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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 je v nezměněné 

podobě platná již 50 let. Cílem práce je popsat jednotlivé výsady a imunity 

diplomatických zástupců, zhodnotit jejich použitelnost pro aktuální diplomatickou praxi 

a posoudit, zda Vídeňská úmluva představuje i po půlstoletí své existence vhodnou a 

dostačující právní úpravu diplomatických styků. 

 

Abstract 

   The thesis covers the privileges and immunities provided to diplomatic agents in order 

to facilitate the performance of their functions. The main source of law is the Vienna 

Convention on Diplomatic Relations which remained unchanged even after 50 years in 

force. The aim of the thesis is to describe particular privileges and immunities of the 

diplomatic agents, evaluate their applicability on the current diplomatic practice and 

consider whether the Vienna Convention represents a suitable regulation of the modern 

diplomatic relations.     
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1 Úvod 

 

   Zahraniční styky států jsou uskutečňovány prostřednictvím mnoha subjektů, které 

můžeme podle jejich povahy rozdělit do dvou hlavních skupin. Orgány vnitrostátní, 

které mají reprezentativní povahu a mohou svůj stát zastupovat bez dalšího, představuje 

hlava státu, předseda vlády a ministr zahraničních věcí. Mezinárodní orgány potom 

tvoří jednak tzv. orgány nediplomatické, které hájí zejména ekonomické zájmy státu, a 

tzv. orgány diplomatické, které mají zastupitelskou povahu a plní především funkce 

politické. V dnešní době je v podstatě samozřejmostí vzájemné navázání 

diplomatických styků mezi suverénními státy, které probíhá na základě dohody a 

zpravidla je spojeno se zřízením diplomatické mise. Funkce mise jsou vykonávány 

prostřednictvím celé řady osob, z nichž nejvýznamnější jsou diplomatičtí zástupci. 

Jedná se o osoby, které mají buď postavení vedoucího diplomatické mise, nebo jsou 

členem mise s diplomatickou hodností. Pro výkon svých funkcí jsou nadáni výsadami a 

imunitami, které však nemají sloužit jejich osobnímu prospěchu, ale řádnému plnění 

jejich povinností.  

   Diplomatické výsady a imunity jsou upraveny ve Vídeňské úmluvě o diplomatických 

stycích z roku 1961, která představuje základní pramen práva v této oblasti a která letos 

v dubnu završila přesně 50 let od okamžiku, kdy vstoupila v platnost. Úmluva byla 

přijata na závěr mezinárodní konference 81 států ve Vídni. Je výsledkem činnosti 

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

diplomatického práva, a také z dosavadní praxe států. Úmluva je ve své původní podobě 

platná i dnes a společně s Vídeňskou Úmluvou o konzulárních stycích tvoří základ 

diplomatického a konzulárního práva.  

   Diplomatické výsady a imunity jsou poskytovány jak samotným diplomatickým 

misím, tak i jejímu personálu, jehož rozsah se liší podle účelu a umístění konkrétní 

mise. Nejvýznamnější postavení mezi personálem mise mají diplomatičtí zástupci, a 

právě jejich výsadami a imunitami se tato práce zabývá. 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 
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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, 

respektive zda není třeba nového mezinárodního dokumentu. 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.  

   Téma bylo zpracováno na základě prostudování velkého množství zdrojů různé 

povahy, od mezinárodních i vnitrostátních pramenů práva, případů Mezinárodního 

soudního dvora a rozhodovací praxe národních soudů, české a zejména zahraniční 

odborné literatury, dokumentů Komise pro mezinárodní právo i celé řady odborných a 

novinových článků. Kromě Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích jako základního 

právního dokumentu jsem vycházela zejména ze dvou primárních zdrojů, a to 

Komentáře k Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích od autorky Eileen Denza 

(Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations) a Satowova 

Průvodce diplomatickou praxí (Satow's diplomatic practice). Tyto dvě publikace, které 

poskytují komplexní přehled diplomatické praxe v návaznosti na jednotlivá ustanovení 

Úmluvy ve spojení s teoretickým základem, byly nepřekonatelným zdrojem informací a 

umožnily snadnější orientaci v obsáhlém tématu. Mezi další významné zdroje určitě 

patří také výroční a jiné zprávy Komise pro mezinárodní právo, ze kterých bylo díky 

nepřebernému množství komentářů, návrhů a rozsáhlé argumentaci možné pochopit a 

dovodit zejména smysl a účel jednotlivých výsad a imunit. Teoretická část je opřena 

také o některé české autory, mezi kterými bych vyzdvihla Mezinárodní obchodní a 

diplomatický protokol Soni Gullové, Stručné dějiny diplomacie Karoliny Adamovské a 

Ladislava Křížkovského a Mezinárodní právo veřejné autorů Čepelky a Šturmy. 

Aktuální česká literatura v oblasti diplomatické praxe bohužel oproti té zahraniční 

značně zaostává, nejucelenějším zdrojem je bezpochyby publikace Stanislava Myslila, 

která však byla vydána již v roce 1964.        

   Práce je rozdělena celkem do 12 kapitol – nejprve jsou rozebrány otázky teoretické, 

zejména vymezení výsad a imunit, jejich funkce a odůvodnění potřebnosti 

prostřednictvím tří základních koncepcí. Následuje stručný historický vývoj výsad a 
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imunit diplomatických zástupců od jejich počátků až po současnost, 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, která vymezuje jednotlivé členy diplomatické mise a uvádí 

základní přehled výsad a imunit poskytovaných těm členům mise, kteří nejsou 

diplomatickými zástupci. 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. Text práce byl dokončen 5. června 2014, tomuto datu odpovídá také 

popisovaný právní stav.     
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2 Pojem diplomatických výsad a imunit 
 

   Cílem první kapitoly je poskytnout obecný přehled o tom, co jsou diplomatické 

výsady a imunity, jaký je jejich účel a původ. Nejprve je uvedena řada definic pro 

vymezení základního rámce, dále je rozebrána jejich struktura a zakotvení 

v mezinárodněprávních předpisech. Druhou polovinu kapitoly zaujímají teoretické 

koncepce odůvodňující existenci diplomatických výsad a imunit, jejich historie a 

využití.   

   Diplomatické výsady a imunity jsou zakotveny ve Vídeňské úmluvě o diplomatických 

stycích z roku 1961
1, 2

, která ovšem ani jeden z těchto pojmů blíže nevymezuje. Definici 

výsad a imunit poskytují někteří autoři, například Myslil je chápe jako „souhrn 

zvláštních práv a výhod, které diplomatické mise a členové mise spolu se svými 

rodinnými příslušníky požívají k zajištění účinného výkonu svých funkcí jako 

reprezentanti vysílajícího státu v zahraničí“.
3
 Azud je pojímá jako „zvláštní práva 

přiznaná mezinárodním právem (především imunity) a mezinárodní zdvořilostí 

(především výsady) diplomatickým zástupcům jiných států za účelem svobodného a 

nerušeného výkonu jejich zastupitelských funkcí“.
4
 Gullová vychází z funkční teorie a 

vymezuje výsady a imunity jako „soubor všech práv a výsad, které zaručují funkce 

mise, členů mise jako představitelů vysílajícího státu a kterých navíc požívají i rodinní 

příslušníci členů mise“.
5
 

   Přestože výsady a imunity bývají definovány společně, je možné je od sebe navzájem 

odlišit. „Rozdíl mezi výsadami a imunitami se obvykle spatřuje v tom, že obsah výsad je 

pozitivní, to znamená, že diplomaté mají jistá oprávnění a výhody navíc, které jiní 

obyvatelé přijímajícího státu nemají. Naopak obsah imunit je negativní, to znamená, že 

diplomaté jsou vyňati z některých norem přijímajícího státu, které jsou jinak platné pro 

                                                           
1
 dále v textu také jako Vídeňská úmluva či Úmluva 

2
 Vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 10. června 1964 o Vídeňské úmluvě o diplomatických 

  stycích, 157/1964 Sb. 
3
 MYSLIL, Stanislav. Diplomatické styky a imunity: se zvláštním zřetelem k výsledkům Vídeňské 

  kodifikační konference konané v roce 196, Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1964, 

  s. 181 
4
 AZUD, Ján. Diplomatické imunity a výsady, Bratislava: Vydavatelstvo Slovenskej Akadémie vied, 

  1959, str. 31 
5 GULLOVÁ, Soňa: Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol, Praha: Grada Publishing, a.s., 2011,  

  s. 109 
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všechny jeho obyvatele“.
6
 Z pohledu přijímajícího státu můžeme rozdíl mezi výsadami a 

imunitami spatřovat v tom, že v případě výsad „přijímající stát ve prospěch 

diplomatického představitele činí něco, co obvykle nečiní vůči jiným osobám na svém 

teritoriu“,
7
 zatímco v případě imunit „přijímající stát naopak nečiní, co vůči jiným 

osobám běžně činí“.
8
 Někteří autoři jako například Satow chápou výsady jako vynětí 

z norem hmotného práva a imunity spíše jako procesní ochranu – „in general a 

privilege denotes some substantive exemption from laws and regulations… whereas an 

immunity confers a procedural protection from the enforcement process in the receiving 

State“.
9
 Ne všichni se s tímto názorem zcela ztotožňují – například Barker tvrdí, že 

výsada nedotknutelnosti má být pojímána spíše jako povinnost státu zacházet 

s diplomatickou misí a jejím personálem určitým způsobem.
10

  

   Rozdíl mezi výsadami a imunitami byl diskutován také v rámci příprav Vídeňské 

úmluvy. Zatímco někteří zastávali názor, že výsady jsou pojmem širším, který v sobě 

zároveň obsahuje také imunity, jiní tvrdili, že se jedná o pojmy zcela odlišné. 

Argumentovali zejména tím, že zatímco výsady se opírají vždy o právní základ, imunity 

jsou založeny především na mezinárodní zdvořilosti.
11

 Jelikož však výsady i imunity 

slouží velmi podobnému účelu, Úmluva je nijak nerozlišuje.     

   Přestože sama Úmluva neobsahuje žádné další členění, z její struktury je možné 

dovodit dva základní typy výsad a imunit: 

 1. věcné výsady a imunity náležející diplomatické misi jako celku (tzv. in rem), 

 2. osobní výsady a imunity (tzv. in personam). 

Osobní výsady a imunity neboli výsady a imunity náležející personálu diplomatické 

mise vznikly dříve, než tomu bylo u výsad a imunit diplomatických misí. Je to dáno 

zejména charakterem prvních misí, které byly pouze dočasné, a také tím, že 

                                                           
6
 POTOČNÝ, Miroslav; ONDŘEJ, Jan: Mezinárodní právo veřejné: Zvláštní část, Praha: C.H.Beck,  

  2011, s. 200-201 
7
 ČEPELKA, Čestmír; ŠTURMA, Pavel: Mezinárodní právo veřejné, Praha: C.H.Beck, 2008, s. 461 

8
 tamtéž, s. 461 

9
 SATOW, Ernest Mason; ROBERTS, Ivor: Satow's diplomatic practice, 6th edition, Oxford: Oxford  

  University Press, 2009, s. 121 
10

 BARKER, J. Craig. The abuse of diplomatic privileges and immunities: A necessary evil? Aldershot:  

    Dartmouth, 1996, s. 67-68 
11

 Yearbook of the International Law Comission 1957, Vol. I, str. 52 
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diplomatické výsady a imunity byly určeny především ve prospěch diplomatických 

zástupců jako takových. Ve 20. století pak začaly být tyto kategorie od sebe navzájem 

odlišovány, ale výsady a imunity úřadu mise byly považovány pouze za odvozené od 

osobních výsad a imunit vedoucího mise.
12

 V současné době se však z hlediska 

významnosti mezi výsadami a imunitami personálu mise a mise samotné nerozlišuje, 

jsou si navzájem rovnocenné a mají sloužit společnému účelu tak, jak je to vymezeno 

v Preambuli Vídeňské úmluvy: „účelem takových výsad a imunit není prospěch 

jednotlivce, nýbrž zajištění účinného výkonu funkcí diplomatických misí představujících 

státy“. Funkce diplomatických misí jsou zakotveny v článku 3 odstavce 1 Úmluvy: 

 a)  zastupovat vysílající stát ve státě přijímajícím, 

 b)  chránit zájmy vysílajícího státu a jeho příslušníků ve státě přijímajícím            

  v rozsahu dovoleném mezinárodním právem, 

 c)  vést jednání s vládou přijímajícího státu, 

 d)  zjišťovat všemi zákonnými prostředky podmínky a vývoj v přijímajícím státě a 

     podávat o nich zprávy vládě vysílajícího státu,  

 e)  podporovat přátelské vztahy mezi vysílajícím a přijímajícím státem a rozvíjet  

   jejich hospodářské, kulturní a vědecké styky. 

Výčet funkcí dle článku 3 však není taxativní, dnes je rozsah činnosti úřadu mise daleko 

obsáhlejší, patří mezi něj některé nové formy činnosti jako je například policejní a 

soudní spolupráce ohledně extradice. Mimoto může diplomatická mise podle článku 3 

odstavce 2 Úmluvy vykonávat také funkce konzulární. 

     

  

                                                           
12

 MYSLIL, Stanislav. Diplomatické styky a imunity: se zvláštním zřetelem k výsledkům Vídeňské 

   kodifikační konference konané v roce 1961, Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1964, 

   str. 182 
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2.1 Teoretické koncepce diplomatických výsad a imunit 

 

   K zakotvení výsad a imunit ve Vídeňské úmluvě vedla řada důvodů, které mají svůj 

původ v historickém vývoji diplomacie. Výsady a imunity byly v dějinách poskytovány 

různým způsobem a v různém rozsahu v závislosti na stupni vývoje společnosti, 

vzájemnými vztahy mezi státy, státním zřízení a řadě dalších faktorů. Stejně tak se 

v průběhu času měnil náhled na to, jaký je důvod jejich poskytování.  

   Ve starověku a středověku byla pro diplomatické výsady a imunity typická jejich 

náboženská, respektive teologická povaha. Například ve starověkém Řecku byli poslové 

označovaní jako tzv. heroldi považováni za potomky boha Hermese, proto byli 

nedotknutelní. Podobnou myšlenku vyjádřil také Homér, který ztotožňoval vyslance 

s anděly představujícími první posly mezi bohy a lidmi.
13

  

   Racionální základ byl položen některými filozofy 16. a 17. století. Jednalo se zejména 

o představitele tzv. přirozenoprávní školy, kteří vyzdvihovali nezbytnost výsad a imunit 

pro řádný výkon funkcí vyslanců. Na tyto myšlenky se postupně navázalo a vznikly tak 

3 základní teorie, které odůvodňují potřebu diplomatických výsad a imunit. Jedná se o 

teorii reprezentativní, teorie exteritoriality a teorie funkční. Tyto teorie se mohou 

navzájem prolínat a doplňovat, v současné době vycházíme především z teorie funkční 

v kombinaci s některými prvky teorie reprezentativní. 

 

2.1.1 Teorie exteritoriality 

 

   Teorie exteritoriality vychází z principu, že vyslanec či zahraniční mise se nenachází 

na území přijímajícího státu, je tedy tzv. extra territorium. Na takovou misi se pohlíží, 

jakoby byla stále na území svého vlastního státu. Přijímající stát tak nemá nad misí či 

vyslanci žádnou pravomoc, mise včetně jejího personálu podléhá výlučně státu 

vysílajícímu. Důsledkem této teorie je skutečnost, že vyslanec není povinen dodržovat 

zákony státu, do kterého je vyslán. Pachatel trestného činu tak může být potrestán pouze 
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 VESELÝ, Zdeněk: Dějiny diplomacie, Praha: Nakladatelství Oeconomica, VŠE, 2008, s. 30 
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státem vysílajícím, a to podle jeho vlastních zákonů. V některých evropských městech 

(např. Madrid, Benátky, Řím a Frankfurt nad Mohanem) byly přijímajícími státy 

vyhlášeny dokonce celé čtvrti (tzv. franchise du quartier), v rámci kterých byly 

z působnosti právních předpisů tohoto státu vyňaty nejen budovy mise a její personál, 

ale také přilehlé okolí mise. Z důvodu značného nárůstu kriminality v těchto čtvrtích 

většina z nich zanikla během 18. století.
14

 

   Teorie se rozvinula zejména v době absolutismu a souvisela s upevňováním 

suverenity panovníka, od níž byl odvozen nárok na privilegované postavení vyslance 

jako jeho vlastního zástupce v jiném státě. Přestože teorie exteritoriality vycházela 

z přiznání výsad a imunit pouze ze strany přijímajícího státu, požívali vyslanci 

zvláštního zacházení zpravidla i ve třetích státech, a to zejména při tranzitu ze státu 

vysílajícího do státu, kde byl vyslanec akreditován. Vyslanec sám se svých výsad a 

imunit nemohl vzdát, mohly mu být pouze odňaty tím, kdo mu je udělil. 

   Teorie exteritoriality se poprvé objevila v 16. století, za jejího zakladatele je 

považován francouzský filozof Pierre Ayrault, který ve svém díle L´odre, formalité et 

instruction judiciare dont leas ancies Grecs et Romains ont usée es accusations 

publiques conférés au stil et usage de nostr France z roku 1572 formuloval 3 základní 

pravidla nedotknutelnosti vyslance
15

: 

 1. vyslanec je zástupcem posvěceného panovníka, 

 2. vyslanec by měl být posuzován, jako by se nenacházel na území přijímajícího  

    státu, 

 3. nedotknutelnost vyslance je důležitá pro splnění jeho funkce. 

   Pokračovatelem Ayraulta se stal Hugo Grotius, který podrobně rozpracoval tuto teorii 

ve svém díle O právu války a míru neboli De iure belli ac pacis tres z roku 1625. 

Grotius kladl důraz na tradice a zvyky států, z nichž při svých úvahách vycházel, 

respektoval přitom jejich odlišnosti v jednotlivých zemích. Některé jeho myšlenky byly 

                                                           
14

 DENZA, Eileen: Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations,  

    Oxford : Oxford University Press, 2008, s. 136 
15

 GULLOVÁ, Soňa: Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol, Praha: Grada Publishing, a.s., 2011,  

    s. 107 
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citovány po několik dalších století, do určité míry z nich vychází i současně platná 

úprava ve Vídeňské úmluvě. V kapitole XVIII. se věnuje základním právům vyslance: 

„Poněvadž podle mezinárodního práva vyslanec reprezentuje osobu svého panovníka, 

nachází se jakoby na území státu, ve kterém vykonává svůj úřad. Z toho plyne, že není 

povinen zachovávat zákony země, do které je vyslán. Dopustí-li se zločinu, musí se buď 

zamhouřit oči, nebo se může vypovědět za hranice státu. V případě, že jeho zločin činí 

vážnou újmu zemi, kde je vyslancem, je nutno požádat jeho panovníka, aby vyslance 

sám buď potrestal, nebo vydal zemi, kde tento zločin spáchal. Stejně nedotknutelná je i 

vyslancova družina a její majetek“.
16

 Mimoto zmiňuje právo vyslance být přijat 

panovníkem a potřebu náležitého odůvodnění za předpokladu, že bude odmítnut. Právo 

vysílat diplomatické zástupce přiznává Grotius všem suverénním státům. 

   Mezi další autory, kteří se zabývali výsadami a imunitami v souvislosti s teorií 

exteritoriality byli například holandský diplomat Joachim de Wicquefort (Vyslanec a 

jeho funkce) nebo anglický soudce a politik Richard Zouche, který ve svých dílech Juris 

et judicii Fecialis, sive Inter et Quaestionum de Eodem Explicatio a Solutio Quaestionis 

Veteris et Novae rozlišoval mezi výsadami a imunitami většího rozsahu náležejícími 

vedoucímu diplomatické mise, a výsadami a imunitami užšího rozsahu, které byly 

poskytovány doprovodnému personálu. 

   Teorie exteritoriality byla základem pro přiznání výsad a imunit vyslanců do druhé 

poloviny 19. století, kdy narazila na kritiku řady odpůrců, zcela popřena byla až po 

první světové válce. Jedním z prvních příkladů odmítnutí teorie exteritoriality byl 

případ ruského občana Nikičenkova
17

, který pronikl do budovy ruského vyslanectví 

v Paříži, kde se dopustil pokusu vraždy jednoho z ruských attaché. Rusko pak žádalo o 

vydání svého občana pro trestní řízení vedené na území Ruska, což bylo odmítnuto ze 

strany francouzské vlády. Během 20. století pak některé národní soudy judikovaly 

zastaralost a nepoužitelnost této teorie pro tehdejší poměry v oblasti diplomatických 

výsad a imunit. Například německý Nejvyšší restituční soud v Berlíně prohlásil, že se 

jedná o uměle vytvořenou právní fikci, která již v současném světě nenachází uplatnění 

– „in fact it is an older doctrine of international law which has not found any modern-

                                                           
16

 ADAMOVÁ, Karolina; STŘÍŽKOVSKÝ, Ladislav: Stručné dějiny diplomacie, 1. vydání, Praha:  

    C.H.Beck, 2002, s. 103 
17

 ČEPELKA, Čestmír; ŠTURMA, Pavel: Mezinárodní právo veřejné, Praha: C.H.Beck, 2008, s. 461 
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day legal acceptance…at its best the supposed rule was an artificial legal fiction which 

does not appear to be accepted as sound law anywhere in the world today“.
18

 Je-li dnes 

používán pojem exteritoriality v souvislosti s diplomatickými výsadami a imunitami, 

má se za to, že se jedná pouze o vynětí z jurisdikce a donucovací moci přijímajícího 

státu.
19

 

  

2.1.2 Teorie reprezentativní 

 

   Základem teorie reprezentativní neboli teorie zastupitelské (tzv. personal 

representation) je primárně suverenita panovníka jako hlavy státu, která nad sebou nemá 

žádnou jinou moc. Diplomatický zástupce jakožto zástupce panovníka v zahraničí by 

tak měl být nadán stejnými výsadami a imunitami jako sama hlava státu. Hovoří se 

v podstatě o personifikaci osoby panovníka, kdy „každý útok na diplomatického 

zástupce je útokem na panovníka a úcta projevovaná vyslanci je úctou projevovanou 

panovníkovi“.
20

 Vychází také z tzv. absolutní teorie státní imunity, která se zformovala 

v době vzniku moderních států a která tvrdila, že od žádného státu není možné 

očekávat, že se podrobí zákonům státu jiného.   

   Tato teorie sebou přinesla řadu problémů, které se týkaly zejména předností vyslanců 

v době, kdy v této oblasti ještě nebyla zakotvena pevná pravidla. Nejznámějším se stal 

spor o přednost mezi španělským a francouzským vyslancem, který trval téměř 250 let. 

V roce 1761 byla mezi těmito státy uzavřena smlouva, která stanovila, že přednost bude 

mít ten vyslanec, který byl akreditován dříve. 

   Dnes se zastupitelská teorie neuplatňuje ve své původní podobě, jsou využívány 

pouze některé její aspekty v kombinaci s převažující teorií funkční, zejména právo na 

zastoupení státu v zahraničí jako projev jeho mezinárodněprávní subjektivity. Určitý 

odklon od této teorie znamenalo přijetí Havanské úmluvy o diplomatických zástupcích  

                                                           
18

 DENZA, Eileen: Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations,  

    Oxford : Oxford University Press, 2008, s. 137 
19

 ČEPELKA, Čestmír; ŠTURMA, Pavel: Mezinárodní právo veřejné, Praha: C.H.Beck, 2008, s. 462 
20

 GULLOVÁ, Soňa: Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol, Praha: Grada Publishing, a.s., 2011,  

    s. 108 
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z roku 1928, která na úvod stanovila, že diplomatičtí zástupci reprezentují výhradně 

vládu své země, nikoli hlavu státu – „recognizing that diplomatic officers do not in any 

case represent the person of the chief of State but only their Governments and that they 

must be accredited to a recognized Government…“.
21

 

 

2.1.3 Teorie funkční  

      

   Jak již bylo naznačeno dříve v této kapitole, funkční teorie je dnes nejvýznamnější 

z hlediska opodstatnění výsad a imunit udělovaných diplomatickým misím a jejich 

personálu. Vychází z myšlenky, že výsady a imunity jsou nezbytné k tomu, aby mise 

mohly vykonávat své funkce neboli že „k řádnému výkonu funkce mise musí být uznáno 

její výjimečné postavení a zajištěny podmínky nezbytné pro plnění jejích funkcí“.
22

 

Přiznání výsad a imunit za účelem nerušené činnosti diplomatické mise a jejího 

personálu bývá označováno jako tzv. princip ne impediatur legatio.
23

  

   Základy této teorii položil na přelomu 17. a 18. století holandský právník Cornelius 

Bynkershoek, na jeho myšlenky navázal v polovině 18. století Emmerich de Vattel, 

který tvrdil, že vyslanci musí být nadáni výsadami a imunitami, aby mohli plnit své 

funkce bezpečně a svědomitě.
24

 Během 20. století pak funkční teorie zcela převládla, a 

to zejména proto, že poskytuje nejpřesnější zdůvodnění diplomatických výsad a imunit. 

Jako taková byla také zakotvena v Preambuli Vídeňské úmluvy: „účelem takových 

výsad a imunit není prospěch jednotlivce, nýbrž zajištění účinného výkonu funkcí 

diplomatických misí představujících státy“.  

   I přesto jsou dnes poskytovány některé výsady jako například ceremoniální pocty, 

které tato teorie nedokáže pojmout, jelikož nejsou nezbytné k výkonu funkce. Proto je 

využívána v kombinaci s teorií reprezentativní, která pokrývá právě ty nároky, které 

                                                           
21

 Diplomatic Privileges and Immunities. The American Journal of International Law, Vol. 26, No. 1   

    Supplement: Research in International Law, 1932, s. 175 
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vychází z postavení diplomata jako zástupce státu. Ke stejnému závěru dospěla i 

Komise pro mezinárodní právo, která sice teoretický základ nezahrnula přímo do 

Úmluvy, ale ve svém komentáři k návrhu Úmluvy uvedla, že v problematických 

případech, kdy neposkytuje jasné řešení praxe, vycházeli její tvůrci především z teorie 

funkční s ohledem na reprezentativní charakter diplomatické mise a jejího vedoucího.  
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3 Historický vývoj výsad a imunit diplomatických zástupců 
 

   Rozvoj diplomacie jako takové by nebyl možný bez zakotvení některých základních 

výsad a imunit pro diplomatické zástupce. Přestože dnes jsou upraveny komplexně ve 

Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích, dříve byly založeny na zásadách 

obyčejového práva, které v této oblasti postupně vznikaly. Podle Ogdona
25

 můžeme 

rozvoj diplomatických výsad a imunit pozorovat zejména v průběhu 3 historických 

období:  

- období antiky, které bylo ovlivněno zejména právem Řecka a Říma,  

- období působení přirozenoprávní školy ve 12. – 17. století, 

- období moderních států typické vznikem precedentů a nástup pozitivismu.   

   Jako první se začaly formovat právní normy, které zajistily především ochranu 

samotných diplomatů. Zásada jejich nedotknutelnosti, která se rozvinula na recipročním 

základě
26

, byla formulována například již ve staroindickém eposu Mahábháráta, který 

stanovil, že „král nesmí zabít posla za žádných okolností. Král, který zabije posla, 

propadne se do pekel se všemi svými ministry“.
27

 Mezi další právní památky obsahující 

tuto zásadu patří například zákoník Franků Lex Salica ze 6. století, kde je mimo jiné 

stanoven trest za usmrcení vyslance v podobě zaplacení výkupného.
28

 Za zabití poslů 

byly všeobecně ukládány přísné tresty – pachatel mohl být vyhnán či popraven. 

Nedotknutelnost posla zpravidla obsahovala ochranu před fyzickým útokem nebo 

urážkou ze strany civilního obyvatelstva a vynětí z civilní jurisdikce. Co se týkalo 

vynětí z jurisdikce trestní, nevztahovala se na trestné činy proti státu či veřejným 

mravům, za které mohl být vyslanec souzen.
29

 Poslům náležela i svoboda pohybu, která 

se vztahovala nejen na území přijímajícího státu, ale také na tranzit přes třetí země. 

