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Abstrakt

Cílem této rigorózní práce je posoudit úroveň právní ochrany státních orgánů, 

jakožto lákavých cílů teroristických útoků, ve všech jejích úrovních, avšak zejména 

s důrazem na mezinárodně-právní úpravu. Práce je formálně členěna do sedmi 

kapitol, které je možné pomyslně rozdělit do čtyř oblastí, jež jsou však ve 

skutečnosti velmi úzce propojeny. Úvodní kapitola je věnována vymezení dvou pro 

práci stěžejních pojmů, jakými jsou terorismus a státní orgány, přičemž jsou zde 

nastíněny těžkosti, se kterými se v této oblasti právo potýká. Následující část 

rigorózní práce, kapitoly dvě, tři a čtyři, cílí na konkrétní státní orgány a rozebírá 

právní nástroje věnované právě jejich ochraně. Středem pozornosti jsou tak 

sektorové mezinárodní úmluvy zaměřené na zastupitelské úřady, vrcholné státní 

představitele a problematiku humanitárního práva řešící otázky týkající se 

ozbrojených složek státu. Další oddíly se snaží popsat protiteroristické snahy 

v obecné rovině na mezinárodní i regionální úrovni, neboť státní orgány mohou 

bezpochyby profitovat i z právních instrumentů, které byly přijaty s cílem omezit 

teroristické projevy globálně, bez toho, aby se omezovaly pouze na některé skupiny 

obětí. Důraz je věnován především podrobné analýze mnohostranných úmluv 

přijatých na tomto poli a snaze o zhodnocení jejich přínosů a případných nedostatků 

ve vztahu k orgánům státu. Kapitola sedmá je pak exkurzem do české právní úpravy 

a věnuje se především rozboru ustanovení trestního zákoníku aplikovatelných na 

trestné činy související s mezinárodním terorismem a oddílů trestního řádu 

zakotvujících pravidla pro vydávání pachatelů do ostatních zemí. Zejména v 

souvislosti s rostoucím počtem mezinárodních trestněprávních konvencí založených 

na principu aut dedere aut judicare se totiž vnitrostátní úprava v oblasti trestního 

práva ukazuje jako zcela zásadní pro řádné potrestání osob podezřelých z terorismu.



Abstract

The aim of this thesis is to review the level of the legal protection of state 

authorities, as appealing targets of terrorist attacks, at all levels, but especially with 

an emphasis on international legal regulation. The thesis is formally divided into 

seven chapters, which may be theoretically split into four areas that are actually very 

closely linked together. The first chapter presents an analysis of the two major terms 

fundamental to this thesis – terrorism and state authorities – and outlines the 

difficulties faced by the law in this area. The next part of the thesis, the second, third

and fourth chapters, is then aimed at specific state authorities and examines the legal 

instruments dedicated solely to protecting them. The focus is on international 

sectoral conventions aimed at embassies, top state officials and issues of 

humanitarian law addressing matters related to the state’s armed forces. The 

subsequent sections attempt to describe antiterrorism efforts in general at the 

international and regional levels. Emphasis is placed primarily on a detailed analysis 

of multilateral conventions adopted in this field and an attempt to evaluate their 

benefits and possible shortcomings in relation to state authorities. The seventh

chapter is an excursion into Czech legal regulations and is primarily devoted to an 

analysis of the provisions of the Criminal Code applicable to crimes related to 

international terrorism and sections of the Criminal Procedure Code setting forth 

rules for extradition of offenders to other countries. Particularly with regard to the 

growing number of international criminal law conventions founded on the principle 

of aut dedere aut judicare, national legislation in the area of criminal law appears to 

be crucial for the proper punishment of terrorist suspects.
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Úvod

Téměř každý měsíc se ze světových médií dovídáme o dalším teroristickém 

útoku, zacíleném na subjekty nemající s násilnými metodami teroristů naprosto nic 

společného. Velmi častými terči jsou přitom státní orgány, tedy individuální či 

kolektivní entity vykonávající, popřípadě reprezentující státní moc, a to zejména pro 

jejich viditelnost na mezinárodním poli a hodnoty, které zosobňují. Mezinárodní 

terorismus je komplexním fenoménem, před kterým v současné době není v bezpečí 

žádný stát, reprezentant veřejné moci, ani jednotlivec, a představuje jeden 

z nejpalčivějších problémů, se kterými se mezinárodní společenství potýká.

Snahy o předcházení a potlačování terorismu se na půdě Organizace spojených 

národů objevily již ve třicátých letech dvacátého století a rozvíjely se zejména po 

neblahých zkušenostech z doby druhé světové války. Jejich nejvýraznější 

zintenzivnění pak přišlo po teroristických útocích na Světové obchodní centrum 

v New Yorku ze dne 11. září 2001, které ukázaly, jak fatální následky může 

nečinnost v boji proti tomuto nebezpečnému fenoménu ve skutečnosti mít. Pro

mnoho členů mezinárodního společenství znamenaly tyto události jakýsi budíček a 

způsobily vlnu zvýšené aktivity, která se projevila zejména podstatným nárůstem

počtu států, které přistoupily ke stávajícím protiteroristickým konvencím a aktivně 

se zapojily do prací na nových strategiích a právních instrumentech. Nabízí se proto 

otázka, jak se situace na poli mezinárodního práva vyvinula za více než osmdesát let 

od prvních pokusů o legální podchycení této formy trestné činnosti. Padla snaha 

mezinárodního společenství o potírání terorismu na úrodnou půdu a lze současné 

právní nástroje na tomto poli považovat již za dostatečné? Zlepšila se konkrétně 

situace státních orgánů? Jaké právní instrumenty se v boji proti terorismu v daném 

případě jeví jako nejvíce přínosné?

Cílem této rigorózní práce je proto posoudit kvalitu právní úpravy vztahující se 

k ochraně státních orgánů před akty terorismu ve všech jejích úrovních, avšak 

zejména s důrazem na mezinárodně-právní instrumenty. Zvláštní pozornost bude 

věnována nejohroženějším subjektům, jakými bezesporu jsou zastupitelské úřady, 

vrcholní státní představitelé a ozbrojené složky státu. Kromě právních nástrojů 

zacílených konkrétně na tyto státní orgány se pokusím zanalyzovat i obecné 



10

protiteroristické konvence na mezinárodní i regionální úrovni a zhodnotit jejich 

přínos pro situaci státních orgánů. Stranou nezůstane ani rozbor norem českého 

trestního práva a skutkových podstat aplikovatelných na teroristické útoky proti 

státním orgánům, jelikož vnitrostátní úprava je v době, kdy je většina 

trestněprávních konvencí postavena na zásadě aut dedere aut judicare, pro 

potrestání pachatelů teroristických činů zcela zásadní. Téma práce se však kromě 

individuální trestní odpovědnosti osob podezřelých z terorismu dotýká i otázky 

mezinárodní odpovědnosti států za aktivity subjektů, jejichž jednání je konkrétnímu 

státu přičitatelné.

Aktuálnost tématu mé rigorózní práce bohužel potvrzují události posledních pár 

měsíců. Jen v období od září 2012 se terčem teroristických útoků staly americké 

ambasády v Egyptě, Jemenu a Turecku, americký konzulát a francouzská ambasáda 

v Libyi, německá ambasáda v Súdánu či Japonská ambasáda v Číně.1 V nebezpečí 

však zdaleka nejsou jen zastupitelské úřady. Terčem útoku se lehce mohou stát i 

jakékoli jiné osoby či objekty reprezentující libovolnou zemi, která se názorově 

rozejde s teroristy zastávaným pohledem na svět. V rámci mezinárodní aféry vzniklé 

kvůli filmu o proroku Mohamedovi v roce 2012 například radikální nábožensko-

politická skupina Talibán přímo vyzvala své ozbrojence k pomstě na amerických 

vojácích přítomných na misi v Afghánistánu.2

1. Základní vymezení problematiky

1.1. Terorismus

Při teoretickém zkoumání fenoménu mezinárodního terorismu narážíme hned z 

kraje na jistý problém, neboť pro pojem „mezinárodní terorismus“ dosud neexistuje 

všeobecně přijímaná definice. Tento termín nebyl do dnešní doby závazně vymezen 

v žádném mezinárodněprávním dokumentu ani žádnou mezinárodní organizací. 

Dokonce i legální definice chybí, i když pokusy autorů učebnic a znalců 

mezinárodního práva jsou početné. Podle Scheue představuje vymezení pojmu 

                                                

1 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_attacks_on_diplomatic_missions.
2 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/195723-protesty-proti-filmu-o-mohamedovi-se-siri-

taliban-zada-pomstu/.
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terorismu, které by bylo využitelné pro racionální analýzu tohoto jevu, zřejmě jeden 

z nejsložitějších problémů současné nauky.3

Na půdě OSN práce na vymezení pojmu terorismus dlouhodobě naráží 

především na odlišné chápání terorismu mezi rozvojovými a rozvinutými zeměmi 

společenství. Zatímco první prosazují požadavek, aby z této definice byl vyloučen 

národně osvobozenecký boj jakožto projev realizace práva národů na sebeurčení, 

druhá skupina mezinárodních aktérů trvá na tom, že pojem terorismus by měl 

zahrnovat jisté druhy násilných jednání bez ohledu na jejich motivaci. Často se 

proto v mezinárodních smluvních dokumentech setkáváme s užšími definicemi, 

které pokrývají jen určité typy teroristických činů, přijatými pro potřeby konkrétní 

protiteroristické úmluvy.4 Mezi takové patří například definice obsažená v úmluvě 

OSN z roku 19735, podle které je teroristickým činem „úmyslné spáchání: vraždy, 

únosu nebo jiného útoku proti osobnosti nebo svobodě osoby požívající mezinárodní 

ochrany; násilného útoku proti úředním místnostem, soukromému obydlí nebo 

dopravním prostředkům osoby požívající mezinárodní ochrany, který může ohrozit 

její osobnost nebo svobodu“. Dle dalších konvencí přijatých v rámci OSN mohou za 

určitých okolností akty terorismu představovat i činy jako: braní rukojmí6; 

protiprávní a úmyslné sestrojení, umístění, vypuštění nebo odpálení výbušniny nebo 

jiného nebezpečného zařízení ve veřejných prostorách, do veřejných prostor nebo 

proti veřejným prostorám, na území státu nebo vládního zařízení, do systému 

veřejné dopravy nebo zařízení infrastruktury7; či držení radioaktivního materiálu 

nebo výroba či držení jaderného zařízení s úmyslem způsobit smrt nebo těžkou újmu 

na zdraví8.9

V praxi představuje neexistence definice pojmu „mezinárodní terorismus“, 

ohledně níž by panoval široký konsensus, zejména problém při pokusech stanovit 

tomuto fenoménu legální rámec prostřednictvím formulace nových mezinárodních 

                                                

3 Scheu H. Ch. – Šulcová Z., Mezinárodněprávní aspekty boje proti terorismu, s. 3.
4 Pikna B., Mezinárodní terorismus a bezpečnost Evropské unie (právní náhled), s. 246.
5 Úmluva o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany 

včetně diplomatických zástupců ze dne 14. prosince 1973.
6 Mezinárodní úmluva proti braní rukojmí ze dne 17. prosince 1979.
7 Mezinárodní úmluva o potlačování teroristických bombových útoků ze dne 15. prosince 1997.
8 Mezinárodní úmluva o potlačování činů jaderného terorismu ze dne 13. dubna 2005.
9 Scheu H. Ch. – Šulcová Z., Mezinárodněprávní aspekty boje proti terorismu, s. 9.
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konvencí, jakož i při přípravě praktických strategií a taktických postupů boje proti 

tomuto druhu kriminality.10

1.1.1. Pozitivně-právní přístup

Na mezinárodní úrovni je zatím za nejzdařilejší a nejúplnější považována 

nepřímá definice terorismu obsažená v Mezinárodní úmluvě o potlačování 

financování terorismu ze dne 9. prosince 199911, podle které je za teroristický akt 

nutno považovat spáchání jakéhokoli činu, “jehož provedením je zamýšleno způsobit 

smrt nebo vážné tělesné zranění civilní osobě nebo jakékoliv jiné osobě nehrající 

aktivní úlohu v nepřátelských akcích za situace ozbrojeného konfliktu, je-li účelem 

takového činu, ať už v důsledku jeho povahy nebo kontextu, zastrašit obyvatelstvo 

nebo přinutit vládu nebo mezinárodní organizaci, aby uskutečnila nebo se zdržela 

uskutečnění jakéhokoliv činu.“

V rámci českého právního řádu je terorismus definován v zákoně č. 40/2009 

Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Trestní zákoník), jehož 

předobrazem byl především výčet úmyslných činů, které jsou členské státy 

Evropské unie povinny označovat za trestné a promítnout je jako takové do svého 

vnitrostátního zákonodárství, obsažený v rámcovém rozhodnutí Rady EU ze dne 13. 

června 2002 o boji proti terorismu (2002/475/SVV).

Rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV teroristické trestné činy definuje jako

úmyslná jednání, která mohou vzhledem ke své povaze nebo souvislostem závažně 

poškodit zemi nebo mezinárodní organizaci, byla-li spáchána s cílem závažným 

způsobem zastrašit obyvatelstvo, nebo protiprávně přinutit vládu nebo mezinárodní 

organizaci, aby jednala určitým způsobem nebo aby se jednání zdržela, nebo

závažným způsobem destabilizovat či zničit základní politické, ústavní, hospodářské 

nebo sociální struktury země nebo mezinárodní organizace, spočívající v: (i) útocích

ohrožujících lidský život s možným následkem smrti; (ii) útocích ohrožujících

tělesnou integritu člověka; (iii) únosu nebo braní rukojmí; (iv) způsobení rozsáhlého 

poškození vládních nebo veřejných zařízení, dopravního systému, infrastruktury, 

včetně informačního systému, pevné plošiny na kontinentálním šelfu, veřejného 

                                                

10 Řehák D. – Foltin P. – Stojar R., Vybrané aspekty soudobého terorismu, s. 10.
11 Klein P., International Convention for the Supperssion of the Financing of Terrorism, s. 2.
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místa nebo soukromého majetku, které může ohrozit lidské životy nebo vyústit ve 

značné hospodářské ztráty; (v) zmocnění se letadla, lodi nebo jiných prostředků 

veřejné či nákladní dopravy; (vi) výrobě, držení, získání, přepravě, dodání nebo 

užití zbraní, výbušnin nebo zbraní jaderných, biologických nebo chemických, jakož 

i výzkumu a vývoji biologických a chemických zbraní; (vii) vypouštění 

nebezpečných látek, zakládání požárů, vyvolání povodní nebo zavinění výbuchů, 

jejichž důsledkem je ohrožení lidských životů; (viii) narušení nebo přerušení 

dodávek vody, elektrické energie nebo jiného základního přírodního zdroje, jehož 

důsledkem je ohrožení lidských životů; nebo (ix) vyhrožování spácháním některého

z výše uvedených jednání.

Trestní zákoník za teroristický akt považuje: (i) útok ohrožující život nebo 

zdraví člověka s cílem způsobit smrt nebo těžkou újmu na zdraví; (ii) zmocnění se 

rukojmí nebo provedení únosu; (iii) zničení nebo poškození veřejného zařízení,

dopravního nebo telekomunikačního systému, včetně informačního systému, pevné 

plošiny na pevninské mělčině, energetického, vodárenského, zdravotnického nebo 

jiného důležitého zařízení, veřejného prostranství nebo majetku ve větší míře s 

cílem ohrozit tím lidské životy, bezpečnost uvedeného zařízení, systému nebo 

prostranství anebo vydat majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu; (iv) narušení 

nebo přerušení dodávky vody, elektrické energie nebo jiného základního přírodního 

zdroje s cílem ohrozit tím lidské životy nebo vydat majetek v nebezpečí škody 

velkého rozsahu; (v) zmocnění se letadla, lodi nebo jiného prostředku osobní či 

nákladní dopravy nebo výkon kontroly nad ním, anebo zničení nebo vážné 

poškození navigačního zařízení nebo zasažení ve větším rozsahu do jeho provozu 

nebo sdělení důležité nepravdivé informace, čímž dojde k ohrožení života nebo 

zdraví lidí, bezpečnosti takového dopravního prostředku anebo vydání majetku

v nebezpečí škody velkého rozsahu; (vi) nedovolenou výrobu nebo jiné získávání, 

přechovávání, dovážení, přepravování, vyvážení či jiné dodávání nebo užití 

výbušnin, jaderných, biologických, chemických nebo jiných zbraní, anebo 

provádění nedovoleného výzkumu a vývoje jaderné, biologické, chemické nebo jiné 

zbraně nebo bojového prostředku nebo výbušniny zakázané zákonem nebo 

mezinárodní smlouvou; nebo (vii) vydání lidí v obecné nebezpečí smrti nebo těžké 

újmy na zdraví nebo cizího majetku v nebezpečí škody velkého rozsahu způsobením

požáru nebo povodně nebo škodlivého účinku výbušnin, plynu, elektřiny nebo 
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jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo dopuštění se jiného podobného 

nebezpečného jednání, nebo zvýšení či ztížení odvrácení nebo zmírnění takového

obecného nebezpečí; pokud je takový čin veden úmyslem poškodit ústavní zřízení 

nebo obranyschopnost České republiky, narušit nebo zničit základní politickou, 

hospodářskou nebo sociální strukturu České republiky nebo mezinárodní 

organizace, závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit 

vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, 

opominula nebo trpěla. V souladu s požadavky obsaženými v rámcovém rozhodnutí 

o boji proti terorismu a Mezinárodní úmluvě o potlačování financování terorismu ze 

dne 9. prosince 1999 jsou za teroristická považována i jednání spočívající ve 

vyhrožování výše vyjmenovanými akty nebo finanční, materiální či jiné podpoře 

terorismu či teroristů.

1.1.2. Extralegální vymezení mezinárodního terorismu

Na výše zmiňované těžkosti s nalezením všeobecně přijímané definice reagují 

znalci mezinárodního práva a experti na poli mezinárodního terorismu vesměs tím, 

že se snaží tento jev ve svých publikacích uchopit a přiblížit čtenářům dle svého 

přesvědčení. Podle Malenovského můžeme v obecné rovině teroristické chování 

chápat jako takové protiprávní jednání, které podle vůle pachatele směřuje 

k zastrašení, a tím k ovlivnění subjektů většinou fyzicky odlišných od přímých 

obětí, určitým chtěným způsobem.12 Někteří autoři se inspirují doporučením

Parlamentního shromáždění Rady Evropy z roku 1999, které k tomuto pojmu 

přistoupilo následovně: „Teroristický čin je jakýkoliv trestný čin spáchaný 

jednotlivci či skupinami uchylujícími se k násilí nebo hrozícími jeho použitím proti 

státu, jeho institucím, obyvatelstvu obecně či konkrétním jednotlivcům, který je 

motivován separatistickými snahami, extremistickými ideologickými koncepcemi či 

fanatismem, nebo se zakládá na subjektivních a iracionálních pohnutkách a jehož 

cíl spočívá ve vystavení veřejné moci, některých jedinců či společenských skupin 

nebo obecně veřejného mínění atmosféře strachu.“ Podle Davida však ani tato 

definice není zcela uspokojivá, neboť opomíjí základní elementy teroristického činu,

jako jsou mezinárodní prvek a snaha o co největší publicitu a dále převažující úsilí 

                                                

12 Malenovský J., K problematice účinnosti postihu pachatelů protiprávních jednání podle smluv 
proti terorismu, s. 221; zde převzato z David V. – Malacka M., Fenomén mezinárodního 
terorismu, s. 15.
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popsat možné motivace pachatele (subjektivní stránku) zastiňuje objektivní stránku 

činu neboli různé způsoby provedení teroristické akce.13 Motivaci aktérů považuje 

za druhotnou i Brzybohatý, který je toho názoru, že „pokud násilný čin jednotlivce 

nebo skupiny přináší politické důsledky, ohrožuje nezúčastněné osoby anebo má 

silný psychologický účinek na velkou část společnosti, musí být nutně za teroristický 

považován.“ Tímto dochází k další možné poměrně široké definici termínu 

terorismu jakožto „cílevědomého použití organizovaného násilí proti nezúčastněným 

osobám za účelem dosažení politických, kriminálních nebo jiných cílů.“14 Řehák 

taktéž vyzdvihuje zejména neblahý dopad na nezúčastněné civilní obyvatelstvo a 

civilní cíle, jakožto jeden z určujících znaků terorismu, a dospívá k názoru, že „v 

zásadě je možné terorismus charakterizovat jako metodu použití síly či hrozby silou 

prováděnou skrytými jednotlivci či skupinami. Samotný akt násilí, pokud je 

realizován, je primárně zaměřen proti nezúčastněným cílům a jeho účelem je 

vyvolání pocitu ohrožení ve společnosti. Tento pocit pak má přimět zasaženou 

společnost ke splnění útočníkových požadavků a dosažení jeho strategických cílů 

(mohou se však objevit i dílčí motivy spíše taktického charakteru, jako je upoutání 

pozornosti, tzv. propaganda činem, osvobození zadržovaných spolubojovníků nebo 

politických vůdců apod.).“15 Podle Davida16 lze spíše než pokusem o definování 

mezinárodního terorismu dojít k vysvětlení tohoto jevu rozborem jeho obsahu. Mezi 

konstitutivní znaky tohoto pro společnost nebezpečného činu tak dle daného autora 

patří zejména:

a) Mezinárodní element

Mezinárodní prvek je příznačným rysem mezinárodního teroristického činu, 

neboť pachatelé takovýchto jednání se dnes snaží v první řadě o jejich 

internacionalizaci. Od současného zasažení zájmů více států najednou si teroristé 

slibují mimo jiné narušení jejich vzájemných vztahů a vyvolání roztržky, aby tak 

jejich čin měl ještě širší dopad. Mezinárodní prvek může být přítomen například 

v podobě různé státní příslušnosti obětí či pachatelů, nebo též v tom, že příprava 

akce, její provedení a případný následný útěk mohou probíhat na území více států. 

                                                

13 David V. – Malacka M., Fenomén mezinárodního terorismu, s. 17.
14 Brzybohatý M., Terorismus I., s. 14 n.
15 Blíže viz Řehák D. – Foltin P. – Stojar R., Vybrané aspekty soudobého terorismu, s. 10.
16 David V. – Malacka M., Fenomén mezinárodního terorismu, s. 18.
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Pro internacionalizaci činu postačí, aby byl přítomen alespoň jeden zahraniční 

prvek. Příkladem mohou být únosy či atentáty na diplomatické představitele cizích 

států, které mají za cíl donutit vládu vysílajícího státu k ústupkům – v tomto případě 

může k provedení celého činu dojít na území státu, jehož je pachatel občanem, 

avšak obětí je cizinec. Z důvodu téměř absolutní volnosti pohybu osob, finančním i 

jiným vazbám a neomezenému přenosu informací je v dnešní době u trestných činů 

souvisejících s terorismem mezinárodní složka přítomna téměř vždy.

b) Protiprávnost

Protiprávnost spočívající v porušení vnitrostátního trestního práva17 představuje 

základní prvek pro definování mezinárodního terorismu. Pokud je teroristický útok 

proveden organizovanou skupinou najatou, připravovanou či jinak podporovanou 

určitým státem, půjde o mezinárodní zločin, za který ponese odpovědnost daný stát. 

