautor práce Stručné dějiny diplomacie uváděn Střížkovský (správně Křížkovský).   

 

Pro účely ústní obhajoby navrhuji následující otázky:  

(1) Je možné paušálně konstatovat, že veškeré dřívější kodifikace byly v roce 1961 nahrazeny 

Vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích? Nejsou nadále některé aspekty upravené 

regionálními, např. latinskoamerickými úmluvami? 

(2) Lze postavit rovnítko („neboli“) mezi odvetná opatření a represálie (s. 27)? 

(3) Do jaké míry je možné v oblasti diplomatických výsad a imunit uplatnit represálie podle 

obecného mezinárodního práva, a to ve světle rozsudku MSD ve věci diplomatického a 

konzulárního personálu USA v Teheránu?  

 

5. Doporučení: 

Posuzovaná práce svým obsahem představuje standardní diplomovou práci, kterou plně 

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

 

V Praze dne 8.9.2014 
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