Kromě zakotvení ochrany osoby posla byly vypracovány také zásady přijímání poslů a 
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 OGDON, M.. The Growth of Purpose in the Law of Diplomatic Immunity. The American Society of  

    International Law, Vol. 31, No. 3, 1937, s. 449 
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29 OGDON, M.. The Growth of Purpose in the Law of Diplomatic Immunity. The American Society of  

    International Law, Vol. 31, No. 3, 1937, s. 453 



14 
 

jednání s nimi, které respektovaly mimo jiné i náboženské rozdíly mezi jednotlivými 

státy. V případě sporů mezi státem na straně jedné a poslem na straně druhé byly na 

základě dohod využívány nestranné třetí státy, které působily jako rozhodci.   

   V souvislosti s rozvojem diplomacie v období středověku a zejména renesance, kdy 

postupně začaly vznikat první stálé diplomatické mise, byly výsady a imunity 

diplomatických zástupců předmětem bádání řady znalců jak civilního, tak i kanonického 

práva. I přes řadu rozdílů se shodli na tom, že vyslanci mají mít tato základní práva
30

: 

 - právo na plnou svobodu průchodu do země určení, 

 - právo na důstojné přijetí, 

 - právo na vytvoření podmínek pro plnění diplomatických úkolů, 

 - právo na svobodný odchod a bezpečný návrat domů, 

 - právo na ochranu před jakýmkoliv násilím vůči osobě diplomata a jeho  

  průvodu. 

   Důraz byl kladen na poskytování ochrany vyslancům před protiprávní činností ze 

strany příslušníků přijímajícího státu. Za urážku vyslance, jeho okradení či usmrcení, 

případně pokus o tyto trestné činy, byl udělován trestán smrti. Při formování základních 

pravidel v oblasti výsad a imunit však docházelo také k řadě rozporů. Vyslanec tak 

například nemohl být těsně před nástupem do úřadu stíhán pro jakýkoliv trestný čin, 

kterého se dopustil, zatímco za protiprávní jednání během výkonu své funkce byl plně 

odpovědný. Závažné trestné činy zejména politického charakteru byly postihovány 

panovníkem přijímajícího státu, přestože vyslanec byl reprezentantem přijímajícího 

státu a poddaným jeho panovníka.   

   Od konce 16. století se oblastí výsad a imunit diplomatických zástupců zabývala ve 

svých dílech řada významných autorů, jako např. Hugo Grotius, který důkladně 

rozpracoval myšlenku vynětí z jurisdikce přijímajícího státu jako základní předpoklad 

pro výkon funkce diplomatického zástupce. Tzv. zásada exteritoriality vycházela z toho, 
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že stejně jako v případě krále, tak i pro vyslance platí, že každé místo jeho pobytu mimo 

vlastní stát je dočasně považováno za území právě toho státu, ze kterého pochází (blíže 

k teorii exteritoriality v kapitole 2). Kromě vynětí z jurisdikce se Grotius zabýval také 

zásadou nedotknutelnosti vyslance, přičemž uvádí, že „osoba vyslance, jeho doprovod i 

majetek jsou nedotknutelné“.
31

 Nevychází přitom z přirozeného práva vyslance, ale 

tvrdí, že nedotknutelnost je respektována na základě zvyklostí daného státu a může se 

proto v různých zemích lišit.  

   Zatímco nedotknutelnost diplomatických zástupců ve státě přijímajícím byla 

považována za mezinárodní obyčej a respektována již od období starověku, jejich 

postavení ve třetích státech bylo předmětem dohadů. Během 16. a 17. století se 

zformovaly celkem 4 teorie
32

, které se zabývaly právě postavením vyslance ve třetích 

zemích. První teorie zastávala názor, že diplomat nacházející se na území třetího státu je 

pouze soukromou osobou, která zde nepožívá žádných výsad a imunit. Druhá teorie 

tvrdila, že třetí státy poskytují diplomatickým zástupcům výsady a imunity na základě 

mezinárodní zdvořilosti. Třetí teorie vycházela z přesvědčení, že poskytnutí výsad a 

imunit je pouze záležitostí těchto států, které je mohou, ale nemusí poskytnout. Poslední 

teorie vycházela z toho, že každému diplomatickému zástupci musí být na území třetích 

států poskytnuta stejná ochrana, jakou požívá na území státu přijímajícího.      

   V 19. století začaly být uzavírány bilaterální smlouvy o diplomatických výsadách a 

imunitách mezi státy Latinské Ameriky a Středního východu na straně jedné, a 

Spojenými státy americkými a některými evropskými zeměmi na straně druhé. 

Příkladem jsou smlouvy mezi Velkou Británií a Portugalskem z roku 1809, Nizozemím 

a Mexikem z roku 1827, Nizozemím a Brazílií z roku 1828, Nizozemím a Kolumbií z 

roku 1829 nebo smlouva mezi Francií a Persií z roku 1885. V této době se také objevují 

první snahy o kodifikaci diplomatických výsad a imunit. Mezi nejvýznamnější 

kodifikace patří tzv. Cambridgeský reglement z roku 1895, který byl vypracován 

Institutem mezinárodního práva při Univerzitě v Cambridge, a Havanská úmluva o 

diplomatických zástupcích z roku 1928, která mimo jiné diplomatickým zástupcům 
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přiznává výsadní postavení ve třetích zemích.
33

 Veškeré dřívější kodifikace byly v roce 

1961 nahrazeny komplexní úpravou obsaženou ve Vídeňské úmluvě o diplomatických 

stycích. 

   V současné době je otázka diplomatických výsad a imunit projednávána v rámci 

právního výboru Valného shromáždění OSN, který se zabývá především dodržováním 

mezinárodního práva v této oblasti v praxi jednotlivých států. V případě, kdy dojde 

k porušení či zneužití výsad či imunit, výbor k takové situaci vydává své stanovisko, 

případně může přijmout doporučení obecné povahy, které je ovšem právně nezávazné. 

Na případy závažných porušení diplomatických výsad či imunit může upozornit také 

generální tajemník OSN, a to prostřednictvím zpráv podávaných Valnému shromáždění. 
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4 Vídeňská úmluva o diplomatických stycích  

 

   Oblast diplomatických výsad a imunit byla až do přelomu 19. a 20. století upravena 

převážně obyčejovým mezinárodním právem. Na první snahy o kodifikaci (např. 

Havanská úmluva, viz. výše) navázala ve své činnosti Komise pro mezinárodní právo, 

založená v roce 1949. Celý kodifikační proces byl završen podpisem Vídeňské úmluvy 

o diplomatických stycích na mezinárodní konferenci ve Vídni v roce 1961, které se 

účastnilo celkem 81 států. Konference byla ukončena 14. dubna 1961, o čtyři dny 

později byla Úmluva podepsána zástupci 61 států. Úmluva vstoupila v platnost 24. 

dubna 1964, a to podle článku 51 odstavce 1 Úmluvy. V současné době má Úmluva 

celkem 189 smluvních stran.
34

 K Úmluvě byly některými státy přijaty také výhrady, 

nejčastěji se týkají ustanovení čl. 37 Úmluvy o výsadách a imunitách členů 

administrativního a technického personálu, služebního personálu a soukromých 

služebných osob.
35

     

   Vzhledem k počtu smluvních stran můžeme hovořit téměř o univerzální úmluvě, která 

zakotvila základní pravidla diplomatických styků, která byla později převzata také pro 

úpravu konzulárních styků a zvláštních misí. Za úspěchem Úmluvy stojí několik 

hlavních důvodů.
36

 Za prvé, pravidla v ní obsažená získala ucelenou podobu v 18. 

století a po dobu dalších 200 let byla prakticky neměnná. Druhým důvodem je fakt, že 

diplomatické styky upravené touto úmluvou jsou vztahy dvoustranné a vyznačují se 

reciprocitou. Ta je spatřována především v tom, že každý stát je zároveň státem 

vysílajícím i přijímajícím, jeho zástupcům jsou poskytovány výsady a imunity druhou 

stranou, která očekává, že i jejím zástupcům budou garantovány stejné výsady a 

imunity. Stejně tak v případě jejich porušení jednou stranou je možné očekávat, že 

druhý stát z toho vyvodí důsledky a bude postupovat obdobně.V neposlední řadě hrál 

významnou úlohu také cíl, který byl před přijetím Úmluvy vytyčen. Všechny subjekty 

zahrnuté do vyjednávání o znění Úmluvy, zejména Komise pro mezinárodní právo, 

právní výbor Valného shromáždění OSN a zástupci vlád států, které se účastnily 
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konference, chtěly vytvořit univerzálně použitelný dokument, který bude možné 

aplikovat na diplomatické styky mezi všemi státy světa, a který budou tyto státy také 

ochotny akceptovat. Jednání o Úmluvě tak nebyla vedena žádným politickým záměrem, 

ale snahou o dosažení reálného kompromisu. To je také jednoznačně patrné z komentáře 

Komise pro mezinárodní právo k návrhu znění Úmluvy, který se mimo jiné snažil 

vypořádat s každým kritickým argumentem i s teoretickým základem právní úpravy 

obsažené v Úmluvě.  

   Vídeňská úmluva obsahuje komplexní úpravu moderního diplomatického práva, 

ačkoli některé instituty, jako například diplomatický azyl či bankovní účty 

diplomatických misí, v ní z určitých důvodů chybí. Přestože řada oblastí byla již dříve 

upravena obyčejovým právem, některá ustanovení Úmluvy znamenala přelom ve vývoji 

diplomatického práva. Byla zakotvena v 6 následujících článcích
37

: 

- čl. 22, který zavedl nedotknutelnost místností mise, a to bez jakékoli výjimky, 

- čl. 27 obsahující pravidla pro ochranu všech forem diplomatické korespondence (tzv.   

právo na svobodné spojení
38

), který je z pohledu řádného fungování mise označován   

za nejvýznamnější ze všech výsad a imunit, 

- čl. 31, ve kterém se odrazila funkční teorie diplomatických výsad a imunit  a který 

zakotvil výjimky z vynětí diplomatických zástupců z civilní jurisdikce a zrušil jejich  

povinnost vypovídat jako svědci u soudu,  

- čl. 34 založený na podobném principu jako čl. 31 obsahuje výjimky z vynětí 

z povinnosti placení cel a daní opřený opět o řádný výkon funkce diplomatického 

zástupce, 

- čl. 37, který stanovil výsady a imunity pro rodinné příslušníky diplomatického 

zástupce, členy administrativního a technického personálu, služebního personálu a 

soukromé služebné osoby (dosažení kompromisu v tomto případě bylo spojeno se 
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značnými komplikacemi z důvodu velmi odlišného přístupu jednotlivých států k těmto 

osobám z pohledu poskytování výsad a imunit
39

), 

- čl. 38, který omezil výsady a imunity diplomatických zástupců, kteří jsou občany 

přijímajícího státu nebo v něm trvale sídlí, na nezbytné minimum (nedotknutelnost a 

vynětí z jurisdikce), a zároveň poskytl přijímajícímu státu možnost, aby takovému 

zástupci dobrovolně jejich rozsah rozšířil.  

   Zatímco první dva zmíněné články poskytly diplomatické misi oproti předchozí 

obyčejové úpravě výsady a imunity, kterých do té doby nepožívala, další čtyři 

znamenaly omezení výsad a imunit diplomatických zástupců. V takovém vývoji je zcela 

jasně patrné, že nová úprava vychází primárně ze zásady, že osobní výsady a 

imunity jsou poskytovány proto, aby zajistily řádný a nerušený výkon funkce, a nikoli 

k osobnímu prospěchu takové osoby.  

   Přestože Úmluva upravuje téměř všechny aspekty diplomatického práva, stále 

ponechává možnost využití pravidel obyčejového práva. Ta je obsažena v posledním 

odstavci Preambule Úmluvy: „potvrzujíce, že pravidla obyčejového mezinárodního 

práva budou i nadále řídit otázky, jež nejsou výslovně upraveny ustanoveními této 

Úmluvy“.
40

 Přestože využití norem obyčejového práva v takových případech by bylo 

v praxi logickým vyústěním, výslovné zakotvení v Úmluvě mělo především zdůraznit 

fakt, že záměrem kodifikace diplomatického práva touto Úmluvou není potlačení jeho 

přirozeného vývoje.
41
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4.1 Ustanovení Úmluvy související s diplomatickými výsadami a 

imunitami 

 

   Pro aplikaci ustanovení týkajících se výsad a imunit diplomatických zástupců jsou 

významná také jiná pravidla zakotvená přímo v Úmluvě. Jedná se především o 

ustanovení, která zavedla určité povinnosti přijímajícímu nebo vysílajícímu státu, 

případně státům tranzitním, dále povinnosti uložené diplomatickým zástupcům a 

ostatním osobám, ustanovení obsahující zákaz diskriminace, a také ustanovení o časové 

a územní působnosti osobních výsad a imunit. 

 

4.1.1 Povinnosti přijímajícího státu 

 

   Článek 25 Úmluvy stanoví, že „přijímající stát všemožně usnadní výkon funkcí mise“. 

Přestože administrativní pomoc ze strany přijímajícího státu byla na žádost poskytována 

misím už před kodifikací diplomatického práva, například ve formě zajištění vhodného 

ubytování, jednalo se spíše o zdvořilost, jelikož taková povinnost nebyla žádnému státu 

na základě obyčejového práva uložena. Změnu přinesl právě článek 25, jehož obsah měl 

být původně součástí ustanovení o právu na svobodné spojení (obsažené v čl. 27 

Úmluvy). Nakonec však Komise pro mezinárodní právo rozhodla o vytvoření 

samostatné úpravy.
42

    

   Povinnost přijímajícího státu spočívající v usnadnění výkonu funkce diplomatické 

mise však není v Úmluvě dále nijak specifikován. Obsahem pojmu se zabývala Komise 

pro mezinárodní právo ve svých komentářích k návrhu Úmluvy z roku 1958, a to 

zejména na podnět vlády Spojených států amerických, která požadovala bližší vymezení 

tohoto článku. Stejně jako zvláštní zpravodaj, který uvedl pouze demonstrativní výčet 

případů spadajících pod článek 25 Úmluvy, tak i Komise pro mezinárodní právo 

dospěla k závěru, že tento článek nebude v Úmluvě dále rozveden a je třeba 

předpokládat, že žádosti o pomoc ze strany vysílajícího státu se budou pohybovat 
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v rozumných mezích.
43

 Skutečný rozsah pomoci poskytované přijímajícími státy se 

však v praxi zpravidla odvíjí od vzájemných vztahů mezi jednotlivými státy. 

   Podrobnější zkoumání obsahu článku 25 Úmluvy bylo provedeno některými 

národními soudy. Například německý Spolkový správní soud se v roce 1971 zabýval 

otázkou, zda diplomatické misi a jejímu personálu musí být na základě Úmluvy či 

mezinárodního obyčejového práva poskytnuty zvláštní výsady týkající se parkování na 

veřejných komunikacích. Soud v tomto případě rozhodl, že taková výsada není 

zakotvena v žádném právním předpise diplomatického práva a je-li poskytována, pak na 

základě mezinárodní zdvořilosti. V souvislosti s tímto případem také konstatoval, že 

článek 25 Úmluvy není blanketní normou, která by pro přijímající stát znamenala 

povinnost přijmout veškerá opatření, která se jeví jako vhodná, ale jedná se o pravidlo, 

které přijímající stát zavazuje poskytnout diplomatické misi takovou podporu, která je 

možná a zejména je v souladu s jeho právním řádem – „it is not, however, a ´blanket´ 

norm requiring the receiving State to take all those measures which it considers to be 

opportune, but merely requires that State to grant to diplomatic missions all facilities 

that are possible and permissible within the framework of its legal system“.
44

  

   Článek 25 neopravňuje misi ani její personál k poskytnutí žádné další výsady či 

imunity kromě těch, které jim náleží podle mezinárodního práva či národního práva 

přijímajícího státu. Stejně tak nezakládá právo na poskytování jakýchkoli bezplatných 

služeb. Nejčastěji se na tento článek odvolává v případech, kdy státy chtějí dodat větší 

váhu svému nároku, který pro ně vyplývá z jiného ustanovení Úmluvy.  

 

4.1.2 Povinnosti diplomatické mise vysílajícího státu a jejího personálu  

 

   Základní povinnosti diplomatické mise vysílajícího státu a jejího personálu jsou 

zakotveny v článcích 41 a 42 Úmluvy. Článek 41 odstavec 1 stanoví, že „s výhradou 

svých výsad a imunit mají všechny osoby, požívající takových výsad a imunit, povinnost 
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dbát zákonů a předpisů přijímajícího státu. Jsou rovněž povinny nevměšovat se do 

vnitřních záležitostí tohoto státu“. Povinnost respektovat zákony přijímajícího státu je 

chápána jako protiváha poskytnutí výsad a imunit těmto osobám. S výjimkou případů, 

kdy mezinárodní či národní právo garantuje vynětí z právního řádu, případně pokud je 

vynětí uděleno přijímajícím státem na základě reciprocity, jsou všichni diplomatičtí 

zástupci i další osoby povinny jednat v souladu s jeho vnitrostátním právem. Článek 41 

tak poskytuje přijímajícím státům prostředek obrany proti zneužití diplomatických 

výsad a imunit, přičemž povinnost respektovat zákony se vztahuje jak na výkon 

úředních funkcí diplomatického zástupce, tak i na veškeré soukromé aktivity 

v přijímajícím státě. 

   Některé státy zdůrazňují povinnost zakotvenou v článku 41 Úmluvy prostřednictvím 

dokumentů zasílaných novým diplomatickým zástupcům. Takovou praxi dodržuje 

například Velká Británie, jejíž memorandum adresované všem diplomatům 

akreditovaným v Londýně výslovně uvádí, že diplomatické výsady a imunity 

nezprošťují v žádném směru diplomatický personál ani členy jejich rodin od povinnosti 

respektovat vnitrostátní právní předpisy – „diplomatic immunity in no way absolves 

members of diplomatic mission or their families from their duty to obey the law“.
45

         

   Neexistence povinnosti dbát zákonů přijímajícího státu by vedla k absurdním 

závěrům, že právní úkony diplomatického zástupce, které jsou v podstatě považovány 

za právní úkony učiněné jménem vysílajícího státu, by ve státě přijímajícím nezakládaly 

žádná práva ani povinnosti.
46

 Důsledkem by pak mohl být případ, kdy taková osoba 

bude mít závazek vůči jinému subjektu, závazek splní a následně bude oprávněna 

domáhat se vydání bezdůvodného obohacení na základě poskytnutí plnění bez právního 

důvodu. Je tedy zjevné, že taková úprava diplomatických vztahů by nemohla existovat. 

V případech, kdy se diplomatický zástupce dopustí protiprávního jednání, na které se 

nevztahují jeho imunity, je národní soud oprávněn vést proti němu soudní řízení. Může 

však rozhodnout tzv. ad hoc, že místo klasického soudního řízení bude možné spor 
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vyřešit účinněji prostřednictvím diplomatického jednání či předání věci k řízení 

některému mezinárodnímu soudnímu orgánu.  

   Článek 41 obsahuje také zákaz diplomatických zástupců a dalšího personálu mise 

vměšovat se do vnitřních záležitostí přijímajícího státu. Tato povinnost se stala 

předmětem dlouhých jednání na poli Komise pro mezinárodní právo v roce 1957 

zejména z důvodu nejasného významu. Jak vyplynulo z debat Komise
47

, je třeba 

rozlišovat mezi zákazem vysílajícího státu vměšovat se do vnitřních záležitostí státu 

přijímajícího, a povinností diplomatických zástupců nevměšovat se svou vlastní činností 

do těchto záležitostí.
48

 Zatímco zákaz vysílajícího státu vměšovat se do záležitostí státu 

přijímajícího je jedním ze základních kogentních pravidel mezinárodního práva 

veřejného, které není v Úmluvě zakotveno, článek 41 navazuje na úpravu obsaženou již 

v článku 12 Havanské úmluvy o diplomatických zástupcích, která zakazovala 

diplomatickým zástupcům vměšovat se do vnitřních a zahraničních záležitostí státu, ve 

kterém vykonávají svou funkci – „foreign diplomatic officers may not participate in the 

domestic or foreign policies of the State in which they exercise their functions“.
49

 

Vídeňská úmluva však do současného zákazu zahrnula pouze vměšování se do vnitřních 

záležitostí z toho důvodu, že funkcí diplomatického zástupce je primárně působit na 

vztahy mezi vysílajícím a přijímajícím státem, kde zcela nepochybně jde o zahraniční 

záležitost státu přijímajícího. Pokud dojde k porušení tohoto pravidla, bývá 

diplomatický zástupce zpravidla označen za persona non grata.
50

  

   Diplomaté se na základě zákazu vměšování zpravidla distancují od podpory kandidátů 

ve volbách, zejména se zdrží jakéhokoli veřejného prohlášení, které by naznačovalo, že 

projevují své sympatie k jedné z volebních stran. V praxi je ale zákaz problematický ze 

dvou hlavních důvodů.
51

 Za prvé, některé přijímající státy se bouří proti aktivitám 

diplomatů, jejichž účelem je podpora demokratických principů. Příkladem jsou události 
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v Barmě, která v roce 2000 nařkla diplomatické zástupce z různých zemí z porušení 

zásady nevměšování se do vnitřních záležitostí státu, když se několikrát snažili navázat 

kontakt s prodemokratickým opozičním vůdcem. Za druhé, diplomaté mají na základě 

řady mezinárodních smluv povinnost chránit lidská práva, a to i přesto, že dochází 

k jejich porušování na občanech jiného než vysílajícího státu. Z mezinárodního práva 

v podstatě vyplývá, že ochrana lidských práv je věcí zájmu celého mezinárodního 

společenství, které má právo a zároveň povinnost zasáhnout, pokud dojde k jejich 

porušování.       

   V článku 41 Úmluvy odstavci 2 je dále stanoveno, že „všechna úřední jednání 

s přijímajícím státem, jimiž je mise pověřena státem vysílajícím, budou vedena 

s ministerstvem zahraničních věcí přijímajícího státu nebo jiným ministerstvem, o 

kterém může být dohoda, anebo jejich prostřednictvím“. Stejně jako diplomatická mise 

má právo požadovat, aby veškeré zprávy a informace od orgánů přijímajícího státu byly 

komunikovány prostřednictvím jeho ministerstva zahraničních věcí, má přijímající stát 

právo na reciproční postup. Jedná se o dlouho užívané pravidlo založené na 

přesvědčení, že ministerstvo zahraničních věcí je nejkompetentnějším orgánem pro 

bilaterální jednání z toho důvodu, že jako jediné má komplexní obraz o vzájemných 

vztazích obou států. V praxi však stále častěji dochází k tomu, že pro jednotlivé případy 

je dohodnuta možnost přímého kontaktu mezi orgánem přijímajícího státu a 

diplomatickou misí. I přesto je třeba ministerstvo náležitě informovat. Významná úloha 

v přímé komunikaci byla přiznána Komisí pro mezinárodní právo tzv. specializovaným 

attaché
52

 (například vojenským či kulturním), kteří jsou oprávněni jednat s ministerstvy 

z oblasti jejich působnosti.   

   V odstavci 3 článku 41 je zakotveno, že „místností mise nesmí být používáno 

způsobem neslučitelným s funkcemi mise, jak jsou stanoveny touto Úmluvou nebo jinými 

pravidly obecného mezinárodního práva anebo zvláštními dohodami platnými mezi 

státem vysílajícím a přijímajícím“. Jedná se o podobnou úpravu jako v případě odstavce 

1 téhož článku. Stejně tak jako diplomatičtí zástupci podléhají s výjimkou svých výsad 

a imunit právnímu řádu přijímajícího státu, neznamená nedotknutelnost místností mise 

vynětí z ostatních právních norem týkajících se činností na půdě této mise. Odstavec 3 
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však ve svém důsledku znamená ve srovnání s odstavcem 1 přísnější omezení. Zatímco 

diplomatický zástupce může konat vše, co není zakázáno právními předpisy 

přijímajícího státu, diplomatická mise nejen že se nesmí dopustit protiprávního jednání, 

ale ani jednání, které je sice legální, ale nespadá do rozsahu funkce mise. Konkrétní 

případy porušení článku 41 odstavce 3 upřesňují některé státy. Například britská vláda 

uvedla, že podnikne příslušné administrativní kroky v případě porušení či podezření 

z porušení tohoto pravidla, kam mimo jiné řadí zákaz obchodních a vzdělávacích aktivit 

provozovaných za účelem zisku.
53

 Oběžná nóta zaslaná vedoucím diplomatických misí 

akreditovaných ve Washingtonu z roku 2002 zase zakázala využití místností mise pro 

pořádání svatebních hostin a jiných podobných soukromých akcí, s výjimkou akcí 

charitativních.
54

   

   Další povinnost diplomatickým zástupcům ukládá článek 42 Úmluvy: „diplomatický 

zástupce nebude v přijímajícím státě provozovat pro osobní prospěch žádné zaměstnání 

nebo obchodní činnosti“. Toto ustanovení nebylo na rozdíl od článku 41 před kodifikací 

upraveno obyčejovým právem. Na obchodní činnost diplomata se tak pouze pohlíželo 

jako na něco, co není vhodné ani slučitelné s jeho funkcí. Některé státy měly sice v této 

oblasti vlastní úpravu, která zakazovala diplomatickým zástupcům na jejich území 

vykonávat druhé povolání nebo nepřijala do funkce zástupce osobu, která se zjevně 

angažovala v obchodních aktivitách už v době, kdy byla do funkce navržena, ale 

univerzální zákaz neexistoval. Článek 42 byl do Úmluvy zahrnut na žádost Kolumbie, 

která na jeho podporu vznesla argument, že toto pravidlo poskytne vysílajícímu státu 

záruku, že jeho diplomatický zástupce bude ve státě přijímajícím vykonávat pouze 

takovou činnost, která souvisí s výkonem jeho funkce. Zároveň také ochrání samotné 

zástupce od nařčení, že zneužívají svého postavení k osobním zájmům.
55

 Souhlas s jeho 

zavedením podpořila také skutečnost, že zákaz se nevztahuje na rodinné příslušníky 

diplomatického zástupce ani na ostatní personál diplomatické mise.              
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4.1.3 Povinnosti tranzitního státu 

 

   Úmluva ukládá povinnosti nejen státům, které mezi sebou navázaly diplomatické 

styky, ale také třetím státům. Týkají se jednak ochrany diplomatického zástupce 

v průběhu jeho cestování do vysílajícího státu a zpět, a také ochrany diplomatické 

korespondence a kurýrů. Článek 40 Úmluvy stanoví, že: „projíždí-li diplomatický 

zástupce územím nebo je na území třetího státu, který mu poskytl vízum, v případě, že se 

vízum vyžaduje, aby nastoupil nebo se vrátil na své místo, nebo vrací-li se do své země, 

třetí stát mu zajistí nedotknutelnost a takové ostatní imunity, potřebné k zajištění jeho 

průjezdu nebo návratu. Totéž platí pro členy jeho rodiny požívající výsad a imunit, kteří 

doprovázejí diplomatického zástupce nebo cestují odděleně za ním anebo se vracejí do 

své země“. Stejně tak má třetí stát zakázáno bránit v průjezdu svým územím ostatním 

členům personálu mise. Přestože před přijetím Úmluvy neexistovala univerzální 

obyčejová úprava a praxe mezi státy se lišila především co do poskytnutí rozsahu 

imunit, pokojný průjezd diplomatických zástupců byl zpravidla respektován. Některé 

státy zajistily svým vyslancům ochranu při tranzitu třetím státem skrze bilaterální 

úmluvy.
56

 

   V odstavci 3 je pak stanoveno, že „třetí státy poskytnou úřední korespondenci a jiným 

úředním sdělením, procházejícím jejich územím, včetně sdělení kódovaných nebo 

šifrovaných, stejnou volnost a ochranu, jaká je poskytována přijímajícím státem. 

Poskytnou diplomatickým kurýrům, jimž byla udělena víza, je-li jich zapotřebí, a 

diplomatické poště v průjezdu stejnou nedotknutelnost a ochranu jakou je povinen 

poskytnout přijímající stát“. V tomto případě se jedná o pravidlo, které bylo již dříve 

zakotveno obyčejovými normami diplomatického práva. 