Situace však bude mnohem komplikovanější, pokud terorismus bude projevem 

činnosti osoby či skupiny osob, jejíž jednání se žádnému státu přičítat nedá. I když 

trestný čin tohoto typu spáchá soukromá osoba, která není v postavení státního 

orgánu ani nejedná za stát, měla by přesto její domovská země mít zájem na jejím 

potrestání v rámci zachování své mezinárodní prestiže.18

c) Násilí

Extrémní a neospravedlnitelné násilí, nebo hrozba jeho použití, je 

nejzjevnějším rysem mezinárodního terorismu. Jedná se nejčastěji o použití fyzické 

síly nebo různých bojových či technických prostředků – které jsou většinou 

v disproporci s dosaženými výsledky – sloužících ke způsobení co největších škod 

na majetku, zdraví a životech nevinných osob nebo vedoucích ke zbavení osobní 

svobody obětí. Specifikem teroristických činů je jejich brutalita a bezohlednost, 

která je činí obzvláště zavrženíhodnými.19 Akce tohoto typu jsou přitom ve velké 

většině motivovány touhou zpochybnit a rozvrátit základy demokratického zřízení, 

dokázat svou převahu a zranitelnost protivníka. Jelikož se státní orgány již ze své 

                                                

17 V dnešní době je vnitrostátní trestní úprava jednotlivých zemí ještě doplněna o řadu 
protiteroristických mezinárodních úmluv, které se staly součástí jejich právních řádů a všechny 
projevy mezinárodního terorismu se pohybují v rovině trestněprávní odpovědnosti jednotlivých 
pachatelů. Blíže viz David V. – Malacka M., Fenomén mezinárodního terorismu, s. 21.

18 K protiprávnosti teroristických činů podrobněji viz David V. – Malacka M., Fenomén 
mezinárodního terorismu, s. 21 a n.

19 David V. – Malacka M., Fenomén mezinárodního terorismu, s. 23.
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definice (viz níže) vyznačují schopností zavazovat svými rozhodnutími dotčené 

subjekty bez ohledu na jejich vůli, jeví se právě nezákonné použití násilí pro 

teroristy lákavým nástrojem, jak potenciálně ovlivnit či ochromit jejich činnost. I 

v dnešní společnosti tak najdeme mnoho lidí, kteří násilí považují za nejefektivnější 

cestu k prosazení svých představ.20

d) Strach

Strach (z franc. „terreur“) dal v podstatě terorismu jeho název. Ženevská 

úmluva o předcházení a potlačování terorismu z roku 1937 dává dokonce strachu 

prvořadý význam, když právě skrze něj definuje teroristickou činnost jako jednání, 

které vyvolává strach (teror) u určitých jednotlivců, skupin nebo veřejnosti jako 

celku. Selektivní použití strachu se opravdu ukazuje jako velice silná zbraň v rukou 

teroristů, i když z psychologického hlediska je dosah tohoto fenoménu jen těžko 

uchopitelný. Svou roli zde bezpochyby hraje nepředvídatelnost a nesmyslnost 

takového činu, velká pravděpodobnost jeho opakování a nemožnost se bránit, které 

zničujícím způsobem působí na lidskou psychiku. Právě strachu proto pachatelé 

teroristických činů zneužívají pro snadnější vynucení jejich požadavků u 

terorizovaných subjektů. Nutno ovšem podotknout, že v poslední době se začíná 

strach z teroristických útoků ve společnosti projevovat jako dvojsečná zbraň a 

dochází k využívání tohoto fenoménu nejen pachateli, ale také politickými kruhy 

pro opodstatnění zostření boje proti mezinárodnímu terorismu samotnému.21

e) Publicita

Publicita je jedním z hlavních předpokladů pro dosahování cílů teroristických 

skupin. Teroristé jsou proto zaměřeni zejména na to, aby si skandalizací získali 

pokud možno celosvětovou pozornost – bez co největší informovanosti společnosti 

o daném činu a vyvolání strachu by akce zdaleka neměla požadovaný efekt. 

Teroristické činy jsou totiž zacíleny ne na přímé oběti, jako spíše na ovlivňování 

mínění a chování zcela odlišných skupin. S tím souvisí paradoxní role médií a 

zprostředkování zpráv hromadnými sdělovacími prostředky v procesu terorismu. 

Média, často hnána převážně komerčními zájmy, poskytují teroristům, jako vedlejší 

                                                

20 Brzybohatý M., Terorismus I., s. 7.
21 David V. – Malacka M., Fenomén mezinárodního terorismu, s. 31.
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produkt konkurenčního boje, nesmírnou výhodu v podobě šíření jejich ideologie k 

daleko větší části společnosti, než by si kdy byli schopni zajistit vlastními silami.22

Právo na informace a svoboda projevu se v tomto případě mohou dostávat do 

rozporu s etickou otázkou, zda zveřejňovat požadavky, prohlášení a vůbec 

informace o teroristickém činu, aby média svým zveličováním terorismu ještě 

nepomáhala. Zdá se, že jen málokteří novináři si jsou opravdu vědomi toho, že 

právě jejich prostřednictvím má terorismus skutečný účinek na širokou veřejnost a 

jsou schopni odhalit pravý význam a podstatu daných událostí. Nabízí se otázka, zda 

by mezinárodní terorismus bez zájmu médií vůbec mohl existovat.23

1.2. Státní orgány

Ačkoli i většina laické veřejnosti má alespoň vágní představu o tom, co si pod 

pojmem „státní orgán“ představit, přesto – nebo právě proto – je nalezení legální 

definice tohoto termínu v současné právní úpravě poměrně nesnadné. Na 

mezinárodní úrovni se o definici státního orgánu pokusil například Návrh článků o 

odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní chování přijatý Komisí OSN pro 

mezinárodní právo v roce 2001 (dále jen Návrh)24, jenž za státní orgány pokládá 

jakékoli individuální či kolektivní entity, které tvoří organizační strukturu státu a 

jednají jeho jménem bez ohledu na to, zda zastávají legislativní, exekutivní, soudní 

nebo jakékoli jiné funkce a jsou přímo podřízeny centrální vládě či jednotlivým 

teritoriálním celkům (článek 4). Vzhledem k tomu, že jednotlivé státy jsou 

suverénními členy mezinárodního společenství, mají plné právo na vymezení 

vlastních státních orgánů ve své vnitrostátní úpravě. Tento fakt zohledňuje odstavec 

druhý článku 4 Návrhu, který stanoví, že za orgán státu bude považována i jakákoli 

osoba nebo entita, která tohoto statusu požívá v souladu s vnitrostátním právem. Na 

druhé straně však není možné spoléhat se v rámci mezinárodního práva pouze na 

definice obsažené ve vnitrostátních právních řádech, jelikož v některých systémech 

nejsou status a funkce různých subjektů stanoveny pouze právními normami, ale 

důležitou roli hraje také praxe. Pokud vnitrostátní právo určuje, které entity mají 

                                                

22 Brzybohatý M., Terorismus I., s. 28.
23 Blíže k této problematice viz Zeman J., Terorismus, s. 131 n.
24 Draft articles on responsibility of States for Internationally Wrongful Acts. Viz Report of the 

International Law Commission, Fifty-third session, 2001, GAOR, Fifty-sixth session, Suppl. No. 
10 (A/56/10).
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postavení státních orgánů pouze úzce (nebo také vůbec), neznamená to, že pro účely 

mezinárodního práva žádné jiné subjekty za orgány daného státu není možno 

považovat. Rozhodující zde bude pohled mezinárodního práva vycházející zejména 

z reálných pravomocí daných entit a jejich vztahů s ostatními vnitrostátními orgány. 

V kontextu mezinárodní odpovědnosti se tak například stát nemůže vyvázat 

z odpovědnosti za činy subjektů, které jednají jako jeho orgány, pouze tím, že jim 

ve svém vnitrostátním právu toto postavení odepře.25

1.2.1. Státní orgán vs. orgán veřejné moci

Pojem státní orgán byl v českém právním řádu zakotven v zákoně č. 140/1961 

Sb, trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, který toto slovní spojení zmiňoval 

ve svém § 153. Jak vyplývá z důvodové zprávy k novému trestnímu kodexu, 

Trestnímu zákoníku, v současné právní úpravě byl státní orgán nahrazen, dle autorů,

přesnějším pojmem „orgán veřejné moci“. Důvodem je prý jednoznačné vymezení 

daného pojmu v českém právním řádu.26 Později zmiňovaný termín je však širším 

pojmem a zahrnuje kromě státních orgánů také orgány územních samosprávných 

celků, Pozemkový fond České republiky a jiné státní fondy, zdravotní pojišťovny, 

Český rozhlas, Českou televizi, samosprávné komory zřízené zákonem, notáře a 

exekutory.27 Negativním vymezením tak docházíme k závěru, že státními orgány 

jsou takové orgány veřejné moci, které nejsou orgány územních samosprávných 

celků, ani právnickými osobami, jimž je svěřen výkon veřejné správy.28

Výše uvedené potvrzuje i konstantní judikatura Ústavního soudu. Za státní 

orgán je považován každý orgán, který uplatňuje nezávislou moc zákonodárnou, 

výkonnou a soudní.29 Rozdíly mezi orgánem veřejné moci a státním orgánem 

rozebral Ústavní soud ve svém rozhodnutí IV. ÚS  57/04 ze dne 12. října 2004: 

                                                

25 Report on the International Law Commission on the work of its fifty-third session, s. 90, 
dostupné online na http://untreaty.un.org/ilc/reports/english/a_56_10.pdf.

26 Zdá se, že kromě jednoznačného vymezení tohoto pojmu, se autoři návrhu trestního zákoníku 
přiklonili k termínu „orgán veřejné moci“ i v rámci snahy o větší sjednocení používaného 
pojmosloví v českém právním řádu. Pojem „orgán veřejné moci“ zná Ústava České republiky 
(článek 87 odst. 1 písm. d)) i například zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění 
pozdějších předpisů (§ 72 odst. 1 písm. a), § 76 odst. 1, § 82 odst. 2 písm. a)).

27 Srovnej k tomu definici uvedenou v § 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.

28 Macková A. – Štědroň B., Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů s 
komentářem, včetně souvisejících zákonů a prováděcích předpisů.

29 Srovnej nález Ústavního soudu I. ÚS 245/98 z 22. září 1999.
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„Pokud Ústava i § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu používají pojem 

orgánu veřejné moci a nikoli orgánu státního, lze tento interpretovat jednak 

doktrinárně a jednak pozitivněprávně. Doktrinárně, a to bez jakékoli pochybnosti, 

pojem orgánu veřejné moci zahrnuje orgány státní a dále orgány samosprávné. (…) 

Pozitivněprávně lze pojem orgánu veřejné moci, a to opět bez jakýchkoli 

pochybností, odvodit z ustanovení § 76 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, podle 

něhož účastníkem řízení je kromě stěžovatele státní orgán nebo jiný orgán veřejné 

moci, proti jehož zásahu ústavní stížnost směřuje. Tím je normativně dáno začlenění 

státních orgánů pod pojem orgánů veřejné moci.“

Obsah pojmu „orgán veřejné moci“ byl v rámci judikatury vymezen již 

Ústavním soudem ČSFR, který veřejnou moc definoval zejména jako takovou moc,

která „autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech subjektů, ať již přímo nebo 

zprostředkovaně. Subjekt, o jehož právech nebo povinnostech rozhoduje orgán 

veřejné moci, není s ním v rovnoprávném postavení a obsah rozhodnutí tohoto 

orgánu nezávisí od vůle subjektu. Veřejnou moc vykonává stát především 

prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní a za určitých 

podmínek ji může vykonávat i prostřednictvím dalších subjektů. Kritériem pro 

určení, zda i jiný subjekt jedná jako orgán veřejné moci, je skutečnost, zda konkrétní 

subjekt rozhoduje o právech a povinnostech jiných osob a tato rozhodnutí jsou 

státní mocí vynutitelná, nebo zda může stát do těchto práv a povinností zasahovat. 

Orgánem v právním slova smyslu je právnická osoba, vykonávající svou činnost 

jako povinnost nebo kompetenci a je zřízená k trvalému a opakujícímu se výkonu 

činnosti“.30 Daná definice dosud nebyla překonána, naopak je hojně přejímána do 

pozdějších nálezů Ústavního soudu.31

1.2.2. Úřední osoba

Kromě dvou výše rozebraných pojmů zná český právní řád i termín „úřední 

osoba“. Existence tohoto pojmu odráží fakt, že státní orgány nejednají samy, nýbrž

prostřednictvím fyzických osob nadaných konkrétními pravomocemi vyplývajícími 

z jejich funkce. Z hlediska hrozby terorismu proto nestačí právními normami 

usilovat pouze o ochranu výkonu pravomoci kolektivního státního orgánu (orgánu 

                                                

30 Srov. Ústavní soud ČSFR, Sbírka usnesení a nálezů, č. 1, Brno, 1992, str. 11.
31 Viz například nález Ústavního soudu I. ÚS 229/98 či II. ÚS 75/93.
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veřejné moci), ale je třeba sankcionovat i útoky na jednotlivce – nositele pravomoci 

úřední osoby.

Dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 

veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, v platném znění, se 

úřední osobou rozumí právnická nebo fyzická osoba, které byl zákonem nebo na 

základě zákona svěřen výkon veřejné správy.32 Trestní zákoník úřední osobu 

definuje ve svém výkladovém ustanovení obsaženém v § 127 pomocí výčtu osob, 

kterými jsou: (i) soudce; (ii) státní zástupce; (iii) prezident České republiky; (iv) 

poslanec nebo senátor Parlamentu České republiky, člen vlády České republiky 

nebo jiná osoba zastávající funkci v jiném orgánu veřejné moci; (v) člen

zastupitelstva nebo odpovědný úředník územní samosprávy, orgánu státní správy 

nebo jiného orgánu veřejné moci; (vi) příslušník ozbrojených sil nebo 

bezpečnostního sboru nebo strážník obecní policie; (vii) soudní exekutor při výkonu 

exekuční činnosti a při činnostech vykonávaných z pověření soudu nebo státního 

zástupce; (viii) notář při provádění úkonů v řízení o dědictví jako soudní komisař; 

(ix) finanční arbitr a jeho zástupce; a (x) fyzická osoba, která byla ustanovena lesní 

stráží, stráží přírody, mysliveckou stráží nebo rybářskou stráží; za podmínky, že plní 

úkoly státu nebo společnosti a používá při tom pravomoci, které jim byly pro plnění 

těchto úkolů svěřené zákonem nebo na základě zákona. K ochraně úřední osoby dle 

Trestního zákoníku je však třeba, aby byl trestný čin spáchán v souvislosti s její 

pravomocí a odpovědností. Na rozdíl od ostatních vyjmenovaných osob, které jsou 

úředními osobami v celém rozsahu své svěřené působnosti, je u notáře a soudního 

exekutora zvýšená ochrana vázána pouze na její určitou část (notář je proto úřední 

osobou jen při provádění úkonů v řízení o dědictví jako soudní komisař a soudní 

exekutor jen při výkonu exekuční činnosti a při činnostech vykonávaných 

z pověření soudu nebo státního zástupce).33

Kromě vysokých státníků jsou úředními osobami dle § 127 Trestního zákoníku 

všichni soudci kteréhokoli obecného soudu, ale i soudci Ústavního soudu. Za soudce 

v širším smyslu je podle Šámala dále třeba považovat i přísedícího, který, ačkoli 

                                                

32 § 3 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, v platném znění.

33 Šámal a kol., Trestní zákoník, s. 1354.

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bomzuw4ylomnxgsx3bojrgs5ds
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není v zákonném výčtu výslovně uveden, se bezprostředně podílí na výkonu soudní 

moci.34 Dle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, v platném znění, jsou 

příslušníky ozbrojených sil pouze vojáci v činné službě – úředními osobami proto 

nejsou vojáci mimo činnou službu ani civilní zaměstnanci ozbrojených sil. 

Příslušníkem bezpečnostního sboru je fyzická osoba, která vykonává službu u 

Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru, Celní správy, Vězeňské 

služby, Generální inspekce bezpečnostních sborů, BIS nebo Úřadu pro zahraniční 

styky a informace.35 Jak již bylo zmíněno výše, aby kterákoli z výše uvedených 

osob mohla být považována za úřední osobu, je nutné naplnit i podmínku, že vždy 

musí jít o plnění úkolů, jež mají širší společenský dosah.36

S nutností protekce úředních osob na mezinárodní úrovni počítá Úmluva o 

zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany 

včetně diplomatických zástupců (Newyorská úmluva), která mezi subjekty, na něž 

se vztahuje, výslovně vyjmenovává vedle hlavy státu, hlavy vlády, ministra 

zahraničí a diplomatických zástupců, i zástupce nebo úřední osobu státu, pokud 

v době a na místě spáchání trestného činu proti ní je oprávněna dle mezinárodního 

práva požívat zvláštní ochrany.

1.2.3. Dělení státních orgánů pohledem mezinárodního práva

Z hlediska mezinárodního práva jsou důležité zejména státní orgány, které jsou 

způsobilé svůj domovský stát zastupovat navenek, tím pádem i právně zavazovat, a 

aktivně se tak podílet na mezinárodních vztazích – orgány státu pro mezinárodní 

styk. Orgány státu pro mezinárodní styk jsou běžně děleny na:

a) Vnitřní orgány státu pro mezinárodní styk

Vnitřními orgány státu pro mezinárodní styk jsou nejvyšší orgány státní moci, 

kterým jako takovým mezinárodní právo přiznává reprezentativní povahu a mohou 

jednat jménem státu, zpravidla bez zvláštního zmocnění, ve všech zahraničních 

otázkách. Jsou jimi: hlava státu (ta z moci svého úřadu při pobytu na území cizího 

státu požívá dokonce výsad a imunit ve větším rozsahu než diplomatičtí zástupci), 

                                                

34 Šámal a kol., Trestní zákoník, s. 1355.
35 Podrobněji viz Šámal a kol., Trestní zákoník, s. 1360.
36 Šámal a kol., Trestní zákoník, s. 1362.
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předseda vlády, vláda, ministr zahraničních věcí (někdy nazýván šéfem diplomacie) 

a další správní orgány, mezi které bývá většinou řazen i parlament, jenž se však 

navenek projevuje poměrně málo a jeho hlavním úkolem na poli mezinárodních 

vztahů je ratifikace přijatých úmluv. Tyto ústřední orgány většinou vykonávají svou 

činnost především na daném státním území a dlouhodobé hájení zájmů státu 

v zahraničí delegují na jimi ustanovené diplomatické zástupce. Způsobilost

ostatních vnitřních orgánů státu zavazovat svou domovskou zemi je pak podmíněna 

souhlasem alespoň jednoho jiného státu – je tedy založena výlučně až konkrétní 

mezinárodní smlouvou, a to bez ohledu na to, že tyto orgány jsou nadány 

vnitrostátním zmocněním jednat navenek za svůj stát v určité oblasti a rozsahu

(například jednotliví ministři).37 Na poli mezinárodního práva se tak často 

setkáváme i s takzvanou přímou diplomacií, kdy zásadní rozhodnutí jsou přijímána 

prostřednictvím setkání hlav států či ministrů na nejvyšší úrovni. Úmluva o 

zvláštních misích pro takové případy předvídá pro ústřední orgány státu, účastnící se 

dané mise v rámci přímé diplomacie, přiměřené použití diplomatického práva.38

b) Zahraniční orgány státu pro mezinárodní styk

Mezi zahraniční orgány státu pro mezinárodní styky řadíme diplomatické mise, 

zvláštní mise, stálé mise při mezinárodních organizacích, delegace na zasedání 

mezinárodní organizace, delegace na mezinárodní konferenci a konzulární úřady.

Zahraniční orgány státu pro mezinárodní styk mohou být buď trvalé, nebo dočasné 

povahy (zřízeny ad hoc) a mají za úkol zejména zastupovat zájmy domovského státu 

a jeho občanů na cizím území, udržovat potřebné spojení s hostitelským státem či 

mezinárodní organizací nebo vést jednání s partnery na mezinárodní úrovni. Dle 

rozsahu jejich plných mocí je lze dělit na diplomatické (způsobilé zastupovat svou 

zemi v politických otázkách) a nediplomatické.39 K usnadnění výkonu výše 

zmíněných funkcí jsou tyto orgány nadány četnými výsadami a imunitami 

garantovanými jim diplomatickým právem. Za zvláštní druh zahraničních orgánů 

mohou být považovány i ozbrojené složky státu, konkrétně vojenské jednotky, lodě 

                                                

37 Čepelka Č. – Šturma P., Mezinárodní právo veřejné, s. 448.
38 Podrobněji viz Seidl-Hohenveldern I., Mezinárodní právo veřejné, s. 176.
39 Potočný M. – Ondřej J., Mezinárodní právo veřejné – zvláštní část, s. 184.
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a letadla v době jejich přechodu nebo pobytu na území jiného státu v době míru, 

nebo okupující část cizího území za trvání ozbrojeného konfliktu.40

2. Útoky na zastupitelské úřady

Jak napovídají již základní prvky teroristického činu, jako jsou protiprávnost, 

mezinárodní prvek a publicita, stávají se diplomatická zastoupení cizích států, 

zejména v oblastech s nestabilní politickou situací, lákavým terčem takovýchto 

zavrženíhodných akcí, jelikož jsou z pohledu teroristů ideálním cílem, jehož 

zásahem lze na mezinárodním poli lehce prezentovat své požadavky. Začátkem 

sedmdesátých let se začaly množit zejména útoky na diplomaty a velvyslanectví 

cizích států41 – nepochybně kvůli hodnotám, které tyto subjekty reprezentují. Jak 

naznačuje Zeman,42 aby byla hrozba teroristů opravdu vyslyšena, musí splňovat 

zároveň několik podmínek: za prvé musí být věrohodná – tedy dostatečně 

přesvědčivá, aby byla brána vážně; musí být schopna splnit svůj účel; ale hlavně 

ten, jemuž je vyhrožováno, musí být s to hrozby uposlechnout. Proč jsou to právě 

zahraniční diplomaté a ambasády, které se často stávají terčem teroristických aktivit, 

je tedy nasnadě. Nejen, že jsou tyto zahraniční orgány státu pro mezinárodní styk

nadány důležitými pravomocemi a přímo spojeny s vládou vysílajícího státu –

atentáty mají tedy za cíl zastrašit tvůrce a vykonavatele politiky státu a tím působit 

především na výkon jeho zahraniční politiky – ale nadto představují jakýsi 

zmenšený obraz své domovské země, jehož zasažení bude jistě znamenat velmi 

citelný zásah do situace vysílajícího státu a možnost narušení vztahů mezi členy

mezinárodního společenství. Mezi lety 1971 a 1980 teroristé obsadili 48 ambasád po 

celém světě, z nichž nejvýznamnější byl pravděpodobně útok na americkou 

ambasádu v Teheránu.43

                                                

40 Potočný M. – Ondřej J., Mezinárodní právo veřejné – zvláštní část, s. 199.
41 V roce 1970 spáchali teroristé 213 útoků na diplomaty z 31 zemí, v roce 1978 se terčem teroristů 

stalo 281 diplomatů z 59 zemí a v roce 1980 se odehrálo 409 atentátů na diplomatické zástupce 
60 států. V období od roku 1968 do roku 1982 tak bylo 381 diplomatů zabito a 824 dalších 
zraněno. Okolo roku 1975 bylo 30 procent všech teroristických útoků namířených na diplomaty, 
ale okolo roku 1980 již tento poměr odpovídal dokonce 54 procentům. Podrobněji viz Barker J. 
C., Protection of Diplomatic Personnel, s. 7 a n.

42 Zeman J., Terorismus, s. 76.
43 Viz Barker J. C., Protection of Diplomatic Personnel, s. 8.
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2.1. Vídeňská úmluva o diplomatických stycích

Problematice diplomatických zastoupení a misí a jejich ochranou se na poli 

mezinárodního práva veřejného věnuje řada úmluv. Za základ této úpravy můžeme 

bez pochyby považovat Vídeňskou úmluvu o diplomatických stycích z roku 1961, 

která na svou dobu velice obsáhle a úplně44 upravila oblast diplomatického práva 

týkající se vzájemných zastoupení nezávislých států zahraničními orgány trvalé 

povahy. Kodifikace zahrnuje veškerá základní pravidla pro mezistátní diplomatické 

vztahy od zřízení diplomatické mise a jmenování členů diplomatického personálu 

přes výsady a imunity, kterých požívají pověřené osoby i budovy a jiný majetek 

mise, až po přerušení diplomatických styků mezi jednotlivými státy. Úmluva 

potvrdila všechny hlavní principy, které se v průběhu staletí vytvořily v rovině 

obyčejového práva v oblasti diplomatických vztahů, a v mnohých směrech je 

zpřesnila a rozvinula, zejména tam, kde byla praxe dosud rozporná. Díky přijetí 

Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích byla zřetelně zakotvena vzájemná práva 

a povinnosti mezi přijímajícím (receiving state, État accréditaire) a vysílajícím 

(sending state, État accréditant) státem vznikající při diplomatických vztazích. 

Stanovením výsad a imunit diplomatických zástupců i budov misí se právo snaží 

klást překážky pachatelům trestných činů namířeným těmto cílům a představuje 

základní rámec jejich ochrany při snaze o potírání mezinárodního zločinu.

Vyjasnit a kodifikovat mezinárodní zvykové právo pokrývající problematiku 

diplomatických zástupců a misí, jejich výsad a imunit, a sjednat mezinárodní 

úmluvu o diplomatických stycích bylo cílem mezinárodního společenství již 

v meziválečném období. O první oficiální kodifikaci se začalo jednat na půdě 

Společnosti národů. Výbor znalců, který byl ustaven roku 1924, sice navrhoval 

zařadit problematiku diplomatických výsad a imunit mezi oblasti doporučené ke 

kodifikaci, nakonec se však tato tematika na pořad nejbližší konference nedostala a 

další kodifikační snahy zůstávaly bez úspěchu. Další pokus, který již ve finále vedl 

ke zdárnému konci, byl uskutečněn až po 2. světové válce na půdě Organizace 

spojených národů. Příprava a schvalování návrhů prozatímních článků úmluvy 

zabraly přes deset let. Na XIV. valném shromáždění, kde konečně došlo ke shodě, 

                                                

44 Je jen málo oblastí jako např. droit de chapelle (volně přeloženo jako právo na kapli), 
problematika diplomatického azylu a bankovních účtů diplomatických misí, kterých se tato 
kodifikace z různých důvodů nedotkla.
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byla rezolucí ze dne 7. prosince 1959 na počátek roku 1961 generálním tajemníkem 

OSN svolána do Vídně konference zplnomocněných zástupců. Vídeňská konference 

se konala od 2. března do 18. dubna 1961 za účasti 81 států. V posledním jednacím 

dni zde byla nakonec jednomyslně přijata Vídeňská úmluva o diplomatických 

stycích.45 Její znění postupně ratifikovaly všechny nezávislé státy a stala se obecně 

přijímanou normou pro oblast diplomatického práva. Československý prezident 

ratifikoval Úmluvu dne 27. března 1963 a ta pak na základě svého článku 51 odst. 1 

vstoupila v platnost dne 25. dubna 1964.46 V současné době je Vídeňskou úmluvou 

vázáno přes 180 zemí, což je úctyhodné číslo, které se již pomalu blíží počtu 

nezávislých států ve světě.

V preambuli, ve které se státy představující strany této úmluvy odvolávají 

zejména na podporu přátelských vztahů mezi národy a udržení mezinárodního míru 

a bezpečnosti, je zakotvena zásada, že „otázky, jež nejsou výslovně upraveny 

ustanoveními této úmluvy, se budou nadále řídit pravidly obyčejového 

mezinárodního práva.“ Při použití obecných výkladových pravidel pro mezinárodní 

smlouvy by byly specifickými povinnostmi vyplývajícími pouze z Úmluvy vázány 

jen signatářské státy.47 „Avšak velkým počtem účastnických států dané kodifikace, tj. 

častým uplatňování obsahu kodifikační úmluvy v praxi, zejména též v praxi velmocí, 

dochází též k postupnému stabilizování tomu obsahově odpovídajícímu 

mezinárodnímu obyčeji (normotvorné skutečnosti), a tím k vytváření obyčejového 

právního pravidla.“48 Z tohoto důvodu, jak judikoval Mezinárodní soudní dvůr již 

rozhodnutím v procesu USA versus Irán (případ Diplomatického a konzulárního 

personálu v Teheránu z roku 1979), mohou být všechny spory týkající se 

diplomatického práva řešeny odvoláním na tuto úmluvu a povinnosti zde zakotvené. 

Co se týká výsad a imunit, zůstává i po téměř půl století její existence Vídeňská 

úmluva o diplomatických stycích základním a nejdůležitějším právním nástrojem na 

ochranu diplomatických zastoupení a misí, zejména proto, že derogace působnosti 

                                                

45 Podrobně o kodifikačních aktivitách států od 19. století a průběhu Vídeňské konference o 
diplomatických stycích a imunitách viz Myslil S., Diplomatické styky a imunity, s. 69 n.

46 Článek 51 odst. 1 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích stanoví, že: „Tato úmluva vstoupí 
v platnost třicátého dne po datu uložení dvacáté druhé ratifikační listiny nebo listiny o přístupu u 
generálního tajemníka Organizace spojených národů.“

47 K problematice rozvojových pravidel blíže viz Čepelka Č. – Šturma P., Mezinárodní právo 
veřejné, s. 111.

48 Čepelka Č. – Šturma P., Mezinárodní právo veřejné, s. 111.
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úmluvy je v oblasti nedotknutelnosti diplomatických (konzulárních) zástupců, 

místností misí i archivů a dokumentace zásadně nepřípustná. 

Podle Mezinárodního soudního dvora (USA versus Irán) je oblast 

diplomatických výsad a imunit jednou z nejdůležitějších částí mezinárodního práva 

absolutně nezbytnou pro bezpečnost a blaho celé mezinárodní komunity. Čepelka a 

Šturma rozlišují pojmy „výsady“ a „imunity“ takto: obsahem výsad jsou taková 

privilegia, která osobě diplomata uděluje přijímající stát tím, že v jeho prospěch činí 

něco (facere), co obvykle nečiní ve vztahu k jiným osobám na jeho území, kdežto „v 

případě imunity však přijímající stát naopak nečiní (non facere), co vůči jiným 

osobám běžně činí, tedy je donucuje k respektování svých zákonů.“49 Diplomatické 

výsady a imunity se sice váží ke konkrétním osobám v tom smyslu, že jsou 

požívány jedinci v jeho službách a ne vysílajícím státem samotným, jejich účelem 

však není osobní prospěch členů mise, ale především zajištění možnosti efektivně 

reprezentovat vysílající stát beze strachu z rušení či kladení překážek výkonu funkcí 

mise ze strany přijímajícího státu. Podle Davida „diplomatické výsady a imunity 

umožňují diplomatickým zástupcům pracovat účinně, nerušeně a nezávisle na 

jakémkoli tlaku, ať právním, fyzickém či morálním, který by případně mohl 

přijímající stát na ně vyvíjet.“50 Tato a obdobné definice jasně dokazují úplné 

opuštění teorie exteritoriality, která byla v minulosti užívána pro zdůvodnění 

diplomatických výsad a imunit využívajíc fikce, že diplomatický zástupce nikdy 

neopustil území svého státu a z tohoto důvodu jsou veškerá místa, kde se nachází, 

brána jako součást území vysílajícího státu. Dnešní úprava výsad a imunit 

diplomatických zástupců spočívá plně na teorii funkční (la conception fonctionnelle 

des immunités diplomatiques, functional conception of diplomatic immunities). 

Tento přístup přiznává misím a jejich personálu výsady a imunity jen v takové míře 

a z toho důvodu, aby byla zaručena možnost nerušeného plnění jejich úkolů.

I když toto dělení není v textu Vídeňské úmluvy nijak výslovně vyjádřeno a lze 

k němu dojít pouze na základě obsahu a pořadí jednotlivých článků, můžeme 

jednotlivé výsady a imunity rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří ustanovení 

věnovaná výsadám a imunitám vedoucího a členů personálu mise (immunities 

                                                

49 Čepelka Č. – Šturma P., Mezinárodní právo veřejné, s. 461.
50 David V. – Sladký P. – Zbořil F., Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou, s. 179.
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relating to the person, immunités des agents diplomatiques), zatímco druhou výsady 

a imunity, kterých požívají samotné mise (immunities relating to property, 

immunités attachées aux biens et aux communications diplomatiques).

Nutno podotknout, že jednotlivé články Vídeňské úmluvy zakotvující vlastní 

výsady a imunity mají pro ochranu diplomatických misí proti teroristickým činům 

zásadně rozdílný význam. Od ustanovení pro bezpečnost mise spíše marginálních 

(jako je např. článek 20 zabývající se právem na vyvěšování vlajky a státního znaku 

na místnostech mise, rezidenci šéfa mise a jeho dopravním prostředku), jimiž se 

v této práci nebudu podrobněji zabývat, obsahuje úmluva řadu opatření, která 

bezesporu významně přispívají ke snížení počtu teroristických útoků na tyto 

zahraniční orgány státu (mezi nimi např. články 22, 29 a 30).

2.1.1. Nedotknutelnost místností mise

Zásada nedotknutelnosti diplomatických místností patří k nejstarším a 

nejdůležitějším zásadám mezinárodního práva a bezpochyby je i základním 

ustanovením, na kterém spočívá zajištění ochrany diplomatických misí Vídeňskou 

úmluvou. Nedotknutelnost chápeme v moderním mezinárodním právu jako status 

přiznávaný místnostem mise, osobám a majetku fyzicky přítomném na území cizího 

suverénního státu, které však nejsou podrobeny jeho jurisdikci v běžném pojetí.51

Přijímající stát se zde nachází ve složitém právním postavení daném dvojsečností 

mezinárodního práva – je povinen zříci se nad těmito nedotknutelnými místnostmi, 

osobami a věcmi výkonu části svých suverénních práv, na druhou stranu má však 

zároveň pozitivní povinnost místnosti, osoby a věci, na které se nedotknutelnost 

podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích vztahuje, chránit před fyzickými 

útoky nebo zásahy do jejich fungování či důstojnosti.

V textu článku 22 odst. 1 Vídeňské úmluvy se výslovně praví, že „místnosti 

mise jsou nedotknutelné“ a „orgány přijímajícího státu do nich nesmí vstoupit, leda 

se svolením šéfa mise“. Pod pojmem „místnosti mise“ se však rozumí nejen samotná 

budova mise a místnosti nacházející se uvnitř, ale i přiléhající pozemky používané 

pro účely mise, park a zahrada, jakož i rezidence vedoucího mise, bez ohledu na to, 

                                                

51 Denza E., Diplomatic law, s. 135.
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jestli jsou plně ve vlastnictví vysílajícího státu, nebo jsou pronajaty od státu 

přijímajícího či jiné osoby. 

Článek 22 patří mezi ustanovení, která se v rámci kodifikace mezinárodních 

obyčejů do té doby platných vydala cestou tzv. „rozvojových pravidel“ v té 

nejmarkantnější podobě. Ustanovení, že žádná záminka naléhavé veřejné potřeby či 

zneužívání výsad a imunit ambasádou nemůže odůvodnit vstup orgánů přijímajícího 

státu do prostor mise, je významným krokem kupředu ve směru zajištění ochrany 

mise na co možná nejvyšší úrovni. Nicméně návrhy, které počítaly s výjimkou 

v případě nouzových situací, kdy by vstup do místností mise byl odůvodněn 

odvracením těžkého nebezpečí hrozícího lidským životům, veřejnému zdraví nebo 

majetku, nebo vyžadovala-li by to bezpečnost státu, byly během přípravy textu 

úmluvy dlouze diskutovány. Žádný z nich ale nakonec nebyl všeobecně přijat –

státy odůvodňovaly svůj postoj zejména obavami z extenzivního výkladu „nouzové 

situace“ a z toho plynoucího oslabení zásady nedotknutelnosti.52 Zákaz vstupu 

místních orgánů veřejné moci (ať již jde o policii, soudní orgány, požárníky, 

zdravotnické orgány apod.) do místností cizí diplomatické mise, včetně rezidencí 

diplomatů, je tedy v pojetí Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích absolutní – to 

znamená, že vyhodnocení situace je vždy a pouze na vedoucím mise a platí za každé 

situace. Jeho výslovný souhlas je tak požadován pro jakýkoli zásah v prostorách 

mise bez ohledu na jeho účel.

V  článku 22 odst. 2 Vídeňské úmluvy nacházíme zakotvenu jednu z 

nejdůležitějších povinností přijímajícího státu – a sice povinnost učinit všechna 

vhodná opatření k ochraně místností mise před jakýmkoli vniknutím nebo 

poškozením a k zabránění jakémukoliv rušení klidu mise nebo újmě na její 

důstojnosti. Toto ustanovení se týká nejen orgánů přijímajícího státu, ale i 

kterýchkoli jiných osob. K zajištění této povinnosti může stát přijmout jakákoli 

vhodná opatření (v období zvýšeného nebezpečí může například zajistit trvalou 

ostrahu místností mise policejními či vojenskými jednotkami) pod podmínkou, že 

nedojde k rušení běžné práce mise. V případě, že stát tuto svou povinnost nesplní –

ať již úmyslně, nebo z nedbalosti – a dojde k vniknutí nebo poškození budovy mise, 

                                                

52 Blíže k projednávání výjimek ze zásady absolutní nedotknutelnosti místností mise viz Myslil S., 
Diplomatické styky a imunity, s. 189 n.
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rušení klidu či újmě na důstojnosti mise, nastupuje odpovědnost podle 

mezinárodního práva. 

Zvláštní úprava nedotknutelnosti mise je obsažena v ustanovení článku 45 

úmluvy, který se týká zachování imunity v případě přerušení diplomatických styků, 

nebo byla-li mise trvale či dočasně odvolána. Vídeňská úmluva právo na přerušení 

diplomatických styků výslovně neupravuje, avšak jak vyplývá z jejího článku 2, 

který stanoví, že zřízení diplomatického zastoupení se děje na základě vzájemného 

souhlasu zúčastněných států, stačí k jejich přerušení pouze jednostranná vůle 

jednoho z nich tyto vztahy více neudržovat.53 V téměř naprosté většině případů se 

k ukončení diplomatických vztahů státy uchylují z politických důvodů, jelikož 

praktické přínosy vždy mluví ve prospěch jejich zachování. Proto se v praxi daleko 

více přistupuje „pouze“ k dočasnému odvolání mise a jejího personálu. Státy tímto 

aktem dávají najevo podstatné ochlazení vzájemných vztahů, ale zároveň očekávání, 

že nepříjemnosti, které ho vyvolaly, jsou přechodného charakteru a budou brzy 

odstraněny. V devatenáctém století přerušení diplomatických vztahů téměř vždy 

předcházelo vyhlášení války. I za ozbrojeného konfliktu je však přijímající stát 

povinen nadále respektovat a zajišťovat ochranu místností, archivů a jiného majetku 

mise. Vysílající stát má v tomto případě možnost svěřit opatrování samotné mise, 

jakož i ochranu vlastních zájmů a záležitosti svých státních příslušníků třetímu státu, 

který je pro přijímající stát přijatelný.54 Institut diplomatické nedotknutelnosti nelze 

derogovat, jde o absolutní pravidlo, od něhož není přípustné žádné odchýlení. 

Nerespektování této kogentní normy mezinárodního práva není možné ani v rámci 

donucení vysílajícího státu protiopatřeními či represáliemi. Porušení 

nedotknutelnosti diplomatických (či konzulárních) misí tak spadá do kategorie 

zakázaných protiopatření.55

I když úmluva výslovně neurčuje moment, kdy nedotknutelnost mise končí, 

použitím článku 39 (vztahujícího se na ukončení osobní nedotknutelnosti 

diplomatických zástupců) per analogiam lze dospět k závěru, že ochrana mise musí 
                                                

53 Denza E., Diplomatic law, s. 485.
54 Výraz „přijatelný“ vyjadřuje, že v tomto případě není třeba předchozího souhlasu hostitelského 

státu. Jeho stanovisko se tak nejčastěji zjišťuje formou neformální konzultace, kde může vznést 
námitku proti konkrétnímu navrhovanému státu, do jehož rukou chce vysílající země ochranu své 
mise předat. Viz Denza E., Diplomatic law, s. 485 n.

55 Čepelka Č. – Šturma P. – Bílková V., Kodifikace a rozvoj mezinárodního práva, s. 130 a n.
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pokračovat ještě po určitou rozumnou dobu po tom, co budovy, jejich části a 

pozemky k nim přilehlé přestaly být „používány pro účely mise“ coby „místnosti 

mise“ dle článku 1 písm. i) Vídeňské úmluvy.56

2.1.2. Soukromé obydlí diplomatického zástupce

Ustanovení článku 30 Vídeňské úmluvy navazuje na článek 22 a stanoví, že 

soukromá rezidence diplomatického zástupce, stejně jako jeho majetek, písemnosti a 

korespondence požívá stejné ochrany a stejné nedotknutelnosti jako místnosti mise. 

Původně nebylo rozlišováno mezi místnostmi mise a rezidencí šéfa mise, i když 

rostoucí nároky na prostor mnohdy vedly k fyzickému oddělení úřadu mise od 

soukromé rezidence jejího vedoucího. Nedotknutelnost byla tedy nadále na základě 

obyčejového práva přiznávána oběma budovám stejně. Tento úzus se promítl i do 

Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích, která v definici místností mise v článku 

1 písm. i) pod tento pojem výslovně zahrnuje i rezidenci šéfa mise. Povahu této 

rezidence však definovanou nikde nenajdeme, Komise pro mezinárodní právo 

(International Law Commission) proto ve svém komentáři upřesnila, že pod tímto 

pojmem chápe jakékoli obydlí ambasadora oddělené od místností mise, kterým 

může být cokoli od hotelového pokoje, bytu, až po samostatný dům – i kdyby tato 

rezidence byla jen dočasná. Takovýto přístup tedy přiznává nedotknutelnost i druhé 

rezidenci jakou může být například víkendová chata mimo hlavní město, pokud se 

zde diplomat zrovna zdržuje. Rozdíl je však v přetrvávání nedotknutelnosti v době 

nepřítomnosti šéfa mise – zatímco hlavní rezidence musí zůstat pod ochranou i 

v době jeho absence, zejména zůstaly-li tam jeho věci, požívá dočasná rezidence 

této výsady pouze v případě, že je momentálně diplomatem obývána.

2.1.3. Osobní nedotknutelnost diplomatických zástupců

S ochranou diplomatické mise je nerozdílně spjata i osobní nedotknutelnost 

diplomatického zástupce, členů jeho rodiny a ostatního personálu mise, kterou se 

zabývá především článek 29 ve spojení s články 37 až 43 Vídeňské úmluvy. Zásada 

nedotknutelnosti diplomatického zástupce je bezesporu nejstarším pravidlem 

diplomatického práva. Z důvodu, že princip osobní nedotknutelnosti byl tak dlouho 

a pevně zakotven v obyčejovém mezinárodním právu, nebyla v rámci Vídeňské 

                                                

56 Blíže k této problematice viz Denza E., Diplomatic law, s. 489 n.
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konference žádná větší diskuse ohledně rozsahu nebo formulace připravovaného 

ustanovení nutná. 

Článek 29, stejně tak jako článek 22, nejprve propůjčuje nedotknutelnost a pak 

teprve definuje její obsah. Věta druhá a třetí tohoto ustanovení tedy stanoví, že: 

„diplomatický zástupce nesmí být žádným způsobem zadržen či zatčen a přijímající 

stát s ním musí jednat s náležitou úctou a učinit všechna vhodná opatření, aby 

zabránil každému útoku proti jeho osobě, svobodě nebo důstojnosti“.

Nemožnost diplomata zadržet či zatknout však není absolutní a je zde 

připouštěna drobná výjimka v případech sebeobrany a ochrany lidských životů. Je-li 

proto diplomatický zástupce přistižen při páchání útočného nebo jiného trestného 

činu, může být krátkodobě zatčen policií přijímajícího státu, aby mu bylo zabráněno 

v dokonání daného pro společnost nebezpečného skutku.57 Tato výjimka byla 

oficiálně potvrzena již v komentáři Komise pro mezinárodní právo a podpořena 

rozhodnutím Mezinárodního soudního dvora ve věci diplomatického a konzulárního 

personálu v roce 1980. Jestliže se však osoba požívající diplomatických výsad a 

imunit již trestného činu dopustila, nebude dodatečně orgány hostitelského státu 

zadržena nebo zatčena, ale věc bude neprodleně oznámena vysílajícímu státu. 

V závažných případech lze přistoupit k prohlášení diplomata za persona non grata, 

nebo alespoň k podání žádosti o jeho odvolání.58

Formulace článku 29 vyjadřuje dva hlavní okruhy povinností hostitelského 

státu. Ten za prvé nesmí poškodit osoby tvořící cizí diplomatický personál ani 

prostřednictvím trestního či civilního řízení, ani jakýmikoli jinými mimoprávními 

nástroji. Jestliže k porušení nedotknutelnosti přesto dojde, je přijímající stát povinen 

poskytnout přiměřenou náhradu, přinejmenším odpovídající omluvu. Za druhé však 

hostitelský stát zároveň zodpovídá za ochranu diplomatů proti hrozbám ze strany 

svých státních příslušníků. Co se rozumí „vhodnými opatřeními“, kterými musí 

přijímající stát zajistit ochranu diplomatických zástupců, je nutné stanovit ve světle 

konkrétních okolností, hrozeb či nebezpečí dohodou mezi hostitelským a vysílajícím 

státem. Přijímající stát tak musí zejména přijmout preventivní postupy, ať již 

                                                

57 Blíže viz Potočný M. – Ondřej J., Mezinárodní právo veřejné – zvláštní část, s. 194; Denza E., 
Diplomatic law, s. 267.