 

4.1.4 Ostatní povinnosti a omezení  

 

   Významným ustanovením Úmluvy je článek 47, který zakotvuje zásadu 

nediskriminace a reciprocity. Je zde uvedeno, že „při použití ustanovení této Úmluvy 
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nebude přijímající stát činit rozdílu mezi jednotlivými státy. Za diskriminaci se však 

nepovažuje, jestliže přijímající stát aplikuje některé z ustanovení této Úmluvy omezeně v 

důsledku omezené aplikace tohoto ustanovení vůči jeho misi ve vysílajícím státě nebo 

jestliže na základě zvyklosti nebo dohody si státy vzájemně poskytují příznivější 

zacházení než je požadováno ustanoveními této Úmluvy“. 

   Komise pro mezinárodní právo se rozhodla začlenit obecnou zásadu nediskriminace 

do Úmluvy z důvodu, že odkaz na zákaz diskriminace v článcích 11 a 13 Úmluvy by 

mohl vyvolat dojem, že v ostatních případech není takový postup vyžadován.
57

 Z tohoto 

pravidla byla dohodnuta celá řada výjimek, nakonec ale státy začaly využívat jiné 

prostředky nabízené Úmluvou k tomu, aby daly druhé straně najevo, že vzájemné 

vztahy se zhoršují (například prohlášení za persona non grata či omezení velikosti 

mise). Význam článku 47 proto není zdaleka takový, jaký byl původní záměr Komise.  

   Za diskriminaci však není považováno restriktivní uplatnění některých ustanovení 

Úmluvy na bázi reciprocity. Komise pro mezinárodní právo se v tomto případě jasně 

vyjádřila v tom smyslu, že omezená aplikace se vztahuje pouze na takové jednání, které 

není v přímém rozporu s Úmluvou. Státy tak například nemusí poskytnout žádné další 

výsady a imunity diplomatickému zástupci, který je občanem přijímajícího státu podle 

článku 38. Pokud by však bylo takovému zástupci ze strany přijímajícího státu odepřeno 

právo, které mu podle Úmluvy výslovně náleží, jednalo by se o porušení mezinárodního 

práva. V takové situaci by pak druhý stát mohl odepřít stejné právo diplomatickému 

zástupci státu, který se dopustil protiprávního jednání, a to na základě obecného 

mezinárodního práva, které umožňuje uplatnit odvetné opatření neboli represálie. 

   Jedním z příkladů spadajících pod výjimku ze zákazu diskriminace je tzv. Diplomatic 

Privileges Act (zákon o diplomatických výsadách) přijatý v roce 1964 ve Velké Británii, 

který obsahuje právo jejího Veličenstva odejmout výsady a imunity diplomatickým 

misím v Londýně, pokud se její Veličenstvo domnívá, že výsady a imunity udělené 

diplomatické misi Velké Británie nebo jejich personálu jsou menší než ty, které 

přiznává tento zákon – „power to withdraw privileges and immunities from diplomatic 

missions in London if it appears to Her Majesty that the privileges and immunities 
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accorded to a mission of Her Majesty in the territory of any State, or to persons 

connected with that mission, are less than those conferred by this Act on the mission of 

that State or on persons connected with that mission“.
58

 Podobná ustanovení má také 

Kanada, Nizozemí či Belgie. 

   Mnohem častější uplatnění oproti restriktivním ustanovením má poskytování 

příznivějšího zacházení, a to buď na základě zvyklostí nebo dohody. Nejčastěji se 

takové jednání na bázi reciprocity poskytuje v oblasti daňových a celních výsad.     

 

4.1.5 Časová působnost diplomatických výsad a imunit 

 

   Zatímco časová působnost výsad a imunit diplomatické mise není v Úmluvě výslovně 

upravena, působnost osobních výsad a imunit obsahuje článek 39. Podle něj „každá 

osoba, která má nárok na výsady a imunity, bude jich požívat, jakmile vstoupí na území 

přijímajícího státu, aby nastoupila na své místo, anebo, je-li už na jeho území, jakmile 

její jmenování bude notifikováno ministerstvu zahraničních věcí nebo jinému 

ministerstvu, o kterém může být dohoda“. Úmluva tak sjednotila okamžik vzniku nároku 

na diplomatické výsady a imunity pro všechny státy, do té doby se praxe států mezi 

sebou odlišovala. V zásadě existovaly 3 základní přístupy – některé státy považovaly za 

okamžik rozhodný pro přiznání výsad a imunit udělení agrémentu vedoucímu 

diplomatické mise, jiné až okamžik předání pověřovacích listin. Třetí přístup, který 

vycházel i z Havanské úmluvy o diplomatických zástupcích, se shodoval se současnou 

úpravou. Na základě některých soudních rozhodnutí
59

 se ustálila praxe, že 

předpokladem udělení výsad a imunit při vstupu do přijímajícího státu je předchozí 

notifikace ze strany státu vysílajícího.
60

  

   Odstavec 2 článku 39 Úmluvy upravuje zánik výsad a imunit následovně: „když 

skončí funkce osoby požívající výsad a imunit, skončí tyto výsady a imunity obvykle 
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v okamžiku, kdy tato osoba opustí zemi, anebo po uplynutí rozumné doby, ve které tak 

má učinit, avšak potrvají až do této doby i v případě ozbrojeného konfliktu. Imunita 

však trvá, pokud jde o činy, které tato osoba podnikla při výkonu svých funkcí jakožto 

člen mise. V případě smrti člena mise požívají členové jeho rodiny nadále výsad a 

imunit, k nimž jsou oprávněni, až do uplynutí rozumné doby, ve které mají zemi opustit“. 

Z hlediska praxe bylo nezbytné upřesnit některé pojmy, které jsou v tomto článku 

obsaženy. Opuštění země osobou požívající výsady a imunity po ukončení její funkce 

znamená konečné a trvalé opuštění území přijímajícího státu. Pro vymezení „rozumné 

doby“ naproti tomu nebyla přijata žádná univerzální definice a praxe států se zde velmi 

liší. Pouze minimum zemí zakotvilo lhůtu pro odjezd personálu mise po ukončení jejich 

funkce v národních právních řádech. Mezi nimi je například Švýcarsko, které za 

rozumnou dobu pro opuštění země považuje 6 měsíců od ukončení funkce, a Venezuela, 

která umožňuje lhůtu podstatně kratší, pouze 1 měsíc.
61

 Stejně tak se liší i rozhodnutí 

soudů v jednotlivých případech, často se však objevuje názor, že působnost výsad a 

imunit může být prodloužena, pokud zpoždění odjezdu bylo způsobeno nezávisle na 

vůli takové osoby (tzv. reasons beyond his/her control). Naproti tomu někdy může dojít 

ke značnému zkrácení rozumné doby, a to zejména v případech, kdy určitá osoba byla 

prohlášena tzv. za persona non grata. Tak například člen alžírské diplomatické mise 

v USA musel po takovém prohlášení opustit Washington do 48 hodin.
62, 63

 Jiný přístup 

se však aplikuje na úkony diplomatického zástupce učiněné v souvislosti s výkonem 

jeho funkce, které jsou považovány za úkony suverénního státu. Imunita je v tomto 

případě časově neomezená a je možné ji prolomit pouze zřeknutím se imunity ze strany 

vysílajícího státu.
64

     

   Článek 39 v odstavci 3 sice upravuje zánik výsad a imunit členů rodiny člena mise, 

ale neobsahuje žádné ustanovení o jejich ukončení pro případ, že určitá osoba přestane 

být rodinným příslušníkem, například v důsledku rozvodu nebo dosažení zletilosti. 

Praxe ovšem vychází z toho, že výsady a imunity v takovém případě zanikají okamžitě 
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změnou daného statutu bez uplatnění rozumné doby. Argumentace je založena na tom, 

že výsady a imunity jsou rodinným příslušníkům udělovány nikoli pro ochranu jich 

samotných, ale pro ochranu diplomata.  

   Závěrečný odstavec článku 39 se týká repatriace majetku zemřelých členů mise a 

jejich rodinných příslušníků a vynětí takového majetku z pozůstalostních, 

nástupnických a dědických poplatků za podmínek stanovených v tomto ustanovení.                     

 

 

            



31 
 

5 Osobní působnost diplomatických výsad a imunit 

 

   Osobní působností rozumíme vymezení okruhu subjektů, na které se diplomatické 

výsady a imunity vztahují. V návaznosti na dílčí ustanovení Úmluvy můžeme rozlišit 

výsady a imunity:  

 - vedoucího diplomatické mise, 

 - diplomatického zástupce, 

 - členů rodiny diplomatického zástupce, 

 - členů administrativního a technického personálu, 

 - členů služebního personálu, 

 - soukromých služebných osob. 

   Rozsah výsad a imunit přiznaný jednotlivým kategoriím osob se liší, v nejvyšší míře 

jsou přiznány vedoucím diplomatických misí a diplomatickým zástupcům. Přestože 

další část práce se věnuje především výsadám a imunitám diplomatických zástupců, je 

dle mého názoru třeba alespoň v obecné rovině zmínit také výsady a imunity ostatních 

členů mise. Pro tyto účely je nezbytné nejprve vymezit základní pojmy týkající se 

personální struktury diplomatické mise.   

 

5.1 Personální struktura diplomatické mise   

 

   Každá diplomatická mise má svou vlastní strukturu, která je závislá především na 

tom, v jaké zemi se mise nachází, a jaký rozsah činnosti má v této zemi vykonávat. 

Můžeme rozlišit strukturu v rovině personální a organizační.
65

 

   Personální struktura mise je vymezena prostřednictvím těchto základních pojmů 

obsažených v čl. 1 Úmluvy: 
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 - šéf mise (head of the mission), 

 - člen mise (member of the mission), 

 - člen personálu mise (member of the staff of the mission), 

 - diplomatický personál (member of the diplomatic staff), 

 - diplomatický zástupce (diplomatic agent), 

 - člen administrativního a technického personálu (member of the administrative  

  and technical staff), 

 - člen služebního personálu (member of the service staff), 

 - soukromá služebná osoba. 

   Šéfem mise neboli vedoucím diplomatické mise se podle článku 1 Úmluvy rozumí 

„osoba pověřená vysílajícím státem, aby vykonávala povinnosti spojené s touto funkcí“. 

Vedoucí diplomatické mise je jmenován hlavou vysílajícího státu. K tomu, aby mohl 

vykonávat svou funkci, je nezbytný souhlas přijímajícího státu, tzv. agrément, který 

podle článku 4 Úmluvy nemusí být udělen.
66

 Během výkonu své funkce, které se ujímá 

zpravidla předáním pověřovacích listin hlavě přijímajícího státu, může být vedoucí 

diplomatické mise na základě článku 9 Úmluvy kdykoliv  i bez uvedení důvodu 

prohlášen za persona non grata (tzv. nežádoucí osobu). Takové prohlášení má za 

následek ukončení výkonu funkce vedoucího mise.  

   Vedoucí diplomatických misí jsou podle čl. 14 Úmluvy rozděleni celkem do 3 tříd: 

 1. velvyslanci, nunciové a jiní šéfové misí rovnocenné hodnosti (např. vysocí  

    komisaři
67

), 

 2. vyslanci, ministři a internunciové, 

                                                           
66

 1. Vysílající stát se musí ujistit, že přijímající stát udělil agrément osobě, kterou zamýšlí pověřit jako  

        šéfa mise v tomto státě. 

  2. Přijímající stát není povinen sdělit vysílajícímu státu důvody, pro které odmítl udělit agrément. 
67

 vysocí komisaři působí např. v systému OSN jako vedoucí některých organizací humanitárního  

    charakteru (Vysoký komisař pro lidská práva, Vysoký komisař pro uprchlíky, atd.) 
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 3. chargés d´affaires
68

. 

   O tom, do jaké třídy budou náležet vedoucí diplomatických misí, se podle článku 15 

Úmluvy rozhodne vzájemnou dohodou států. Členění je pouze protokolárního 

charakteru, týká se především pořadí a etikety. Zatímco první a druhá třída je pověřena 

u hlav států, třetí třída je pověřena u ministra zahraničních věcí. Dlouhodobé pověření 

vedoucích úřadů na úrovni chargé d´affaires zpravidla vypovídá o horších vzájemných 

vztazích obou zemí.
69

  

   Souhrn všech vedoucích diplomatických misí v konkrétním státě je označován jako 

tzv. diplomatický sbor (corps diplomatique).
70

 Má své role zejména při ceremoniálních 

záležitostech, ale působí také v oblasti diplomatických výsad a imunit – dohlíží na jejich 

dodržování a zasazují se o jejich ochranu. Diplomatický sbor může být dále vnitřně 

členěn, a to např. z geografického hlediska. Navenek bývá reprezentován vlastním 

představitelem, kterým je tzv. doyen. Většinou se jím stává služebně nejstarší člen 

diplomatického sboru v daném státě, případně papežský nuncius v zemích s katolickou 

tradicí.   

   Členy mise se podle článku 1 Úmluvy „rozumí šéf mise a členové personálu mise“. 

Členy personálu mise tvoří „členové diplomatického personálu, administrativního a 

technického personálu, jakož i služebního personálu mise“. Diplomatický personál „se 

skládá z členů personálu mise, kteří mají diplomatické hodnosti“.  

   Diplomatické hodnosti jsou přiznávány či propůjčovány státem a vyjadřují kariérní a 

protokolární postavení diplomata. Rozeznáváme následující diplomatické hodnosti
71

: 

 - velvyslanec (Ambassador), 

 - rada-vyslanec (Minister Counsellor), 

 - velvyslanecký rada (Counsellor of Embassy), 
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 rozeznáváme chargé d´affaires en pied, který je dlouhodobým vedoucím diplomatické mise, do jejíhož  

    čela nebyl jmenován mimořádný a zplnomocněný velvyslanec, a chargé d´affaires ad interim, který  

    bývá pověřován pouze dočasným vedením zastupitelského úřadu po dobu nepřítomnosti mimořádného  

    a zplnomocněného velvyslance    
69

 ČR měla z politických důvodů po delší dobu zastoupení na úrovni chargé d´affaires např. na Kubě 
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 v širším pojetí je diplomatický sbor chápán jako souhrn všech diplomatů působících v daném státě 
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 - 1. tajemník (1
st 

Secretary), 

 - 2. tajemník (2
nd 

Secretary), 

 - 3. tajemník (3
rd 

Secretary), 

 - atašé (Attaché). 

 

   V článku 1 Úmluvy jsou dále definovány tyto pojmy: 

diplomatický zástupce „je šéf mise nebo člen diplomatického personálu mise“,  

členy administrativního a technického personálu „se rozumějí členové personálu mise, 

kteří jsou zaměstnáni v administrativních nebo technických službách mise“,  

členy služebního personálu „se rozumí členové personálu mise, kteří jsou zaměstnáni v 

domácích službách mise“, 

a soukromá služebná osoba, kterou „je osoba, která je zaměstnána v domácích službách 

člena mise a která není zaměstnancem vysílajícího státu“.  

 

5.2 Výsady a imunity osob podle článku 37 Úmluvy 

 

   Výsady a imunity členů rodiny diplomatického zástupce, administrativního a 

technického personálu, služebního personálu a soukromých služebných osob jsou 

upraveny v článku 37 Úmluvy. S výjimkou členů rodiny diplomatického zástupce jsou 

ostatním kategoriím poskytovány výsady a imunity v omezenějším rozsahu, a to 

z několika důvodů. Nediplomatický personál představuje oproti diplomatům podstatně 

početnější skupinu osob, navíc je u nich větší předpoklad zanedbání jejich povinností 

nebo porušení práva přijímajícího státu v důsledku neexistence takové profesní tradice, 

jakou má výkon diplomatických služeb.
72
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    Oxford : Oxford University Press, 2008, s. 402 
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   Odstavec 1 stanoví, že „členové rodiny diplomatického zástupce, tvořící součást jeho 

domácnosti, požívají, nejsou-li občany přijímajícího státu, výsad a imunit zmíněných 

v článcích 29 až 36.“ Mezi ně patří osobní nedotknutelnost, nedotknutelnost obydlí a 

korespondence, ochrana zavazadla, vynětí z trestní, civilní a správní jurisdikce a 

z ustanovení o sociálním zabezpečení, osvobození od daní a dávek, celních dávek a 

osobních služeb. Z hlediska vymezení osob, které spadají do okruhu rodiny 

diplomatického zástupce, aplikuje každý stát po dohodě se státem vysílajícím vlastní 

právní úpravu s určitými modifikacemi.
73

 V rámci Vídeňské konference se ani přes 

veškerou snahu Komise pro mezinárodní právo nepodařilo pojem jednotně definovat. 

Praxe mezi státy se tak liší, zpravidla je však třeba i určitá míra flexibility, a to zejména 

vůči zemím s odlišnou kulturou. Specifickým případem jsou země vyznávající 

polygamii, kdy diplomatický zástupce přijíždí do přijímajícího státu s několika 

manželkami. Některé státy za člena rodiny považují také registrovaného partnera či 

partnerku.
74

      

   Podle odstavce 2 článku 37 Úmluvy „členové administrativního a technického 

personálu, spolu se členy svých rodin, kteří tvoří součást jejich domácnosti, požívají, 

nejsou-li občany přijímajícího státu nebo nejsou-li v něm trvale usídleni, výsad a imunit 

zmíněných v článcích 29 až 35 s výjimkou, že vynětí z civilní a administrativní jurisdikce 

přijímajícího státu podle článku 31 odstavce 1 se nebude vztahovat na činnost 

vykonávanou mimo rámec jejich povinnosti. Požívají rovněž výsad podle článku 36, 

pokud jde o předměty dovážené v době jejich prvního zařízení“. Oproti rodinným 

příslušníkům diplomatických zástupců se tedy liší tím, že vynětí z civilní a správní 

jurisdikce je vázána pouze na výkon funkce, a také omezením vynětí z celních dávek, 

daní a poplatků. Přesná pravidla stanovující, co přesně spadá pod předměty dovážené 

v době prvního zařízení (neboli tzv. first arrival privileges
75

), se v praxi jednotlivých 

států liší. Zatímco všechny státy určují lhůtou dobu, po kterou jsou dovážené předměty 

                                                           
73

 co se týče ČR, nový občanský zákoník definici domácnosti neobsahuje, vychází se z praxe ustálené na  

    základě předchozí právní úpravy, tedy dle §115 OZ tvoří domácnost fyzické osoby, které spolu trvale  

    žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby 
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považované za první zařízení
76

, některé jdou s omezeními hlouběji. Tak například Velká 

Británie požaduje, aby dovážené věci byly ve vlastnictví nebo držbě člena mise.  

   Imunity služebního personálu jsou zakotveny v odstavci 3 – „členové služebního 

personálu mise, kteří nejsou občany přijímajícího státu nebo v něm trvale nesídlí, 

požívají imunity, pokud jde o činnost vykonávanou v rámci jejich povinností, jsou 

osvobozeni od daní a dávek z odměny, kterou dostávají z důvodu svého zaměstnání a 

požívají vynětí zmíněného v článku 33“. Úmluva naproti tomu nepřiznává služebnímu 

personálu žádné výsady. Jak je také patrné z tohoto ustanovení, imunity se nevztahují na 

členy rodiny služebního personálu. Osvobození od daní a dávek z odměny náleží také 

soukromým služebným osobám ve službách členů mise, u kterých článek 37 odstavec 4 

navíc stanoví, že „přijímající stát musí nad těmito osobami vykonávat svou jurisdikci 

tak, aby nedošlo k nevhodnému zasahování do výkonu funkcí mise“.   
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 zatímco Velká Británie stanovila lhůtu na 3 měsíce od příjezdu člena administrativního a technického  

    personálu, některé jiné státy poskytují lhůty delší, například 6, 9 či dokonce 12 měsíců od příjezdu 
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6  Právo vlajky 

 

   Podle článku 20 Úmluvy „mise a její šéf mají právo vyvěšovat vlajku a státní znak 

vysílajícího státu na místnostech mise, čítajíc v to residenci šéfa mise, a na jeho 

dopravních prostředcích“. Toto ustanovení bylo do Úmluvy začleněno na návrh 

československé vlády, která v roce 1957 ve svých připomínkách k návrhu Komise pro 

mezinárodní právo uvedla, že Úmluva by měla takové právo zahrnovat: „this part of the 

draft should equally provide for the right of a mission and of the head of such a mission 

to use the flag and emblem of his country on the official premises of the mission, on the 

residence of the head of a mission, and on the means of transport used by him“.
77

 Ze 

strany některých států byl vysloven protiargument, že zakotvení takového práva 

v Úmluvě bude znamenat, že diplomatické mise budou moci umisťovat své státní 

symboly na místnostech mise po celý rok, nejen na státní svátky, jak bylo do té doby 

zvykem. Některé státy proto požadovaly, aby byl do článku 20 zahrnut dovětek, který 

by omezoval právo vyvěšovat vlajku vnitrostátními právními předpisy (např. Itálie 

požadovala přidání slov „according to the domestic regulations of the receiving 

State“
78

, Filipíny pak „subject to the existing laws and regulations of the receiving 

State“.
79

) Nakonec byl článek ponechán v původním znění, jelikož bylo poukázáno na 

nadbytečnost dodatku z důvodu existence článku 41, na základě kterého musí být 

respektovány právní předpisy přijímajícího státu.   

   Zásadní změnou oproti obyčejovému právu bylo zavedení práva vedoucího 

diplomatické mise používat vlajku a státní znak na jeho dopravních prostředcích
80

, 

přestože v praxi se objevovalo i před kodifikací. Na Vídeňské konferenci bylo 

zdůrazněno, že dopravní prostředky zahrnují nejen motorová vozidla, ale také soukromé 

lodě a letadla. Naproti tomu do nich nepatří prostředky hromadné dopravy využívané 

šéfy mise.
81

 Účelem této úpravy je poskytnout vedoucímu diplomatické mise určité 
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    A/CONF.20/14/Add. 1, 1961, s. 17 
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výsady v oblasti dopravy. Dopravní prostředky označené vlajkou vysílajícího státu jsou 

v provozu snadno rozpoznatelné, navíc se k tomuto účelu v mnoha státech vydávají i 

zvláštní poznávací značky. Na druhou stranu lehce identifikovatelné diplomatické vozy 

jsou velkou nápomocí v případě teroristických či jiných obdobných útoků.  

   Právo se vztahuje pouze na dopravní prostředky vedoucího diplomatické mise, nikoli 

na jakýkoli dopravní prostředek mise jako takové. Nabízí se tedy otázka, zda chargé 

d´affaires ad interim, který je pověřován pouze dočasným vedením zastupitelského 

úřadu, a není proto v pravém slova smyslu vedoucím diplomatické mise, toto právo 

náleží či nikoliv. Satow
82

 se vyjádřil v tom smyslu, že v takovém případě je zvykem 

vyvěsit vlajku pouze pokud chargé d´affaires koná oficiální návštěvu.      

   Právo vyvěšovat vlajku a umisťovat státní znak vysílajícího státu na budově mise bylo 

původně považováno za právo vyplývající přímo z teorie exteritoriality, a proto se o 

něm jako o samostatné výsadě neobjevují žádné zmínky až do 19. století. Potřeba 

úpravy vyvstala v souvislosti s ústupem této teorie, avšak nerozvinula se žádná 

univerzálně přijímaná praxe. Každá země tak podle svých zvyklostí určovala, při jakých 

příležitostech bude vlajka vyvěšována. Zpravidla se jednalo o dny státních svátků 

vysílajícího a přijímajícího státu, ale existovala i celá řada dalších zvyků, kterými se 

mise řídily. Například diplomatické mise v Paříži na přelomu 19. a 20. století 

vyvěšovaly vlajku pouze v případě, kdy občanům vysílajícího státu hrozilo vážné 

nebezpečí, jako při obležení v roce 1870.
83

   

   Pokud byla vlajka vyvěšena v souladu se zvyky přijímajícího státu nebo jeho 

povolením, mezinárodní právo přikazovalo přijímajícímu státu ji chránit. Tento 

symbolický charakter však způsobil, že se vlajky stávaly častým terčem útoků ze strany 

demonstrantů. Když byla v roce 1920 při demonstracích odstraněna vlajka francouzské 

diplomatické mise v Berlíně, německá vláda uznala svou povinnost k příslušné náhradě 

škody. Podobná situace nastala v roce 1968 také v Československu – během protestů 

proti vietnamské válce byla vietnamskými studenty stržena vlajka a státní znak 
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americké ambasády v Praze a následně byly oba státní symboly hozeny do Vltavy. 

Přestože během téhož odpoledne byly českými studenty, kteří se omluvili za chování 

svých vietnamských kolegů, opatřeny nové státní symboly, Spojené státy podaly 

oficiální protest a obdržely omluvu také od české vlády.
84

 Nejen symbolický význam 

má právo vyplývající z článku 20 Úmluvy i v dnešní době, jak je možné vypozorovat 

z případu z roku 2011, kdy Palestina poprvé v historii vztyčila svou vlajku na 

diplomatické misi ve Washingtonu. Přestože stále ještě nedošlo k uznání Palestiny jako 

nezávislého státu ze strany Spojených států, je možné toto gesto považovat za 

významný krok tímto směrem.
85

          

   Vyvěšování vlajky a užívání některých dalších státních symbolů je upraveno právními 

předpisy každého státu, které se mezi sebou navzájem liší. Některé státy například 

povolují diplomatické misi vyvěsit vlajku odlišnou od oficiální státní vlajky.
86

 V České 

republice je tato oblast upravena zákonem č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů 

České republiky. Zákon stanoví okruh subjektů, které mají právo vlajku vyvěšovat a 

také řadu pravidel, kterými se přitom musí řídit. Pří vodorovném umístění je bílá barva 

nahoře a modrý klín vlajky směřuje vpravo, naopak při svislém umístění je bílý pruh 

vždy na levé straně a klín směřuje dolů. Vlajka se vyvěšuje vždy jen na čelní straně 

budovy, pokud je užívána na znamení smutku, spouští se pouze na půl žerdi. Mimoto se 

nesmí dotýkat země a je zakázáno ji opatřit textem či obrazem.
87
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7 Nedotknutelnost diplomatického zástupce 

 

7.1    Osobní nedotknutelnost 

 

   Nedotknutelnost byla vyslancům garantována již v době starověku, a je tak jednou z 

nejstarších zásad diplomatického práva vůbec. Přestože rozsah této imunity se v praxi 

lišil v jednotlivých zemích v závislosti na mnoha kritériích, ať už se jednalo o 

náboženství, státní zřízení, či vyspělost země, byla respektována celým mezinárodním 

společenstvím a od konce 16. století se stala součástí obyčejového práva. Porušení 

zásady nedotknutelnosti bylo mezinárodním společenstvím vnímáno jako velmi závažné 

protiprávní jednání, které v Británii vedlo dokonce k přijetí příslušné vnitrostátní 

úpravy. V roce 1708 došlo k násilnému zadržení ruského diplomata v Londýně, nad 

čímž byla jemu i jeho vládě jménem britské královny vyjádřena hluboká lítost, a 

v témže roce byl v Británii přijat zákon o diplomatických výsadách (Diplomatic 

Privileges Act).
88

 Dnes je zásada zakotvena v článku 29 Úmluvy následujícím 

způsobem: „osoba diplomatického zástupce je nedotknutelná. Diplomatický zástupce 

nesmí být žádným způsobem zatčen nebo zadržen. Přijímající stát s ním bude jednat 

s náležitou úctou a učiní všechna vhodná opatření, aby zabránil každému útoku proti 

jeho osobě, svobodě nebo důstojnosti“.      

   Přestože Úmluva neobsahuje další podrobnosti k obsahu ustanovení článku 29, 

Komise pro mezinárodní právo již v komentářích k návrhu Úmluvy uvedla, že 

nedotknutelnost diplomatického zástupce je zde chápána jako imunita, která zaručuje 

jeho vynětí z různých forem donucení ze strany přijímajícího státu.
89

 Nevylučuje však 

možnost využít proti němu práva na sebeobranu či v mimořádných případech použití 

takových opatření, kterými bude možné zabránit ve spáchání trestného činu.
90

 Žádné 

další komentáře ze strany Komise nepřibyly ani během Vídeňské konference, a to 
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zejména z důvodu všeobecného přijetí a dlouhodobého užívání této zásady v praxi. 

Některé státy (například Čína) navrhovaly do závěrečného znění článku 29 začlenit i 

dodatek o sebeobraně, což bylo ze strany Komise odmítnuto z důvodu, že možnost 

jejího uplatnění je zřejmá, a navíc by její explicitní vyjádření právě v článku 29 

způsobilo nejistotu ohledně možnosti uplatnit právo na sebeobranu s ohledem na další 

články Úmluvy.
91

   

   Praxe některých států však počítá s určitým prolomením tohoto pravidla. Například 

ministerstvo zahraničních věcí Slovenské republiky ve svém dokumentu Diplomatická 

prax uvádí, že „v případě, že byl diplomatický zástupce přistižen při trestném činu nebo 

jeho přípravě ve smyslu zákonodárství přijímajícího státu, nemůže se odvolávat na 

nedotknutelnost a může být zadržen, nebo proti němu mohou být použita jiná vhodná 

opatření kterýmkoli orgánem přijímajícího státu. Nemůže však být těmito orgány stíhán, 

ani soudně trestán.“
92

    

 

7.1.1    Ochrana proti útoku na osobu diplomatického zástupce a její limity 

 

   Nedotknutelnost zakotvená v článku 29 Úmluvy se skládá ze dvou základních 

prvků.
93

 První tvoří pasivní povinnost přijímajícího státu neuplatňovat vůči 

diplomatickému zástupci donucovací prostředky, tedy povinnost zdržet se takového 

jednání. Druhá pak znamená aktivní povinnost přijímajícího státu jednat s ním 

s náležitou úctou a chránit ho před útokem na jeho osobu, svobodu a důstojnost. Před 

kodifikací diplomatického práva v Úmluvě byl kladen důraz zejména na první aspekt 

nedotknutelnosti, který byl zcela jednoznačně v popředí zájmu řady autorů, druhý byl 

považován za jasně daný. V 19. století pak zazněla dokonce myšlenka, že díky zvýšené 

úrovni veřejného pořádku a všeobecnému přijetí povinnosti chránit veškeré cizince na 

svém území je možné zásadu nedotknutelnosti diplomatických zástupců zrušit.  
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   Po přijetí Vídeňské úmluvy se však situace zcela obrátila a brzy se ukázalo, že 

ochrana proti fyzickému útoku je nezbytná. Únosy, vraždy a další násilné činy proti 

osobě diplomatického zástupce se staly velmi častými. Někdy byly jako oběť vybráni 

z důvodu svého postavení jakožto oficiálního zástupce vysílajícího státu, jindy ve snaze 

donutit přijímající stát k určitému chování s odvoláním se na povinnost takového státu 

učinit veškerá opatření pro ochranu unesené osoby, nebo pouze z důvodu opovržení 

samotnou existencí zásady nedotknutelnosti.
94

 V praxi ovšem nastává otázka, do jaké 

míry má přijímající stát povinnost chránit diplomatického zástupce vysílajícího státu, 

respektive jaká opatření musí či nemusí přijmout. Z komentáře Komise pro mezinárodní 

právo vyplývá, že pokud je to třeba k ochraně osobní bezpečnosti diplomata, přijímající 

stát má povinnost poskytnout mu zvláštní ostrahu
95

 – „the receiving State must take all 

reasonable steps to that end, possibly including the provision of a special guard where 

circumstances so required“.
96

 V praxi se však ukázala tato povinnost nepříliš účinnou, 

zejména v případech teroristických útoků. Podstatně rozporuplnější se však stala otázka 

výkupného a plnění dalších požadavků, která je dobře patrná z případu únosu 

západoněmeckého diplomatického zástupce Karla von Spreti akreditovaného 

v Guatemale z roku 1970.
97

 Zde únosci kromě zaplacení výkupného ve výši 700 000 

dolarů požadovali navíc propuštění 25 politických vězňů.
98

 Přestože Německo tou 

dobou již mělo na cestě do svého vyslance, který měl pomoci s vyjednáváním, 

guatemalská vláda zaujala postoj, že Vídeňská úmluva ani jiný předpis mezinárodního 

práva ji nezavazuje k přijetí takových opatření, které by byly v rozporu  Ústavou nebo 

které by znamenaly ohrožení veřejného pořádku v zemi. Von Spreti byl zavražděn a 

Spolková republika Německo namítala, že Guatemala měla učinit všechno proto, aby 

byl německý diplomat propuštěn, tak jak jí ukládá právě Vídeňská úmluva v článku 29. 

Celý případ byl uzavřen přerušením diplomatických styků mezi oběma zeměmi. Ne 

všechny státy však zaujaly stejný postoj, například Brazílie v letech 1969 a 1970 splnila 

několikrát požadavky teroristických skupin při únosu nejprve amerického, a později 
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také západoněmeckého a švýcarského diplomatického zástupce, čímž dosáhla jejich 

propuštění. 

   V letech 1968-1981 evidovala americká vláda celkem 2 688 teroristických útoků 

namířených proti diplomatům.
99

 Přestože v důsledku některých statistických nepřesností 

a nevhodných kritérií byl celkový počet útoků pravděpodobně až o více než polovinu 

nižší, je zřejmé, že jejich počet se od roku 1968 stále navyšoval a v letech 1980-81 

znamenal dokonce 60% nárůst oproti předchozímu dvouletí. Počet útoků se zvýšil nejen 

co do absolutních čísel, ale také co do rozsahu národností jednotlivých obětí. Zatímco 

v roce 1968 byly útoky namířeny proti diplomatickým zástupcům pouhých 6 zemí, 

v roce 1981 už stoupl počet zemí na 35. Podobný nárůst zaznamenalo také rozšíření 

působnosti z hlediska geografického, a to z 15 zemí v roce 1968 na 35 zemí v roce 

1981. Z výše uvedených údajů je patrné, že pro přijímající státy je v podstatě nemožné 

zajistit stoprocentní ochranu diplomatických zástupců vysílajícího státu pro případ 

útoku teroristických skupin. Každá tato skupina je odlišná, každá má své specifické 

požadavky, které vznáší na vládu přijímajícího státu. Do jaké míry má však tento stát 

povinnost jim vyhovět za účelem osvobození rukojmích, není definováno v žádné 

normě mezinárodního práva. V praxi se v 70. letech objevila tendence řady západních 

států o zavedení taktiky nevyjednávání s teroristy, ve které vynikala zejména Velká 

Británie, jejíž odolávání nárokům skupiny únosců v roce 1971 znamenala 8-měsíční 

zajetí pro britského velvyslance v Uruguayi.
100

 Naproti tomu francouzský předseda 

vlády se vyjádřil v tom smyslu, že každý takový případ musí být posuzován jednotlivě a 

že jeho vláda bude při vyjednávání s teroristy o dalším postupu vždy vycházet z toho, 

jaké je postavení ohrožených diplomatů, jaké nebezpečí jim hrozí, stejně jako 

z politické situace ve Francii i ve státě vysílajícím.
101
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   Otázka ochrany diplomatických zástupců nad rámec Úmluvy se objevila na poli OSN 

v roce 1971, kdy Valné shromáždění OSN požádalo Komisi pro mezinárodní právo o 

vytvoření návrhu mezinárodní smlouvy, která by tuto problematiku obsahovala. 

Přestože vládám některých států připadal nový návrh zbytečný vzhledem k již existující 

úpravě v Úmluvě, byla v roce 1973 přijata Úmluva o prevenci a trestání zločinů proti 

mezinárodně chráněným osobám, na základě které musí smluvní strany kriminalizovat 

činy v ní stanovené a ukládat za ně tresty odpovídající závažnosti útoku. Kromě toho se 

státy zavázaly k mezinárodní spolupráci a výměně informací, která má vést ke snížení 

počtu činů vymezených úmluvou. Ochranu nad rámec Úmluvy poskytují také některé 

vnitrostátní předpisy, například Spojené státy přijaly k ochraně zahraničních 

diplomatických zástupců a členů jejich rodin na území USA v roce 1972 zvláštní zákon 

(tzv. Protection of Diplomats Act).
102

  

 

7.1.2 Případ diplomatického a konzulárního personálu v Teheránu  

 

   Případ diplomatického a konzulárního personálu z roku 1979 je zcela specifickým 

z hlediska porušení povinností vyplývajících z Úmluvy. Kromě zásahu do 

nedotknutelnosti diplomatických zástupců podle článku 29 byla porušena celá řada 

dalších ustanovení, mimo jiné nedotknutelnost místností mise či diplomatických archivů 

a písemností.       

   4. listopadu 1979 během rozsáhlých demonstrací v Teheránu, kterých se účastnilo na 

3 000 osob, došlo k obsazení budovy amerického velvyslanectví skupinou ozbrojených 

íránských studentů. Celkem 66 osob bylo zajato a drženo v prostorách mise jako 

rukojmí.
103

 O den později byly napadeny také americké konzuláty v dalších dvou 

městech, Tabrizu a Shirazu, ale personál byl zavčas evakuován. Přestože měla íránská 

vláda na základě Úmluvy povinnost učinit veškeré kroky k ochraně mise a jejího 

personálu, nebyla z její strany přijata žádná opatření, která by zabránila útoku či 
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následnému udržování protiprávního stavu, a to ani přes opakované telefonáty s žádostí 

o pomoc přímo z místností mise. Naopak řada státních představitelů dávala veřejně 

najevo souhlas s postupem íránských demonstrantů. Ayatollah Khomeini vyjádřil 

podporu a oficiální souhlas státu s celou akcí, když oznámil, že se jedná o reakci na 

předchozí špionážní činnost ze strany amerických diplomatických zástupců a uvedl, že 

rukojmí zůstanou zajati do té doby, než bude Spojenými státy vydán bývalý šáh i se 

svým majetkem.
104

 Tímto okamžikem se změnila povaha celého konfliktu, který se díky 

oficiálnímu souhlasu státních představitelů stal zcela přičitatelný právě státu. Jednání 

ozbrojenců začalo být chápáno jako jednání státu, kterému tak vznikla mezinárodní 

odpovědnost za své činy. Ze strany Íránu došlo k porušení článků 22, 24, 25, 26, 27 a 29 

Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích a zároveň také článků 5 a 36 Vídeňské 

úmluvy o konzulárních stycích.
105

  

   Ve dnech 18.-20. listopadu bylo propuštěno celkem 13 rukojmích, jednalo se 

především o ženy a afroameričany. O pár dní později, 29. listopadu 1979, bylo 

Spojenými státy zahájeno řízení u Mezinárodního soudního dvora (dále MSD). Na 

základě podané žaloby byl Írán obviněn z porušení řady dokumentů mezinárodního 

práva, mimo jiné právě obou Vídeňských úmluv.
106

 MSD již v prosinci vydal bez 

zveřejnění konečného rozhodnutí příkaz k provedení prozatímního opatření, na základě 

kterého měli demonstranti ihned propustit rukojmí a opustit prostory mise. Příkaz byl 

veřejně odmítnut a v návaznosti na něj Khomeini prohlásil, že o osudu rukojmích, kteří 

zůstanou i nadále zajati, rozhodne íránský parlament.
107

            

   Měsíc před vydáním rozsudku vyvinuly Spojené státy snahu osvobodit své občany 

zásahem svých vlastních vojenských jednotek, ale jejich akce nebyla úspěšná. Všichni 

rukojmí tak byli propuštěni až 20. ledna 1981 na základě tzv. Alžírské dohody (the 
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Declaration of the Government of the Democratic and Popular Republic of Algeria), ke 

které se připojily Spojené státy i Írán.
108

  

   24. května 1980 byl MSD vydán rozsudek, kterým soud rozhodl, že Írán porušil své 

závazky vyplývající z mezinárodního práva vůči Spojeným státům, což zakládá 

mezinárodní odpovědnost Íránu za jeho protiprávní jednání. Zároveň MSD stanovil 

povinnost propustit zbylé rukojmí a zajistit jim návrat do vlasti. V neposlední řadě byla 

Íránu uložena povinnost k náhradě škody, která měly být stanovena soudem, pakliže se 

strany navzájem nedohodnou. MSD zkoumal také otázku možných protiopatření či 

sankcí za údajné předchozí protiprávní jednání ze strany personálu diplomatické mise. 

Írán obvinil americké diplomaty ze špionáže a zasahování do vnitřních záležitostí 

přijímajícího státu.
109

 Za předpokladu, že američtí diplomatičtí zástupci skutečně 

vyvíjeli kriminální aktivity v Íránu, mohlo být v takovém případě využito některých 

institutů diplomatického práva, které dává přijímajícímu státu k dispozici pro řešení 

podobných situací, například prohlásit takovou osobu za persona non grata. V žádném 

případě ale není možné reagovat porušením diplomatických výsad a imunit mise i jejího 

personálu. V této souvislosti se MSD vyjádřil také k vynětí z trestní jurisdikce 

přijímajícího státu, když íránská vláda měla v úmyslu zahájit proti diplomatickým 

zástupcům, kteří se údajně dopustili trestné činnosti, soudní řízení. MSD uvedl, že 

zahájení takového řízení je zcela zjevným porušením článku 31 odstavce 1 Úmluvy – 

„the Court considers it necessary to stress that, if the intention to submit hostages to 

any form of criminal trial or investigation were to be put into effect, that would 

constitute a grave breach by Iran of its obligations under Article 31, paragraph 1 of the 

1961 Vienna Convention“.
110

     

 

 

                                                           
108

 BUFFARD, Isabelle; WITTICH, Stephan: United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran  

     Case (United States of America v Iran). The Max Planck Encyclopedia of Public International Law,  

     Oxford University Press, 2007              
109

 PAUL, Joel R.: International Adjudication: Embassy Seizure – United States v. Iran, Harvard  

     International Law Journal, 1980, s. 271 
110

 DENZA, Eileen: Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations,  

     Oxford : Oxford University Press, 2008, s. 283 



47 
 

7.2 Nedotknutelnost obydlí 

 

   Stejně jako osobní nedotknutelnost diplomatického zástupce, tak i nedotknutelnost 

jeho obydlí byla po dlouhou dobu součástí obyčejového práva. Dnes je zakotveno 

v článku 30 Úmluvy následovně: „soukromé obydlí diplomatického zástupce požívá 

stejné nedotknutelnosti a stejné ochrany jako místnosti mise“. Obyčejové právo po 

dlouhou dobu nerozlišovalo mezi místnostmi mise a rezidencí diplomatického zástupce, 

vycházelo se ze společného označení „l´hotel de l´ambassadeur“
111

 a stejně tak i 

nedotknutelnost byla přiznána oběma prostorám. Z tohoto pojetí vychází i Vídeňská 

úmluva, která v článku 1 definuje místnosti mise jako „budovy nebo části budov a 

pozemky k nim přilehlé, bez ohledu na vlastnictví, jsou-li používány pro účely mise, 

včetně rezidence šéfa mise.“ Úmluva však přiznává nedotknutelnost nejen rezidenci šéfa 

mise, ale obydlí jakéhokoli diplomatického zástupce.    

   Co všechno lze považovat za soukromé obydlí diplomatického zástupce, vymezila 

Komise pro mezinárodní právo ve svých komentářích k Úmluvě. Musí se jednat o 

prostory odlišné od místností mise definovaných v článku 1, jakými jsou například byt, 

dům či hotelový pokoj. Spadá se také byt či dům ve vlastnictví či pronájmu vysílajícího 

státu, který byl dán diplomatickému zástupci k dispozici, přestože v tomto případě není 

nemovitost v soukromém vlastnictví diplomatického zástupce.
112

 Komise dala také 

jasně najevo, že nedotknutelnosti požívá i soukromé obydlí dočasného charakteru.
113

 

Pokud dojde k situaci, kdy vyslanec přestane dočasně užívat svou hlavní rezidenci 

z toho důvodu, že využívá jinou, požívají po tuto dobu nedotknutelnosti obě dvě 

rezidence. Na rozdíl od rezidence dočasné, na kterou se imunita vztahuje pouze po dobu 

skutečného pobytu diplomata v ní, rezidence trvalá požívá imunity po celou dobu 

výkonu jeho funkce, a to zejména z důvodu ochrany jeho majetku, který je v ní umístěn. 

Nedotknutelnost soukromého obydlí končí v okamžiku, kdy se z něj diplomatický 

zástupce trvale odstěhuje, na rozdíl od místností mise, kterým je imunita poskytována 

ještě do uplynutí rozumné doby poté, co přestaly plnit funkce mise.      
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   Přestože článek 10 Úmluvy nestanoví povinnost oznámit adresu soukromého obydlí 

diplomatického zástupce přijímajícímu státu, v praxi k tomu obvykle dochází. Na rozdíl 

od místností mise, pro které mají některé státy omezení co do jejich umístění, soukromé 

obydlí diplomatů zpravidla nepodléhá žádným dalším podmínkám ze strany 

přijímajícího státu. Některé principy Úmluvy dopadající na místnosti diplomatické mise 

jsou však obdobně aplikovatelné i na soukromé obydlí diplomatického zástupce
114

, 

zejména pokud se jedná o „povinnost učinit všechna vhodná opatření ochraně místností 

mise před jakýmkoliv vniknutím nebo poškozením a k zabránění jakémukoliv rušení 

klidu mise nebo újmě na její důstojnosti“ podle článku 22 odstavce 2. 

 

7.3 Nedotknutelnost písemností, korespondence a majetku  

 

   Kromě soukromého obydlí diplomatické zástupce je ochrana poskytována také 

některým předmětům souvisejícím s jeho činností. Podle článku 30 odstavce 2 Úmluvy 

„jeho písemnosti, korespondence a s výjimkou ustanovení odstavce 3 článku 31 i jeho 

majetek požívají rovněž nedotknutelnosti“. V obyčejovém právu ani ve vnitrostátní 

úpravě jednotlivých států odrážejících diplomatickou praxi nebyla zakotvena zvláštní 

ochrana písemností či korespondence. Důvodem bylo podřazení těchto dokumentů buď 

pod archivy a písemnosti mise v případě dokumentů úředních, nebo pod vlastní majetek 

diplomatického zástupce, pokud se jednalo o jeho dokumenty soukromé. Stejně tak 

jakákoli korespondence diplomata nacházející se v jeho zavazadle, v místnostech mise 

nebo v jeho soukromém obydlí podléhala ochraně ve spojení s jednotlivými imunitami. 

Kodifikací diplomatického práva v Úmluvě však byla garantována obecná 

nedotknutelnost písemností a korespondence diplomata bez ohledu na jejich charakter či 

umístění. Ochrana je tak poskytována i soukromé korespondenci diplomatického 

zástupce, která byla dříve přijímajícími státy často úmyslně vyhledávána a vyřazována 

z diplomatické korespondence.
115

  

                                                           
114 DENZA, Eileen: Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations,  

     Oxford : Oxford University Press, 2008, s. 273-274 
115

 tamtéž, s. 274 



49 
 

   Delegace Spojených států amerických usilovala na Vídeňské konferenci o připojení 

dodatku, který by omezil nedotknutelnost diplomatických písemností a korespondence 

v rozsahu výjimek, které jsou aplikovatelné na majetek diplomatického zástupce.
116

 

Tento návrh byl však odmítnut s přihlédnutím k tomu, že i když nebude diplomatický 

zástupce podléhat imunitě z jurisdikce přijímajícího státu a v tomto rozsahu proti němu 

bude vedeno soudní řízení, nebude prakticky možné donutit ho k vydání dokumentů, 

které by s takovým případem souvisely. Zástupce Ruské federace navíc uvedl, že pokud 

se konkrétní případ dostane před soud a diplomat bude chtít spor vyhrát, bude v jeho 

zájmu, aby takové dokumenty sám dobrovolně předložil.
117

 Je ovšem sporné, na jakém 

základě je nedotknutelnost písemností v takovém případě poskytována, jelikož je 

zjevné, že se nejedná o imunitu potřebnou pro výkon funkce diplomata a písemnosti 

budou převážně soukromého charakteru. 

   Obsahem nedotknutelnosti písemností a korespondence diplomatického zástupce je 

zákaz jejich zadržení, vyhledávání či podrobení rentgenovému snímání. To může ovšem 

způsobit řadu problémů, zejména pokud existuje důvodné podezření, že korespondence 

obsahuje nebezpečné zařízení či látku. Například v roce 1972 bylo odesláno celkem 51 

dopisních bomb členům personálu izraelských diplomatických misí v řadě států, jedna 

z nich dokonce usmrtila diplomatického zástupce akreditovaného v Londýně.
118

 V praxi 

dochází k systematickému monitoringu příchozí korespondence na žádost mise, 

případně s jejím souhlasem, a to především tam, kde mise obdržela varovnou či 

výhružnou zprávu.
119

  

   Nedotknutelnost majetku diplomatického zástupce byla běžnou praxí již před 

kodifikací, existovala však řada názorů na rozsah výjimek z této imunity. Někteří autoři 

považovali za vhodné poskytnout nedotknutelnost pouze tomu majetku diplomata, který 

se nachází v jeho rezidenci
120

, jiní požadovali rozšíření nedotknutelnosti na veškerý 

majetek, který diplomat potřebuje k životu a výkonu funkce v přijímajícím státě. 
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Vzhledem k tomu, že pouze sám vyslanec může jednoznačně určit, který majetek je 

nezbytný k výkonu jeho funkce, objevil se také názor, že imunita by měla pokrývat 

veškerý jeho majetek na území přijímajícího státu.
121

 Nejednota praxe v této oblasti 

vyústila v dlouhou debatu na poli Komise pro mezinárodní právo, kde bylo 

prezentováno několik odlišných přístupů. Komise nakonec vycházela z nejširšího pojetí, 

které poskytuje ochranu veškerému majetku diplomatického zástupce, přesto však ve 

svých komentářích uvedla, že nedotknutelnost se vztahuje primárně na majetek 

nacházející se v rezidenci diplomata, mimoto se týká i jeho motorového vozidla, 

bankovních účtů a dalšího majetku, který je nezbytný pro jeho život a osobní potřebu.
122

 

Konečná verze však byla ještě poupravena, když v roce 1958 Komise omezila 

nedotknutelnost majetku (s výjimkou rezidence, písemností a korespondence) 

v takovém rozsahu, aby bylo možné vykonat soudní rozhodnutí v případě, kdy je proti 

diplomatickému zástupci vedeno řízení na základě výjimek z vynětí z jurisdikce podle 

článku 31 Úmluvy.
123

 Za další výjimku můžeme považovat ustanovení článku 36 

odstavce 2 Úmluvy, který za určitých podmínek umožňuje prohlídku diplomatického 

zavazadla.   
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8 Vynětí diplomatického zástupce z jurisdikce přijímajícího 

státu 

 

8.1 Vynětí z trestní, civilní a správní jurisdikce 

    

   Vynětí z trestní jurisdikce přijímajícího státu je zásadou, která se objevuje již 

v dobách antiky, kdy byla chápána jako neoddělitelná součást osobní nedotknutelnosti 

vyslance. Později byla zakotvena jako pravidlo obyčejového práva, k němuž časem 

přibylo také vynětí z jurisdikce civilní a správní. Dnes je tato oblast upravena v odstavci 

1 článku 31 Úmluvy, který stanoví, že „diplomatický zástupce je vyňat z trestní 

jurisdikce přijímajícího státu. Je rovněž vyňat z jeho jurisdikce civilní a správní, 

s výjimkou případů, že jde o: 

a) žalobu věcnou týkající se soukromé nemovitosti na území přijímajícího státu, ledaže ji 

vlastní v zastoupení vysílajícího státu pro účely mise; 

b) žalobu týkající se dědictví, v němž je diplomatický zástupce vykonavatelem poslední 

vůle, správcem dědictví, dědicem nebo odkazovníkem jako soukromá osoba a nikoliv 

jako zmocněnec vysílajícího státu; 

c) žalobu týkající se jakéhokoliv svobodného povolání nebo obchodní činnosti, jež 

diplomatický zástupce vykonává v přijímajícím státě vedle svých úředních funkcí“. 

   Vynětí diplomatického zástupce z trestní jurisdikce přijímajícího státu bylo 

v minulosti zpochybňováno zejména v souvislosti s ustálením běžné praxe, kdy byli 

vyslanci akreditováni u některých panovníkům z důvodu následného páchání spiknutí a 

komplotů proti nim. Vzhledem k četnosti konspirací se objevovaly názory, které 

zpochybňovaly uplatnění imunity vyslanců v těchto případech.
124

 V praxi však nikdy 

nebyl žádný diplomatický zástupce za podobný čin odsouzen, přijímající státy ve 

většině případů uplatnily obdobu dnešního práva prohlásit takovou osobu za persona 
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non grata.
125

 Dnes přijímající státy v případech méně závažných trestných činů či 

přestupků zpravidla oznamují jejich spáchání vedoucímu diplomatické mise, který může 

přistoupit k uložení disciplinárních opatření.
126

   

   Vynětí z civilní a správní jurisdikce přišlo později, první vnitrostátní předpisy, které 

jej zakotvily, byly přijaty v 17. století. Již během 18. století se však stalo součástí 

obyčejového práva, Vídeňská úmluva pozměnila pouze rozsah výjimek a aplikaci vynětí 

z civilní jurisdikce na nediplomatický personál a členy rodiny personálu mise. Dnes 

zahrnuje nejen žaloby vznesené přímo proti diplomatickému zástupci nebo jeho 

majetku, ale také rodinné záležitosti jako například rozvod či jiná řízení spadající pod 

právo manželské. Spornou otázkou je možnost přijímajícího státu provést šetření 

v případě smrti diplomata za účelem zjištění a objasnění příčin úmrtí. Takové 

vyšetřování by mohlo být považováno za výkon civilní, případně správní jurisdikce 

přijímajícím státem. Přestože funkce diplomatického zástupce zanikla jeho smrtí, na 

základě článku 39 odstavce 2 Úmluvy bývají výsady a imunity přiznávány až do 

uplynutí tzv. rozumné doby. Ustálená praxe je taková, že přijímající stát nezahájí žádné 

šetření bez výslovného souhlasu mise, jejímž byl diplomat členem.
127

       

   Vynětí diplomatického zástupce z jurisdikce přijímajícího státu se v praxi jeví 

problematickým především v oblasti řízení motorových vozidel. Na rozdíl od 

konzulárních úředníků, kteří mohou být podle článku 43 odstavce 2 Vídeňské úmluvy o 

konzulárních stycích žalováni „v případě škody vzniklé v přijímajícím státě z nehody 

způsobené vozidlem“, na diplomatické zástupce se žádná výjimka nevztahuje. 

Nejčastějším protiprávním jednáním diplomatů je přitom řízení pod vlivem alkoholu 

nebo návykové látky, které jsou z pohledu veřejnosti obecným ohrožením, a zejména ve 

velkých městech pak parkování na zakázaných místech. Některé státy proto již během 

Vídeňské konference požadovaly pro diplomatické zástupce stejnou výjimku, která byla 

později stanovena konzulárním úředníkům. Návrh Nizozemí, které požadovalo 

jurisdikci přijímajícího státu nad diplomatickými zástupci, kteří způsobí škodu dopravní 
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nehodou, nebyl ale přijat. Podle něj by bylo možné vznést žalobu u soudu přijímajícího 

státu, a to přímo na pojišťovací společnost – „the immunity from civil jurisdiction, in so 

far as it concerns an action for damages relating to a traffic accident in the receiving 

State in which the diplomatic agent is involved, is subject to the condition that such 

action can be brought directly against an insurance company before a court of the 

receiving State“.
128

 Většina států se však s takovým názorem neztotožnila, a tak 

výjimka nebyla do Úmluvy začleněna. Jedním z protiargumentů, který prezentovala 

delegace Velké Británie, byla skutečnost, že zatímco ostatní výjimky zakotvené 

v článku 31 Úmluvy se týkají činností, které zjevně nesouvisejí s výkonem funkce 

diplomatického zástupce, řízení motorového vozidla lze považovat za činnost, která je 

součástí jeho každodenního života v přijímajícím státě.
129

 

   Kromě zakotvení vynětí z jurisdikce přijímajícího státu jsou zde zároveň stanoveny 3 

výjimky, jejichž důsledkem je možnost podat v některých případech proti 

diplomatickému zástupci žalobu, můžeme tedy říci, že se jedná o výjimky 

procedurálního charakteru. Soud přitom musí vždy zkoumat, zda má v daném případě 

pravomoc k řešení a rozhodování ve sporu s přihlédnutím k imunitě diplomata. 