58 Myslil S., Diplomatické styky a imunity, s. 220.
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faktické nebo právní, kterými bude jakýmkoli útokům předcházeno.59 Chování 

diplomata však musí odpovídat bezpečnostní situaci v zemi a rozumné míře 

opatrnosti. Myslil v této souvislosti uvádí případy, kdy jsou orgány přijímajícího 

státu z jinak přísné odpovědnosti za útoky proti diplomatickému zástupci vyňaty. 

Jedná se o situace, kdy se osoba požívající imunit sama vystaví nebezpečí nebo 

riziku, například tím, že se zúčastní souboje, navštěvuje obecně známá nebezpečná 

místa nebo se prochází městem v době pouličních nepokojů – očekávat v takovýchto 

situacích od autorit hostitelského státu zajištění jeho efektivní ochrany by bylo jistě 

nepřiměřené.60

Vysílající stát může se souhlasem státu hostitelského poskytnout svým 

ohroženým diplomatům zvýšenou ochranu prostřednictvím svých agentů, kteří se 

ovšem musí podrobit místním zákonům a regulacím i co se týče úpravy nošení 

zbraní. Je však třeba zdůraznit, že i v takovémto případě zůstává primární 

odpovědnost za ochranu diplomatických zástupců na bedrech přijímajícího státu.61

Znění článku 29 Vídeňské úmluvy udává, že výsady a imunity diplomatického 

zástupce (a ostatních oprávněných osob dle čl. 37)62 počínají okamžikem jeho 

                                                

59 Příklady z praxe ukazují, že rozvojové státy nebo státy s nestabilní politickou situací ovládané 
revolucí či diktátorským režimem se uchylují k porušování diplomatické nedotknutelnosti daleko 
častěji než státy „civilizované“. V případě vratkého režimu v zemi se dlouhodobé přínosy 
diplomatické komunikace zdají být zastíněny momentálními výhodami plynoucími z 
nerespektování diplomatických imunit a takovéto státy se daleko méně obávají následné odvety 
ze strany poškozeného suveréna. Podle jiných tvrzení jsou diplomaté nedodržením své 
nedotknutelnosti daleko více ohroženi za situací, kdy provádějí na území hostitelského státu 
činnost, která může být považována za hrozbu národní bezpečnosti a výhody plynoucí ze 
zanedbání jeho imunity (například při potlačování veřejné nelibosti) jsou veliké, nebo naopak 
pozitiva spojená se zachováním jeho práv (komunikace mezi oběma státy) jsou nízká. Blíže 
k této problematice viz Goldsmith J. L. – Posner E. A., The limits of international law, s. 55.

60 Myslil S., Diplomatické styky a imunity, s. 225.
61 Denza E., Diplomatic law, s. 263.
62 Výsad a imunit garantovaných Vídeňskou úmluvou v článcích 29 – 36 požívá nejen diplomatický 

zástupce samotný, ale v celém nebo omezeném rozsahu i několik skupin osob specifikovaných 
v odstavcích 1 až 4 článku 37. Jednotlivé kategorie se od sebe liší postupným ubýváním 
přiznaných výhod. V první skupině jsou členové ambasadorovy rodiny tvořící součást jeho 
domácnosti, nejsou-li občany přijímajícího státu, těšící se plnému rozsahu diplomatických 
imunit, následováni členy administrativního a technického personálu, členy služebního personálu 
a soukromými služebními osobami, kterým je Vídeňskou úmluvou garantováno již pouze 
osvobození od daní a dávek z odměny za provedenou práci. Pokud se týče členů rodiny, nebylo 
na kodifikační konferenci co do rozsahu přiznaných výsad a imunit žádného sporu, jelikož fakt, 
že manželka a nezletilé děti jsou oprávněni požívat stejných imunit jako diplomatický zástupce, 
vyplýval již z obecně uznávaných obyčejových pravidel. Rozpory nastaly spíše v otázce koho je 
třeba za člena rodiny ještě pokládat a koho již nikoli. Z důvodu nedostatku takové formulace v 
textu Vídeňské úmluvy, která by problém řešila (kromě požadavku, že členové rodiny musí tvořit 
součást domácnosti diplomata), je současná praxe států taková, že kromě životního partnera a 
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vstupu na území hostitelského státu a končí opuštěním tohoto území, nebo 

uplynutím přiměřené lhůty (reasonable period)63 dané k odchodu ze země v případě, 

že byl diplomat označen za nežádoucí nebo nepřijatelnou osobu. Výjimku 

představují případy uvedené v článku 38, který v souladu s omezeními obsaženými 

v článku 8 Úmluvy upřesňuje, že diplomatický zástupce, který je občanem 

přijímajícího státu nebo v něm trvale sídlí, požívá pouze vynětí z jurisdikce a 

nedotknutelnost, pokud jde o oficiální činnost při plnění jeho funkcí – jak vyplývá 

z povahy věci, požívání výsad a imunit těmito osobami a osobami, které se již na 

území přijímajícího státu v době jejich jmenování nachází, počíná od oznámení 

počátku jejich diplomatické funkce příslušnému ministerstvu64 hostitelské země dle 

článku 10 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích.

2.2. Vídeňská úmluva o konzulárních stycích

Úpravou postavení konzulátů, zvláštních misí a vztahů mezi státy a 

organizacemi univerzální povahy se podle původního záměru Komise – upravit 

oblast diplomatického práva komplexně – měla zabývat již konference OSN konaná 

v roce 1961 ve Vídni, z níž nakonec vzešla Vídeňská úmluva o diplomatických 

stycích. Pro nedostatek času byla tato materie nakonec z pořadu konference 

vyškrtnuta. Kodifikační snahy mezinárodního společenství se však nezastavily a 

téměř přesně o dva roky později vyústily ve sjednání v pořadí druhé úmluvy v tomto 

právním odvětví – Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích ze dne 24. dubna 1963.65

                                                                                                                                           

nezletilých dětí, je přiznání výsad a imunit ostatním osobám v rukou hostitelských zemí za 
použití určité míry flexibility a neobvyklé případy se většinou řeší dohodou mezi státy již v době 
notifikace dle článku 10. Ve zvláštních případech můžou tedy tento status obdržet zejména 
ambasadorovy děti ve věku od 18 do 25 let soustavně se připravující na budoucí zaměstnání 
v uznané vzdělávací instituci a rodiče závislí na jeho péči. Dle praxe většiny i mimoevropských 
států se za manželku – a tedy za člena rodiny, považuje pouze jedna z diplomatových žen, i 
kdyby v jeho domovském státě byla mnohočetná manželství legální. Dle ustanovení článku 39. 
odst. 3 úmluvy, dojde-li k úmrtí diplomatického zástupce, požívají členové jeho rodiny nadále 
výsad a imunit, k nimž jsou oprávněni, až do uplynutí rozumné doby, ve které jsou povinni území 
přijímajícího státu opustit.

63 Co se rozumí „přiměřenou dobou“ pro uspořádání záležitostí s odjezdem spojených si, díky 
neexistenci definice tohoto pojmu, určuje přijímající stát. Podle Šturmy se 5-6 měsíců pokládá 
ještě za dobu obvyklou, ale v případech vyhrocených situací, jako je např. přerušení 
diplomatických styků, se tato lhůta výrazně zkracuje a to až na 1 týden či dokonce 3 dny. Srov. 
Čepelka Č. – Šturma P., Mezinárodní právo veřejné, s. 470.

64 Většinou bývá agendou spojenou s diplomatickými zastoupeními a misemi pověřeno ministerstvo 
zahraničních věcí.

65 Tato úmluva byla jménem Československé socialistické republiky podepsána v New Yorku dne 
31. března 1964 a následně ratifikována prezidentem. V platnost vstoupila na základě ustanovení 
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Problematika zvláštních misí se pak dočkala své kodifikace až v roce 1969, kdy byla 

dne 8. prosince v New Yorku sjednána Úmluva o zvláštních misích.

Práce na Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích z roku 1963 byla započata 

s jasným cílem provést kodifikaci obyčejových pravidel týkajících se právního 

postavení konzulárních orgánů,66 která se do této doby vyvíjela zejména 

prostřednictvím dvoustranných úprav pomocí tzv. konzulárních úmluv. Tento 

předpis tedy pro speciální a podrobnější úpravu dosahovanou mezi jednotlivými 

státy konzulárními úmluvami, jichž existují v dnešní době stovky, vytvořil jakýsi 

rámec. I přes odstup pouhých dvou let od přijetí Úmluvy o diplomatických stycích 

z roku 1961 se tato liší od své předchůdkyně již na první pohled svým členěním do 

jednotlivých hlav i jinak lepším systematickým uspořádáním článků.

Úmluva je někdy naukou přijímána s výtkou týkající se faktu, že na rozdíl od 

svého diplomatického protějšku neprovedla pouhou inkorporaci existujících 

mezinárodních obyčejů v této oblasti, ale pustila se spíše cestou dalšího rozvoje 

daného právního odvětví ve smyslu sbližování postavení konzulů s diplomaty. 

Poměrně velký počet zúčastněných států však svědčí o kladném přístupu praxe 

k takto pojaté kodifikaci.67

V dnešní době mají konzulární a diplomatické funkce zastupitelských úřadů 

čím dál tím více tendence splývat. Diplomatická mise plní zpravidla i konzulární 

                                                                                                                                           

článku 77 odst. 1 dnem 19. března 1967 a pro Československo dnem 12. dubna 1968 (jak stanovil 
článek 77 ve svém odst. 2).

66 Čepelka a Šturma chápou ve své učebnici mezinárodního práva konzulární orgány jako „oficiální 
orgány vysílané se souhlasem přijímajícího státu na jeho území, aby tam trvale vykonávaly jisté 
funkce správní povahy a chránily práva a zájmy občanů vysílajícího státu.“ Potočný a Ondřej 
podávají definici o něco širší – a sice: „Konzulární úřad, konzulát, je zahraniční orgán státu 
zřízený na území druhého státu za účelem ochrany zájmů vysílajícího státu a jeho občanů, tj. jak 
fyzických, tak právnických osob, a k plnění určitých správních, hospodářských a 
občanskoprávních záležitostí.“ Úmluva o konzulárních stycích pak definuje pojem „konzulární 
úřad“ ve svém článku 1 písm. a) jako generální konzulát, konzulát, vicekonzulát nebo konzulární 
jednatelství v návaznosti na článek 9, který rozřazuje vedoucí těchto úřadů shodně do čtyř tříd 
(jsou jimi tedy: generální konzulové, konzulové, vicekonzulové a konzulární jednatelé). V dnešní 
praxi však již například na vicekonzulát narazíme jen velmi zřídka, hojně zřizovány jsou většinou 
jen konzuláty a generální konzuláty s tím, že generální konzuláty jsou zpravidla zakládány ve 
významných konzulárních obvodech a mají kromě výkonu konzulárních funkcí ve vlastním 
obvodu za úkol i dozor nad činností konzulátů v jiných obvodech přijímajícího státu. Konzulární 
jednatelství může být ustaveno v oblastech s hojnější agendou – například v sezoně v rušných 
turistických letoviscích či v přístavech. Viz Čepelka Č. – Šturma P., Mezinárodní právo veřejné, 
s. 473 a Potočný M. – Ondřej J., Mezinárodní právo veřejné – zvláštní část, s. 199.

67 Čepelka Č. – Šturma P., Mezinárodní právo veřejné, s. 474.
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funkce, pro které mívá zřízené vlastní konzulární oddělení, a konzulární úřad plní 

často i některé reprezentativní úkoly politického rázu, zejména mezi těmi státy, 

které ještě nepřistoupily k navázání vzájemných diplomatických styků. Blíže se 

tímto tématem zabývá článek 17 úmluvy o konzulárních stycích, který stanoví, že 

„ve státě, v němž vysílající stát nemá diplomatickou misi a není zastoupen 

diplomatickou misí třetího státu, může být konzulární úředník pověřen výkonem 

diplomatických úkonů, souhlasí-li s tím přijímající stát. Konzulární status 

konzulárního úředníka se tím nemění. Výkon takových úkonů mu nedává právo 

domáhat se diplomatických výsad a imunit“. Ke specifickým funkcím konzulárních 

úřadů patří zejména ty uvedené v článku 5 pod písmenem d) a následujícími –

například vydávání cestovních pasů a cestovních dokumentů občanům vysílajícího 

státu, vydávání víz osobám přejícím si tam vycestovat, provádění funkce notáře a 

zastupování státních příslušníků vysílajícího státu před soudy.

Zásadní odlišnost konzulární úpravy od té diplomatické se nachází právě 

v oblasti ochrany konzulárních úřadů a spočívá zejména v rozsahu jejich 

nedotknutelnosti – ta je zde v souladu s funkční teorií výrazně užší s ohledem na 

odlišné úkoly mise a týká se pouze těch částí objektů, které slouží ke služebním 

účelům. Výsadám a imunitám konzulárních úřadů, konzulárních úředníků 

z povolání a dalších členů konzulárního úřadu je věnována celá samostatná hlava II 

úmluvy o konzulárních stycích z roku 1963. Část první této hlavy se věnuje 

výsadám a imunitám konzulárního úřadu, zatímco část druhá vypočítává výhody, 

výsady a imunity konzulárních úředníků z povolání a dalších členů konzulárního 

úřadu.

Nedotknutelnost konzulárních místností je řešena v článku 31 úmluvy. Ten ve 

svém odstavci druhém stanoví, že orgány přijímajícího státu nesmějí vstoupit do 

těch prostor konzulárních místností, kterých se používá výlučně pro pracovní účely. 

Dále však dodává, že i do těchto částí vstoupit lze, pokud k tomu dá souhlas vedoucí 

konzulárního úřadu, jeho zástupce, nebo vedoucí diplomatické mise vysílajícího 

státu. Následující věta ovšem zakotvuje pravidlo, že „v případě požáru nebo jiné 

pohromy vyžadující okamžité ochranné akce lze však předpokládat, že souhlas 

vedoucího konzulárního úřadu byl dán“. Tato formulace nejlépe vystihuje rozdíl 

v šíři ochrany konzulárních úřadů oproti diplomatickým misím, u kterých je 



37

nedotknutelnost místností absolutní a žádná situace nemůže opodstatnit svévolný 

vstup orgánů přijímajícího státu do těchto prostor. Zcela jiná je situace soukromé 

rezidence šéfa konzulárního úřadu – zatímco obydlí ambasadora a ostatních členů 

diplomatické mise jsou nedotknutelné stejně jako budovy používané k oficiálním 

účelům, rezidence vedoucího a ostatních zaměstnanců konzulárních úřadů žádné 

takové ochrany ani v nejmenším nepožívají. 

Také osobní nedotknutelnost konzulárních úředníků z povolání a ostatních 

členů konzulárního úřadu je, oproti úpravě obsažené ve Vídeňské úmluvě o 

diplomatických stycích, podstatně užší. Jak vyčteme z části II hlavy II Úmluvy 

z roku 1963, obsahuje konzulární úprava ve srovnání s tou diplomatickou relativně 

mnoho odlišností. 

Hned článek 41 týkající se osobní nedotknutelnosti konzulárních úředníků 

stanoví, že „konzulární úředníci nesmí být zatčeni nebo vzati do vazby, leč 

v případě těžkého zločinu a na základě rozhodnutí příslušného soudního orgánu“.

Oproti Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích, která ve svém článku 29 

zakotvila zásadu absolutní nedotknutelnosti diplomatického zástupce, jež znamená, 

že osoba této imunity požívající nemůže být zadržena či zatčena za žádných 

okolností, tak konzulární úprava představuje jisté změkčení ve prospěch veřejného 

pořádku v přijímajícím státě. Dle dikce článku 41 odst. 3 je konzulární úředník 

povinen se dostavit k příslušným orgánům přijímajícího státu v případě, že je proti 

němu zahájeno trestní řízení. Toto řízení se však bude provádět způsobem, který co 

nejméně naruší výkon konzulárních funkcí a s náležitým ohledem na osobu konzula. 

Ze spojení článku 40 Úmluvy o konzulárních misích s článkem následujícím tedy 

vyplývá, že konzulární úředník bude chráněn přijímajícím státem před jakýmikoli 

vnějšími zásahy do jeho činnosti (proti útokům, násilí), avšak zůstává zranitelný 

vůči případnému rozhodnutí orgánů hostitelské země ho zadržet či zatknout 

v případě spáchání „těžkého zločinu“ (crime grave).68 V souladu s ustanovením 

článku 42 úmluvy jsou orgány hostitelské země povinny v případě zatčení, vzetí do 

                                                

68 Tato formulace však kvůli chybějící definici, co můžeme pod pojmem „těžký zločin“ rozumět, 
dává přijímajícímu státu do rukou nebezpečnou zbraň v podobě libovolné právní kvalifikace 
daného skutku.
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vazby či zahájení trestního řízení proti členu konzulárního personálu o tomto faktu 

bezodkladně uvědomit vedoucího konzulárního úřadu.

2.3. Úmluva o zvláštních misích

Výsady a imunity zvláštní mise69 a jejích členů s diplomatickou hodností jsou 

obdobné jako v případě diplomatické mise – s nemnohými odchylkami pramenícími 

ze specifičnosti úkolů zvláštní mise – a úprava obsažená v Úmluvě o zvláštních 

misích v podstatě vychází z úmluvy z roku 1961. Jak se dočítáme v článku 25 

Úmluvy o zvláštních misích, na rozdíl od místností diplomatické mise, není 

nedotknutelnost prostor využívaných zvláštní misí absolutní. Příslušné jednotky 

přijímajícího státu mohou do budovy zvláštní mise vstoupit se souhlasem vedoucího 

mise, nebo, kde je to vhodné, vedoucího stálé diplomatické mise vysílajícího státu 

akreditovaného v přijímajícím státě. V případě živelní pohromy (úmluva na tomto 

místě výslovně zmiňuje požár), která vážně ohrožuje veřejnou bezpečnost 

v hostitelské zemi a výslovný souhlas osob uvedených výše nebylo možno získat, je 

však takovýto souhlas předpokládán.

Články 29 a 30 úmluvy z roku 1969, upravující osobní nedotknutelnost 

zástupců vysílajícího státu ve zvláštní misi a členů jejího diplomatického personálu 

a nedotknutelnost jejich soukromého obydlí, obsahují velice podobnou úpravu 

s Vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích. Tyto osoby jsou nedotknutelné a 

nesmí být žádným způsobem zadrženi či zatčeni a jejich soukromé obydlí požívá 

stejné nedotknutelnosti jako místnosti zvláštní mise (rozdíl oproti soukromému 

obydlí diplomatického zástupce, jehož nedotknutelnost je upravena úmluvou z roku 

1961, spočívá v tom, že v tomto případě není nedotknutelnost absolutní a bude se 

řídit úpravou popsanou výše).

                                                

69 Dle článku 1 Úmluvy o zvláštních misích z roku 1969, je „zvláštní misí“ dočasná mise 
zastupující stát, která je vyslána jedním státem do druhého s jeho souhlasem za účelem 
projednání určitých otázek nebo k provedení určitého úkolu. Od diplomatické mise se zvláštní 
mise liší zejména v tom, že jejím posláním je splnění určitého předem stanoveného úkolu 
omezeného rozsahu v daném časovém horizontu – působení zvláštní mise je tedy dočasné a po 
splnění úkolu zaniká, zatímco diplomatická mise zastupuje stát ve všech směrech a její působení 
v přijímajícím státě není nijak časově omezeno. Důležitým znakem zvláštních misí je, že je lze 
vyslat ke státu, se kterým vysílající stát udržuje diplomatické a konzulární styky, ale i ke státu se 
kterým žádné styky nemá nebo dokonce do oblasti, která není mezinárodně uznána jako stát, ale 
má politické vedení, s nímž je možné vést rozhovory – v tomto případě pak může zvláštní mise 
posloužit právě k uznání za stát nebo k navázání konzulárních či diplomatických styků. Blíže viz 
Potočný M. – Ondřej J., Mezinárodní právo veřejné – zvláštní část, s. 195.
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Úmluvu o zvláštních misích však bohužel nemůžeme považovat za opravdu 

účinný nástroj v boji proti mezinárodnímu terorismu, a to zejména z důvodu její 

nedostatečné podpory ze strany států. Ačkoli úmluva vstoupila v platnost již 21. 

června 1985, ke dni 25. ledna 2011 k ní přistoupilo pouze 38 zemí. Nízký počet 

signatářských států spolu s nejasnostmi panujícími okolo rozsahu, v jakém úmluva 

přebírá normy obyčejového mezinárodního práva, způsobují, že míra výsad a imunit 

poskytovaných členům zvláštních misí stále ve velké většině závisí spíše na 

konkrétní dohodě s přijímajícím státem a ne na pravidlech zakotvených v úmluvě 

z roku 1969.70

2.4. Úmluva o zastoupení států v jejich stycích s mezinárodními 

organizacemi univerzální povahy

Pro právní postavení stálých zastoupení států u mezinárodních organizací71 a 

jejich výsady a imunity je kvůli faktu, že žádná mezinárodní organizace nemá 

vlastní území a vykonává tedy svou činnost na území některého členského státu, 

rozhodující tzv. sídelní dohoda (headquarters agreement, accord de siège) mezi 

mezinárodní organizací a hostitelským státem, ve kterém se její sídlo nachází, spolu 

se samostatnou úmluvou o výsadách a imunitách, kterou uzavírá téměř každá 

mezinárodní organizace se svými členskými státy.72 Právní základ pro vysílání 

stálých misí k mezinárodním organizacím byl nadto ještě rozšířen Vídeňskou 

úmluvou o zastoupení států v jejich stycích s mezinárodními organizacemi 

univerzální povahy ze dne 14. března 1975, která však dosud nenabyla platnosti a 

                                                

70 Barker J. C., Protection of Dilomatic Personnel, s. 18 a 19.
71 Členství určitého státu v mezinárodní organizaci zakládá většinou jeho potřebu zřídit v sídle této 

instituce svou stálou misi – zahraniční státní orgán pro mezinárodní styk. Jde o misi trvalé 
povahy pověřenou zejména zastupováním členského státu u mezinárodní organizace a plněním 
úkolů vyplývajících z mezinárodní smlouvy, na jejímž základě je daný stát členem této 
organizace. Nárok na zřízení předmětné stálé mise plyne již z pouhého členství státu v dané 
mezinárodní organizaci, není zde tedy potřeba žádné další smlouvy a postačí jednostranný projev 
vůle státu v sídle konkrétní mezinárodní organizace takovou misi otevřít. Vedoucí mise 
nepotřebuje agrément, stálé zastoupení je vysílajícím státem jmenováno a vedoucímu 
představiteli dané organizace (např. generálnímu tajemníkovi OSN) jen úředně sděleno a ten 
nemůže žádnou jmenovanou osobu odmítnout. Početnost mise je však věcí dohody s hostitelským 
státem mezinárodní organizace s přihlédnutím k hledisku rozumnosti, protože je to právě 
hostitelský stát, který misi a jejímu personálu poskytuje dohodnuté výsady a imunity.