Z hlediska časového je rozhodující okamžik zahájení řízení. Soud proto nemůže 

rozhodovat takové případy, které přestože proběhly v minulosti, nejsou v jeho 

pravomoci z důvodu uplatnění diplomatické imunity.
130

 

 

8.1.1 Výjimka týkající se soukromé nemovitosti 

 

   Výkon jurisdikce přijímajícího státu pokud jde o soukromou nemovitost 

diplomatického zástupce není ničím novým, ve svých dílech ji zmiňoval už Hugo 

Grotius, který připouštěl věcnou žalobu týkající se takové nemovitosti. Naopak ve 

dvacátém století byla podrobena kritice z toho důvodu, že v praxi nebyla soudy 
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přijímajících států v podstatě vůbec využívána. Některé státy, například Francie a Velká 

Británie, ji dokonce nikdy neuplatnily.  

   Úmluva neobsahuje žádnou definici věcné žaloby, jejíž podstata je patrná z právních 

řádů jednotlivých států. Převažující úprava umožňuje věcné žaloby (tzv. žaloby in rem) 

včetně žaloby vlastnické, pokud se týkají nemovitostí nacházejících se na území daného 

státu. Výjimečně je možné setkat se i s úpravou, která kromě žalob věcných připouští 

jakékoli další žaloby týkající se soukromé nemovitosti diplomata. Určité problémy 

způsobila tato výjimka v zemích tzv. common law, které ve svých právních řádech 

nerozlišují mezi žalobami in rem a in personam. K vymezení pojmu věcné žaloby se tak 

uchýlily tamní soudy v průběhu konkrétních soudních řízení. Bližší specifikaci provedly 

i některé soudy ze zemí kontinentálního práva. Například Italský kasační dvůr v případu 

Largueche v Tancredi Feni z roku 1987 upřesnil, že v souladu s italským právním 

řádem je možné vznést žalobu pouze v případě, kdy nemovitost je ve vlastnictví nebo 

držbě diplomatického zástupce, nikoli však pokud má nemovitost v pronájmu.
131

 Stejný 

přístup prezentuje také Satow, který věcnou žalobu chápe jako žalobu vztahující se 

k vlastnictví nebo držbě nemovitosti diplomatického zástupce („real action is an action 

where ownership or possession of immovable property is claimed“).
132

     

 

8.1.2 Výjimka týkající se dědictví 

 

   Ustanovení článku 31 odstavce 1 písmene b) Úmluvy znamenalo změnu oproti 

předchozí úpravě obyčejovými normami, které žádnou podobnou výjimku 

neupravovaly. Nejen že se neobjevila ve spisech žádného autora pojednávajícího o 

diplomatickém právu, ale neuskutečnilo se ani žádné soudní řízení, na jehož základě by 

bylo možné dovodit jurisdikci soudů přijímajícího státu v případech podobných žalob.  

   Její počátky se začaly formovat ve dvacátých letech 20. století, kdy Americký institut 

mezinárodního práva a Mezinárodní komise amerických právníků ve svých projektech 
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z let 1925 a 1927 stanovily, že mezi výjimky z imunity diplomatických zástupců spadají 

žaloby související se způsobilostí diplomata být dědicem nebo odkazovníkem 

nemovitosti nacházející se na území přijímajícího státu.
133

 Tuto úpravu, která se stala 

základem pro pozdější kodifikaci, převzala Komise pro mezinárodní právo do svého 

návrhu Úmluvy. Přestože se stala terčem kritiky ze strany některých účastníků 

konference, a to zejména z důvodu, že nebyla obsažena v obyčejovém právu ani 

v dosavadní praxi států
134

, její podstata byla obhájena především z důvodu ochrany 

zájmů 3. osob. Provedení soudního řízení v této věci ze strany vysílajícího státu, které 

by připadalo v úvahu, pokud by výjimka nebyla v Úmluvě stanovena, je velmi 

nepravděpodobné.  

   Jurisdikce přijímajícího státu se na diplomatického zástupce vztahuje tehdy, když 

v dědickém řízení vystupuje jako soukromá osoba. Je proto třeba odlišit případy, kdy 

diplomatický zástupce jedná jako zmocněnec vysílajícího státu. Taková situace nastává, 

pokud zůstavitel, který byl občanem přijímajícího státu, ve své závěti odkáže dědictví 

státu vysílajícímu, případně jeho občanům či některé jeho instituci. Diplomat zde plní 

roli prostředníka, který převádí zděděné finanční prostředky do své země.
135

 Příslušný 

dodatek („as a private person and not on behalf of his Government“) byl do Úmluvy 

zařazen na návrh Španělska.
136

   

 

8.1.3 Výjimka týkající se svobodného povolání a obchodní činnosti 

 

   Možnost žaloby týkající se soukromých aktivit diplomatického zástupce nastínila ve 

svých dílech řada autorů, mezi nimi například Bynkershoek či Vattel. Ti tvrdili, že 

majetek vyslance čistě soukromého nebo obchodního charakteru může podléhat 

soudnímu řízení. Realizace v praxi však byla často obtížná, jelikož ji mohly uplatnit 
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pouze státy, jejichž právní řád umožňoval vznést žalobu týkající se soukromého nebo 

obchodního majetku diplomatického zástupce bez současného podání žaloby proti 

samotné osobě diplomata. Výjimka tak nebyla aplikovatelná například ve Velké 

Británii, která její neexistenci v britské soudní praxi potvrdila i v několika soudních 

řízeních.  

   Rozsah výjimky byl později rozšířen oproti původnímu pojetí Bynkershoeka a 

Vattela, přičemž vycházel primárně z odnětí imunity tam, kde aktivity diplomatického 

zástupce přesahovaly výkon jeho funkce. Článek 24 tzv. Harvardského návrhu stanovil, 

že přijímající stát může odmítnout poskytnutí imunity členu mise nebo členu jeho 

rodiny, který provozuje obchodní aktivity na jeho území, které nesouvisí s výkonem 

jeho funkce – „a receiving State may refuse to accord the privileges and immunities 

provided for in this Convention to a member of a mission or to a member of his family 

who engages in a business or who practices a profession within its territory, other than 

that of the mission, with respect to acts done in connection with that other business or 

profession“.
137

 Toto ustanovení Harvardského návrhu se společně s článkem 13 

rezoluce Institutu mezinárodního práva z roku 1929 stalo základem pro kodifikaci 

v Úmluvě.
138

  

   Během Vídeňské konference proběhla diskuse ohledně potřebnosti článku 31 odstavce 

1 písmene c) Úmluvy s přihlédnutím k článku 42, který zakazuje diplomatickému 

zástupci vykonávat v přijímajícím státě pro osobní prospěch jakékoli zaměstnání či 

obchodní činnost. Některé delegace namítaly, že vzhledem k existenci obecného zákazu 

provozování obchodní činnosti je výjimka týkající se jurisdikce v této oblasti zbytečná. 

Bylo však poukázáno na to, že článek 31 Úmluvy se vztahuje nejen na diplomatické 

zástupce, ale i na členy jejich rodiny, a také na administrativní a technický personál, 

který nepodléhá zákazu podle článku 42. Mimoto bylo zdůrazněno, že zákaz vyvíjení 

obchodních aktivit nelze aplikovat na činnost literárního, uměleckého či vědeckého 

charakteru, která sebou nese určitý příjem, ale není provozována primárně za účelem 

dosažení zisku.
139
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   Během návrhu Úmluvy bylo vymezeno, jaká činnost spadá či naopak nespadá pod 

obchodní aktivity zmiňované v článku 31. Komise pro mezinárodní právo došla 

k závěru, že základními znaky jsou zejména dlouhodobost a trvalost, nelze sem zařadit 

žádné jednorázové projevy jako například nákup zboží či uzavření smlouvy o pronájmu. 

Americký odvolací soud v případu Tabion v Mufti v roce 1996 uvedl, že za obchodní 

činnost nelze považovat nahodilé smluvní vztahy diplomatického zástupce nebo členů 

jeho rodiny vyplývající z každodenního života.
140

 Na druhou stranu zaměstnání mimo 

diplomatickou misi nebo poskytování služeb za úplatu je třeba považovat za činnost, 

v rámci které diplomatický zástupce nepožívá imunity z jurisdikce přijímajícího státu. 

Složitější je situace v případě investičních aktivit diplomata. Přestože například 

Australský rodinný soud rozhodl, že prodej nebo pronájem domu za účelem dosažení 

zisku nespadá pod výjimku podle článku 31 Úmluvy, některé další činnosti, jako 

například různé formy investování, jsou běžně považovány za dlouhodobou činnost 

obchodního charakteru.
141

    

   Obchodní aktivity, které vykonává diplomatický zástupce v rámci svých úředních 

funkcí, nejsou do výjimky podle článku 31 zahrnuty. Při rozhodování o tom, zda určitá 

činnost je nebo není vykonávána v rámci úřední funkce, se vychází primárně z funkcí 

diplomatické mise zmíněných v článku 3 Úmluvy. Kromě výslovně vyjmenovaných 

funkcí mise je třeba sem zahrnout také další aktivity doplňkového charakteru, bez nichž 

by nebylo možné základní funkce naplnit. Stanovení přesných limitů v této oblasti je 

však značně problematické, pro vyřešení konkrétního sporu se většinou přistupuje 

k vzájemné konzultaci mezi vysílajícím a přijímajícím státem.
142

 Při interpretaci 

výjimky podle článku 31 odstavce 1 písmene c) je však třeba vždy vycházet z celého 

ustanovení, nikoli pouze z jeho částí. Význam má proto i místo výkonu komerčních 

aktivit diplomatického zástupce, které pokud jsou vykonávány mimo území 

přijímajícího státu, nespadají pod výjimku v tomto článku uvedenou.      
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8.2 Vynětí z povinnosti svědčit 

 

   Přestože praxe států pravděpodobně vycházela z principu, že diplomatická imunita 

zahrnovala také vynětí z povinnosti vypovídat v trestním nebo civilním řízení, žádná 

literatura se touto otázkou blíže nezabývala až do 19. století. První případ týkající se 

vynětí diplomatického zástupce z této povinnosti se odehrál v roce 1856 před soudem 

ve Washingtonu
143

, později se objevila také v rezolucích Institutu mezinárodního práva 

z let 1895 a 1929. Článek 17 rezoluce potvrdil existenci imunity a dodal, že diplomat 

může podat svědectví speciálnímu úředníku přijímajícího státu, a to ve své rezidenci, 

pokud je o to požádán – „persons enjoying legal immunity may refuse to appear as 

witnesses before a territorial court, on condition that, if they are so requested through 

diplomatic channels, they shall give their testimony, in diplomatic residence, to a 

magistráte of the country sent to them for the purpose“.
144

 Řada států však umožnila 

diplomatickým zástupcům svědčit i jiným způsobem, například sepsáním písemné 

výpovědi či podáním svědectví v místnostech mise.   

   Postupně se vynětí z povinnosti svědčit stalo součástí obyčejového mezinárodního 

práva, na které navázala i Vídeňská úmluva. Ta v článku 31 odstavci 2 stanoví, že 

„diplomatický zástupce není povinen vypovídat jako svědek“. Imunita se vztahuje také 

na případná řízení zahájená na základě uplatnění výjimek podle článku 31 odstavce 1. 

Přestože v těchto případech může být diplomatický zástupce stranou soudního řízení, 

nemůže být nucen podat svědectví. Komise pro mezinárodní právo zvažovala odlišnou 

úpravu
145

, ale nakonec ponechala rozhodnutí na zástupci vysílajícího státu 

s odůvodněním, že pokud už bude stranou sporu, bude v jeho vlastním zájmu svědčit.
146

 

Z předchozí praxe a debat v rámci Vídeňské konference také vyplývá, že diplomat může 

svědčit, pokud mu to povolí vysílající stát. V takovém případě se má za to, že vysílající 

stát se zřekl imunity svého zástupce, a postupuje se proto obdobně podle článku 32 
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Úmluvy. Praxe některých států jde ještě dál, například Velká Británie opravňuje své 

zástupce k podání výpovědi v soudním řízení pro všechny případy, které nesouvisí 

s výkonem jejich funkce. Ti jsou pak zároveň povinni účastnit se soudního řízení, 

vypovídat pod přísahou a být konfrontováni s ostatními svědky. Belgie naproti tomu 

umožňuje, aby diplomaté vypovídali písemnou formou nebo v místnostech mise, pokud 

vysílající stát neudělí souhlas s výpovědí před soudem.    

 

8.3 Vynětí z exekučních opatření  

 

   Vynětí z exekuce diplomatického zástupce bylo obsaženo již v normách obyčejového 

práva, Úmluva pak do článku 31 odstavce 3 přejala toto pravidlo v následujícím znění: 

„diplomatický zástupce nepodléhá exekučním opatřením, vyjma v případech uvedených 

pod písmeny a), b) a c) odstavce 1 tohoto článku a jestliže exekuce může být provedena, 

aniž by byla porušena nedotknutelnost jeho osoby nebo jeho obydlí“. Vychází se přitom 

z nedotknutelnosti osoby diplomata, jeho majetku, soukromého obydlí a také z jeho 

vynětí z civilní jurisdikce přijímajícího státu. Pokud se vysílající stát zřekne vynětí 

z civilní jurisdikce pro svého vyslance, neznamená to současné zřeknutí se imunity 

v oblasti exekuce.  

   Komise pro mezinárodní právo ve svém původním návrhu Úmluvy nestanovila žádné 

výjimky, ustanovení mělo zajistit plné vynětí diplomatických zástupců z exekuce. Po 

krátké diskusi však dospěla k závěru, že možnost výkonu soudního rozhodnutí 

v případech, kdy je možné vést soudní řízení, jehož stranou je diplomatický zástupce, je 

zcela logické.
147

 Je ovšem třeba zachovat nedotknutelnost majetku a soukromého 

obydlí, proto není například možné na základě exekučního příkazu vystěhovat 

diplomatického zástupce nebo členy jeho rodiny z jejich rezidence. Rozsah exekučních 

opatření, které je možné provést, je tak značně omezené. Stejně tak je 

nepravděpodobné, že by se diplomat zdráhal podrobit se konečnému rozhodnutí soudu 

přijímajícího státu za předpokladu, že byla dána pravomoc soudu. Taková osoba by byla 

téměř s jistotou prohlášena za persona non grata. 
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8.4 Zachování jurisdikce vysílajícího státu 

 

   Poslední odstavec článku 31 potvrzuje pravidlo, které během dosavadní obyčejové 

praxe nebylo nikdy zpochybněno neboli stanoví, že „vynětí diplomatického zástupce 

z jurisdikce přijímajícího státu neznamená jeho vynětí z jurisdikce státu vysílajícího“. 

Původní navrhované znění mělo odlišnou podobu, kromě zachování jurisdikce 

vysílajícího státu obsahovala navíc také obligatorní pravomoc jeho soudu.
148

 Komise 

pro mezinárodní právo však ponechala v Úmluvě pouze první část, přičemž poukázala 

na to, že v opačném případě by bylo ustanovení v rozporu s mezinárodním právem a 

také právními řády některých členských států. Ne vždy je například dána pravomoc 

soudů vysílajícího státu zahájit trestní řízení o trestném činu spáchaném mimo území 

státu.  

   Přestože Úmluva umožňuje vedení soudního řízení proti diplomatickému zástupci ve 

vysílajícím státě, v praxi je tento postup problematický zejména s ohledem na stranu 

žalobce, kterým je obvykle občan přijímajícího státu. Soudní řízení v zahraničí je 

spojeno s velkými náklady, mimoto je obtížné zahájit samotné řízení z toho důvodu, že 

po ukončení výkonu funkce v jednom státě se diplomat zpravidla ujímá funkce ve státě 

jiném, kde opět požívá nedotknutelnosti a vynětí z jurisdikce. V případě trestního řízení 

je pak překážkou to, že soud vysílajícího státu nemůže donutit občany přijímajícího 

státu, aby se účastnili takového řízení a vypovídali v něm jako svědci.
149

 Některé státy 

se proto snaží zajistit svým občanům uplatnění jejich práv odlišným způsobem. Praxe 

zahraničního úřadu Velké Británie je taková, že v okamžiku vzniku sporu, který nelze 

vyřešit vzájemnou dohodou stran, primárně usiluje o to, aby se vysílající stát zřekl 

imunity svého diplomata. Pokud k tomu ovšem nedojde, je jejich cílem řešit spor 

v arbitrážním či jiném obdobném řízení, které bude probíhat za rovných a spravedlivých 

podmínek pro obě strany. Pakliže ani takové řešení nebude přijato ze strany vysílajícího 

státu, vyhrazuje si právo prohlásit příslušného diplomatického zástupce za persona non 

grata. Politika britského zahraničního úřadu byla již několikrát úspěšná i v praxi, kdy 

například v roce 1985 donutila pod hrozbou vyhoštění syrského diplomata, aby se 

                                                           
148 Yearbook of the International Law Comission 1957, Vol I, s. 105 
149

 DENZA, Eileen: Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations,  

     Oxford : Oxford University Press, 2008, s. 322 



61 
 

podrobil soudnímu příkazu, který byl vydán na závěr civilního řízení ohledně sporu o 

nájem, přestože byt byl jeho rezidencí a požíval tak nedotknutelnosti.  

   K zajištění kompenzace poškozených občanů bylo několikrát navrženo zřízení 

veřejného fondu, který by takovým osobám poskytl náhradu škody. V praxi však nebyly 

nikdy zavedeny z řady důvodů, mimo jiné proto, že není jasné, zda by fond měl být 

veden vládou přijímajícího nebo vysílajícího státu, navíc vláda ani jednoho státu nenese 

na základě mezinárodního práva odpovědnost za protiprávní jednání svého 

diplomatického zástupce. Kromě toho by mohlo docházet k jejich zneužívání.
150

   

   Obecně platí, že vysílající státy, které by samy svými soudy zahájily řízení, ať civilní 

či trestní, jsou zpravidla ochotny zříci se vynětí z jurisdikce svých diplomatických 

zástupců. Žalobci z řad občanů přijímajícího státu usilující o zřeknutí se imunity ze 

strany vysílajícího státu mohou žádat o pomoc vedoucího diplomatické mise, nebo 

využít tuzemských médií. Nejúčinnější je však obrátit se přímo na ministerstvo 

zahraničních věcí přijímajícího státu, které může vyvinout určitý politický nátlak, 

případně prohlásit diplomata za persona non grata v případě, kdy z jeho strany dochází 

k zjevnému zneužití jeho imunity.       

   Odlišný přístup států k vedení řízení s vlastními diplomaty je patrný z následujících 

příkladů. V prvním z nich došlo v roce 1978 k zajetí tří iráckých diplomatů 

akreditovaných v Paříži, kteří po svém osvobození omylem zastřelili dva francouzské 

policisty, když původním terčem byl jejich únosce. Francouzská vláda diplomaty 

vyhostila a žádala po Íráku zahájení trestního řízení. Přestože ze strany irácké vlády 

byla rodinám obětí poskytnuta finanční kompenzace, k zahájení řízení nikdy nedošlo. 

Naopak při podobném incidentu na francouzské ambasádě v Angole, kdy francouzský 

diplomat při násilné potyčce způsobil smrt svého kolegy, došlo k jeho zadržení ihned po 

příletu do Paříže a k okamžitému zahájení trestního řízení.
151

  

   V praxi se také objevují případy, kdy namísto či vedle diplomatického zástupce bývá 

žalován přímo vysílající stát, a to za předpokladu, že je možné mu přičíst mezinárodně-

právní odpovědnost. Takové řešení je vhodné zejména tam, kde z důvodu imunity není 
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možné diplomatického zástupce postavit před soud. Přičitatelnost vysílajícímu státu ale 

není prakticky možná, pokud se diplomatický zástupce nedopustil protiprávního jednání 

v rámci výkonu své funkce, nebo pokud se jedná o protiprávní čin člena jeho rodiny. 

Úspěšně žalovala vysílající stát například rodina dívky, která nepřežila hromadnou 

autonehodu zaviněnou gruzínským diplomatickým zástupcem ve Spojených státech. 

Kromě žaloby na samotného diplomata, jehož imunity se vláda zřekla, byla podána 

žaloba na řadu dalších subjektů, mimo jiné i vysílající stát. Mezi stranami řízení 

nakonec došlo k mimosoudnímu vyrovnání.
152
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9 Právo vysílajícího státu zříci se vynětí diplomatického 

zástupce z jurisdikce přijímajícího státu 

 

   Přestože diplomatický zástupce je podle článku 31 Úmluvy vyňat z jurisdikce 

přijímajícího státu, s čímž souvisí nemožnost zahájit proti němu soudní řízení, má vláda 

vysílajícího státu právo se jeho imunity vzdát a umožnit tak přijímajícímu státu postavit 

diplomata před soud. Ustanovení článku 32 odstavce 1 Úmluvy říká, že: „vysílající stát 

se může zříci vynětí z jurisdikce diplomatických zástupců a osob požívajících imunity 

podle článku 37“. V minulosti provázely zřeknutí se imunity některé problémy, 

zejména nebylo jasné, zda má být učiněno vysílajícím státem, vedoucím diplomatické 

mise nebo přímo diplomatickým zástupcem, o jehož imunitu se jedná. Druhou 

komplikací byla nejasnost ohledně formy, v jaké má být předkládána soudům 

přijímajícího státu.
153

 První otázka byla vyjasněna přijetím Úmluvy, která výslovně 

uvádí, že diplomatická imunita patří nikoli samotnému zástupci, ale vysílajícímu státu, 

který také jako jediný má právo se jí zříct. Této úpravě odpovídala do jisté míry i 

pravidla obyčejového práva a většina rozhodnutí soudů. V roce 1978 Odvolací soud 

v Paříži navíc judikoval, že zřeknutí se imunity učiněné diplomatickým zástupcem před 

soudem během řízení musí být výslovně potvrzeno vládou vysílajícího státu. Obdobně 

rozhodl také Vrchní španělský soud v roce 1987, který zdůraznil, že právo zříci se 

vynětí z jurisdikce musí být učiněno státními orgány vysílajícího státu, nikoli 

prostřednictvím diplomatické mise nebo dokonce samotného diplomata. V opačném 

případě by mohlo docházet ke zneužití diplomatických výsad a imunit nebo vybočení 

z jejich rozsahu. Druhou otázku týkající se potřebné formy však Úmluva neupravuje, je 

ponechána národnímu právu jednotlivých států. Někdy je vyžadováno písemné 

potvrzení podepsané předsedou vlády, zejména pokud se zřeknutí týká vedoucího 

diplomatické mise, jindy postačí úkon vedoucího diplomatické mise učiněný jménem 

státu. Tak je tomu například ve Velké Británii, kde je příslušná forma zakotvena 

v zákoně o diplomatických výsadách (Diplomatic Privileges Act) z roku 1964: „for the 

purpose of Article 32, a waiver by the head of the mission of any State or any person for 
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the time being performing his functions shall be deemed to be a waiver by the State“.
154

 

Vzhledem k tomu, že v pozdějších stádiích soudního řízení by řešení otázky řádného 

zřeknutí se imunity nebylo účelné, přijímající stát si zpravidla ohlídá již předem, aby 

byl úkon učiněn osobou k tomu zmocněnou. Podle britské judikatury není možné zříci 

se imunity s retroaktivními účinky. Pokud k němu tedy dojde až po zahájení řízení, není 

považováno za platné a řízení je zastaveno pro nedostatek pravomoci soudu.
155

 

   V Úmluvě jsou obsaženy také formální požadavky na zřeknutí se imunity. Odstavec 2 

článku 32 stanoví, že „zřeknutí musí být vždy učiněno výslovně“. Před kodifikací 

probíhaly spory o tom, zda se stát může zříci vynětí diplomatického zástupce 

z jurisdikce přijímajícího státu i implicitně, nebo zda je vždy třeba výslovného úkonu. 

V praxi se vycházelo z toho, že pokud se diplomatický zástupce dostavil v pozici 

žalovaného před soud, s plným vědomím svých práv a bez uplatnění své imunity, 

považovalo se jeho jednání za implicitní a platné vzdání se imunity. Z této praxe 

vycházel původně i návrh Úmluvy vytvořený Komisí pro mezinárodní právo, který 

umožňoval zaběhlou praxi implicitního zřeknutí se pro civilní řízení.
156

 Konečná 

podoba článku 32 však byla upravena na základě řady protiargumentů. Některé státy 

poukázaly na to, že není logické povolit implicitní zřeknutí se imunity na základě 

jednání diplomatického zástupce, když diplomatické výsady a imunity náleží 

vysílajícímu státu. Takové ustanovení by navíc mohlo způsobit, že vysílající stát by o 

jednání svého diplomata vůbec nevěděl, což by zpětně mohlo vést k dalším 

komplikacím. Polský zástupce navíc zdůraznil, že by neměl být činěn rozdíl mezi 

řízením civilním a trestním, a navrhl tak formu výslovného zřeknutí se imunity jednotně 

pro všechny typy soudních řízení.
157

 Konkrétní forma vyžadovaná orgány přijímajícího 

státu se liší, například Spojené státy žádají vysílající stát o zřeknutí se imunity 

diplomatického zástupce pouze prostřednictvím diplomatických komunikačních kanálů, 

přičemž je vyžadováno zaslání diplomatické nóty s příslušným obsahem.  
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   Přestože během soudního řízení může být namítnuto, že nedošlo k řádnému a 

výslovnému zřeknutí se imunity vysílajícím státem, nebo že diplomatický zástupce 

během řízení znovu nabyl imunity, pro kterou nemůže být postaven před soud, má se za 

to, že zřeknutí se vynětí z jurisdikce nemůže být vysílajícím státem odvoláno. To 

potvrdila ve svých komentářích k návrhu Úmluvy i Komise pro mezinárodní právo, 

která uvedla, že soudní řízení je považováno za jeden celek bez ohledu na to, zda dojde 

k odvolacímu či jinému obdobnému řízení, a není proto možné vzít v průběhu řízení 

zpět výslovné vzdání se imunity, pokud k němu došlo v řízení v první instanci.
158

   

   Úmluva v článku 32 neupravuje právní účinky zřeknutí se imunity, které je učiněno 

předem pro spory vyplývající z určitého právního úkonu (zpravidla smlouvy). Otázka 

předběžné dohody mezi přijímajícím a vysílajícím státem byla diskutována zejména 

proto, že v praxi často docházelo k neochotě vlastníků domů či bytů pronajímat 

nemovitost osobě podléhající diplomatické imunitě z důvodu nemožnosti řešení sporů 

soudní cestou. Není však jasné, zda soudy přijímajícího státu mohou považovat takovou 

dohodu za výslovné vzdání se imunity. Přestože například Britský odvolací soud se 

v této věci vyjádřil negativně, později s přijetím Evropské úmluvy o imunitě států v roce 

1972 došlo k přijetí ustanovení, které znemožnilo státům vznášet před soudem námitku 

vlastní imunity, pokud se v téže věci stát imunity již předem vzdal, ať už na základě 

mezinárodní dohody či jinak.
159

 Tato úprava začala být aplikována také pro případ 

zřeknutí se vynětí z jurisdikce diplomatických zástupců.
160

  

 

9.1 Omezení jurisdikční imunity v řízeních zahájených na návrh 

diplomatického zástupce 

 

   Úmluva obsahuje v článku 32 odstavci 3 omezení jurisdikční imunity diplomatických 

zástupců a dalších osob v některých případech, a to následovně: „zahájí-li řízení 

diplomatický zástupce nebo osoba požívající imunity podle článku 37, nemůže se 
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dovolávat vynětí z jurisdikce, pokud jde o vstřícné pohledávky přímo souvisící s hlavní 

žalobou“. Úprava vychází z judikatury mnoha soudů, které tento princip uplatňovaly ve 

svých rozhodnutích, a jejím účelem je ochrana žalovaného, který má v řízení právo 

uplatnit vlastní protinárok, proti kterému nemůže být vznesena námitka diplomatické 

imunity.
161

 Zdůvodnění přinesl mimo jiné Britský odvolací soud v případu High 

Commissioner for India v Ghosh: „by bringing their action in this country and 

submitting to the jurisdiction, the plaintiffs must be taken to have submitted to the 

jurisdiction not only for the purpose of having their claim adjudicated upon but also for 

the purpose of enabling the defendant, against whom they are prosecuting their claim, 

to defend himself adequately, and his adequate defence may include a claim or demand 

asserted by way of counterclaim“.
162

 Ustanovení může být ovšem uplatněno pouze 

v řízeních zahájených na návrh diplomatického zástupce, nikoli tam, kde diplomat hájí 

vlastní zájem v řízení zahájeném na návrh jiné osoby.       