72 Například Všeobecná úmluva o výsadách a imunitách Spojených národů ze 13. 2. 1946.



40

vzhledem k výhradám nejdůležitějších hostitelských států (host states, etats hôtes)73

se dá předpokládat, že se tak v nejbližší době ani nestane. Nadto, jak uvádí Čepelka, 

vedle skutečnosti, že předmětná úmluva má být použita jen na mezinárodní 

organizace celosvětové, zůstane pro její praktické uplatnění rozhodné, i za 

předpokladu, že vstoupí v platnost, zda úmluvu ratifikoval i konkrétní hostitelský 

stát a současně zda tam sídlící mezinárodní organizace přijme rozhodnutí o 

provádění této úmluvy. Pokud v platnost nevstoupí, bude i nadále statut stálých misí 

u mezinárodních organizací určovat ta která sídelní dohoda, případně příslušná 

úmluva o výsadách a imunitách dané mezinárodní organizace.74

Vídeňská úmluva o zastoupení států v jejich stycích s mezinárodními 

organizacemi univerzální povahy poskytuje budově stálé mise a jejím členům 

výsady a imunity, které opět kopírují úpravu obsaženou ve Vídeňské úmluvě o 

diplomatických stycích. Článek 23 úmluvy z roku 1975 zaručuje budově mise 

nedotknutelnost, kterou je hostitelský stát povinen zaručit a respektovat. Orgány 

přijímající země mohou do prostor stálé mise vstoupit jen se souhlasem jejího 

vedoucího.

Z důvodu výše naznačených těžkostí, se kterými se již od svého vlažného 

přijetí potýká, však úmluva z roku 1975 v praxi nikdy neměla zamýšlený dopad. Jak 

zdůrazňuje Barker, na poli ochrany personálu stálých zastoupení států u 

mezinárodních organizací tak daleko větší roli hraje Úmluva o výsadách a imunitách

Organizace Spojených národů schválená Valným shromážděním OSN dne 13. února 

1946, která posloužila jako inspirace pro mnoho set sídelních dohod a úmluv o 

výsadách a imunitách mezinárodních organizací, ačkoli – nebo právě proto, že 

výsady a imunity jsou touto úmluvou přiznávány v daleko menším rozsahu, než 

Úmluvou o zastoupení států v jejich stycích s mezinárodními organizacemi 

univerzální povahy.75

                                                

73 Na vídeňské konferenci v roce 1975 se při přijímání Úmluvy o zastoupení států v jejich stycích 
s mezinárodními organizacemi univerzální povahy patnáct států zdrželo hlasování – mezi nimiž i 
Spojené státy, Švýcarsko, Francie, Velká Británie, Rakousko a Kanada.

74 Čepelka Č. – Šturma P., Mezinárodní právo veřejné, s. 480.
75 Barker J. C., Protection of Dilomatic Personnel, s. 19 a 20.
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2.5. Rezoluce Valného shromáždění OSN o posouzení účinnosti 

opatření k posílení ochrany, bezpečnosti a ostrahy 

diplomatických a konzulárních misí a zástupců 

Valné shromáždění OSN se k problematice ochrany diplomatických a 

konzulárních misí a zástupců vrátilo ve své Rezoluci o posouzení účinnosti opatření 

k posílení ochrany, bezpečnosti a ostrahy diplomatických a konzulárních misí a 

zástupců ze dne 15. prosince 1980 (OSN A/RES/35/168). Důvodem pro zařazení 

tématu ochrany diplomatických zastoupení a misí na 35. zasedání Valného 

shromáždění bylo časté porušování norem mezinárodního práva ze strany států a 

setrvale vysoké počty útoků na diplomatický a konzulární personál či budovy.

Rezoluce znovu zdůrazňuje myšlenku, že respektování (i) zásad a norem 

mezinárodního práva upravujících diplomatické a konzulární styky, zejména pak 

těch, které mají za cíl zabezpečení nedotknutelnosti diplomatických misí a zástupců; 

a (ii) norem mezinárodního práva upravujících ochranu misí a zástupců u 

mezinárodních mezivládních organizací; představuje nezbytnou podmínku 

udržování přátelských vztahů mezi státy a přispívá k rozvoji mezinárodní 

spolupráce. OSN v této rezoluci vyjadřuje vážné znepokojení nad množícími se 

případy porušování a nedodržování těchto právních norem, jelikož akty násilí proti 

cílům chráněným výše zmíněnými předpisy mohou vážně ovlivnit situaci na 

mezinárodní úrovni. Rezoluce všechny násilné akty proti osobám požívajícím 

mezinárodní ochrany rozhodně odsuzuje, projevuje nad nimi politování a naléhavě 

vyzývá všechny státy, aby dodržovaly a plnily zásady mezinárodního práva 

upravující imunity těchto osob (rezoluce zde výslovně uvádí normy upravující 

diplomatické a konzulární styky), přijaly nezbytná opatření s cílem účinněji 

zabezpečit jejich ochranu a na svém území zabránily nezákonné činnosti osob, 

skupin a organizací, které podněcují, vyvolávají, organizují nebo provádějí akty 

směřující proti bezpečnosti takovýchto misí a zástupců. Státy, které tak doposud 

neučinily, jsou rezolucí vyzývány, aby zvážily své přistoupení k relevantním 

mezinárodním úmluvám zabývajícím se ochranou diplomatických a konzulárních 

misí a jejich personálu. 
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Slabinou tohoto textu je ovšem fakt, že rezoluce Valného shromáždění OSN 

nejsou nadána právní závazností a jedná se tak pouze o jakési doporučení, byť 

oplývající vysokou morální autoritou.

2.6. Odpovědnost hostitelského státu za porušení povinností 

zakotvených diplomatickým právem

Jak již bylo zmíněno výše, k historicky nejzásadnějšímu porušení povinností 

vztahujících se k cizím zastupitelským úřadům přijímajícím státem došlo při 

napadení amerického velvyslanectví a konzulátu v Teheránu v letech 1979 až 1981. 

Daný případ není významný pouze z hlediska jeho rozsahu, ale zejména tím, že na 

jeho základě Mezinárodní soudní dvůr významně přispěl k sjednocení výkladu 

v otázkách odpovědnosti států za porušování povinností zakotvených 

diplomatickým právem tím k a rozvoji mezinárodního práva v této oblasti.

Tato velmi známá aféra táhnoucí se několik měsíců začala 4. listopadu 1979, 

kdy se před budovou americké ambasády v Teheránu konala demonstrace. Během ní 

do areálu zastupitelského úřadu pronikla skupina několika set ozbrojených 

demonstrantů, kteří se nejprve pokusili podpálit archiv mise a poté postupně 

obsadili všechny budovy velvyslanectví a konzulátu. Členové diplomatického a 

konzulárního personálu byli zadrženi jako rukojmí a spolu s nimi přes padesát

amerických státních příslušníků. Propuštění rukojmích bylo podmíněno vydáním 

íránského šáha, který byl při předchozím politickém převratu svržen a uprchl do 

USA. Nakonec se rukojmí podařilo osvobodit až po několika měsících, kdy se USA, 

po několika nezdařilých akcích, rozhodly přistoupit k razantnímu kroku a 

zablokovaly Íránu veškeré dispozice s jeho majetkem v amerických bankách. 

Rukojmí tak byli propuštěni po 444 dnech dne 20. ledna 1981. Íránské bezpečnostní 

složky se po celou dobu incidentu nijak nesnažily vzniklou situaci řešit a proti 

evidentnímu porušení nedotknutelnosti mise vůbec nezasáhly. Nejvyšší orgány 

íránského státu naopak obsazení ambasády výslovně schválily s odůvodněním, že 

americké velvyslanectví představuje špionážní buňku na území jejich státu 

podněcující spiknutí proti islámskému hnutí a nezaslouží si tak ochranu podle 

mezinárodního práva.

USA věc bezodkladně předložily Mezinárodnímu soudnímu dvoru (již 29. 

listopadu 1979) a 7. dubna 1980 přerušily s Íránem diplomatické styky. Dne 24. 
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května 1980 MSD rozhodl, že samotné útoky nemohou být íránskému státu 

přičítány. Povinností Íránu však bylo neprodleně po útocích podniknout veškerá 

možná opatření, aby bylo zjevným zásahům do nedotknutelnosti místností, archivu a 

personálu mise zabráněno. Íránské bezpečnostní složky se ale prý nikterak nesnažily 

vniknutí demonstrantů do budov ambasády zabránit, natož okupaci ukončit, a íránští 

představitelé kromě schválení daných činů odmítli se zástupci Spojených států 

jakkoli jednat. Prvotní pasivita íránské vlády, stejně tak jako pozdější schválení celé 

záležitosti je jednoznačným porušením článku 22 Vídeňské úmluvy o 

diplomatických stycích. Soud téměř jednomyslně rozhodl, že jestliže útočníci 

jednali s jeho souhlasem, je íránský stát povinen za jejich činy nést mezinárodní 

odpovědnost a nahradit způsobené škody. Otázka kompenzace byla nakonec 

vyřešena dohodou dne 12. března 1981 za zprostředkování Alžíru.

Rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora v této kauze lze považovat za 

významný precedens v oblasti mezinárodního práva veřejného. MSD v něm 

zdůraznil zásadní důležitost nedotknutelnosti diplomatického sboru a budov misí 

pro fungování celého mezinárodního společenství, urovnávání sporů mezi jeho 

členy mírovou cestou a fakt, že výsadám a imunitám na straně jedné odpovídá 

povinnost přijímajícího státu zajistit diplomatickým pracovníkům a misím 

nedotknutelnost garantovanou jí diplomatickým právem na straně druhé. V případě 

nesplnění této povinnosti bude hostitelský stát za svou nečinnost zásadně nést 

mezinárodněprávní odpovědnost a bude povinen nahradit vysílajícímu státu 

způsobené škody. Jednání Íránu bylo klasifikováno jako hrubé porušení norem 

mezinárodního práva mimo jiné i proto, že v případě tvrzené špionáže nevyužil 

žádných legálních nástrojů obrany jako je např. prohlášení některých osob za 

persona non grata nebo přerušení diplomatických vztahů s vysílajícím státem, místo 

toho svou nečinností dovolil útočníkům vniknout do prostor mise a držet cizí 

diplomaty jako rukojmí, toto jednání schválil a záměrně nechal pokračovat za 

účelem vytváření nátlaku na USA.

Předmětný rozsudek MSD je zásadní i proto, že tribunál se zde zabýval také 

odpovědností států za jednání teroristických skupin v obecné rovině a přispěl tak 

k stabilizaci těchto pravidel v rámci mezinárodního práva veřejného. V případě 

státního terorismu, kdy je protiprávní násilí prováděno či přímo podporováno vládou 
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nějakého státu proti občanům jím ovládaného území, je akt násilí vždy přičitatelný 

státu jako subjektu mezinárodního práva, jenž za něj ponese mezinárodněprávní 

odpovědnost. Státu se obecně nepřičítají aktivity soukromých osob, výše zmíněná 

situace, kdy stát uzná a přijme jednání daných subjektů za vlastní, však představuje 

výjimku.76 Ne všechny situace zakládající odpovědnost státu za protiprávní chování

soukromých osob tak musí spočívat v aktivním jednání státu. Obecná mezinárodně-

právní odpovědnost státu vzniká i v případě, že orgány státu „pouze“ tolerovaly 

nebo ignorovaly protiprávní aktivity soukromých osob, resp. neučinily žádná 

preventivní opatření proti spáchání takového aktu anebo nezakročily následně proti 

osobám, jež tento čin spáchaly. Stát tak není odpovědný přímo za akt spáchaný 

soukromými osobami, ale ponese odpovědnost za umožnění spáchání a pokračování 

protiprávního aktu a za jeho nepotrestání. V dané kauze proto MSD shledal, že 

samotné útoky nemohou být íránskému státu přičteny, ale jelikož bylo povinností 

Íránu neprodleně po útocích podniknout veškerá možná opatření k odstranění tohoto 

protiprávního stavu, ale místo toho došlo k jeho schválení ze strany orgánů státu –

jednali útočníci se souhlasem íránského státu a ten je proto povinen za jejich činy 

nést mezinárodněprávní odpovědnost a nahradit USA způsobené škody. Pokud stát 

aktivity soukromých osob podporuje, ale přímo je neřídí, bude odpovědný za 

protiprávní akt, který zamýšlel vyvolat, ale ne za individuální protiprávní akty 

soukromých osob, jež nemohl přímo ovlivnit (excesy). V případě, že protiprávní 

násilné akce nejsou řízeny či kontrolovány konkrétním státem, jednání daných 

teroristických skupin nebo jednotlivců mu tak není možno přičítat a hrozí zde 

maximálně odpovědnost za spoluúčast,77 nebo za opomenutí v souvislosti 

s teroristickým útokem (kterým bývá nejčastěji nezajištění náležité ochrany cizího 

diplomatického zástupce, který se stal objektem teroristického činu).78

                                                

76 Viz například Čepelka Č. – Šturma P. – Bílková V., Kodifikace a rozvoj mezinárodního práva, s. 
105.

77 David zde jako příklad uvádí odpovědnost Afghánistánu za teroristické akce hnutí Taliban, jež 
bylo de facto vládním hnutím a používalo afghánské území jako základnu. David V. – Sladký P. 
– Zbořil F., Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou, s. 355.

78 Podrobněji k odpovědnosti státu za protiprávní jednání viz například Čepelka Č. – Šturma P. –
Bílková V., Kodifikace a rozvoj mezinárodního práva, s. 103 a n.; Scheu H. Ch., Pojem 
odpovědnosti v mezinárodním právu; David V. – Sladký P. – Zbořil F., Mezinárodní právo 
veřejné s kazuistikou, s. 355 a n. či Seidl-Hohenveldern I., Mezinárodní právo veřejné, s. 307 a n.
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 Další významný případ porušení zásady nedotknutelnosti místností mise, 

tentokrát však z nedávné doby, se odehrál v Libyi v září roku 2012. Americký 

velvyslanec Christopher Stevens a další tři Američané zde zemřeli poté, co několik 

desítek ozbrojenců zaútočilo na americký konzulát v Benghází. Domnělým 

důvodem k napadení měl původně být amatérský film natočený údajně v Americe 

hanobící proroka Mohameda. K útoku se však nakonec přihlásila odnož Al-Káidy, 

přičemž mělo jít o odvetu za smrt jednoho z jejích vysoce postavených členů.79

V daném případě však odpovědnost Libye za předmětné útoky dovozena nebyla, 

neboť nebylo prokázáno, že by se jako hostitelský stát dopustila porušení zásady 

due dilligence a nesnažila se všemi dostupnými prostředky bezpečnost cizích 

zastupitelských úřadů na svém území zajistit. Závěry speciální vyšetřovací komise, 

kterou nechala zřídit tehdejší ministryně zahraničních věcí USA Hillary Clinton, 

naopak ukázaly především na závažná pochybení na straně vysílajícího státu. Dle 

velmi kritické zprávy americké ministerstvo zahraničí zcela selhalo v zajišťování 

bezpečnosti svých konzulárních a diplomatických misí v Libyi, nereagovalo na 

opakovaná hlášení svých diplomatů týkající se zhoršené bezpečnostní situace v zemi 

a ochranu svých zastoupení ponechalo pouze na lokálních milicích, které v relativně 

nově ustaveném státě suplovaly funkci policie. Po zveřejnění předmětné zprávy 

několik představitelů ministerstva rezignovalo.80 Libyjský prezident Mohammed el-

Megarif teroristické útoky odsoudil jako zbabělé a Spojeným státům se za ně 

omluvil. V oficiálním prohlášení vyjádřil soustrast všem pozůstalým obětí, přislíbil 

dopadení a potrestání pachatelů a vyslovil přání ohledně zachování blízkých vztahů 

s USA.81 Jeho americký protějšek v reakci na tento incident nařídil posílit 

bezpečnostní opatření u všech amerických zastupitelských úřadů ve světě.82

3. Vrcholní státní představitelé jako cíle teroristických útoků

Státní orgány jsou na území své země chráněny domácími právními předpisy,

avšak při pobytu na půdě cizích států při výkonu svých mezinárodních povinností se 

                                                

79 http://zpravy.idnes.cz/reziser-protiislamskeho-filmu-zatcen-dxu-
/zahranicni.aspx?c=A120915_165335_zahranicni_ts.

80 http://www.factmonster.com/ipka/A0107722.html.
81 http://www.nj.com/news/index.ssf/2012/09/us_ambassador_to_libya_3_other.html.
82 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/195756protesty-muslimu-pokracuji-usa-vyslaly-k-libyi-

valecne-lode/.
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jim dostává ochrany podle obecných mezinárodně-právních norem. Zajištění osobní 

nedotknutelnosti na území cizího státu je pro všechny vrcholné státní představitele 

ze strany přijímající země samozřejmostí.83

Jak již bylo naznačeno výše v rámci rozboru možných motivací teroristů, jsou 

vysocí státní představitelé oblíbenými terči útoků zejména proto, že zasažení 

takovéto společensky exponované osoby, jakožto reprezentanta určitého 

společenského či politického proudu, by za využití strachu ve společnosti mohlo 

sloužit jako vážné odstrašující poselství. Teroristé si od podobných atentátů slibují 

zejména možné odrazení tvůrců a vykonavatelů státní politiky od stávajícího 

směřování vnitřní, ale především vnější politiky dotčené země a vynucení její 

změny.84 Stranou nelze ponechat ani snahu o demonstraci síly ze strany 

teroristických uskupení. Jako bonus si útočníci mohou navíc vychutnat téměř 

zaručený zájem všech světových médií a využít ho k propagandě a upozornění na 

své cíle.

V sedmdesátých letech 20. století se mezinárodní terorismus začal ve zvýšené 

míře, zejména na území Latinské Ameriky, projevovat únosy vrcholných státních 

představitelů, především diplomatických zástupců cizích států. I přes nesporný 

úspěch Vídeňské úmluvy o diplomatických misích (1961) a Vídeňské úmluvy o 

konzulárních misích (1963) začalo být zjevné, že pouze tyto dvě úmluvy samy o 

sobě problém s únosy mezinárodně chráněných osob nevyřeší.85 Ačkoli se na tento 

fenomén jako první pokusila zareagovat Úmluva o předcházení a trestání 

teroristických činů, provedených ve formě trestných činů proti osobám a s tím 

spojeným vydíráním, které mají mezinárodní dosah přijatá dne 2. února 1971 na 

půdě OAS (podrobnější rozbor dané úmluvy viz níže), které se podařilo přispět ke 

snížení počtu únosů a teroristických útoků na diplomaty v Latinské Americe, trestné 

činy tohoto typu se mezitím již stačily rozšířit do zbytku světa.86

                                                

83 Čepelka Č. – Šturma P., Mezinárodní právo veřejné, s. 449.
84 David V. – Malacka M., Fenomén mezinárodního terorismu, s. 93.
85 Barker J. C., Protection of Diplomatic Personnel, s. 99.
86 Útoky tohoto typu se jen mezi lety 1970 a 1971 odehrály například ve Španělsku, Kanadě a 

Turecku. Blíže viz Barker J. C., Protection of Diplomatic Personnel, s. 6.
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3.1. Úmluva o zabránění a trestání trestných činů proti osobám 

požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických 

zástupců

Množící se případy útoků na vrcholné státní představitele a nedokonalá

spolupráce na mezinárodním poli při jejich potírání vedly na půdě OSN v New 

Yorku dne 14. prosince 1973 k přijetí Úmluvy o zabránění a trestání trestných činů 

proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců (tzv. 

Newyorská úmluva), která vstoupila v platnost dne 20. února 1977 po ratifikaci 22 

státy.

V průběhu diskusí v rámci Komise OSN pro mezinárodní právo byli někteří 

členové původně toho názoru, že by bylo vhodnější pokusit se zabezpečit ochranu 

proti teroristickým činům obecně. Tento náhled na věc však, zřejmě v souvislosti se 

selháním řady obdobných pokusů v minulosti, nebyl všeobecně přijímán, a proto se 

projekt omezil (v souladu s rezolucí č. 2780 (XXVI) z 3. prosince 1971) „pouze“ na 

protiprávní jednání spáchaná proti diplomatům a jiným osobám požívajícím zvláštní 

ochrany na základě mezinárodního práva.87 Jedná se tak o další sektorovou 

protiteroristickou mezinárodní úmluvu sjednanou na půdě OSN, která staví na 

úspěších předchozích konvencí v oblasti výsad a imunit, jakými jsou především 

Vídeňské úmluvy o diplomatických a konzulárních stycích.88 Od přijetí úmluvy 

zacílené proti teroristickým útokům na mezinárodně chráněné osoby si její tvůrci 

slibovali právě prohloubení a praktické uplatnění zásad osobní nedotknutelnosti a 

speciální ochrany vyjádřených ve výše zmíněných starších konvencích.89

V rezoluci č. 3166 (XXVII), ke které byla úmluva připojena, Valné 

shromáždění OSN vyzdvihuje význam kodifikace a pokrokového rozvoje v dané 

oblasti a nezbytnost zajištění mezinárodní dohody o vhodných a účinných 

opatřeních k zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím 

                                                

87 David V. – Malacka M., Fenomén mezinárodního terorismu, s. 95; Green A. B., Convention on 
the Prevention and Punishment of Crimes Against Diplomatic Agents and Other Internationally 
Protected Persons: An Analysis, s. 703.

88 Wood M., Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally 
Protected Persons, including Diplomatic Agents, s. 1. Dostupné online na: 
http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/cppcipp/cppcipp.html.