   Žádné ustanovení Úmluvy nepřikazuje diplomatickému zástupci vyžádat si předchozí 

souhlas vysílajícího státu před zahájením řízení, přestože praxe některých států je 

jiná
163

, stejně tak neumožňuje soudům přijímajícího státu zastavit soudní řízení 

z důvodu, že tento souhlas nebyl dán. Pokud diplomatický zástupce iniciuje soudní 

řízení v přijímajícím státě, dochází z jeho strany pouze k implicitnímu, nikoli 

výslovnému zřeknutí se imunity. Do jisté míry je tak odstavec 3 v rozporu 

s ustanoveními předchozích dvou odstavců téhož článku. Pokud však soudní řízení 

zahájí, nemůže se následně dovolávat své imunity v souvislosti s uplatněním 

protinároku souvisejícího s hlavní žalobou uplatněným druhou stranou v řízení. Ke 

stejnému závěru dospěly ve svých případech i některé soudy, například Vrchní 

rakouský soud v roce 1977 argumentoval následovně: „the initiation of proceedings by 

a diplomatic agent is not dependant on the consent of the sending State and has 

unavoidable consequences. A diplomat who initiates proceedings loses the right to 
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invoke immunity in respect of a counter-claim directly connected with the principal 

claim“.
164

  

 

9.2 Výkon rozhodnutí civilního a správního řízení     

  

   Odstavec 4 článku 32 požadující samostatné vzdání se imunity pro výkon rozhodnutí 

respektuje dosavadní praxi založenou obyčejovým právem. Podle něj „o zřeknutí se 

vynětí z jurisdikce ve věcech civilních nebo administrativních se nemá za to, že zahrnuje 

zřeknutí imunity co do exekučního výkonu rozsudku, pro nějž je nutné zvláštní zřeknutí 

se“. Přestože některé státy navrhovaly jeho vyškrtnutí z návrhu Úmluvy, byly nakonec 

přehlasovány.
165

  

   Jak je patrné z doslovného znění  odstavce 4, týká se pouze výkonu rozhodnutí 

v civilním a správním řízení. Na základě argumentu a contrario by tak bylo možné 

dovodit, že výkon rozhodnutí v trestním řízení je možné provést bez dalšího. 

Opomenutí trestního řízení v tomto článku je patrně zcela náhodné. Původní návrh 

Úmluvy obsahoval obecné pravidlo, podle kterého zřeknutí se vynětí z jurisdikce pro 

soudní řízení v sobě automaticky nezahrnovalo zřeknutí se pro výkon rozhodnutí – 

„waiver of immunity from jurisdiction in respect of legal proceedings shall not be held 

to imply waiver of immunity regarding execution of the judgement“.
166

 Jak poukázal 

předseda Komise pro mezinárodní právo, toto ustanovení zakotvilo obecně uznávanou 

zásadu diplomatického práva. S přihlédnutím k původnímu záměru ponechat možnost 

implicitního zřeknutí se imunity pro civilní řízení, bylo znění odstavce 4 pozměněno 

tak, aby dalo jasně najevo, že ani v případě implicitního zřeknutí se imunity ve vztahu 

k soudnímu řízení v něm není zahrnuto zřeknutí se pro výkon rozhodnutí.
167

 Přestože 
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možnost implicitního vzdání se imunity nebyla nakonec do Úmluvy zahrnuta, na změnu 

znění článku 32 odstavce 4 se již zapomnělo.  

   V případech, kdy vysílající stát na základě svého právního úkonu povolí přijímajícímu 

státu vést proti diplomatickému zástupci soudní řízení, ale pokud bude uznán vinným, 

již nepovolí výkon soudního rozhodnutí, dochází k prohlášení diplomata za persona non 

grata.       

   Proti úpravě zakotvené v Úmluvě protestovala Velká Británie, která argumentovala 

jednotností trestního řízení od jeho zahájení až po výkon trestu. Dle prohlášení 

britského zástupce při zasedání právního výboru Valného shromáždění OSN je zcela 

nelogické a nepraktické žádat dvojí vzdání se imunity, když trestní řízení představuje 

jeden celek, zejména s přihlédnutím k neoddělitelnost výroku o vině, výroku o trestu a 

jeho následném výkonu.
168

 Je ovšem třeba podotknout, že v mnoha zemích je praxe 

odlišná, mezi vydáním rozhodnutí obsahujícím výrok o vině a trestu a výkonem tohoto 

rozhodnutí bývá zpravidla určitá prodleva s přihlédnutím k druhu trestu.   

 

9.3 Právo zřeknutí se ve vztahu k ostatním imunitám diplomatického 

zástupce 

 

   Přestože Úmluva výslovně upravuje pouze právo vysílajícího státu zříci se jurisdikční 

imunity diplomatického zástupce, v praxi je možné toto právo rozšířit i ve vztahu 

k ostatním diplomatickým imunitám. Vychází se přitom z povahy imunit, které jsou 

určitou výsadou státu a primárně mají zajistit účinný výkon diplomatických funkcí 

v přijímajícím státě. Vysílající stát se tak může vzdát v podstatě jakékoli imunity, 

například nedotknutelnosti soukromého obydlí diplomata, jeho majetku či písemností.   

   Co se týká imunity podle článku 31 odstavce 3, tedy že „diplomatický zástupce není 

povinen vypovídat jako svědek“, uplatní se obecné zásady zřeknutí se imunity podle 

článku 32. Primárně je tedy vyžadováno zřeknutí se imunity vysílajícím státem, ale 

                                                           
168

 DENZA, Eileen: Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations,  

     Oxford : Oxford University Press, 2008, s. 344 



69 
 

přihlíží se i k úkonům vedoucího diplomatické mise. Přijímající stát může předpokládat, 

že šéf mise je buď vysílajícím státem zmocněn k takovému úkonu, případně že se o něm 

nejprve poradil s vládou svého státu s přihlédnutím ke konkrétnímu případu.
169
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10 Vynětí z ustanovení o sociálním zabezpečení 

 

   Přestože některé státy
170

 přijaly do svých právních řádů zvláštní ustanovení, na 

základě kterých osvobozovaly členy personálu diplomatických misí od placení 

pojistného na sociální zabezpečení, nejednalo se o všeobecnou povinnost stanovenou 

mezinárodním právem. Současná úprava byla přijata na základě návrhu Lucemburska 

z roku 1957, které požadovalo vynětí diplomatického personálu, administrativního a 

technického personálu a členů jejich rodin z ustanovení o sociálním zabezpečení 

přijímajícího státu. Služební personál mise a soukromé služebné osoby, které byly 

občany přijímajícího státu, případně v něm byly trvale usídleny, vynětí podléhat 

neměly, z čehož měly vyplývat i určité povinnosti pro diplomatického zástupce, který je 

zaměstnával.
171

 Komise pro mezinárodní právo v roce 1958 rozšířila imunitu na veškerý 

personál mise a členy jejich rodin, s výjimkou těch, kteří jsou občany přijímajícího 

státu, a zároveň ponechala možnost dobrovolné účasti na sociálním zabezpečení.
172

  

   Základem pro dnešní úpravu se však stal až dodatek Rakouska prezentovaný v rámci 

Vídeňské konference.
173

 Ten vycházel ze tří hlavních principů – vynětí z působnosti 

právních norem sociálního zabezpečení přijímajícího státu pro ty, kteří podléhají 

působnosti takových norem ve vysílajícím státě; povinnost diplomatických zástupců 

plnit závazky zaměstnavatele v oblasti sociálního zabezpečení v případě zaměstnávání 

služebných osob, na které se vynětí nevztahuje; a možnost dobrovolné účasti na 

sociálním zabezpečení v přijímajícím státě. Mimoto byl do článku 33 zahrnut také 

odstavec zachovávající platnost mezinárodních smluv uzavřených mezi jednotlivými 

státy. Článek 33 Úmluvy byl přijat v tomto znění:              

1. „S výhradou ustanovení odstavce 3 tohoto článku je diplomatický zástupce vyňat z 

ustanovení o sociálním zabezpečení, jež mohou platit v přijímajícím státě, pokud jde o 

služby vykonávané pro vysílající stát. 
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2. Vynětí stanovené v odstavci 1 tohoto článku se rovněž vztahuje na soukromé služebné 

osoby, zaměstnané výlučně diplomatickým zástupcem, za podmínky: 

a) že nejsou občany přijímajícího státu nebo v něm nejsou trvale usídlené; 

b) že jsou podrobeny ustanovením o sociálním zabezpečení, jež mohou platit ve 

vysílajícím státě nebo ve třetím státě. 

3. Diplomatický zástupce, jenž zaměstnává osoby, na něž se nevztahuje vynětí stanovené 

v odstavci 2 tohoto článku, je povinen plnit povinnosti uložené zaměstnavatelům 

ustanoveními o sociálním zabezpečení přijímajícího státu. 

4. Vynětí stanovené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku nebrání v dobrovolné účasti na 

sociálním zabezpečení přijímajícího státu, pokud je taková účast tímto státem dovolena. 

5. Ustanovení tohoto článku se nedotýkají dvoustranných nebo mnohostranných 

ujednání o sociálním zabezpečení dříve sjednaných a nebrání sjednání takových 

ujednání v budoucnu“.    

   Obecně tedy platí, že diplomatický zástupce a další osoby, na které se vztahuje vynětí 

dle článku 33, jsou povinny přispívat do systému sociálního zabezpečení ve svém 

vlastním státě, bez ohledu na to, v jakém státě vykonávají svou funkci. Stejně tak 

mohou ve vysílajícím státě uplatnit právo na veškeré dávky, které z tohoto systému 

náleží. Naopak občané přijímajícího státu a osoby v něm trvale usídlené mají práva a 

povinnosti vyplývající ze sociálního zabezpečení vůči státu přijímajícímu.  

   Úmluva ve svém anglickém znění používá pojmu „social security“, který však není 

dále definován. Velká Británie požadovala, aby se svým obsahem ztotožňoval 

s významem podle Úmluvy č. 102 o minimálních standardech sociálního zabezpečení 

(Convention on Minimum Standards of Social Security) přijaté na půdě Mezinárodní 

organizace práce. V takovém případě by pojem zahrnoval například zdravotní péči, 

dávky nemocenského a důchodového pojištění, nebo podporu v nezaměstnanosti.
174

 

Komise pro mezinárodní právo však návrh nepřijala.     
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11 Osvobození od daní a dávek 

 

   Již před kodifikací diplomatického práva v Úmluvě se zformovala řada principů, 

podle kterých byly diplomatickým zástupcům poskytovány určité úlevy v oblasti daní. 

Ať už na základě zvyklostí nebo zvláštní vnitrostátní úpravy, případně jejich 

kombinace, byli diplomaté vyňati z osobního zdanění v přijímajícím státě. Někteří 

autoři popsali dosavadní praxi jako součást obyčejového mezinárodního práva („in all 

countries diplomatic agents enjoy exemption from certain dues and taxes, and although 

the degree of exemption varies from country to country, it may be regarded as a rule of 

international law that such exemptions exists, subject to certain exceptions“)
175

, zatímco 

jiní zastávali názor, že se jedná o imunitu poskytovanou pouze ze zdvořilosti, zpravidla 

na recipročním základě. Důvodů pro jejich uplatnění je několik, přičemž se vzájemně 

doplňují. První vychází z principu, že suverénní stát nemůže podléhat daňové 

povinnosti jiného státu. Druhý je do určité míry spojen s funkční teorií, když tvrdí, že 

diplomatický zástupce má být schopen vykonávat svou funkci nezávisle na přijímajícím 

státu, a z toho důvodu má být vyňat ze zdanění příjmu a věcí, které jsou spojeny s jeho 

prací a obydlím v přijímajícím státě. Třetí je založena na minimalizaci administrativních 

překážek, které by byly spojeny s daňovou povinností diplomatického zástupce, který 

během výkonu své funkce několikrát změní zemi svého působení.
176

  

   Vídeňská úmluva zahrnula osvobození od daní a dávek do článku 34: „diplomatický 

zástupce je osvobozen od všech daní a dávek, osobních nebo věcných, celostátních, 

oblastních nebo místních, s výjimkou: 

a) nepřímých daní, jež bývají obvykle obsaženy v ceně zboží nebo služeb, 

b) daní a dávek ze soukromých nemovitostí na území přijímajícího státu, ledaže je 

vlastní v zastoupení vysílajícího státu pro účely mise, 

c) pozůstalostních, nástupnických nebo dědických poplatků vybíraných přijímajícím 

státem s výhradou ustanovení odstavce 4 článku 39, 
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d) daní a dávek ze soukromých příjmů, které mají svůj pramen na území přijímajícího 

státu, a kapitálových daní z investic vložených do obchodních podniků v přijímajícím 

státě, 

e) poplatků vybíraných jako úplata za zvláštní služby skutečně prokázané, 

f) registračních, soudních, hypotečních a kolkovacích poplatků v souvislosti s 

nemovitostmi, s výhradou ustanovení článku 23“. 

   Přesné vymezení daní a dávek, od kterých jsou diplomatičtí zástupci osvobozeni, 

případně které spadají pod některou z výjimek podle písmen a) až f), se v jednotlivých 

zemích liší. Přestože jsou diplomaté vyňati ze zdanění v přijímajícím státě, stále 

podléhají daňové povinnosti podle právních předpisů státu vysílajícího. Může se tedy 

stát, že díky této imunitě budou nakonec platit vyšší daň, než jakou by odváděli podle 

práva státu, ve kterém jsou akreditováni.     

   V souvislosti s odlišným pojetím daní v jednotlivých právních řádech se při aplikaci 

článku 34 Úmluvy objevuje řada problémů, zejména při snaze odlišit od sebe daně, 

poplatky a platby do systému sociálního zabezpečení. Pro usnadnění je možné využít 

definici daně, kterou zveřejnila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

(Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD). Ta vymezila daň 

jako povinnou neekvivalentní platbu odváděnou státu – „the term tax is confined to 

compulsory, unrequited payments to general government unrequited in the sense that 

benefits provided by the government to tax payers are not normally in proportion to 

their payments“.
177

  

   V praxi je běžné uzavírání bilaterálních smluv zamezujících dvojímu zdanění, které se 

vztahují na všechny občany smluvních stran včetně diplomatických zástupců a které 

odráží také ustanovení článku 34 Úmluvy. Státy se prostřednictvím mezinárodní 

smlouvy mohou výslovně dohodnout, že členové personálu diplomatické mise a členové 

jejich rodin, pakliže nejsou občany přijímajícího státu nebo v něm nejsou trvale 

usídleni, podléhají zdanění podle právních předpisů vysílajícího státu.   
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11.1    Výjimky z osvobození od daní a dávek 

 

   Výjimky z pravidla zakotveného v článku 34 můžeme rozdělit do tří základních 

skupin. První z nich zahrnuje takové platby, které jsou ve své podstatě spíše poplatky za 

poskytnuté služby, přestože mohou být v právních řádech některých států výslovně 

označeny za daně. Příkladem je mýtné či jiné silniční poplatky, obecně se jedná o 

výjimky dle článku 34 písmene e) a f). Druhou skupinu tvoří nepřímé daně zahrnuté pod 

písmeno a), které by v případě uplatnění imunity znamenaly pro přijímající stát značné 

administrativní překážky. Třetí skupina založená na funkčním přístupu k výsadám a 

imunitám je tvořena takovými daněmi a poplatky, které jsou převážně osobního 

charakteru a které nesouvisí s výkonem funkce diplomatického zástupce či jeho běžným 

životem v přijímajícím státě. Sem spadají výjimky podle písmen b), c) a d), které 

v podstatě kopírují výjimky z jurisdikční imunity podle článku 31 Úmluvy.
178

    

   Aktuální znění článku 34 písmene a) se poněkud liší od původního návrhu Komise 

pro mezinárodní právo. Ten obsahoval výjimku ze všech nepřímých daní bez bližší 

specifikace.
179

 Zejména díky komentářům Lucemburska a následně také Japonska 

dostalo ustanovení dnešní podobu.
180

 Jeho účelem je ponechat úhradu těch daní, které se 

odvádí státu skrze plátce daně, zpravidla dodavatele zboží nebo poskytovatele služeb, 

na členech personálu mise. V praxi se však objevují dohody, které osvobozují 

diplomatické zástupce od placení spotřebních daní a daně z přidané hodnoty při 

nákupech nad určitou minimální hodnotu, případně poskytují některá další zvýhodnění 

v oblasti nepřímých daní. V řadě zemí jsou diplomatům rozdány zvláštní karty či 

kupony, na základě kterých jsou oprávněni k nákupu některého zboží za cenu bez 

nepřímé daně.  Například ve Velké Británii mají možnost získat zpět daň z přidané 

hodnoty odvedenou za nákup tuzemského nábytku pro účely vybavení místností 
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mise
181

, v Belgii je diplomatickým zástupcům umožněn nákup pohonných hmot bez 

spotřební daně.
182

    

   Ustanovení článku 34 písmene b) obsahuje povinnost k odvodu daní vztahujících se k 

soukromé nemovitosti diplomatického zástupce, pokud ji nevlastní v zastoupení 

vysílajícího státu pro účely mise. Interpretace tohoto ustanovení není jednotná, někdy se 

vychází z užšího pojetí, podle kterého je diplomatický zástupce povinen k dani i ve 

vztahu ke svému soukromému obydlí, pokud není výslovně osvobozen na základě 

zdvořilosti či reciprocity. Naproti tomu širší pojetí zdůrazňuje potřebu a význam 

diplomatické rezidence pro řádný výkon funkce a podřazuje tak soukromé obydlí 

diplomatického zástupce pod vlastnictví v zastoupení státu pro účely mise.
183

 Návrh 

Úmluvy se proto během její přípravy několikrát měnil na žádost jednotlivých států 

podle toho, do jaké kategorie chtěly zařadit rezidenci diplomatického zástupce.
184

 

Jednotná není ani praxe států předcházející kodifikaci v Úmluvě. Některé státy 

osvobozovaly rezidenci diplomatického zástupce ze zdanění pouze v případě, že 

vlastníkem nebo nájemcem byl vysílající stát, jiné poskytovaly úlevy pouze na základě 

recipročního zacházení
185

, další státy pak výjimku neudělovaly vůbec. V důsledku 

nejasného přístupu Úmluvy ke zdanění rezidencí diplomatických zástupců tak většina 

států uplatňovala po jejím přijetí v podstatě stejná pravidla jako doposud.      

 Zvláštní úprava je v Úmluvě obsažena pro rezidenci vedoucího diplomatické mise, a to 

podle článku 23, který stanoví, že „vysílající stát a šéf mise jsou osvobozeni od všech 

daní a dávek, celostátních, oblastních nebo místních, pokud jde o místnosti mise, jejichž 

jsou vlastníky nebo nájemci, ledaže se jedná o poplatky představující úplatu za služby 

skutečně prokázané“. Výkladové ustanovení v článku 1 písmenu f) obsahuje přesné 
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vymezení pojmu „místnosti mise“, mezi které spadá právě i rezidence vedoucího 

diplomatické mise („budovy nebo části budov a pozemky k nim přilehlé, bez ohledu na 

vlastnictví, jsou-li používány pro účely mise, včetně rezidence šéfa mise“).          

   Některé daně či poplatky činí v praxi problém z důvodu jejich zařazení do odlišných 

kategorií v rámci článku 34. Typickým příkladem, který byl několikrát diskutován a 

stále je do určité míry kontroverzní, jsou poplatky vybírané v centru Londýna.
186

 Jedná 

se o povinnou platbu, která je uložena plošně všem osobám, které projíždí přesně 

vymezenou částí města dopravním prostředkem. Zatímco Velká Británie si stojí za tím, 

že se jedná o poplatek dle článku 34 písmene e), tedy vybíraný jako úplata za zvláštní 

služby, ostatní státy namítají, že spadá pod obecnou definici daně, ze které jsou 

diplomatičtí zástupci osvobozeni. Účelem zavedení tohoto poplatku je snaha o snížení 

koncentrace automobilů v centru Londýna, přičemž příjmy, které spravuje Britský 

dopravní podnik, musí být použity pouze na opravy a modernizaci městské hromadné 

dopravy. Britská vláda dokonce v roce 2005 zaslala vyjádření Parlamentu, ve kterém 

uvedla, že informovala všechny diplomatické mise v Londýně o povinnosti k úhradě 

daného poplatku, který není formou přímé daně, a dle článku 34 písmene e) tak 

diplomaté nejsou z jeho platby osvobozeni. Zvláštní služby pak britská vláda spatřuje 

v možnosti využít omezenějšího provozu v této zóně nebo modernější městské dopravy. 

Proti tomuto přístupu se ohradila diplomatická mise Spojených států za podpory řady 

dalších zemí, které nesouhlasí se zařazením poplatku pod článek 34 písmeno e), ale 

zastávají názor, že se jedná o formu přímé daně spadající pod osvobození podle 

obecného pravidla zakotveného v článku 34. Protiargumentů je celá řada – poplatek ve 

své podstatě spadá pod definici daně, kterou uveřejnila Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj, navíc ne vždy je možné využít tzv. zvláštní služby poskytované 

jako ekvivalent za jeho úhradu, zejména proto, že diplomatické mise se nacházejí 

v centru Londýna a diplomaté tak musí vždy projet právě zpoplatněnou zónou, navíc 

využití moderní hromadné dopravy nepřichází v úvahu z důvodu bezpečnosti. Státy 

začaly proti poplatku hromadně protestovat, a to zejména po jeho navýšení z 5 na 8 

liber v roce 2005, druhá vlna přišla o dva roky později po rozšíření placené zóny, která 
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zahrnula několik dalších diplomatických misí.
187

 Británie vyčíslila v roce 2013 celkové 

nedoplatky na 74 milionů liber.
188

 Jak je patrné z následující tabulky, nejvyšší podíl na 

nich mají ambasády Spojených států amerických, Japonska a Ruska.  

 

Tabulka č. 1:   Nedoplatky diplomatických misí v Londýně za poplatek z vjezdu vozidel do centra  

 

EVANS, Sophie Jane: Foreign diplomats refusing to pay the Congestion Charge have racked up a 

staggering £74 MILLION in unpaid fines, Mail Online, 20.11.2013 
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12 Osvobození od osobních, veřejných a vojenských služeb 

 

   Podle článku 35 Úmluvy „přijímající stát osvobodí diplomatické zástupce ode všech 

osobních služeb, ode všech veřejných služeb jakéhokoliv druhu a ode všech vojenských 

povinností takových, jako jsou povinnosti spojené s rekvizicemi, vojenskými příspěvky a 

ubytovací povinnosti“. Přestože se jedná o pravidlo, které bylo uplatňováno v praxi již 

před kodifikací a řada států ho výslovně zakotvila ve svých právních normách, v teorii 

diplomatického práva mu bylo věnováno velmi málo pozornosti. Důvodem je jednak 

skutečnost, že diplomatičtí zástupci jako občané jiného státu málokdy podléhali výkonu 

osobních služeb podle pravidel přijímajícího státu, a pokud už by se tak stalo, jejich 

osvobození bylo chápáno jako vyplývající z diplomatovy nedotknutelnosti.
189

 

   Článek 35 byl do Úmluvy zahrnut na návrh Sovětského svazu, konkrétně podle 

komentáře k návrhu Úmluvy z roku 1957.
190

 Komise pro mezinárodní právo tak 

připravila znění nového článku („the diplomatic agent shall be exempt from all personal 

contributions in money or in kind“)
191

, o jehož přesné podobě se následně diskutovalo 

v roce 1958. Ustanovení bylo přijato bez větších výhrad a zároveň bylo dohodnuto, že 

kromě osvobození od výkonu vojenské služby je jeho cílem také vynětí z dalších 

povinností jako je například poskytování pomoci při krizových situacích v různých 

podobách, přestože konkrétní případy nejsou v textu Úmluvy specifikovány. Konečná 

podoba ustanovení byla přijata na Vídeňské konferenci na základě dodatku 

publikovaného Belgií.
192

 Účelem bylo zejména sjednotit úpravu v této oblasti pro 

diplomatické zástupce a konzulární úředníky, jejichž osvobození je dnes obsaženo 

v článku 52 Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích: „přijímající stát osvobodí členy 

konzulárního úřadu a jejich rodinné příslušníky žijící s nimi ve společné domácnosti 

ode všech osobních služeb, veškerých veřejných služeb všeho druhu a od vojenských 

povinností, jako jsou rekvizice, vojenské kontribuce a ubytování“. 
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13 Osvobození od celních povinností 

 

   Před přijetím Vídeňské úmluvy byly diplomatickým misím a jejím zástupcům 

poskytovány určité úlevy od celních povinností na základě zdvořilosti či reciprocity, 

nejednalo se však  o závazné pravidlo mezinárodního obyčejového práva. Důvodem 

byla snaha států zachovat si právo k výkonu alespoň určité míry kontroly ve spojení 

s faktem, že možnost zneužití poskytované imunity byla vždy velmi vysoká. Z celních 

dávek tak státy nejčastěji osvobozovaly pouze zboží dovezené pro úřední potřebu mise 

a pro osobní potřebu šéfa mise. Do vnitrostátních právních řádů byla zakotvena 

pravidla, která vymezovala nejen osobní působnost imunity, ale také konkrétní druh 

zboží, který byl z celních dávek osvobozen, případně jeho povolené množství.
193

 Během 

20. století byly z důvodu ochrany veřejného zdraví zpřísněny národní kontroly, které 

ztížily podmínky pro aplikaci imunity a v podstatě zamezily vzniku jakékoli obyčejové 

normy. Závaznost tak přišla až s přijetím článku 36 Úmluvy, který v odstavci 1 stanoví, 

že „v souladu se zákony a předpisy, jež může vydat, přijímající stát dovolí dovézt a 

poskytne vynětí ze všech celních dávek, daní a souvisících s tím poplatků, jiných než 

poplatků za skladování, odvoz a podobné služby: 

a) u předmětů určených pro úřední potřebu mise, 

b) u předmětů určených k osobní potřebě diplomatického zástupce nebo členů jeho 

rodiny tvořících součást jeho domácnosti, čítajíc v to věci určené pro jeho zařízení“.    

   Ustanovení článku 36 odstavce 1 je v praxi aplikováno na případy dovozu 

zahraničního zboží. Pokud si diplomatický zástupce pořídí v přijímajícím státě zboží 

přivezené z třetí země a prodávané místním obchodníkem, zpravidla clo uhradí formou 

nepřímé daně, která je zahrnuta v ceně takového předmětu. Velká Británie chtěla během 

Vídeňské konference prosadit dodatek, který by vyňal působnost diplomatické imunity 

podle článku 36 v případě zpětného dovozu zboží vyrobeného v přijímajícím státě. Ten 

se však nesetkal s podporou ostatních států a nebyl proto schválen.    
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   Co se týká účelu dovážených předmětů, je úkolem vysílajícího státu, aby tzv. v dobré 

víře rozhodl, jaké předměty jeho diplomatická mise potřebuje k výkonu svých funkcí, 

případně které předměty jsou nezbytné pro potřebu diplomata v přijímajícím státě. 

V pochybnostech se v praxi využívá rozhodnutí vedoucího diplomatické mise, který 

stanoví, zda dovážené zboží spadá pod diplomatickou imunitu či nikoliv. Spojené státy 

chtěly ve snaze upřesnit pojem „úřední potřeba mise“ rozšířit ustanovení tak, aby 

výslovně zahrnovalo materiál a vybavení pro výstavbu, úpravu nebo opravu místností 

mise: „articles for use of a diplomatic mission, including materials and equipment 

intended for use in the construction, alteration, or repair of the premises of the 

mission“.
194

 Nakonec od svého záměru upustily, a to především na základě argumentace 

většiny států, které téměř jednomyslně souhlasily s tím, že takový materiál a vybavení je 

třeba bez pochyby považovat za předměty  dovážené pro úřední potřebu mise, a proto 

není nutné je výslovně uvádět. Odlišný přístup je patrný například z praxe Německa, 

které působnost imunity na dovoz materiálu aplikuje pouze na základě reciprocity.
195

          

    

13.1 Celní kontrola 

 

   Během příprav nového článku byl ze strany Komise pro mezinárodní právo kladen 

důraz na to, aby státy vytvořily funkční mechanismus kontrol, kterému bude podléhat 

privilegovaně dovážené zboží a který by zamezil možnému zneužití. Ta v roce 1957 ve 

svém návrhu Úmluvy uvedla následující: „the receiving State should, with possible 

abuses in mind, impose reasonable restrictions on the quantity of goods imported for 

the diplomatic agent´s use, or limit the periods during which articles for his 

establishment must be imported if they are to be exempted from duties“.
196

 Účelem 

takových opatření je zejména snaha států zamezit nadměrnému dovozu předmětů, které 

jsou v přijímajícím státě zatíženy vysokým clem či spotřebními daněmi a mohlo by 
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docházet k jejich obchodnímu využití. Příkladem může být případ mongolského 

diplomata, který v roce 2002 převážel do České republiky 3 200 kartonů cigaret
197

.    

   V roce 1958 byl přidán požadavek, aby veškerá opatření související s celní kontrolou 

diplomatických zástupců byla obecného charakteru, nikoli přijatá ad hoc pro jednotlivé 

případy.
198

 Indie dokonce navrhovala vytvoření taxativního výčtu povolených 

opatření.
199

 To však nebylo přijato z důvodu, že při pozdější praxi by státy mohly 

snadno narazit na komplikace způsobené opomenutím některého opatření, které se 

vzhledem k danému případu může jevit jako přiměřené a vhodné. Ze záznamů Vídeňské 

konference je však patrné, že mezi ně můžeme zařadit například kvantitativní či časové 

omezení. Naopak nepřichází v úvahu žádná pravidla omezující diplomatickou imunitu 

podle článku 36 ve větším rozsahu, než je třeba k provedení celní kontroly. 

 

13.2 Povinnost přijímajícího státu povolit dovoz zboží 

 

   Přijímající stát má podle ustanovení článku 36 Úmluvy povinnost povolit dovoz 

předmětů sloužících pro diplomatické účely, které musí následně vpustit na své území. 

Nabízí se otázka, zda sem spadají i takové předměty, které sice jsou dováženy pro 

úřední potřebu diplomatické mise nebo osobní potřebu jejího zástupce, ale jejichž dovoz 

je zakázán vnitrostátním právem přijímajícího státu. V praxi se nejčastěji jedná o 

alkohol, drogy, zbraně či některé rostliny. Během Vídeňské konference byl švýcarskou 

delegací navržen dodatek, který by stanovil pevná pravidla – výjimky měly být 

diplomatickým zástupcům uděleny například u předmětů podléhajících dovozu 

z ekonomických důvodů, naopak zákaz vztahující se na dovoz zboží z důvodů 

morálních, zdravotních, bezpečnostních a dalších měl platit pro všechny bez výjimek.
200

 

Jak je patrné ze znění Úmluvy, návrh nebyl přijat. Spojené státy tak například v období 
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prohibice zakázaly diplomatickým zástupcům dovoz alkoholu na jejich území, později 

se zákaz vztahoval dokonce i na zboží kubánského původu.
201

  

   Přestože článek 36 výslovně nespecifikuje, zda je možné dovážet zakázané zboží, 

odpověď je třeba hledat v jiném ustanovení Úmluvy, konkrétně v článku 41, podle 

kterého má diplomatický zástupce „povinnost dbát zákonů a předpisů přijímajícího 

státu“. Do jeho rozsahu spadá i povinnost respektovat zákaz dovozu zákonem 

stanovených předmětů. Stejný závěr je možné dovodit i z druhého odstavce článku 36, 

který umožňuje provést prohlídku diplomatického zavazadla v případě podezření, že 

obsahuje předměty, jejichž dovoz je zakázán právními předpisy přijímajícího státu.
202

 I 

přesto, že k výjimkám v této oblasti není dán právní základ, v praxi některé státy 

povolují méně přísný režim zpravidla v případě alkoholu, jehož dovoz tolerují 

v omezeném množství.  

   Stejná omezení jako v případě dovozu platí ovšem také pro vývoz zboží. Předměty, 

jejichž vývoz zakazují zákony přijímajícího státu, nesmí diplomatický zástupce vyvážet 

do státu vysílajícího, ani do jakékoli třetí země. Například v roce 1989 došlo zadržení 

indonéského diplomata v Tanzánii a k následnému prohledání jeho zavazadla, které 

v rozporu s tanzanskými předpisy obsahovalo slonovinu z více než 100 slonů v celkové 

hodnotě 300 000 liber.
203

               

 

13.3 Vynětí diplomatického zavazadla z celní prohlídky 

 

   Vídeňská úmluva zařazuje do výčtu diplomatických výsad a imunit také vynětí 

diplomatického zavazadla z celní kontroly. Podle odstavce 2 článku 36 „osobní 

zavazadlo diplomatického zástupce nepodléhá celní prohlídce, ledaže jsou vážné 

důvody k domněnce, že obsahuje předměty, které nepožívají osvobození uvedeného v 

odstavci 1 tohoto článku nebo předměty, jejichž dovoz nebo vývoz je zakázán zákony 
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nebo upraven karanténními předpisy přijímajícího státu. Taková prohlídka bude 

provedena jen v přítomnosti diplomatického zástupce nebo jeho zmocněnce“. Do přijetí 

Úmluvy neexistovalo žádné podobné obyčejové pravidlo, přestože v praxi bylo 

aplikováno jako důsledek nedotknutelnosti majetku diplomatického zástupce.  

   Ochrana diplomatického zavazadla však není absolutní, existují z ní výjimky, za 

kterých je možné kontrolu provést. Do určité míry se tak dostává do rozporu s článkem 

30 Úmluvy, který garantuje nedotknutelnost diplomatova majetku. Pokud vezmeme 

v potaz obsah diplomatického zavazadla, bude se z převážné části skládat právě 

z osobního majetku diplomatického zástupce, který je nedotknutelný a jako takový by 

tedy neměl podléhat žádné kontrole ze strany přijímajícího státu. Kolize těchto dvou 

ustanovení byla diskutována i v rámci Vídeňské konference, kde státy daly jasně 

najevo, že článek 36 má v takovém případě přednost.
204

 

   Diplomatické zavazadlo musí být podle mezinárodních pravidel opatřeno příslušnou 

nálepkou (Diplomatic Goods, Diplomatic Pouch či Colis Diplomatique), zpravidla bývá 

také zapečetěné. Aby se na něj vztahovala ochrana podle článku 36, není třeba, aby bylo 

přepravováno stejným dopravním prostředkem společně s diplomatickým zástupcem. 

Snahu o určité omezení v tomto ohledu projevil Sovětský svaz, který požadoval menší 

rozsah imunity pro případ, kdy diplomatické zavazadlo není přepravováno společně 

s diplomatem („In paragraph 2, after the words "The personal baggage of a diplomatic 

agent", insert the words "accompanying him (on the same train, ship or aircraft)")“.
205

 

Návrh byl odmítnut, ale státy si mohou stanovit lhůtu, po jejímž uplynutí již nebude 

doručené zavazadlo považováno za diplomatické. 

   V souvislosti s únosy letadel a teroristickými útoky se v současné době zpřísnila 

opatření, která mají zajistit především bezpečnost letecké přepravy. V praxi proto často 

dochází ke kontrolám diplomatů a jejich zavazadel, ať už rentgenem či jiným 

způsobem, a to i bez jakéhokoli podezření, které by umožňovalo prohlídku zavazadla 

podle odstavce 2. Tyto kontroly, které nejsou prováděny úředníky celní správy, ale 

samotnými leteckými přepravci, však byly ze zjevných důvodů diplomatickými zástupci 
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přijaty bez protestů. Spojené státy dokonce ve své Příručce pro diplomatický a 

konzulární personál (Handbook for Foreign Diplomatic and Career Consular Personnel 

in the United States) uvádí následující: „The United States does not regard the 

exemption from inspection as preventing an airline from refusing to carry an individual 

who does not voluntarily submit to persona lor technical inspection of his or her person 

and personal baggage for security reasons“.
206
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14 Závěr  

       

   Vídeňská úmluva o diplomatických stycích je základním pramenem diplomatického 

práva, který je platný přes 50 let. Jakkoli se může zdát, že právní úprava celého odvětví 

je těžko postižitelná jediným dokumentem, zejména uvážíme-li, kdy byl přijat a jakým 

způsobem se za tuto dobu společnost vyvinula, po prostudování všech materiálů mohu 

konstatovat, že svou funkci plní stále velmi úspěšně. Jedním z důvodů stability a 

relativní neměnnosti diplomatického práva je fakt, že se jedná o jedno z nejstarších 

odvětví mezinárodního práva, které se vyvíjelo pozvolna po velmi dlouhou dobu. 

K úspěchu Úmluvy bezesporu přispěl způsob, jakým byla vytvořena – Komise pro 

mezinárodní právo vycházela především ze stávajících obyčejových pravidel, které byly 

používány v jednotlivých státech a které se v praxi ukázaly efektivními. 

K progresivnímu vývoji práva došlo pouze některými dílčími ustanoveními, ze kterých 

můžeme zmínit například článek 34, 37 nebo 38 Úmluvy. S přístupem Komise pro 

mezinárodní právo se nelze než ztotožnit, dle mého názoru si lze jen těžko představit 

fungující a účinnou právní úpravu pro oblast diplomatických vztahů, která by nebyla 

podložena zažitou praxí států.  

   Přestože se diplomatické styky států za posledních 50 let změnily, domnívám se, že 

Vídeňská úmluva stále představuje vhodný právní nástroj pro jejich regulaci a její 

rozsáhlejší změna či dokonce přijetí nového dokumentu není na místě. Klasická 

diplomacie je relativně stabilní a změny, které jsou pouze dílčího charakteru, jsou 

zapracovány judikaturou národních soudů, která doplňuje či upřesňuje jednotlivá 

ustanovení Úmluvy. Sama Komise pro mezinárodní právo při přípravách Úmluvy 

předpokládala, že nebude moci regulovat dopodrobna všechny případy a situace, které 

mohou v diplomatické praxi států nastat, a k tomu účelu hned v Preambuli stanovila, že 

otázky výslovně neupravené ustanoveními Úmluvy budou podléhat pravidlům 

mezinárodního obyčejového práva. Z obsahu práce lze potvrdit, že významnou úlohu 

dnes hraje rozhodovací činnost národních soudů, a to jak v případech Úmluvou 

neupravených, tak i v případech, kdy je třeba některé široce pojaté ustanovení Úmluvy 

blíže interpretovat. Judikatura národních soudů je zcela jistě neodmyslitelnou součástí 

systému diplomatického práva.        
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   Práce se dopodrobna zabývala jednotlivými výsadami a imunitami, které Úmluva 

poskytuje diplomatickým zástupcům k usnadnění výkonu jejich funkcí, nikoli pro jejich 

osobní prospěch. Přestože Úmluva vycházela při stanovení rozsahu a limitů výsad a 

imunit primárně z jejich účelu, který dokonce zakotvila přímo v Preambuli, objevuje se 

v současné praxi řada sporů.  

   Nejméně problematickým se jeví právo vlajky, které je dle mého názoru upraveno 

zcela dostatečně a v praxi nevyvolává téměř žádné konflikty. Podobně je na tom 

ustanovení Úmluvy o osvobození diplomatických zástupců od osobních, veřejných a 

vojenských služeb, kteří jakožto občané jiného státu málokdy podléhají výkonu 

osobních služeb podle pravidel přijímajícího státu. Vynětí z ustanovení o sociálním 

zabezpečení je formulováno způsobem, který dává diplomatickému zástupci možnost 

volby, zda těmto ustanovením bude podléhat ve státě přijímajícím či vysílajícím. Tato 

oblast je navíc upravena řadou bilaterálních mezinárodních smluv a také sekundárními 

prameny práva Evropské Unie.   

   Podstatně komplikovanější je situace v případě nedotknutelnosti diplomatického 

zástupce podle čl. 29 Úmluvy. Přestože toto ustanovení výslovně obsahuje povinnost 

přijímajícího státu učinit všechna vhodná opatření za účelem ochrany diplomatického 

zástupce, není zdaleka jasné, jaká opatření sem spadají. V praxi se státy potýkají 

zejména s otázkou výkupného a jiných požadavků ze strany únosců diplomatů. Žádný 

mezinárodně-právní dokument nestanoví, jakým způsobem má přijímající stát 

v takových případech postupovat, stejně tak neexistuje jednotná praxe států, jejichž 

názory se liší. Zatímco západní země zejména v 70. letech zaujaly postoj nevyjednávání 

s teroristy, který často končil smrtí unesených diplomatů, objevují se i případy, kdy 

přijímající státy požadavkům vyhoví. Jako významný argument je možné chápat postoj 

Guatemaly, která na svou obranu uvedla, že žádný předpis mezinárodního práva ji 

nezavazuje k přijetí takových opatření, která by byla v rozporu s Ústavou nebo které by 

ohrozily veřejný pořádek v zemi. Dle mého názoru není v silách Vídeňské úmluvy ani 

jiné mezinárodní smlouvy, aby tuto otázku závazně upravila. Jedná se o velmi citlivé 

téma, zejména pokud přihlédneme k faktu, že státy musí volit mezi ochranou vlastních 

zájmů na straně jedné a ochranou života diplomatického zástupce na straně druhé.  Ke 

každému případu je třeba přistupovat vždy individuálně a zvážit všechny okolnosti, na 
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základě kterých je přijímající stát schopen zvolit nejvhodnější řešení. Pokud je řešení 

přiměřené, neměly by přicházet ale ani žádné sankce ze strany státu vysílajícího.  

   Nedotknutelnost obydlí, písemností, korespondence a majetku je vymezena v článku 

30 Úmluvy a na rozdíl od osobní nedotknutelnosti diplomatického zástupce nepůsobí 

v praxi tak velké rozpory. Ochrana je poskytována jak rezidenci trvalé, tak rezidenci 

dočasné. Co vše je možné považovat za soukromé obydlí diplomata stanovila Komise 

pro mezinárodní právo v komentářích k Úmluvě, v praxi již zpravidla dále nepřibývají 

další omezující podmínky jako je tomu například u geografického umístění 

diplomatických misí. Písemnosti diplomatického zástupce jsou nedotknutelné bez 

ohledu na jejich povahu a umístění, u majetku postihuje primárně ty věci, které jsou 

nezbytné pro život a osobní potřebu diplomata v přijímajícím státě, mimo jiné například 

bankovní účty. Pro případy podezření z nebezpečného obsahu diplomatické 

korespondence přistoupily státy k praxi, kdy dochází k systematickému monitoringu 

příchozí korespondence na žádost mise či s jejím souhlasem.       

   Další významnou imunitou poskytovanou na základě Vídeňské úmluvy je vynětí 

diplomatického zástupce z jurisdikce přijímajícího státu. Zatímco vynětí z trestní 

jurisdikce je pojímáno absolutně, v případě jurisdikce civilní a správní stanoví Úmluva 

explicitně 3 výjimky, a to pro žaloby týkající se soukromé nemovitosti, dědictví a 

svobodného povolání diplomatického zástupce. Stejné výjimky jsou aplikovány také 

pro případ vynětí z exekučních opatření, omezení jurisdikční imunity se aplikuje tehdy, 

když je řízení zahájeno na návrh diplomatického zástupce. V praxi působí největší 

problémy škody způsobené při řízení motorových vozidel či jiné přestupky na tomto 

úseku jako je například jízda pod vlivem návykových látek či parkování na zakázaných 

místech. Určité komplikace mohou nastat i v případě výkonu obchodních aktivit 

diplomatického zástupce, které mohou mít různý charakter a ne vždy je jednoznačné, 

zda jsou vykonávány v rámci úředních funkcí diplomata či nikoliv. Pro jejich zařazení 

se vychází primárně z funkcí diplomatické mise, případně dochází ke konzultacím mezi 

přijímajícím a vysílajícím státem. Článek 31 Úmluvy také zbavuje diplomatické 

zástupce povinnosti svědčit, v praxi ale k jejich svědectvím dochází na základě souhlasu 

uděleného vysílajícím státem.  
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   Úmluva v článku 31 odstavci 4 potvrzuje jurisdikci vysílajícího státu a v článku 32 

dále poskytuje tomuto státu právo zříci se vynětí diplomatického zástupce z jurisdikce 

státu přijímajícího. Tento institut je v praxi využíván zejména v případech, kdy zahájení 

soudního řízení ve státě přijímajícím působí značné problémy straně žalobce, kterým je 

zpravidla příslušník státu přijímajícího. Ne všechny státy jsou ochotny k němu 

přistoupit, obecně platí, že jej využívají spíše ty země, které by jinak zahájily proti 

diplomatickému zástupci vlastní soudní řízení. Zřeknutí se musí být učiněno výslovně 

osobou k tomu oprávněnou a přestože tak Úmluva výslovně nestanoví, vychází se 

z toho, že nemůže být odvoláno. Konkrétní vyžadovaná forma se pak liší v jednotlivých 

státech.        

   Pro usnadněné výkonu funkcí diplomatického zástupce a také z důvodu minimalizace 

administrativních překážek poskytuje Úmluva úlevy v oblasti daní a dávek. Diplomaté 

jsou osvobozeni od všech daní a dávek různé povahy s taxativně stanovenými 

výjimkami, kam spadají například daně nepřímé. Konkrétní vymezení daňových úlev se 

však v jednotlivých zemích liší v závislosti na příslušné daňové soustavě. Tyto 

odlišnosti zároveň způsobují problémy v praxi, ať už vymezením toho, co je daní, nebo 

podřazením některé daně pod dílčí kategorii výjimek z daňového osvobození. Jedním 

z nejvíce kontroverzních příkladů je již několikaletý spor mezi Londýnem a diplomaty 

zde akreditovanými o poplatky vybírané v centru města. Zatímco jedna strana tvrdí, že 

poplatky splňují podmínky pro obecné vynětí z daňové povinnosti, druhá strana se 

domnívá, že se jedná o výjimku podle článku 34 písmene e) Úmluvy. Kromě 

osvobození od daní a dávek, které přiznává sama Úmluva, se v praxi velmi často 

vyskytují dohody mezi státy, které garantují diplomatickým zástupcům další úlevy nad 

rámec Úmluvy, například možnost nákupu zboží za cenu bez daně z přidané hodnoty či 

její zpětné navrácení.  

   Poslední imunitou, kterou se práce zabývala, je osvobození diplomatického zástupce 

od celních povinností, na jehož základě přijímající stát povoluje dovoz předmětů 

určených k jeho osobní potřebě, a zároveň jej osvobozuje od celních dávek a daní. 

Přijímající stát má povinnost povolit dovoz předmětů sloužících pro diplomatické účely 

vždy, pokud jejich dovoz není zakázán právními předpisy. V praxi státy často zavádí 

řadu restriktivních opatření, zejména stanovují kategorie předmětů, které nebudou 
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podléhat celní kontrole, případně časový limit, po který je možné tyto předměty bez 

nutnosti provedení kontroly dovážet. Celní prohlídce nepodléhá ani diplomatické 

zavazadlo bez ohledu na to, zda je přepravováno společně s diplomatickým zástupcem 

či nikoliv. Tato ochrana však není absolutní, výjimka se vztahuje na případy, kdy je 

důvodné podezření, že diplomatické zavazadlo obsahuje předměty, které nepožívají 

osvobození podle článku 36 Úmluvy nebo jejichž dovoz či vývoz je zakázán. 

V současnosti však dochází ke kontrolám diplomatů i jejich zavazadel v letecké 

přepravě v souvislosti s teroristickými útoky. Jelikož primárním účelem je zajistit 

bezpečnost cestujících a kontroly jsou prováděny samotnými leteckými přepravci, jsou 

tato opatření přijímána bez protestů.  

   Přestože výsady a imunity mají sloužit primárně k usnadnění výkonu funkce 

diplomatických zástupců, může docházet k jejich zneužití. V takovém případě mohou 

přijímající státy využít některé z nápravných opatření, které diplomatické právo nabízí a 

které se odlišují od klasických sankcí mezinárodního práva. Způsobů, jak konkrétní 

situaci řešit, je celá řada, ať už se jedná o možnost prohlásit takového diplomata za 

persona non grata, žádat po něm vysvětlení či omluvu, přerušit diplomatické styky či 

předložit spor Mezinárodnímu soudnímu dvoru.  

   Diplomatické právo tvoří ucelený svébytný systém, který upravuje prakticky všechny 

zásadní otázky diplomatických styků mezi státy, přičemž primární postavení v něm 

bezpochyby zaujímá Vídeňská úmluva o diplomatických stycích. Co se týče právní 

úpravy výsad a imunit diplomatických zástupců v ní obsažené, můžeme s ohledem na 

výše uvedené shrnutí konstatovat, že i po 50 letech je stále dostatečná a efektivní. 

Vzhledem ke stabilitě a pozvolnému vývoji diplomacie jako takové můžeme dle mého 

názoru očekávat, že ani v příštích několika letech nebude třeba přistoupit k zásadním 

změnám či přijmout zcela novou mezinárodní smlouvu.     
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Příloha: Text Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích 
 

157/1964 Sb. 

VYHLÁŠKA 

ministra zahraničních věcí 

ze dne 10. června 1964 

o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích. 

 

Státy, které jsou stranami této Úmluvy, 

připominajíce, že lid všech zemí uznával z dávných dob postavení diplomatických zástupců, 

majíce na zřeteli cíle a zásady Charty Spojených národů týkající se svrchované rovnosti států, udržení 

mezinárodního míru a bezpečnosti a podpory přátelských vztahů mezi národy, 

věříce, že mezinárodní úmluva o diplomatických stycích, výsadách a imunitách přispěje k rozvoji 

přátelských vztahů mezi národy, bez ohledu na rozdílnosti v jejich ústavním a společenském zřízení, 

uvědomujíce si, že účelem takových výsad a imunit není prospěch jednotlivce, nýbrž zajištění účinného 

výkonu funkcí diplomatických misí představujících státy, 

potvrzujíce, že pravidla obyčejového mezinárodního práva budou i nadále řídit otázky, jež nejsou 

výslovně upraveny ustanoveními této Úmluvy, 

se dohodly o tomto: 

 

Č l á n e k 1 

Pro účely této Úmluvy následující výrazy budou mít tento význam: 

a) "šéf mise" je osoba pověřená vysílajícím státem, aby vykonávala povinnosti spojené s touto funkcí; 

b) "členy mise" se rozumí šéf mise a členové personálu mise; 

c) "členy personálu mise" se rozumí členové diplomatického personálu, administrativního a 

technického personálu, jakož i služebního personálu mise; 
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d) "diplomatický personál" se skládá z členů personálu mise, kteří mají diplomatické hodnosti; 

e) "diplomatický zástupce" je šéf mise nebo člen diplomatického personálu mise; 

f) "členy administrativního a technického personálu" se rozumějí členové personálu mise, kteří jsou 

zaměstnání v administrativních nebo technických službách mise; 

g) "členy služebního personálu" se rozumí členové personálu mise, kteří jsou zaměstnání v domácích 

službách mise; 

h) "soukromá služebná osoba" je osoba, která je zaměstnána v domácích službách člen mise a která není 

zaměstnancem vysílajícího státu; 

i) "místnostmi mise" se rozumí budovy nebo části budov a pozemky k nim přilehlé, bez ohledu na 

vlastnictví, jsou-li používány pro účely mise, včetně rezidence šéfa mise. 

Č l á n e k 2 

Zřízení diplomatických styků mezi státy a stálých diplomatických misí se děje vzájemnou dohodou. 

Č l á n e k 3 

1. Funkcí diplomatické mise je mimo jiné: 

a) zastupovat vysílající stát ve státě přijímajícím; 

b) chránit zájmy vysílajícího státu a jeho příslušníků ve státě přijímajícím v rozsahu dovoleném 

mezinárodním právem; 

c) vést jednání s vládou přijímajícího státu; 

d) zjišťovat všemi zákonnými prostředky podmínky a vývoj v přijímajícím státě a podávat o nich zprávy 

vládě vysílajícího státu; 

e) podporovat přátelské vztahy mezi vysílajícím a přijímajícím státem a rozvíjet jejich hospodářské, 

kulturní a vědecké styky. 

2. Nic v této Úmluvě nebude vykládáno jako překážka pro výkon konzulárních funkcí ze strany 

diplomatické mise. 

Č l á n e k 4 

1. Vysílající stát se musí ujistit, že přijímající stát udělil agrément osobě, kterou zamýšlí pověřit jako šéfa 

mise v tomto státě. 

2. Přijímající stát není povinen sdělit vysílajícímu státu důvody, pro které odmítl udělit agrément. 
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Č l á n e k 5 

1. Vysílající stát může, poté když řádně uvědomil příslušné přijímající státy, podle okolností pověřit šéfa 

mise nebo jmenovat jakéhokoliv člena diplomatického personálu ve více než jednom státě, jestliže žádný 

z přijímajících států nevznese výslovné námitky. 

2. Pověří-li vysílající stát téhož šéfa mise v jednom nebo více dalších státech, může v každém státě, kde 

šéf mise nemá své stálé sídlo, zřídit diplomatickou misi, řízenou chargé d'affaires ad interim. 

3. Šéf mise nebo kterýkoliv člen diplomatického personálu mise může vystupovat jako zástupce 

vysílajícího státu při jakékoliv mezinárodní organizaci. 

Č l á n e k 6 

Dva nebo více států může pověřit tutéž osobu jako šéfa mise v jiném státě, jestliže přijímající stát 

nevznese námitky. 

Č l á n e k 7 

S výhradou ustanovení článků 5, 8, 9 a 11 může vysílající stát volně jmenovat členy personální mise. V 

případě vojenských, námořních nebo leteckých přidělenců si může přijímající stát vyžádat jejich jméno 

předem ke schválení. 

Č l á n e k 8 

1. Členové diplomatického personálu mise mají být v zásadě občany vysílajícího státu. 

2. Členové diplomatického personálu míse nesmějí být jmenování z řad občanů přijímajícího státu, s 

výjimkou, kdy k tomu tento stát dá souhlas, jenž může být kdykoliv odvolán. 

3. Přijímající stát si může vyhradit totéž právo ve vztahu k občanům třetího státu, kteří zároveň nejsou 

občany vysílajícího státu. 

Č l á n e k 9 

1. Přijímající stát může kdykoliv a bez povinnosti uvést důvody pro své rozhodnutí oznámit vysílajícímu 

státu, že šéf mise nebo kterýkoliv člen diplomatického personálu mise je persona non grata anebo že 

kterýkoliv jiný člen personálu mise je nepřijatelný. V takovém případě vysílající stát podle okolností buď 

odvolá tuto osobu anebo ukončí její funkce na misi. Osoba může být prohlášena za non grata nebo za 

nepřijatelnou předtím, než vstoupila na území přijímajícího státu. 

2. Jestliže vysílající stát odmítne nebo opomine v rozumné době vyhovět povinnosti podle odstavce 1 

tohoto článku, přijímající stát může odmítnout uznat dotyčnou osobu za člena mise. 
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Č l á n e k 1 0 

1. Ministerstvo zahraničních věcí přijímajícího státu nebo takové jiné ministerstvo, o němž 

může být dohoda, bude uvědoměno o: 

a) jmenování členů mise, jejich příjezdu a konečném odjezdu nebo o ukončení jejich funkce na misi; 

b) příjezdu a konečném odjezdu osoby náležející k rodině člena mise, a případně o skutečnosti, že osoba 

se stala nebo přestala být příslušníkem rodiny člena mise; 

c) příjezdu a konečném odjezdu soukromých služebných osob, které jsou v zaměstnání osob uvedených v 

bodě a) tohoto odstavce, a případně o skutečnosti, že opouštějí zaměstnání těchto osob; 

d) najímání a propouštění osob, které jsou trvale usídleny v přijímajícím státě, jako členů mise nebo 

soukromých služebných osob oprávněných k výsadám a imunitám. 