89 Wood M. C., The Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against 
Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, s. 793.
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mezinárodní ochrany, se zřetelem k vážné hrozbě kterou takové činy představují pro 

normální mezinárodní vztahy mezi státy. Je zde znovu zdůrazněna důležitost 

pravidel mezinárodního práva týkajících se nedotknutelnosti a zvláštní protekce, 

která má být poskytnuta osobám požívajícím mezinárodní ochrany, a závazků států 

v této souvislosti, jenž mají být prostřednictvím této úmluvy účinněji 

uskutečňovány. Nejvíce diskusí však vyvolal článek 4 rezoluce, který stanoví, že 

„ustanovení připojené Úmluvy v žádném případě nemohou být na újmu výkonu 

zákonných práv na sebeurčení a nezávislost v souladu s cíli a zásadami Charty 

Organizace spojených národů a Deklarace zásad mezinárodního práva týkajících se 

přátelských vztahů a spolupráce mezi státy v souladu s Chartou Organizace 

spojených národů, národy bojujícími proti kolonialismu, cizímu panství, cizí 

okupaci, rasové diskriminaci a apartheidu.“ Toto ustanovení představuje jakýsi 

kompromis přijatý k zajištění podpory co největšího počtu států, tedy i těch, které 

vyslovily obavy, aby ustanovení Newyorské úmluvy nebylo možno zneužít jako 

nástroj k potlačování práva národů na sebeurčení a postihu národně-

osvobozeneckých hnutí.90 Dle Wooda však na druhou stranu daný článek nelze 

v žádném případě vykládat tak, že by umožňoval jakoukoli výjimku z pravidel 

zakotvených v úmluvě a snižoval tak její účinnost. Dojde-li proto k únosu či vraždě 

mezinárodně chráněné osoby, kdy pachatelem bude příslušník národně-

osvobozeneckého hnutí, bude tento zločin spadat pod Newyorskou úmluvu a 

členské státy budou muset postupovat podle jejích příslušných ustanovení.91

Úmluva o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím 

mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců v podstatě nepřináší nijak 

převratně novou úpravu, spíše se snaží z obecně platných pravidel vytřídit ta, 

konkrétně se vztahující k osobám reprezentujícím svůj stát navenek a z tohoto titulu 

požívajícím mezinárodní ochrany a souhrnně kodifikovat danou oblast 

s přihlédnutím ke všem jejím specifikům. Preambule úmluvy hovoří o naléhavé 

potřebě přijmout vhodná a účinná opatření k zabránění a trestání trestných činů proti 

                                                

90 Green A. B., Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Diplomatic 
Agents and Other Internationally Protected Persons: An Analysis, s. 725; Wood M. C., The 
Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected 
Persons, including Diplomatic Agents, s. 798.

91 Wood M. C., The Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against 
Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, s. 798.
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osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců, zejména 

proto, že takovéto akty, kromě ohrožení bezpečnosti daných osob, představují 

vážnou hrozbu zachování normálních mezinárodních vztahů, které jsou nezbytné 

pro spolupráci mezi státy. Jako předloha pro sepsání Newyorské úmluvy posloužily 

zejména dvě dříve přijaté mezinárodní protiteroristické konvence – Úmluva o 

potlačení protiprávního zmocnění se letadel (Haagská úmluva, 1970) a Úmluva o 

potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví 

(Montrealská úmluva, 1971), které obě stojí na principu „vydat nebo soudit“ (aut 

dedere aut judicare).92 Newyorská úmluva sestává z dvaceti článků, přičemž její 

operativní část je obsažena v článcích 2 až 11.

3.1.1. Osoby požívající mezinárodní ochrany

Ve svém článku 1 Newyorská úmluva vymezuje skupinu osob, na něž se její 

ochrana vztahuje, prostřednictvím definice pojmu „osoby požívající mezinárodní 

ochrany“. Jak zmiňuje Wood, tento pojem je nový a do přijetí předmětné úmluvy 

nebyl nikde jinde použit. Vychází z koncepce, dle které zde existují určité skupiny

osob, jimž mezinárodní právo přiznává zvláštní režim ochrany jdoucí nad rámec 

toho, co je jinak běžné pro ostatní populaci.93 Osobami požívajícími mezinárodní 

ochrany ve smyslu Newyorské úmluvy jsou hlava státu, předseda vlády a ministr 

zahraničních věcí a členové jejich rodin, kteří je doprovází – kdykoli jsou v cizím 

státě (článek 1 odst. 1 písm. a)) – a dále „zástupce nebo úřední osoba státu nebo 

úřední osoba či jiný zástupce mezinárodní organizace mezivládní povahy, který 

v době a na místě spáchání trestného činu proti němu, jeho úředním místnostem, 

jeho soukromému obydlí nebo jeho dopravním prostředkům, je oprávněn požívat 

v souladu s mezinárodním právem zvláštní ochrany proti jakémukoli útoku proti 

jeho osobnosti, svobodě nebo důstojnosti, jakož i členové jeho rodiny žijící s ním 

v jeho domácnosti“ (článek 1 odst. 1 písm. b)). Z výše uvedeného vyplývá, že 

úmluva rozeznává dvě kategorie chráněných osob – první, kam spadají osoby, které 

tradičně hrají zásadní roli v mezinárodních vztazích, jimž úmluva zaručuje ochranu 

kdykoli jsou z jakéhokoli důvodu na území cizího státu, a druhou, týkající se osob 

                                                

92 Wood M. C., The Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against 
Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, s. 791, 792.

93 Wood M. C., The Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against 
Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, s. 799.
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vyjmenovaných pod písmenem b), u kterých je nárok na speciální ochranu časově a 

místně omezen. V případě členů rodin hlav států, předsedů vlád a ministrů 

zahraničních věcí se úmluva vztahuje na všechny dané osoby, ne jen na ty, které 

samy o sobě požívají zvláštní ochrany dle norem mezinárodního práva.94

Ačkoli úmluva počítá s nedotknutelností osob, na které se vztahuje, sama o

sobě jim ji negarantuje. Jsou to naopak již existující normy mezinárodního práva, 

které dané subjekty začleňují do působnosti této úmluvy, jež se spíše než ochraně 

dotčených osob detailněji věnuje problematice prevence a postihu vyjmenovaných 

trestných činů.95 Oprávnění k požívání mezinárodní ochrany plyne především 

z Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích (1961), Vídeňské úmluvy o 

konzulárních stycích (1963), Úmluvy o zvláštních misích (1969) a Úmluvy o 

zastoupení států v jejich stycích s mezinárodními organizacemi univerzální povahy 

z roku 1975.

V článku 1 odstavci druhém Newyorské úmluvy pak nalézáme definici dalšího 

stěžejního pojmu dané konvence, kterým je „domnělý pachatel“. Za domnělého

pachatele je dle tohoto ustanovení nutno považovat jakoukoli osobu, vůči které 

existují dostatečné důkazy k tomu, aby bylo zcela zřejmé, že spáchala nebo se 

podílela na spáchání jednoho či více trestných činů vymezených v článku 2 úmluvy. 

Toto ustanovení bylo do Newyorské úmluvy, i přes jeho absenci v Haagské či 

Montrealské úmluvě, zakomponováno ke zdůraznění faktu, že ke spuštění celého 

systému postupů předvídaných předmětnou konvencí vůči určitému individuu je 

nutná existence dostatečných podkladů prokazujících spáchání některého z trestných 

činů, na které se tato úmluva vztahuje, danou osobou.96

3.1.2. Činy postihované dle Newyorské úmluvy

Materiální rozsah působnosti Newyorské úmluvy je vymezen v jejím článku 2, 

podle kterého je každý členský stát povinen stanovit přiměřené tresty s přihlédnutím 

k jejich závažnému charakteru za trestné činy vraždy, únosu nebo jiného útoku proti 

                                                

94 Wood M. C., The Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against 
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osobnosti nebo svobodě osoby požívající mezinárodní ochrany; násilného útoku 

proti úředním místnostem, soukromému obydlí nebo dopravním prostředkům osoby 

požívající mezinárodní ochrany, který může ohrozit její osobnost nebo svobodu; 

hrozby jakéhokoliv takového útoku; pokusu o jakýkoli takový útok a účastenství na 

něm. Z daného ustanovení vyplývá, že přesný rozsah aplikace Newyorské úmluvy 

bude záležet na samotných definicích vyjmenovaných trestných činů v rámci 

národních právních řádů jednotlivých členských států, které se mohou v různých 

právních systémech drobně odlišovat.97 Autoři se nicméně shodují, že rozsah 

působnosti Newyorské úmluvy je vymezen poměrně jasně, zahrnuje většinu – ne li 

všechny – myslitelné projevy terorismu namířené na diplomaty a v praxi by různé 

národní definice trestného činu „vraždy“ či „únosu“ neměly představovat problém, 

neboť se jedná o tak základní trestné činy, že se dá předpokládat, že jejich definice 

v rámci různých právních řádů budou víceméně odpovídat. K překlenutí případných 

odchylek nadto slouží klauzule „nebo jiného útoku proti osobnosti nebo svobodě 

osoby požívající mezinárodní ochrany“.98

Aby byly naplněny požadavky Newyorské úmluvy, k danému jednání vždy 

musí dojít úmyslně. Znamená to, že nejen že z působnosti úmluvy jsou vyloučeny 

činy způsobené z nedbalosti, ale také, že pachatel musí předem vědět o statusu 

oběti. Pokud proto někdo na přechodu omylem srazí diplomata, nedopustí se 

trestného činu dle Newyorské úmluvy, ani kdyby věděl, že jde o mezinárodně 

chráněnou osobu. Pokud ale motorista ví, že jde o diplomata a úmyslně ho srazí, 

půjde zcela jistě o trestný čin definovaný v článku 2 Newyorské úmluvy. Ze spojení 

ustanovení článku 2 odst. 1 písm. b), který hovoří o „násilném útoku“ a odstavce 2 

téhož článku, jenž požaduje, aby za dané činy byly stanoveny tresty „s přihlédnutím

k jejich závažnému charakteru“ dále vyplývá, že musí jít o činy závažné povahy.99
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V původním návrhu úmluvy bylo v článku 2 odst. 1 písm. a) výslovně stanoveno, že 

se bude vztahovat na vraždy, únosy či „jiné závažné útoky“ namířené proti osobám

požívajícím mezinárodní ochrany. Slovo „závažný“ bylo však ve finální podobě 

Newyorské úmluvy vypuštěno z důvodu, že by zbytečně omezovalo rozsah aplikace 

úmluvy prostřednictvím zavedení prvku nejistoty. Útoky na mezinárodně chráněné 

osoby, které nejsou obdobně závažného charakteru jako vražda či únos, tak dle 

Newyorské úmluvy postihovány nebudou.100

Newyorská úmluva po signatářských státech nepožaduje vytvoření zvláštních

skutkových podstat trestných činů vztahujících se přímo k osobám požívajícím 

mezinárodní ochrany, ačkoli některé země k tomuto kroku mohou z politických 

důvodů přistoupit i přes to, že dané činy již v obecné rovině v rámci jejich právního 

řádu kriminalizovány byly.101 Odstavec 3 článku 2 připomíná, že kriminalizace 

jednání popsaných výše, nezbavuje státy povinnosti učinit všechna vhodná opatření 

k zabránění obdobným útokům.

3.1.3. Povinnost domnělého pachatele vydat nebo soudit

Jak již bylo zmíněno výše, je i Newyorská úmluva po vzoru svých předchůdkyň

postavena na zásadě „vydat nebo soudit“ (aut dedere aut judicare), která je klíčem 

k tomu, aby osoby podezřelé ze spáchání teroristických útoků proti chráněným 

osobám v postavení státních orgánů neunikly trestnímu procesu například pouhým 

útěkem za hranice. Pokud žádná ze zainteresovaných zemí neprojeví zájem o vydání 

domnělého pachatele, je stát, na jehož území se tato osoba nachází, povinen 

podrobit ji trestnímu stíhání podle vlastního práva bez ohledu na případný fakt, že 

teroristický útok nebyl spáchán na jeho území a ani domnělý pachatel ani oběť 

nejsou jeho státními příslušníky. Prvním krokem k naplnění této zásady výslovně 

zakotvené v článku 7 úmluvy je stanovení jurisdikce nad daným trestným činem. 

V souladu s ustanovením článku 3 je pro určení primární jurisdikce konkrétního 

                                                

100 Wood M. C., The Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against 
Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, s. 803.

101 Podrobněji viz Wood M. C., The Convention on the Prevention and Punishment of Crimes 
against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, s. 805 či Implementation 
Kits for the International Counter-Terrorism Conventions, Commonwealth Secretariat, Legal and 
Constitutional Affairs Division, Criminal Law Section, s. 124. Dostupné online na: 
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7B8AE4DB15-88A5-46F2-
8037-357DFF7D3EC1%7D_Implementation%20Kits%20for%20Counter-Terrorism.pdf.
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smluvního státu pro uvedené trestné činy rozhodující: (i) zdali byl čin spáchán na 

území tohoto státu nebo na palubě lodi nebo letadla v tomto státě registrovaného 

(princip teritoriality); (ii) zda je podezřelý státním příslušníkem tohoto státu, nebo 

má na jeho území trvalé bydliště (princip personality); nebo (iii) jestli je trestný čin 

spáchán proti osobě požívající mezinárodní ochrany, která má takové postavení 

v souvislosti s funkcemi, které vykonává jménem tohoto státu (princip ochrany).102

Wood v této souvislosti uvádí, že jakkoli je princip personality základním stavebním 

kamenem mezinárodního trestního práva, v praxi nebývá tento titul pro stanovení 

jurisdikce státy příliš využíván.103 Dle článku 3 odst. 2 je jurisdikce dále určena 

podpůrně, pokud se na území daného státu pachatel zdržuje a nebude vydán jinému 

státu podle výše uvedených kritérií. Stát, na jehož území se domnělý pachatel 

nachází, tak musí v dané situaci přijmout nezbytná opatření pro uplatnění své 

jurisdikce i v tom případě, že není státem, kde byl čin spáchán, ani domovským 

státem pachatele či oběti. Státy primární jurisdikce, které mají většinou na potrestání 

daného pachatele největší zájem, přitom mohou žádat o jeho vydání. Pokud 

dožádaný stát odmítne pachatele vydat, musí přistoupit k jeho trestnímu stíhání sám 

tak, aby v žádném případě neunikl spravedlnosti.104

Přestože již z názvu úmluvy vyplývá, že jejím cílem je přispět k zabránění 

stanoveným trestným činům proti mezinárodně chráněným osobám, stejně tak jako 

k jejich potrestání, jediné ustanovení věnující se prevenci nacházíme v článku 4, 

který zakotvuje závazek smluvních států spolupracovat za tímto účelem zejména 

prostřednictvím přijímání všech praktických opatření k tomu, aby na svém území 

zabránily přípravě ke spáchání takových trestných činů na svém území nebo mimo

ně. Článek 4 písm. b) dále obsahuje povinnost výměny informací a koordinace 

správních a jiných opatření za účelem zabránění páchání takovýchto trestných činů.

Článek 5 povinnost sdílet informace ještě konkretizuje, když smluvnímu státu, na 

jehož území byl spáchán trestný čin dle této úmluvy, ukládá povinnost vynaložit 

veškeré úsilí a oznámit všem zainteresovaným státům jemu dostupné relevantní 

                                                

102 Šturma P. – Nováková J. – Bílková V., Mezinárodní a evropské instrumenty proti terorismu a 
organizovanému zločinu, s. 19.

103 Wood M. C., The Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against 
Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, s. 808.

104 Green A. B., Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Diplomatic 
Agents and Other Internationally Protected Persons: An Analysis, s. 715.
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informace o osobě domnělého pachatele a jeho pohybu, oběti i okolnostech 

trestného činu. Pokud byla obětí osoba požívající mezinárodní ochrany, je třeba o 

události spravit smluvní stát, jehož jménem daná osoba vykonávala své funkce.

V následujících článcích úmluva zakotvuje povinnosti v rámci spolupráce států 

v oblasti pomoci s trestním řízením, poskytováním všech důkazů a především 

vydáváním pachatelů. Dle ustanovení článku 6 musí stát, na jehož území se 

domnělý pachatel zdržuje, pokud nabude přesvědčení, že to vyžadují okolnosti, 

učinit „v souladu se svým vnitrostátním zákonodárstvím přiměřená opatření, která 

zajistí přítomnost domnělého pachatele za účelem trestního stíhání nebo vydání“. V

případě, že vezme podezřelého ze spáchání trestného činu, na který se vztahuje tato 

úmluva, do vazby, má povinnost o tom (přímo nebo prostřednictvím tajemníka 

Organizace spojených národů) informovat státy primární jurisdikce, ostatní 

zainteresované státy, případně i mezinárodní organizaci, pokud daná osoba 

vykonávala své funkce jejím jménem. Green vyzdvihuje důležitost tohoto 

ustanovení zejména proto, že pokud stát, na jehož teritoriu se domnělý pachatel 

zdržuje, neučiní žádné kroky k tomu, aby zamezil jeho útěku, stanou se jakékoli –

byť sebelepší – normy pro potírání terorismu neúčinnými.105 Článek 6 odst. 2 pak 

zaručuje každé osobě, vůči které jsou přijímána opatření k zajištění její přítomnosti 

za účelem trestního stíhání či vydání, běžná konzulární práva. Článek 7, jenž 

představuje klíčové ustanovení celé úmluvy, zakotvuje povinnost smluvního státu, 

na jehož území se údajný pachatel nachází, jej buď v souladu s ustanovením článku 

8 úmluvy vydat, nebo jej podle zásady aut dedere aut judicare předat „bez 

jakýchkoli výjimek a neopodstatněných průtahů příslušným orgánům k trestnímu 

stíhání podle vlastního zákonodárství“. Barker však v této souvislosti prezentuje 

názor, že formulace tohoto článku není zcela ideální a že by absence jakýchkoli

pravidel, podle nichž by se státy měly rozhodovat, v jakých případech předloží věc 

vnitrostátním soudům, mohla ve svém důsledku znamenat nepotrestání pachatele 

například pro nedostatek důkazů.106 Dle Greena bude povinnosti předat údajného 

pachatele příslušným orgánům k trestnímu stíhání učiněno za dost již samotným 

vydáním dané osoby kompetentní autoritě (jež bude mít ve většině států soudní 

                                                

105 Green A. B., Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Diplomatic 
Agents and Other Internationally Protected Persons: An Analysis, s. 717.

106 Barker J. C., Protection of Diplomatic Personnel, s. 110.
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charakter), která posoudí danou situaci a rozhodne o případném trestním stíhání.

Rozhodnutí k trestnímu stíhání v konkrétní kauze nepřikročit tak nepředstavuje 

porušení tohoto závazku.107 Ustanovení článku 8 se pak zabývá vydáváním a 

prohlašuje veškeré trestné činy podle této úmluvy za činy podléhající vydání, a to i 

v případě, že dosud nebyly výslovně zahrnuty do některé ze stávajících extradičních 

smluv mezi smluvními státy. Při neexistenci jiné smlouvy může být za právní základ 

pro vydání ve vztahu k vyjmenovaným trestným činům považována i přímo tato 

úmluva. Účelem tohoto článku je zamezení problémům, které by mohly vyvstat při 

střetu rozdílných pravidel pro extradici zakotvených v národních právních řádech

jednotlivých signatářských států.108

Mírně úsměvné je v širším kontextu ustanovení článku 9, podle kterého se 

každé osobě, vůči níž se vede soudní řízení v souvislosti s některým z trestných činů 

postihovaných podle Newyorské úmluvy, „zaručuje spravedlivé projednání věci ve 

všech stádiích řízení.“ Jak však uvádí Green, výslovné zakotvení tohoto principu je 

jistě chvályhodné, nicméně v případě absentující definice „spravedlivého 

projednání“ je stejně ponecháno výlučně na výkladu jednotlivých států, co pod 

touto formulací chápou a tak to, co je považováno za spravedlivé v jedné zemi, 

nemusí být shodně nahlíženo v zemi jiné.109

Článek 12 upravující výjimku z ustanovení této úmluvy ve prospěch provádění 

smluv o azylu platných ke dni přijetí Newyorské úmluvy patřil mezi hojně 

diskutovaná ustanovení. Znalci mezinárodního práva se však shodují, že rozsah 

aplikace tohoto článku je ve skutečnosti velmi omezený. Výjimka dle článku 12 

může totiž ovlivnit pouze situaci vzniklou mezi stranami smluv o azylu platných ke 

dni 14. prosince 1973 (kterými jsou ve velké většině státy Latinské Ameriky), 

ostatních zemí se možnost odepření vydání domnělého pachatele s odkazem na 

právo azylu nikterak nedotkne. Dané ustanovení tak opět představuje jistý 

                                                

107 Green A. B., Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Diplomatic 
Agents and Other Internationally Protected Persons: An Analysis, s. 719.

108 Green A. B., Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Diplomatic 
Agents and Other Internationally Protected Persons: An Analysis, s. 720.

109 Green A. B., Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Diplomatic 
Agents and Other Internationally Protected Persons: An Analysis, s. 720, 721.
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kompromis, ke kterému Komise pro mezinárodní právo přistoupila s cílem zajistit 

Newyorské úmluvě co nejširší podporu ze strany států.110

Článek 13 Newyorské úmluvy upravuje mechanismus pro řešení případných 

sporů mezi státy týkající se jejího výkladu nebo provádění a stanoví, že: „Jakýkoli 

spor mezi dvěma či více smluvními státy týkající se výkladu nebo provádění této 

úmluvy, který nebude urovnán jednáním, bude na žádost jednoho z nich postoupen 

arbitrážnímu řízení. Jestliže do šesti měsíců ode dne žádosti o arbitráž se strany 

nedohodnou na organizaci arbitráže, může být spor předán na žádost kterékoli z 

těchto stran Mezinárodnímu soudnímu dvoru v souladu se Statutem Dvora.“ Daný 

mechanismus tak může být spuštěn na žádost jedné ze smluvních stran a měl by vést 

k rychlému urovnání sporu prostřednictvím nestranného rozhodce. Odstavec druhý 

daného článku však umožňuje smluvním státům se z daného ustanovení 

prostřednictvím výhrady vznesené při podpisu či ratifikaci Newyorské úmluvy 

vyvázat, což jeho účinnost v praxi velmi omezuje, neboť této možnosti do dnešního 

dne využilo na 40 zemí.111

3.1.4. Praktické dopady Newyorské úmluvy

Přestože rezoluce Valného shromáždění OSN, prostřednictvím které byla 

úmluva schválena, byla přijata širokým konsensem, ukázalo se, že státy nejsou příliš 

ochotné stávat se smluvními stranami Newyorské úmluvy a ke konci období, ve 

kterém byla úmluva otevřena k podpisu (tedy ke dni 31. prosince 1974), bylo 

smluvních stran jen 26. Do roku 1980 bylo signatářských států 41 a i přes množství 

útoků na mezinárodně chráněné osoby, které se odehrály mezi lety 1980 a 1990, se 

k úmluvě v této dekádě připojilo pouhých 33 nových států. Tak jako u ostatních 

                                                

110 Wood M. C., The Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against 
Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, s. 813 – 814; Green A. B., 
Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Diplomatic Agents and Other 
Internationally Protected Persons: An Analysis, s. 722.

111 Znění veškerých výhrad států je dostupné online na webových stránkách OSN: 
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=UNTSONLINE&tabid=2&mtdsg_no=XVIII-
7&chapter=18&lang=en#Participants. Československo bylo taktéž jedním ze států, které 
možnosti učinění výhrady k danému článku využili. Prezident Československé republiky 
Newyorskou úmluvu ratifikoval dne 30. června 1975 s prohlášením, že „Československá 
socialistická republika se nepokládá za vázánu ustanovením článku 13 odst. 1 Úmluvy a že v 
souladu se zásadou svrchované rovnosti států je k předložení každého jednotlivého sporu k 
arbitrážnímu řízení nebo Mezinárodnímu soudnímu dvoru nezbytný souhlas všech stran ve 
sporu.“ Dne 26. dubna 1991 však Československá vláda generálnímu tajemníkovi OSN 
oznámila, že svou výhradu k článku 13 odst. 1 učiněnou při ratifikaci odvolává.
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trestněprávních úmluv by nedostatečná podpora ze strany států ve vztahu k Úmluvě 

o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany 

včetně diplomatických zástupců byla zásadním problémem. Smysl režimu 

postaveného na zásadě aut dedere aut judicare totiž spočívá v zajištění toho, že 

v rámci mezinárodního společenství nezůstane žádné bezpečné útočiště pro 

pachatele dané trestné činnosti. S nedostatkem široké účasti států proto vždy klesá 

praktický dopad dané úmluvy. Až do počátku nového tisíciletí se proto úspěch 

Newyorské úmluvy nejevil nijak zvlášť oslnivě. V rámci rozboru možných příčin 

tohoto selhání Barker dospívá k názoru, že neochota států stávat se smluvními 

stranami úmluvy musí být zakořeněna hlouběji, než jen v argumentu, že Newyorská 

úmluva nepřináší žádnou převratně novou úpravu a že tato materie byla v minulosti 

již dostatečně zpracována jinými smluvními instrumenty mezinárodního práva. 

Pravděpodobnou příčinu vidí v tom, že úmluva v době svého přijetí přinesla nový 

systém založený na rozvoji mezinárodního trestního práva a požadovala po 

smluvních stranách provést úpravy i ve svém vnitrostátním zákonodárství.112

O opravdu široké podpoře můžeme ve vztahu k Newyorské úmluvě mluvit 

v podstatě až od útoků na Světové obchodní centrum dne 11. září 2001. Po těchto 

tragických událostech vzrostla všeobecná snaha států povzbuzovaná Valným 

shromážděním OSN o přistoupení k nejdůležitějším protiteroristickým úmluvám. 

V této době se Newyorská úmluva dočkala 70 nových podpisů, mezi signatáři byly i 

takové země jako Francie, Irsko, Lotyšsko či Malajsie.113 Ačkoli se do současné 

doby počet členských států Úmluvy o zabránění a trestání trestných činů proti 

osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců vyšplhal 

na 176 a úmluva se zdá být přínosem ve vztahu k útokům na diplomatické zástupce 

státu, její praktický význam pro postih zásadních teroristických útoků proti 

mezinárodně chráněným osobám bývá odborníky zpochybňován.114 Green však 

připomíná, že samotná existence Newyorské úmluvy v každém případě znamená 

                                                

112 Podrobněji viz Barker J. C., Protection of Diplomatic Personnel, s. 111 – 113.
113 Seznam všech ratifikací a přístupů k Newyorské úmluvě je dostupný online na webových 
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2&mtdsg_no=XVIII-7&chapter=18&lang=en#Participants

114 Barker J. C., Protection of Diplomatic Personnel, s. 113 a 128; Wood M., Convention on the 
Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including 
Diplomatic Agents, s. 3. Dostupné online na: http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/cppcipp/
cppcipp.html.



58

pozitivní krok vpřed v procesu zřizování určité formy mezinárodní kontroly nad 

teroristickými aktivitami.115

3.2. Úmluva o bezpečnosti personálu Organizace spojených 

národů a přidruženého personálu

Na Úmluvu o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím 

mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců navázala po více než dvaceti 

letech od jejího přijetí Úmluva o bezpečnosti personálu Organizace spojených 

národů a přidruženého personálu ze dne 9. prosince 1994, která se ustanoveními 

své předchůdkyně notně inspirovala a pokusila se prostřednictvím svých 29 článků 

alespoň v právní rovině zvýšit bezpečnost personálu aktivního při misích OSN.

Kvůli podobné materii obou úmluv bylo dokonce v úvodních stádiích jednání 

navrhováno věc řešit pouze vypracováním dodatku k Newyorské úmluvě, který by 

její působnost rozšířil i na personál OSN a přidružený personál. Tento přístup byl 

však v zápětí zavrhnut například i z důvodu, že samostatná úmluva bude mít větší 

symbolickou váhu a bude tak jasně sděleno potenciálním útočníkům, že 

mezinárodní společenství považuje útoky a jiné projevy násilí proti personálu OSN 

a přidruženému personálu za naprosto neakceptovatelné.116

Ačkoli se Úmluva o bezpečnosti personálu Organizace spojených národů a 

přidruženého personálu nevztahuje přímo na osoby v postavení orgánu státu, taktéž 

se věnuje ochraně specifické kategorie osob a vychází ve značném rozsahu 

z ustanovení Newyorské úmluvy. Osoby zapojené do misí OSN nadto jednají 

jménem celého mezinárodního společenství a útoky na ně se tak dotýkají všech 

států.117 Pro účely této práce proto považuji krátký rozbor i této úmluvy za užitečný 

zejména z hlediska posouzení vývoje práva v dané oblasti v období dvaceti let, které 

přijetí obou konvencí dělí. Diskuse nad ustanoveními pozdější úmluvy může dle 

mého názoru dobře posloužit ke zhodnocení účinnosti ustanovení Newyorské 

úmluvy.

                                                

115 Green A. B., Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Diplomatic 
Agents and Other Internationally Protected Persons: An Analysis, s. 728.

116 Bourloyannis-Vrailas M. C., The Convention on the Safety of United Nations and Associated 
Personnel, s. 560, 589.

117 Bourloyannis-Vrailas M. C., The Convention on the Safety of United Nations and Associated 
Personnel, s. 589.
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Úmluvu o bezpečnosti personálu Organizace spojených národů a přidruženého 

personálu, na jejímž ustavení se usneslo Valné shromáždění v roce 1993 v 

souvislosti s četnými útoky na zaměstnance OSN, z nichž mnohé měly za následek 

zranění či úmrtí, přijalo Valné shromáždění OSN v New Yorku dne 9. prosince

1994. Jménem České republiky byla úmluva podepsána dne 27. prosince 1995 a 

ratifikační listina ČR byla u generálního tajemníka OSN uložena dne 13. června 

1997. Úmluva o bezpečnosti personálu OSN a přidruženého personálu vstoupila 

v platnost dne 15. ledna 1999.

3.2.1. Materiální rozsah aplikace úmluvy

Materiální rozsah aplikace se při tvorbě úmluvy ukázal být nejsložitějším a 

nejkontroverznějším bodem jednání. Ve svém článku 1 úmluva definuje dvě 

kategorie osob, na které se vztahuje. Jedná se o „personál OSN“ a „přidružený 

personál“, přičemž právě nalezení shody ohledně osob spadajících do druhé skupiny

bylo velmi obtížné zejména kvůli nevoli některých států rozšířit ochranu 

poskytovanou úmluvou i na pracovníky nevládních organizací.118 Personálem OSN

rozumíme osoby najaté nebo přidělené generálním tajemníkem OSN jako členy

vojenských, policejních nebo civilních složek operace OSN a jiné úředníky či znalce 

pověřené určitým posláním, kteří jsou přítomni v úřední funkci v oblasti, kde je 

vedena operace OSN (článek 1 písm. a)). Operace OSN jsou však vždy komplexním 

počinem, do něhož jsou zapojeny i mnohé další subjekty, které, ačkoli se neúčastní 

dané operace v úzkém smyslu, vykonávají důležité funkce s ní spojené a jsou tak 

vystaveny stejnému nebezpečí jako personál OSN.119 Do působnosti této úmluvy 

byla proto přidána kategorie „přidružený personál“, kam dle článku 1 písm. b) 

spadají: (i) osoby přidělené vládou některého státu nebo mezivládní organizací se 

souhlasem příslušného orgánu OSN; (ii) osoby najaté generálním tajemníkem OSN 

nebo mezinárodní odbornou organizací systému OSN nebo Mezinárodní agenturou 

pro atomovou energii; a (iii) osoby přidělené humanitární nevládní organizací nebo 

agenturou po dohodě s generálním tajemníkem OSN nebo s mezinárodní odbornou 

                                                

118 Arsanjani M. H., Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel, Optional 
Protocol to the Convention on the Safety of United Naitons and Associated Personnel, s. 3. 
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Personnel, s. 565.



60

organizací systému OSN nebo s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii, za 

účelem provádění činností na podporu naplňování mandátu operace OSN. Z výše 

uvedeného vyplývá, že aktivity přidruženého personálu musí vždy sloužit 

k naplňování mandátu dané operace a být schváleny některým ze subjektů spadajících 

do systému OSN.

Další poměrně komplikovaná diskuse se odehrála i při definování operací, na 

které se budou ustanovení úmluvy vztahovat. Mnoho zástupců států zastávalo názor, 

že by nemělo jít o veškeré aktivity OSN, ale jen o ty, které s sebou nesou zvýšené 

riziko násilných útoků.120 Příliš úzké vymezení by však znamenalo podstatné snížení 

významu úmluvy. Dle přijatého kompromisu se úmluva podle svého článku 1 písm. 

c) vztahuje na „operaci ustavenou příslušným orgánem OSN v souladu s Chartou 

OSN a vedenou z moci a pod kontrolou OSN; i) tam, kde je účelem takové operace 

udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, nebo ii) tam, kde Rada 

bezpečnosti nebo Valné shromáždění pro účely této Úmluvy prohlásila, že existuje 

výjimečné ohrožení bezpečnosti personálu účastnícího se operace“. Pod ochranou

úmluvy tak budou všechny mírové operace schválené Radou bezpečnosti či Valným 

shromážděním OSN, pokud nejsou vyloučeny v souladu s ustanovením článku 2 odst. 

2. Pro všechny ostatní operace je vyžadováno speciální prohlášení o výjimečné 

nebezpečnosti akce. Toto omezení se stalo terčem kritiky ze strany některých států i 

sekretariátu OSN. Byly vyjádřeny obavy, že by mohlo docházet k situacím, kdy 

z politických důvodů Rada bezpečnosti ani Valné shromáždění nebudou ochotné 

takovýto status operaci přiznat a na druhou stranu státy, které do daných akcí vysílají 

své občany, se z domácích politických důvodů odmítnou podílet na aktivitách, které 

jsou veřejně prohlášeny za zvlášť riskantní. Dané obavy se ukázaly jako opodstatněné 

a nakonec vedly k přijetí Opčního protokolu k Úmluvě o bezpečnosti personálu OSN 

a přidruženého personálu (podrobněji viz níže).121

Dle ustanovení článku 2 odst. 2 jsou z působnosti úmluvy vyňaty operace OSN 

vedené z pověření Rady bezpečnosti jako donucovací akce podle kapitoly VII 
                                                

120 Arsanjani M. H., Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel, Optional 
Protocol to the Convention on the Safety of United Naitons and Associated Personnel, s. 3. 
Dostupné online na: http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/csunap/csunap.html.

121 Arsanjani M. H., Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel, Optional 
Protocol to the Convention on the Safety of United Naitons and Associated Personnel, s. 3. 
Dostupné online na: http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/csunap/csunap.html.
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Charty OSN, při nichž vystupují členové personálu jako kombatanti proti 

organizovaným ozbrojeným silám a vztahuje se na ně mezinárodní humanitární 

právo. Cílem tohoto ustanovení bylo vyloučit z působnosti úmluvy situace, kdy 

budou členové personálu OSN integrováni do ozbrojených sil jedné ze stran 

konfliktu a některé z těchto osob budou jakožto kombatanti zabity v boji.122

3.2.2. Práva a povinnosti smluvních států a OSN

Článek 3 se zabývá pravidly pro identifikaci osob, na které se konvence 

vztahuje. V průběhu jednání o znění úmluvy některé státy navrhovaly, aby všechen 

personál OSN a přidružený personál nosil viditelné identifikační znaky. Dle tohoto 

názoru by pak bylo prokazatelné, že si útočník vybral jako oběť danou osobu 

s plným vědomím, o koho se jedná. Popsaný přístup byl nakonec zavrhnut, protože 

se již dříve ukázalo, že jednotky OSN nejsou v souladu s původním přesvědčením 

mezinárodního společenství přijímány všemi stranami zapojenými do konfliktu 

výlučně kladně a personál OSN se začal čím dál častěji stávat předmětem útoků 

právě pro jeho zapojení do aktivit organizace. Snadná identifikace pracovníků OSN 

by tak v některých případech mohla naopak nahrávat teroristům a být bezpečnosti 

daných osob spíše na škodu.123 Článek 3 proto nařizuje veškerému personálu OSN a 

přidruženému personálu pouze povinnost nosit při sobě příslušné doklady 

totožnosti, kterými se budou moci v případě potřeby prokázat. Rozlišující označení 

ponesou vždy vojenské a policejní složky operace OSN a jejich vozidla, plavidla a 

letadla. Ostatní personál, vozidla, plavidla a letadla účastnící se operace OSN budou 

patřičně označena, „nerozhodne-li generální tajemník OSN jinak“.

Výsady a imunity chráněných osob jsou v úmluvě řešeny pouze nepřímo. Dle 

článku 4 úmluvy je každý hostitelský stát povinen co nejdříve uzavřít „dohodu o 

statutu operace OSN a veškerého personálu účastnícího se operace, včetně, mimo 

jiné, ustanovení o výsadách a imunitách vojenských a policejních složek operace“. 

Konvence však nikterak neřeší situace, kdy ke sjednání dané dohody mezi OSN a
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hostitelským státem nedojde – ať již z důvodu absence vládní autority v dané zemi 

či v případech, kdy OSN dohody s hostitelskými státy neuzavírá, jako jsou například 

operace podle kapitoly VII Charty OSN. Bourloyannis-Vrailas v této souvislosti 

vyjadřuje názor, že podrobné zapracování výsad a imunit jednotlivých skupin 

personálu do samotného textu úmluvy by jistě nebylo na škodu. Předmětný postoj

však nenašel potřebnou podporu u jednotlivých delegátů států z obavy ze 

zdlouhavých jednání, která by výrazně zpozdila práce na úmluvě.124 Jeden aspekt 

daného problému je nicméně v úmluvě řešen prostřednictvím článku 8, který 

stanoví, že: „Pokud platná dohoda o statutu sil nestanoví jinak, personál OSN nebo 

přidružený personál, který bude zajat nebo zadržen při výkonu svých povinností a 

bude určena jeho totožnost, nebude podroben výslechu a bude neprodleně propuštěn 

nebo vrácen orgánům OSN nebo jiným příslušným orgánům. Do jeho propuštění 

bude s takovým personálem zacházeno v souladu s všeobecně uznávanými normami 

lidských práv a zásadami a duchem Ženevských úmluv z roku 1949.“ Důležité je 

uvědomit si, že zmíněné ustanovení není přímo zacíleno na státy a je proto možné 

ho vykládat tak, že zavazuje i jakákoli individua a skupiny osob včetně teroristů.125

Tranzitní státy jsou pak podle článku 5 povinny usnadnit personálu OSN a 

přidruženému personálu nerušený průjezd včetně jeho vybavení do a z hostitelského 

státu. Na druhé straně pracovníci OSN, aniž by tím byly dotčeny jejich případné 

výsady a imunity nebo nároky vyplývající z jejich povinností, musí dbát zákonů a 

předpisů hostitelského a tranzitního státu a zdržet se akcí nebo činností 

neslučitelných s nestranným a mezinárodním charakterem jejich povinností (článek 

6). Mezi povinnostmi vyplývajícími z článku 6 a ustanoveními zakotvujícími osobní 

trestní odpovědnost přitom neexistuje přímá vazba. Pachatel útoku na personál 

chráněný úmluvou se tak v žádném případě nemůže úspěšně dovolávat toho, že oběť 

porušila daná pravidla či jednala ultra vires.126

Článek 7 tvořící základní stavební kámen úmluvy sestává ze tří odstavců, 

z nichž dva jsou přímo adresovány státům. Odstavec 1 je však psán v pasivu a lze ho 
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vykládat tak, že zavazuje nejen signatářské státy, ale i jednotlivce a skupiny osob –

tedy i teroristy. Podle tohoto odstavce se personál OSN a přidružený personál, jeho 

vybavení a objekty „nestanou cílem útoku nebo jakékoliv akce bránící výkonu jejich 

mandátu.“ Odstavce 2 a 3 pak ukládají smluvním stranám povinnost přijmout 

„všechna příslušná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany personálu OSN a 

přidruženého personálu“, zejména podniknout veškeré kroky k zajištění jejich 

ochrany, přičemž jsou podle potřeby povinny spolupracovat s OSN a ostatními 

státy, které jsou smluvními stranami, zvláště v případech, kdy hostitelský stát není 

schopen sám přijmout požadovaná opatření.

V rámci definic skutkových podstat trestných činů či pravidel pro stanovení 

jurisdikce jednotlivých států se tato úmluva příliš neliší od o téměř dvacet let starší

Newyorské úmluvy. Dle článku 9 se tak Úmluva o bezpečnosti personálu OSN a 

přidruženého personálu vztahuje na úmyslné spáchání: (i) vraždy, únosu nebo jiného 

útoku proti osobě člena personálu OSN nebo přidruženého personálu nebo jeho 

svobodě; (ii) násilného útoku proti úředním místnostem, soukromému obydlí nebo 

dopravnímu prostředku člena personálu OSN nebo přidruženého personálu, který by 

mohl ohrozit jeho osobu nebo svobodu; a (iii) hrozby takového útoku s cílem 

donutit fyzickou nebo právnickou osobu k nějakému jednání nebo ke zdržení se 

nějakého jednání. Oproti Newyorské úmluvě je trestnost hrozby danými činy 

podmíněna motivací donutit někoho k určitému jednání. Jedná se opět o kompromis, 

který byl vyvolán námitkami některých států, že dle většiny úmluv o vydávání musí 

být daný čin dostatečně závažný, aby jeho pachatel podléhal vydání – což by 

nemusel být případ pouhého vyhrožování útokem na personál OSN.127 Trestný je i 

pokus a účastenství ve vztahu k výše uvedeným činům. V případě účastenství je 

definice v této úmluvě podrobněji rozvedena než ve starší konvenci a zahrnuje 

spáchání činu „představujícího spolupachatelství takového útoku nebo pokusu o 

spáchání takového útoku nebo organizování takového útoku nebo vydání příkazu ke 

spáchání takového útoku jiným osobám“. Tato formulace byla zvolena, jelikož 

některé delegace států považovaly za prospěšné na tomto místě explicitně vyjádřit, 

že osoby, které dané činy vymyslí nebo se na jejich spáchání jakkoli podílí, budou 
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dle úmluvy nahlíženi jako pachatelé trestného činu.128 Stejně jako v případě 

Newyorské úmluvy musí být čin spáchán úmyslně. Jelikož ne všechen personál, na 

který úmluva dopadá, má povinnost nosit viditelné identifikační znaky, bude úmysl 

v tomto smyslu většinou nutno dokazovat před soudem.129

Úmluva o bezpečnosti personálu Organizace spojených národů a přidruženého 

personálu vychází z principu aut dedere aut judicare, který byl rozvinut v dřívějších 

protiteroristických konvencích. Prvním krokem je kriminalizace jednání 

definovaných v úmluvě v rámci vnitrostátního práva signatářských států. Následuje 

stanovení jurisdikce – a to zejména u států, které mají na konkrétní zločin nějakou 

užší vazbu. Jurisdikce se bude dle článku 10 úmluvy určovat primárně podle 

principu teritoriality a personality. Oproti Newyorské úmluvě bylo navíc přidáno

ustanovení inspirované Úmluvou o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti 

námořní plavby z roku 1988. Podle jeho znění mohou smluvní strany stanovit svou 

jurisdikci rovněž nad jakýmkoli trestným činem dle této úmluvy, byl-li spáchán 

bezdomovcem s trvalým pobytem v daném státě, ve vztahu k občanovi tohoto státu 

nebo ve snaze přimět tento stát k nějakému jednání nebo zdržení se nějakého jednání 

(článek 10 odst. 2). V souladu s ustáleným pravidlem musí nadto svou jurisdikci 

stanovit každý stát, na jehož území se domnělý pachatel zdržuje, pokud se rozhodl ho 

nevydat (článek 10 odst. 4). Státy, které jsou stranami této úmluvy, jsou povinny 

k předcházení a potírání útoků na pracovníky OSN spolupracovat taktéž na poli 

prevence, výměny informací, vzájemné pomoci v trestních věcech a extradice. 

Článek 14 úmluvy obsahuje základ zásady aut dedere aut judicare. Podle něj je 

smluvní strana, na jejímž území se domnělý pachatel nachází, v případě, že tuto 

osobu nevydá, povinna věc bez jakékoli výjimky a neopodstatněných průtahů předat 

svým příslušným orgánům k trestnímu stíhání v řízení podle vlastního 

zákonodárství, přičemž tyto orgány musí rozhodovat stejným způsobem jako v 

případě běžného trestného činu závažného charakteru podle zákonodárství tohoto 

státu. Druhá věta předmětného ustanovení nemá předobraz v Newyorské úmluvě, 

ale je inspirována protiteroristickými konvencemi přijatými v mezidobí. Do textu 
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úmluvy byla přidána zejména proto, aby činy podle ní postihované nemohly být ve 

vztahu k extradici pokládány za trestné činy politické.130 Pro účely vydávání se 

trestné činy popsané v této úmluvě považují za trestné činy zahrnuté do stávajících 

extradičních smluv a smluvní strany této úmluvy jsou povinny začlenit dané činy do 

všech v budoucnu přijatých smluv o vydávání. Článek 17 Úmluvy o bezpečnosti 

personálu OSN a přidruženého personálu pak zaručuje osobám podezřelým či 

obviněným ze spáchání trestných činů podle této úmluvy spravedlivý proces a 

ochranu jejich práv.

V úmluvě nacházíme celkem šest pojistných ustanovení – pět z nich v článku 

20 a jedno v článku 21. Dle prvního z těchto pravidel: „Žádné z ustanovení této 

úmluvy nemá vliv na (…) platnost mezinárodního humanitárního práva a všeobecně 

uznávaných norem o lidských právech obsažených v mezinárodních instrumentech ve 

vztahu k ochraně operací OSN a personálu OSN a přidruženého personálu, nebo 

pokud jde o odpovědnost tohoto personálu dbát tohoto práva a norem“. Toto 

ustanovení nepřímo vyjadřuje, že pracovníci OSN vykonávající své funkce 

v bojových oblastech jakožto nekombatanti jsou plně chráněni normami 

humanitárního práva, na druhou stranu jsou však povinni se jimi taktéž řídit. Přesto, 

pokud by personál OSN dané normy porušoval, nezbavuje to útočníky trestněprávní 

odpovědnosti dle této úmluvy. V rámci pojistných ustanovení jsou dále zdůrazněna 

pravidla zabezpečující: (i) práva a povinnosti států v souladu s Chartou OSN udělit 

souhlas se vstupem osob na jejich území; (ii) povinnost personálu OSN a 

přidruženého personálu jednat v souladu s mandátem operace OSN – tedy potvrzení 

principu nevměšování se do vnitřních záležitostí států ze strany OSN; (iii) právo států 

dobrovolně vysílajících personál do operace OSN stáhnout tento personál z účasti na 

této operaci; (iv) právo na přiměřené odškodné v případě úmrtí, pracovní 

neschopnosti, zranění nebo nemoci způsobené službou v rámci peacekeepingu 

osobám dobrovolně vyslaným státy do operací OSN a (iv) právo jednat v sebeobraně.