2. Podle možnosti bude dáváno předchozí oznámení o příjezdu a konečném odjezdu. 

Č l á n e k 11 

1. Není-li zvláštní dohody o počtu členů personálu mise, může přijímající stát požadovat, aby počet 

personálu mise byl udržován v hranicích, které on považuje za rozumné a obvyklé, se zřetelem k 

okolnostem a podmínkám v přijímajícím státě a k potřebám příslušné mise. 

2. Přijímající stát může rovněž v těchto mezích a bez diskriminace odmítnout přijetí úředníků určité 

kategorie. 

Č l á n e k 12 

Vysílající stát nemůže bez předchozího výslovného souhlasu přijímajícího státu zřídit úřadovny, jež jsou 

součástí mise, v jiných místech než těch, v nichž je sídlo mise. 

Č l á n e k 13 

1. Má se za to, že šéf mise převzal své funkce v přijímajícím státě buď jakmile odevzdal své pověřovací 

listiny, anebo jakmile notifikoval svůj příjezd ministerstvu zahraničních věcí přijímajícího státu nebo 

takovému jinému ministerstvu, o němž může být dohoda, byla odevzdána ověřená kopie jeho 

pověřovacích listin ve shodě s praxí platnou v přijímajícím státě, což bude jednotně dodržováno. 

2. Pořadí při odevzdávání pověřovacích listin nebo jejich ověřené kopie je určováno datem a dobou 

příjezdu šéfa mise. 

Č l á n e k 14 

1. Šéfové misí jsou rozdělení do tří tříd a to: 
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a) velvyslanci nebo nunciové pověření u hlav států, a jiní šéfové misí rovnocenné hodnosti; 

b) vyslanci, ministři a internunciové, pověření u hlav států; 

c) chargés d'affaires, pověření u ministrů zahraničních věcí. 

2. S výjimkou pořadí a etikety se nebude činit žádné rozlišování mezi šéfy mise s ohledem na jejich 

zařazení do tříd. 

Č l á n e k 15 

Státy se dohodnou o třídě, k níž budou náležet šéfové jejich misí. 

Č l á n e k 16 

1. Šéfové misí budou mít pořadí ve svých třídách podle data a doby, kdy převzali své funkce v souladu s 

článkem 13. 

2. Změna v pověřovacích listinách šéfa mise, která neznamená změnu třídy, nemá vliv na jeho pořadí. 

3. Tento článek se nedotýká jakékoliv praxe prováděné přijímajícím státem, pokud jde o pořadí zástupce 

Vatikánu. 

Č l á n e k 17 

Pořadí členů diplomatického personálu mise bude sděleno šéfem mise ministerstvu zahraničních věcí 

nebo takovému jinému ministerstvu, o němž může být dohoda. 

Č l á n e k 18 

V každém státě bude zachováván jednotný postup při přijímání šéfů misí v každé třídě. 

Č l á n e k 19 

1. Je-li místo šéfa mise uprázdněno nebo nemůže-li šéf mise vykonávat své funkce, bude jako šéf mise 

prozatímně vystupovat chargé d'affaires ad interim. Jméno chargé d'affaires ad interim bude notifikováno 

buď šéfem mise nebo v případě, že tak nemůže učinit ministerstvem zahraničních věcí vysílajícího státu 

ministerstvu zahraničních věcí přijímajícího státu nebo takovému jinému ministerstvu, o němž může být 

dohoda. 

2. V případech, kdy v přijímajícím státě není přítomen žádný člen diplomatického personálu mise, může 

být vysílajícím státem se souhlasem přijímajícího státu určen člen administrativního a technického 

personálu, který bude pověřen vedením běžných administrativních záležitostí mise. 
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Č l á n e k 20 

Mise a její šéf mají právo vyvěšovat vlajku a státní znak vysílajícího státu na místnostech mise, čítajíc v 

to residenci šéfa mise, a na jeho dopravních prostředcích. 

Č l á n e k 21 

1. Přijímající stát buď usnadní vysílajícímu státu získání místností potřebných pro misí na svém území, v 

souladu se svými zákony, anebo mu pomůže opatřit umístění mise jiným způsobem. 

2. Rovněž pomůže misím, v případě nutnosti, opatřit vhodné ubytování pro jejich členy. 

Č l á n e k 22 

1. Místnosti mise jsou nedotknutelné. Orgány přijímajícího státu do nich nesmí vstoupit, leda se svolením 

šéfa mise. 

2. Přijímající stát má zvláštní povinnost učinit všechna vhodná opatření k ochraně místností mise před 

jakýmkoliv vniknutím nebo poškozením a k zabránění jakémukoliv rušení klidu mise nebo újmě na její 

důstojnosti. 

3. Místnosti mise, jejich zařízení a jiný majetek v nich i dopravní prostředky mise nemohou být 

předmětem prohlídky, rekvizice, zabavení nebo exekuce. 

Č l á n e k 23 

1. Vysílající stát a šéf mise jsou osvobozeni od všech daní a dávek, celostátních, oblastních nebo 

místních, pokud jde o místnosti mise, jejichž jsou vlastníky nebo nájemci, ledaže se jedná o poplatky 

představující úplatu za služby skutečně prokázané. 

2. Vynětí ze zdanění uvedené v tomto článku se nevztahuje na takové daně a dávky, jež mají být podle 

zákonů přijímacího státu placeny osobami, vstupujícími do smluvního poměru s vysílajícím státem nebo 

šéfem mise. 

Č l á n e k 24 

Archívy a písemnosti mise jsou nedotknutelné kdykoliv a kdekoliv se nalézají. 

Č l á n e k 25 

Přijímající stát všemožně usnadní výkon funkcí mise. 

Č l á n e k 26 

S výhradou zákonů a nařízení týkajících se oblastí, do nichž je přístup zakázán nebo upraven z důvodů 

státní bezpečnosti, zajistí přijímající stát všem členům mise svobodu pobytu a cestování na svém území. 
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Č l á n e k 27 

1. Přijímající stát povolí a bude chránit svobodné spojení mise ke všem oficiálním účelům. Při spojení s 

vládou, jakož i s ostatními misemi a konzuláty vysílajícího státu ať jsou kdekoliv, může mise použít 

všech vhodných sdělovacích prostředků, čítajíc v to diplomatické kurýry a kodované nebo šifrované 

zprávy. Mise však může zřídit a používat radiostanici pouze se souhlasem přijímajícího státu. 

2. Úřední korespondence mise je nedotknutelná. Pod úřední korespondencí se rozumí veškerá 

korespondence mající vztah k misi a jejím funkcím. 

3. Diplomatická pošta nesmí být otevřena ani zadržena. 

4. Zásilky představující diplomatickou poštu musí být opatřeny zřetelným vnějším označením, že jde o 

diplomatickou poštu a mohou obsahovat pouze diplomatické písemnosti nebo předměty určené k 

úřednímu použití. 

5. Diplomatický kurýr, který bude vybaven úředním dokumentem označujícím jeho postavení a počet 

zásilek představujících diplomatickou počtu, bude chráněn přijímajícím státem při výkonu svých funkcí. 

Požívá osobní nedotknutelnosti a nesmí být žádným způsobem zatčen ani zadržen. 

6. Vysílající stát nebo mise mohou určovat diplomatické kurýry ad hoc. V takových případech bude 

rovněž použito ustanovení odstavce 5 tohoto článku s tím, že imunity v něm vyjmenované se přestanou 

aplikovat jakmile takový kurýr odevzdal na místo určení svěřenou mu diplomatickou poštu. 

7. Diplomatická pošta může být svěřena kapitánu civilního letadla přistávajícího na dovoleném vstupním 

letišti. Kapitán bude vybaven úředním dokumentem označujícím počet zásilek představujících 

diplomatickou poštu, avšak nebude považován za diplomatického kurýra. Mise může poslat jednoho ze 

svých členů, aby převzal přímo a volně diplomatickou poštu od kapitána letadla. 

Č l á n e k 28 

Poplatky a dávky vybírané misí v rámci výkonu jejích úředních povinností jsou vyňaty ze zdanění. 

Č l á n e k 29 

Osoba diplomatického zástupce je nedotknutelná. Diplomatický zástupce nesmí být žádným způsobem 

zatčen nebo zadržen. Přijímající stát s ním bude jednat s náležitou úctou a učiní všechna vhodná opatření, 

aby zabránil každému útoku proti jeho osobě, svobodě nebo důstojnosti. 

Č l á n e k 30 

1. Soukromé obydlí diplomatického zástupce požívá stejné nedotknutelnosti a stejné ochrany jako 

místnosti mise. 
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2. Jeho písemnosti, korespondence a s výjimkou ustanovení odstavce 3 článku 31 i jeho majetek požívají 

rovněž nedotknutelnosti. 

Č l á n e k 31 

1. Diplomatický zástupce je vyňat z trestní jurisdikce přijímajícího státu. Je rovněž vyňat z jeho jurisdikce 

civilní a správní, s výjimkou případů, že jde. 

a) o žalobu věcnou týkající se soukromé nemovitosti na území přijímajícího státu, ledaže ji vlastní v 

zastoupení vysílajícího státu pro účely mise; 

b) o žalobu týkající se dědictví, v němž je diplomatický zástupce vykonavatelem poslední vůle, správcem 

dědictví, dědicem nebo odkazovníkem jako soukromá osoba a nikoliv jako zmocněnec vysílajícího státu; 

c) o žalobu týkající se jakéhokoliv svobodného povolání nebo obchodní činnosti, jež diplomatický 

zástupce vykonává v přijímajícím státě vedle svých úředních funkcí. 

2. Diplomatický zástupce není povinen vypovídat jako svědek. 

3. Diplomatický zástupce nepodléhá exekučním opatřením, vyjma v případech uvedených pod písmeny 

a), b) a c) odstavce 1 tohoto článku a jestliže exekuce může být provedena, aniž by byla porušena 

nedotknutelnost jeho osoby nebo jeho obydlí. 

4. Vynětí diplomatického zástupce z jurisdikce přijímajícího státu neznamená jeho vynětí z jurisdikce 

státu vysílajícího. 

Č l á n e k 32 

1. Vysílající stát se může zříci vynětí z jurisdikce diplomatických zástupců a osob požívajících imunity 

podle článku 37. 

2. Zřeknutí musí být vždy učiněno výslovně. 

3. Zahájí-li řízení diplomatický zástupce nebo osoba požívající imunity podle článku 37, nemůže se 

dovolávat vynětí z jurisdikce, pokud jde o vstřícné pohledávky přímo souvisící s hlavní žalobou. 

4. O zřeknutí se vynětí z jurisdikce ve věcech civilních nebo administrativních se nemá za to, že zahrnuje 

zřeknutí imunity co do exekučního výkonu rozsudku, pro nějž je nutné zvláštní zřeknutí se. 

Č l á n e k 33 

1. S výhradou ustanovení odstavce 3 tohoto článku je diplomatický zástupce vyňat z ustanovení o 

sociálním zabezpečení, jež mohou platit v přijímajícím státě, pokud jde o služby vykonávané pro 

vysílající stát. 
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2. Vynětí stanovené v odstavci 1 tohoto článku se rovněž vztahuje na soukromé služebné osoby, 

zaměstnané výlučně diplomatickým zástupcem, za podmínky: 

a) že nejsou občany přijímajícího státu nebo v něm nejsou trvale usídlené; 

b) že jsou podrobeny ustanovením o sociálním zabezpečení, jež mohou platit ve vysílajícím státě nebo ve 

třetím státě. 

3. Diplomatický zástupce, jenž zaměstnává osoby, na něž se nevztahuje vynětí stanovené v odstavci 2 

tohoto článku, je povinen plnit povinnosti uložené zaměstnavatelům ustanoveními o sociálním 

zabezpečení přijímajícího státu. 

4. Vynětí stanovené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku nebrání v dobrovolné účasti na sociálním 

zabezpečení přijímajícího státu, pokud je taková účast tímto státem dovolena. 

5. Ustanovení tohoto článku se nedotýkají dvoustranných nebo mnohostranných ujednání o sociálním 

zabezpečení dříve sjednaných a nebrání sjednání takových ujednání v budoucnu. 

Č l á n e k 34 

Diplomatický zástupce je osvobozen od všech daní a dávek, osobních nebo věcných, celostátních, 

oblastních nebo místních, s výjimkou: 

a) nepřímých daní, jež bývají obvykle obsaženy v ceně zboží nebo služeb; 

b) daní a dávek ze soukromých nemovitostí na území přijímajícího státu, ledaže je vlastní v zastoupení 

vysílajícího státu pro účely mise; 

c) pozůstalostních, nástupnických nebo dědických poplatků vybíraných přijímajícím státem s výhradou 

ustanovení odstavce 4 článku 39; 

d) daní a dávek ze soukromých příjmů, které mají svůj pramen na území přijímajícího státu, a 

kapitálových daní z investic vložených do obchodních podniků v přijímajícím státě; 

e) poplatků vybíraných jako úplata za zvláštní služby skutečně prokázané; 

f) registračních, soudních, hypotečních a kolkovacích poplatků v souvislosti s nemovitostmi, s výhradou 

ustanovení článku 23. 

Č l á n e k 35 

Přijímající stát osvobodí diplomatické zástupce ode všech osobních služeb, ode všech veřejných služeb 

jakéhokoliv druhu a ode všech vojenských povinností takových, jako jsou povinnosti spojené s 

rekvizicemi, vojenskými příspěvky a ubytovací povinnosti. 
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Č l á n e k 36 

1. V souladu se zákony a předpisy, jež může vydat, přijímající stát dovolí dovézt a poskytne vynětí ze 

všech celních dávek, daní a souvisících s tím poplatků, jiných než poplatků za skladování, odvoz a 

podobné služby: 

a) u předmětů určených pro úřední potřebu mise; 

b) u předmětů určených k osobní potřebě diplomatického zástupce nebo členů jeho rodiny tvořících 

součást jeho domácnosti, čítajíc v to věci určené pro jeho zařízení. 

2. Osobní zavazadlo diplomatického zástupce nepodléhá celní prohlídce, ledaže jsou vážné důvody k 

domněnce, že obsahuje předměty, které nepožívají osvobození uvedeného v odstavci 1 tohoto článku 

nebo předměty, jejichž dovoz nebo vývoz je zakázán zákony nebo upraven karanténními předpisy 

přijímajícího státu. Taková prohlídka bude provedena jen v přítomnosti diplomatického zástupce nebo 

jeho zmocněnce. 

Č l á n e k 37 

1. Členové rodiny diplomatického zástupce, tvořící součást jeho domácnosti, požívají, nejsou-li občany 

přijímajícího státu, výsad a imunit zmíněných v článcích 29 až 36. 

2. Členové administrativního a technického personálu, spolu se členy svých rodin, kteří tvoří součást 

jejich domácnosti, požívají, nejsou-li občany přijímajícího státu nebo nejsou-li v něm trvale usídleni, 

výsad a imunit zmíněných v článcích 29 až 35 s výjimkou, že vynětí z civilní a administrativní jurisdikce 

přijímajícího státu, zmíněné v odstavci 1 článku 31, se nebude vztahovat na činnost vykonávanou mimo 

rámec jejich povinností. Požívají rovněž výsad zmíněných v článku 36, odstavce 1, pokud jde o předměty 

dovážené v době jejich prvního zařízení. 

3. Členové služebního personálu mise, kteří nejsou občany přijímajícího státu nebo v něm trvale nesídlí, 

požívají imunity, pokud jde o činnost vykonávanou v rámci jejich povinností, jsou osvobozeni od daní a 

dávek z odměny, kterou dostávají z důvodu svého zaměstnání a požívají vynětí zmíněného v článku 33. 

4. Soukromé služebné osoby ve službách členů mise, nejsou-li občany přijímajícího státu nebo nejsou-li v 

něm trvale usídleny, jsou osvobozeny od daní a dávek z odměny, kterou dostávají z důvodu svého 

zaměstnání. Avšak přijímající stát musí nad těmito osobami vykonávat svou jurisdikci tak, aby nedošlo k 

nevhodnému zasahování do výkonu funkcí mise. 

Č l á n e k 38 

1. Kromě jiných výsad a imunit, jež mu mohou být poskytnuty přijímajícím státem, diplomatický 

zástupce, který je občanem tohoto státu nebo v něm trvale sídlí, požívá pouze vynětí z jurisdikce a 

nedotknutelnost, pokud jde o oficiální činnost vykonávanou při plnění jeho funkcí. 
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2. Ostatní členové personálu mise a soukromé služebné osoby, které jsou občany přijímajícího státu nebo 

v něm trvale sídlí, požívají výsad a imunit toliko v rozsahu, jejž připustí přijímající stát. Avšak přijímající 

stát musí vykonávat nad těmito osobami svou jurisdikci tak, aby nedošlo k nevhodnému zasahování do 

výkonu funkcí mise. 

Č l á n e k 39 

1. Každá osoba, která má nárok na výsady a imunity, bude jich požívat, jakmile vstoupí na území 

přijímajícího státu, aby nastoupila své místo, anebo, je-li už na jeho území, jakmile její jmenování bude 

notifikováno ministerstvu zahraničních věcí nebo jinému ministerstvu, o kterém může být dohoda. 

2. Když skončí funkce osoby požívající výsad a imunit, skončí tyto výsady a imunity obvykle v 

okamžiku, kdy tato osoba opustí zemi, anebo po uplynutí rozumné doby, ve které tak má učinit, avšak 

potrvají až do této doby i v případě ozbrojeného konfliktu. Imunita však trvá, pokud jde o činy, které tato 

osoba podnikla při výkonu svých funkcí jakožto člen komise. 

3. V případě smrti člena mise, požívají členové jeho rodiny nadále výsad a imunit, k nimž jsou oprávněni, 

až do uplynutí rozumné doby, ve které mají opustit zemi. 

4. Zemře-li člen mise, který není občanem přijímajícího státu nebo v něm trvale nesídlí, anebo člen jeho 

rodiny, který tvoří součást jeho domácnosti, povolí přijímající stát odvezení movitého majetku zemřelého, 

s výjimkou majetku, který byl získán v zemi a jehož vývoz byl zakázán v době úmrtí. Pozůstalostní, 

nástupnické a dědické poplatky nebudou vybírány z movitého majetku, který byl na území přijímajícího 

státu pouze v důsledku přítomnosti zemřelého tam jakožto člena mise, nebo jakožto příslušníka rodiny 

člena mise. 

Č l á n e k 40 

1. Projíždí-li diplomatický zástupce územím nebo je na území třetího státu, který mu poskytl vízum, v 

případě, že se vízum vyžaduje, aby nastoupil nebo se vrátil na své místo, nebo vrací-li se do své země, 

třetí stát mu zajistí nedotknutelnost a takové ostatní imunity, potřebné k zajištění jeho průjezdu nebo 

návratu. Totéž platí pro členy jeho rodiny požívající výsad a imunit, kteří doprovázejí diplomatického 

zástupce nebo cestují odděleně za ním anebo se vracejí do své země. 

2. Při okolnostech podobných těm, které jsou uvedeny v odstavci 1 tohoto článku, třetí státy nebudou 

bránit členům administrativního a technického nebo služebního personálu mise a členům jejich rodin v 

průjezdu svým územím. 

3. Třetí státy poskytnou úřední korespondenci a jiným úředním sdělením, procházejícím jejich územím, 

včetně sdělení kodovaných nebo šifrovaných, stejnou volnost a ochranu, jaká je poskytována přijímajícím 

státem. Poskytnou diplomatickým kurýrům, jimž byla udělena víza, je-li jich zapotřebí, a diplomatické 

poště v průjezdu stejnou nedotknutelnost a ochranu jakou je povinen poskytnout přijímající stát. 
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4. Povinnosti třetích států uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 tohoto článku se vztahují také na osoby uvedené 

v těchto odstavcích a na úřední sdělení a diplomatickou poštu, jejichž přítomnost na území třetího státu je 

způsobena vyšší mocí. 

Č l á n e k 41 

1. S výhradou svých výsad a imunit mají všechny osoby, požívající takových výsad a imunit, povinnost 

dbát zákonů a předpisů přijímajícího státu. Jsou rovněž povinny nevměšovat se do vnitřních záležitostí 

tohoto státu. 

2. Všechna úřední jednání s přijímajícím státem, jimiž je mise pověřena státem vysílajícím, budou vedena 

s ministerstvem zahraničních věcí přijímajícího státu nebo jiným ministerstvem, o kterém může být 

dohoda, anebo jejich prostřednictvím. 

3. Místností mise nesmí být používáno způsobem neslučitelným s funkcemi mise, jak jsou stanoveny 

touto Úmluvou nebo jinými pravidly obecného mezinárodního práva anebo zvláštními dohodami 

platnými mezi státem vysílajícím a přijímajícím. 

Č l á n e k 42 

Diplomatický zástupce nebude v přijímajícím státě provozovat pro osobní prospěch žádné zaměstnání 

nebo obchodní činnosti. 

Č l á n e k 43 

Funkce diplomatického zástupce končí mimo jiné: 

a) sdělením vysílajícího státu přijímacímu státu, že funkce diplomatického zástupce skončila; 

b) sdělením přijímajícího státu vysílajícímu státu, že podle odstavce 2 článku 9, odmítá uznávat 

diplomatického zástupce jako člena mise. 

Č l á n e k 44 

Přijímající stát musí i v případě ozbrojeného konfliktu poskytnout osobám požívajícím výsad a imunit, 

pokud nejsou příslušníky přijímacího státu, a členům rodin těchto osob bez ohledu na jejich příslušnost, 

výhody umožňující jim odjet jak možno nejdříve. Zejména jim musí dát v případě potřeby k dispozici 

dopravní prostředky nutné pro jejich dopravu a dopravu jejich majetku. 

Č l á n e k 45 

V případě přerušení diplomatických styků mezi dvěma státy, nebo byla-li mise trvale nebo dočasně 

odvolána: 
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a) přijímající stát musí, i v případě ozbrojeného konfliktu, respektovat chránit místnosti mise spolu s jejím 

majetkem a archívy; 

b) vysílající stát může svěřit opatrování místností mise spolu s jejím majetkem a archívy třetímu státu, 

přijatelnému přijímacímu státu; 

c) vysílající stát může svěřit ochranu svých zájmů a zájmů svých příslušníků třetímu státu, přijatelnému 

přijímacímu státu. 

Č l á n e k 46 

Vysílající stát může s předchozím souhlasem státu přijímacího a na žádost třetího státu, který nemá 

zastoupení v přijímajícím státě, převzít dočasnou ochranu zájmů třetího státu a jeho příslušníků. 

Č l á n e k 47 

1. Při použití ustanovení této Úmluvy nebude přijímající stát činit rozdílu mezi jednotlivými státy. 

2. Za diskriminace se však nepovažuje: 

a) jestliže přijímající stát aplikuje některé z ustanovení této Úmluvy omezené v důsledku omezené 

aplikace tohoto ustanovení vůči jeho misi ve vysílajícím státě; 

b) jestliže na základě zvyklosti nebo dohody si státy vzájemně poskytují příznivější zacházení než je 

požadováno ustanoveními této Úmluvy. 

Č l á n e k 48 

Tato Úmluva bude otevřena k podpisu všem členským státům Organizace spojených národů. nebo některé 

odborné organizace nebo účastníkům Statutu Mezinárodního soudního dvora, a jakémukoliv jinému státu, 

který bude vyzván Valným shromážděním Organizace spojených národů, aby se stal stranou Úmluvy, a 

to: do 31. října 1961 u Spolkového ministerstva zahraničních věcí Rakouska a poté, do 31. března 1962 v 

sídle Organizace spojených národů v New Yorku. 

Č l á n e k 49 

Tato Úmluva podléhá ratifikaci. Ratifikační listiny budou uloženy u generálního tajemníka Organizace 

spojených národů. 

Č l á n e k 50 

Tato Úmluva bude otevřena k přístupu kterémukoliv státu, jenž náleží do některé ze čtyř kategorií 

uvedených v článku 48. Listiny o přístupu budou uloženy u generálního tajemníka Organizace spojených 

národů. 

 



108 
 

Č l á n e k 51 

1. Tato Úmluva vstoupí v platnost třicátého dne po datu uložení dvacáté druhé ratifikační listiny nebo 

listiny o přístupu u generálního tajemníka Organizace spojených národů.  

2. Pro každý stát, který ratifikuje Úmluvu nebo k ní přistoupí po uložení dvacáté druhé ratifikační listiny 

nebo listiny o přístupu, vstoupí Úmluva v platnost třicátého dne po uložení jeho ratifikační listiny nebo 

listiny o přístupu. 

Č l á n e k 52 

Generální tajemník Organizace spojených národů bude informovat všechny státy náležející do některé ze 

čtyř kategorií uvedených v článku 48: 

a) o podpisech této Úmluvy a o uložení ratifikačních listin a listin o přístupu podle článku 48, 49 a 50; 

b) o datu, kdy tato Úmluva vstoupí v platnost podle článku 51. 

Č l á n e k 53 

Originál této Úmluvy, jehož anglické, čínské, francouzské, ruské a španělské znění mají stejnou platnost, 

bude uložen u generálního tajemníka Organizace spojených národů, jenž zašle její ověřené kopie všem 

státům, náležejícím do některé ze čtyř kategorií uvedených v článku 48. 

Na důkaz čehož níže podepsaní zmocněnci, byvše k tomu řádně zmocněni svými vládami, podepsali tuto 

Úmluvu. 

Dáno ve Vídni dne osmnáctého dubna roku tisíc devět set šedesát jedna. 
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Resumé: Privileges and Immunities of Diplomatic 

Representatives under the Vienna Convention on 

Diplomatic Relations 

 

   International relations are carried out by many different institutions, both national and 

international. Nowadays it is common for the sovereign states to establish diplomatic 

relations by mutual consent. Usually the permanent diplomatic missions are founded as 

well. The functions of a diplomatic mission are realized by many individuals, from 

which the most important are diplomatic agents. A diplomatic agent is either the head of 

a diplomatic mission or a member of the staff of the mission having diplomatic rank. 

Diplomatic agents are granted many privileges and immunities that should facilitate the 

performance of their functions.  

   The main source of law regulating privileges and immunities of diplomatic agents is 

the Vienna Convention on Diplomatic Relations, which has been signed at the end of 

the Vienna Conference on 18. April 1961 and remained unchanged even after 50 years 

in force. It reflected the previous codification attempts as well as the existing practice of 

the contractual states and established rules that represent the basis in the field of 

diplomatic law.  

   The thesis describes individual privileges and immunities provided to diplomatic 

agents by the Convention – the right to use the flag, inviolability of the diplomatic 

agent, his residence and property, immunity from jurisdiction and its waiver, exemption 

from social security provisions, exemption from taxation, personal services and customs 

duties and inspection. As the Convention clearly states in its Preamble, the purpose of 

such privileges and immunities is not to provide personal benefit, but to ensure that all 

the diplomatic mission´s staff will be able to perform their functions efficiently. The 

aim of the thesis is to evaluate the applicability of the privileges and immunities granted 

by the Convention on the current diplomatic practice and consider whether the Vienna 

Convention represents a suitable regulation of the modern diplomatic relations. 

Examining both the practice of national courts and the International Court of Justice it is 

shown how the practice has changed over the past 50 years. The thesis covers the limits 
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of such privileges and immunities, points out the possibilities of their abuse and 

presents examples of conflicts that arise in the current diplomatic practice.     

   No matter how precisely has the Vienna Convention been prepared, it can never 

regulate all the possible situations and answer all questions that may occur. As follows 

from the thesis, apart from the Convention the diplomatic relations are regulated by the 

decisive practice of national courts, which play a very important role in this field. Such 

situation was expected by the contractual states who confirmed the governance of the 

international customary law for questions not expressly regulated by the Convention in 

its Preamble. Despite the importance of the national courts and their judicature, we can 

say that Vienna Convention represents a very important legal document that even after 

50 years in force may successfully be applied on the current diplomatic practice, even 

though few particular provisions may sometimes be controversial. In my opinion there 

is no need to start discussions leading to the adoption of any new source of diplomatic 

law, nor to adjust the Convention. Its success and long-term applicability should be 

attributed to the fact that it codified the rules that have already been efficiently used in 

past by the contractual states. The new progressive law has been established only in 

particular cases, such as articles 31 or 34 of the Convention. Furthermore the diplomatic 

law is definitely one of the oldest branches of the international law and it has been 

developed gradually.         
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