Autoři se shodují, že praktické dopady některých z ustanovení nejsou zcela jasné, což 

                                                

130 Bourloyannis-Vrailas M. C., The Convention on the Safety of United Nations and Associated 
Personnel, s. 581.
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je případ zejména práva jednat v sebeobraně, kde bude záležet především na definici 

tohoto pojmu.131

Otázka řešení sporů je v této konvenci pojata naprosto shodně, jako je tomu 

v Newyorské úmluvě. Článek 22 dává signatářským státům i stejnou možnost učinit a 

případně odvolat výhradu k tomuto ustanovení. Článek 23 pak předvídá možnost 

svolání revizního zasedání k přezkoumání úmluvy a řešení problémů při její aplikaci.

Závažnou otázkou, která však v rámci prací na úmluvě nebyla vyřešena, je vázanost 

ustanoveními této úmluvy těch zemí, kde neexistuje centrální vláda či kde daná 

autorita není schopna efektivně vykonávat své funkce. Jak totiž vyplývá z úkolů misí 

OSN, takovéto situace mohou nastávat poměrně často. V rámci jednání bylo proto 

severskými státy navrhováno přijetí článku inspirovaného pravděpodobně 

ustanovením prvního dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám, který by 

umožňoval subjektům vykonávajícím faktickou kontrolu nad územím, kde jsou 

vedeny operace OSN, jednostranným prohlášením adresovaným generálnímu 

tajemníkovi OSN vyjádřit vůli být ustanoveními Úmluvy o bezpečnosti personálu 

OSN a přidruženého personálu s okamžitou účinností vázán. Ačkoli navrhované 

ustanovení výslovně vyjadřovalo rovněž, že dané prohlášení nebude mít žádné 

dopady na právní status předmětného subjektu ani dotčeného území, narazilo na 

obavy zbylých států, že by takový akt mohl být zneužíván k vynucení si uznání za 

vládu či za stát.132

3.2.3. Opční protokol

Po nabytí účinnosti Úmluvy o bezpečnosti personálu OSN a přidruženého 

personálu se ukázalo, že tento instrument nedokázal zastavit ani zmírnit útoky na 

předmětné chráněné osoby. Hlavní nedostatky úmluvy se ukázaly zejména 

v situacích, kdy se pracovníci OSN stali terči útoků při jejich misích ve státech, 

které úmluvu nepodepsaly a dále – jak bylo některými předvídáno – v souvislosti 

s operacemi, které k aplikaci úmluvy vyžadují prohlášení o výjimečném ohrožení 

                                                

131 Arsanjani M. H., Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel, Optional 
Protocol to the Convention on the Safety of United Naitons and Associated Personnel, s. 5; 
Bourloyannis-Vrailas M. C., The Convention on the Safety of United Nations and Associated 
Personnel, s. 583 a n.

132 Bourloyannis-Vrailas M. C., The Convention on the Safety of United Nations and Associated 
Personnel, s. 588.
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bezpečnosti personálu. Na zmíněné problémy zareagovalo Valné shromáždění OSN 

ve své rezoluci č. 57/28, kde generálnímu tajemníkovi doporučilo: (i) zahrnovat do 

všech současných i budoucích dohod mezi OSN a hostitelskými státy o statutu misí 

klíčová ustanovení Úmluvy o bezpečnosti personálu OSN a přidruženého personálu

(zejména pokud jde o státy, které nejsou smluvními stranami dané úmluvy); (ii) 

navrhovat Valnému shromáždění či Radě bezpečnosti případy, kde by dle jeho 

posouzení bylo vhodné učinit prohlášení o výjimečném ohrožení bezpečnosti 

personálu účastnícího se operace – a tím pádem z předmětného procesu udělat spíše 

jakési administrativní rozhodnutí oproštěné od všech politických vlivů; a (iii) 

vypracovat standardizované znění smlouvy uzavírané s nevládními organizacemi, ze 

kterého by bylo patrno, že daná nevládní organizace byla začleněna do operace OSN 

a její pracovníci se tak stali „přidruženým personálem“. Poslední z doporučení 

reagovalo na přetrvávající nechuť některých států poskytovat zvýšenou ochranu 

nevládním organizacím začleněným do mise OSN, neboť v mnoha případech nebylo 

lehké určit, kdo do skupiny přidruženého personálu patří. Na základě takto uzavřené 

smlouvy by generální tajemník byl napříště schopen sdělit konkrétnímu státu 

informace o tom, které nevládní organizace na jeho území v tomto postavení 

operují.133 Generální tajemník na požadavky Valného shromáždění zareagoval ve 

zprávě k rozsahu právní ochrany podle Úmluvy o bezpečnosti personálu OSN a 

přidruženého personálu A/58/187, kde nabídl řadu upřesnění, včetně návrhu 

standardizovaného ustanovení týkajícího se statutu nevládních organizací v rámci 

misí OSN.

Valné shromáždění OSN v rezoluci ze dne 15. září 2005, A/RES/60/1,

vyslovilo podporu myšlence rozšíření rozsahu právní ochrany personálu OSN a 

přidruženého personálu. Kvůli odporu rozvojových států byl nakonec zvolen přístup 

v podobě přijetí dodatkového protokolu k úmluvě tak, aby stávající text Úmluvy o 

bezpečnosti personálu OSN a přidruženého personálu zůstal nedotčen a změny se 

dotkly pouze těch smluvních stran úmluvy, které se rozhodly rovněž přistoupit k 

                                                

133 Podrobněji viz Arsanjani M. H., Convention on the Safety of United Nations and Associated 
Personnel, Optional Protocol to the Convention on the Safety of United Naitons and Associated 
Personnel, s. 5.
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protokolu.134 Opční protokol k Úmluvě o bezpečnosti personálu OSN a 

přidruženého personálu (dále jen Opční protokol) byl přijat rezolucí Valného 

shromáždění č. 60/42 ze dne 8. prosince 2005 v New Yorku. Jménem České 

republiky byl podepsán dne 20. září 2006. Z důvodu nedostatečné podpory pro 

rozšíření skupiny osob spadajících pod pojem „personál“, byla Opčním protokolem 

rozšířena pouze množina „operací OSN“ na které se bude úmluva nově vztahovat.135

Článek I Opčního protokolu vymezuje vztah mezi úmluvou a Opčním 

protokolem – ten úmluvu doplňuje a oba dva dokumenty mají být mezi smluvními 

státy Opčního protokolu chápány a vykládány jako jeden předpis. Hlavní meritorní

ustanovení představuje článek II odst. 1 Opčního protokolu, podle kterého budou 

smluvní státy tohoto protokolu uplatňovat úmluvu vedle operací definovaných 

v článku 1 písm. c) úmluvy též na všechny ostatní operace OSN spočívající v (i) 

poskytování humanitární, politické či rozvojové pomoci při budování míru a (ii) 

poskytování naléhavé humanitární pomoci (čl. II odst. 1 písm. a) a b)) Opčního 

protokolu). Takové operace se mají uskutečňovat na základě rozhodnutí OSN 

v souladu s Chartou OSN a provádět na základě pravomoci a pod kontrolou OSN. 

Řada delegací států již při pracích na úmluvě prosazovala, aby do jejího textu bylo 

zahrnuto ustanovení, že pod ochranu úmluvy nepatří jakékoli stálé úřady OSN, jako 

jsou například její ústředí či specializované agentury zřízené na základě dohody 

s OSN. Jelikož toto omezení v úmluvě chybí, byla daná myšlenka explicitně 

vyjádřena v článku II odst. 2 Opčního protokolu.136 Článek III Opčního protokolu 

upřesňuje ustanovení článku 8 úmluvy. Podle něj povinností smluvního státu 

nepodrobovat zajatý či zadržený personál OSN výslechu a neprodleně ho propustit 

nebo vrátit OSN nebude dotčeno právo státu uplatňovat své vnitrostátní zákony vůči

personálu OSN či přidruženému personálu, který porušuje jeho právní předpisy, 

pokud takové uplatňování nebude v rozporu s jakýmikoli mezinárodněprávními 

povinnostmi tohoto státu. Jelikož je však povinnost personálu OSN a přidruženého 

personálu dbát zákonů a předpisů hostitelského či tranzitního státu zakotvena již 

                                                

134 Podrobněji viz Arsanjani M. H., Convention on the Safety of United Nations and Associated 
Personnel, Optional Protocol to the Convention on the Safety of United Naitons and Associated 
Personnel, s. 6.

135 Arsanjani M. H., Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel, Optional 
Protocol to the Convention on the Safety of United Naitons and Associated Personnel, s. 6.

136 Arsanjani M. H., Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel, Optional 
Protocol to the Convention on the Safety of United Naitons and Associated Personnel, s. 7.
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v článku 6 úmluvy, úprava obsažená v Opčním protokolu dosavadní ochranu 

předmětných osob nijak nesnižuje.

Úmluva o bezpečnosti personálu OSN a přidruženého personálu spolu 

s Opčním protokolem představuje cenný právní instrument, který dává teroristům 

jasně najevo, že útoky na personál OSN a přidružený personál jsou trestnými činy a 

jako takové jsou zakázány. Bez dalšího však nemá potřebný odstrašující účinek. 

Povinnost zajistit bezpečnost chráněných osob byla uložena státům (zejména těm 

hostitelským), které se v případě dopadení domnělého pachatele musí zachovat dle 

zásady aut dedere aut judicare. Jako u všech ostatních právních instrumentů

založených na daném principu tak i zde závisí úspěch především na vůli států stávat 

se smluvními stranami těchto norem. Personál OSN a přidružený personál je však 

vystaven daleko většímu riziku než ostatní osoby chráněné mezinárodním právem, 

protože se v rámci výkonu svých funkcí často pohybuje na územích rozpadlých 

států, kde neexistuje autorita, která by byla schopna či ochotna zaručit plnění 

závazků vyplývajících z jakékoli úmluvy. I tak však přijetí úmluvy následované 

Opčním protokolem bezesporu představuje důležitý krok vpřed vedoucí k lepší 

ochraně dotčených osob.137

4. Ozbrojené složky státu

Zahraniční vojenské mise a jejich personál tvoří lákavý cíl pro teroristické 

útoky – a to z obdobných důvodů jako je tomu u vysokých státníků a 

zastupitelských úřadů. Roli zde hrají zejména snadná ztotožnitelnost ozbrojených 

složek s určitým státem či státy a veliká pozornost médií, která se upírá na všechny 

situace ve světě vyžadující účast vojenských sil.

Mezinárodní úmluva o potlačování teroristických bombových útoků ve svém 

článku 1 odst. 4 definuje „vojenské síly státu“ jako „ozbrojené síly státu 

organizované, cvičené a vybavené na základě vnitrostátního práva daného státu s 

prvořadým účelem národní obrany nebo bezpečnosti a osoby působící na podporu 

těchto ozbrojených sil a podléhající jejich formálnímu velení, řízení a 

                                                

137 Bourloyannis-Vrailas M. C., The Convention on the Safety of United Nations and Associated 
Personnel, s. 589.
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odpovědnosti.“138 Velitelé ozbrojených sil jsou v souladu s mezinárodním právem 

veřejným oprávněni zastupovat svůj stát jako jeho orgány v mezinárodněprávních 

vztazích pouze v oblasti jejich velení. Jako orgány státu tak vystupují jen ve vztahu 

k jim podřízeným vojenským oddílům a ve vojenských záležitostech spadajících pod 

jejich příslušnost. „Jsou proto například sice oprávněni uzavřít příměří, ale nikoli –

ať už by to bylo také v rámci smlouvy o příměří – přijmout politické nevojenské 

závazky jménem svého státu.“139 Fuchs však za státní orgány považuje i všechny 

ostatní příslušníky ozbrojených sil bez ohledu na hodnost, funkci či úkoly, které 

plní, jelikož „účast na vedení války formalizovaná členstvím v ozbrojených silách 

válčící strany“ jim dle jeho závěrů toto postavení propůjčuje.140

Za ozbrojený konflikt považujeme (i) všechny případy vyhlášené války nebo 

jakéhokoli jiného ozbrojeného konfliktu, i když válečný stav není některou ze stran 

uznáván; jakož i (ii) všechny případy částečné nebo úplné okupace celého území 

některé strany, i když se tato okupace nesetká s řádným vojenským odporem. Pro 

aplikovatelnost pravidel humanitárního práva není nutné formální vyhlášení války 

nebo uznání válečného stavu, rozhodující je pouze faktické započetí nepřátelství. 

Naplnění znaků ozbrojeného konfliktu je tak objektivní skutečností a nezávisí na 

subjektivním názoru strany konfliktu.141 Za mezinárodní ozbrojený konflikt proto 

považujeme situaci, kdy (i) ve vztazích mezi dvěma státy dojde k použití ozbrojené 

síly nebo (ii) kdy k použití ozbrojené síly sice vůbec nedojde, ale území jedné 

smluvní strany či jeho část byla fakticky vojensky obsazena jinou smluvní 

stranou.142

Pokud k teroristickým útokům na ozbrojené složky státu dojde v době míru, 

poruší tyto činy normy mezinárodního práva zakotvené zejména 

v protiteroristických úmluvách, jakož i vnitrostátní zákony jednotlivých dotčených 

států. Za trvání ozbrojeného konfliktu však může být situace složitější. V takovém 

případě útoky na ozbrojené složky státu totiž vždy nemusí představovat teroristické 

činy. Oproti mezinárodně chráněným osobám a diplomatickým či konzulárním 
                                                

138 Mezinárodní úmluva o potlačování teroristických bombových útoků přijatá 15. prosince 1997 
Generálním shromážděním OSN v New Yorku.

139 Seidl-Hohenveldern I., Mezinárodní právo veřejné : Zvláštní část, s. 193.
140 Fuchs J., Mezinárodní humanitární právo, s. 34.
141 Ondřej J. – Šturma P. – Bílková V. – Jílek D. a kolektiv, Mezinárodní humanitární právo, s. 40.
142 Fuchs J., Mezinárodní humanitární právo, s. 27.
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zastoupením států, které se terčem útoku nesmějí stát za žádných okolností, je 

situace ohledně ozbrojených složek státu podstatně komplikovanější. Humanitární 

právo143 regulující práva a povinnosti vyplývající z ozbrojených konfliktů totiž 

mimo jiné definuje subjekty, na které lze v rámci ozbrojeného konfliktu útočit 

legálně, jelikož právě tyto vymezené osoby (kombatanti) mají právo účastnit se bojů 

se všemi z toho vyplývajícími důsledky. K zodpovězení otázky, zdali je útok na 

ozbrojené složky státu teroristickým činem či nikoli, je proto nezbytné posoudit 

danou situaci z hlediska její případné protiprávnosti. Útok vedený proti legitimním 

cílům totiž v souladu s normami humanitárního práva za akt terorismu považovat

nemůžeme.

Humanitární právo, za jehož základ jsou považovány čtyři tzv. Ženevské 

úmluvy o ochraně obětí války144 (dále jen Ženevské úmluvy) spolu se dvěma 

                                                

143 Mezinárodní humanitární právo – dříve nazývané též válečné právo – je v nejužším smyslu 
souhrnem právních norem upravujících práva a povinnosti států za ozbrojených konfliktů (viz 
Pikna B., Mezinárodní terorismus a bezpečnost Evropské unie (právní náhled), s. 84). Základem 
humanitárního práva, a do poloviny 19. století také jeho jediným pramenem, byl mezinárodní 
obyčej, který vznikal za válečných konfliktů ze zachovávaných zvyklostí, jež postupně nabývaly 
obecné právní závaznosti. K rozsáhlé kodifikaci daných obyčejových norem došlo v letech 1899 
a 1907 na Haagských mírových konferencích. Za základ moderního humanitárního práva jsou 
však považovány čtyři tzv. Ženevské úmluvy o ochraně obětí války z roku 1949 spolu se dvěma 
dodatkovými protokoly z roku 1977.

144 Ženevské úmluvy na ochranu obětí válek byly sjednány na diplomatické konferenci konané v 
Ženevě od 21. dubna do 12. srpna 1949 a podepsány dne 12. srpna 1949. K nabytí jejich 
účinnosti došlo dne 21. října 1950. Pro Československou republiku nabyly čtyři Ženevské 
úmluvy mezinárodní účinnosti dnem 19. června 1951. Ženevské úmluvy nahradily mezi 
smluvními stranami předchozí právní úpravu v podobě starších konvencí. Podle článku 59 
Ženevské úmluvy o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli 
nahrazuje tato úmluva ve vztazích mezi smluvními stranami úmluvy ze dne 22. srpna 1864, ze 
dne 6. července 1906 a ze dne 27. července 1929; podle článku 58 Ženevské úmluvy o zlepšení 
osudu raněných, nemocných a trosečníků ozbrojených sil na moři nahrazuje tato úmluva ve 
vztazích mezi smluvními stranami X. Haagskou úmluvu ze dne 18. října 1907 o přizpůsobení 
zásad Ženevské úmluvy z roku 1906 na válku námořní; podle článku 134 Ženevské úmluvy o 
zacházení s válečnými zajatci nahrazuje tato úmluva ve vztazích mezi smluvními stranami 
úmluvu ze dne 27. července 1929 a podle článku 135 Ženevské úmluvy ze dne 12. srpna 1949 o 
zacházení s válečnými zajatci tato úmluva doplní ve vztazích mezi mocnostmi, které jsou vázány 
Haagskou úmluvou o zákonech a obyčejích pozemní války (ať již jde o úmluvu ze dne 29. 
července 1899 nebo o úmluvu ze dne 18. října 1907) a které jsou smluvními stranami Ženevské 
úmluvy ze dne 12. srpna 1949 o zacházení s válečnými zajatci, hlava II Řádu, připojeného k 
uvedeným Haagským úmluvám; a podle článku 154 Ženevské úmluvy o ochraně civilních osob 
za války tato úmluva doplní ve vztazích mezi mocnostmi, které jsou vázány Haagskou úmluvou o 
zákonech a obyčejích pozemní války (ať již jde o úmluvu ze dne 29. července 1899 nebo o 
úmluvu ze dne 18. října 1907) a které jsou smluvními stranami Ženevské úmluvy ze dne 12. 
srpna 1949 o ochraně civilních osob za války, části II a III Řádu, připojeného k uvedeným 
Haagským úmluvám.
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dodatkovými protokoly145 (označovanými často jako Dodatkový protokol I a 

Dodatkový protokol II) se rationae materiae, tedy svou věcnou působností, vztahuje

na situace ozbrojených konfliktů. Všechny ozbrojené konflikty však nemají 

jednotný právní rámec a pro určení souboru aplikovatelných norem je nutné dále 

rozlišovat mezi konflikty mezinárodními a vnitrostátními. Zatímco první skupina 

nepokojů je poměrně podrobně regulována146, ve druhém případě jsou strany 

nejčastěji vázány pouze tzv. humanitárním minimem obsaženým ve společném 

článku 3 Ženevských úmluv, ke kterému se pak u vnitrostátních konfliktů vyšší 

intenzity přidávají ustanovení Dodatkového protokolu II (viz níže). Právě rozlišení 

mezi danými dvěma režimy (ačkoli to v praxi může být značně nesnadné) je pro 

posouzení, zda útok na ozbrojené složky může představovat teroristický čin, 

zásadní. V případě ozbrojeného konfliktu, který nemá mezinárodní charakter, 

humanitární právo nezná kategorii osob označovaných jako kombatanti – nikdo tedy 

nepožívá privilegií spojených s tímto statusem, čili oprávnění bojovat a být zároveň 

legitimním cílem útoků. Rationae personae se normy humanitárního práva primárně 

vztahují na státy, práva a povinnosti však mohou nabývat i mezinárodní organizace 

a v omezeném rozsahu jednotlivci. Oproti jiným normám mezinárodního práva je 

však tento okruh tradičních subjektů rozšířen ještě o národně osvobozenecká hnutí, 

povstalce a Mezinárodní výbor červeného kříže.147 Z hlediska časového je rozsah 

aplikace humanitárního práva ohraničen počátkem ozbrojeného konfliktu přes 

faktické ukončení nepřátelství až do dosažení jeho mírového urovnání (aplikace 

rationae temporis), rationae loci se pak tyto normy budou vztahovat na území, které 

je kontrolováno některou z bojujících stran, bez ohledu na to, zda právě zde 

probíhají boje či nikoli.148

                                                

145 Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních 
ozbrojených konfliktů a Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně 
obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter byly v Ženevě přijaty dne 8. 
června 1977 a k nabytí jejich účinnosti došlo dne 7. prosince 1978. Jménem Československa byly 
oba Dodatkové protokoly podepsány v Bernu dne 6. prosince 1978 a jsou pro náš stát účinné od 
14. srpna 1990.

146 Na mezinárodní ozbrojené konflikty dopadají všechny čtyři Ženevské úmluvy, Dodatkový 
protokol I i veškeré smlouvy haagského práva. Blíže viz Ondřej J. – Šturma P. – Bílková V. –
Jílek D. a kolektiv, Mezinárodní humanitární právo, s. 41 a n.

147 Ondřej J. – Šturma P. – Bílková V. – Jílek D. a kolektiv, Mezinárodní humanitární právo, s. 39 a 
n., s. 66.

148 Podrobně viz Ondřej J. – Šturma P. – Bílková V. – Jílek D. a kolektiv, Mezinárodní humanitární 
právo, s. 37 a n., s. 357. 
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Největší teroristické útoky zacílené na vojenské cíle se odehrály v roce 1983 

v libanonském Bejrútu. Po izraelské invazi v roce 1982 byly do Libanonu vyslány 

mezinárodní mírové síly, které měly dohlížet na stahování poražených jednotek 

Organizace pro osvobození Palestiny. Největší kontingent poslaly do Libanonu 

Spojené státy, které si své ústředí založily na bejrútském mezinárodním letišti na 

jižním předměstí Bejrútu a Francie s ústředím v západní části Bejrútu. Dne 23. října 

1983 přibližně v 6.20 ráno prorazil kamion naložený výbušninami ostnatý drát 

obklopující areál bejrútského mezinárodního letiště, v němž se nacházela budova 

místního velitelství námořní pěchoty USA. Kamion následně prorazil několik 

dalších zátarasů a vjel přímo do vestibulu uvnitř budovy. Obrovský výbuch 

čtyřpatrovou budovu zcela zničil. Jen o dvě minuty později a šest kilometrů dále 

postihl podobný útok kasárny francouzských výsadkářů v západním Bejrútu. Zde 

sebevražedný atentátník způsobil explozi v podzemní garáži pod osmipatrovou 

budovou kasáren, která byla zcela srovnána se zemí. První útok si vyžádal celkem 

241 mrtvých amerických vojáků a jedná se tak o největší teroristický útok spáchaný 

proti americkým cílům v zahraničí vůbec. Druhý útok způsobil smrt 58 

francouzských výsadkářů. Dané útoky, které byly přičteny teroristické organizaci 

Hizballáh, vedly mimo jiné k urychlení stahování mezinárodních mírových sil 

z Libanonu. V letech 2001 až 2012 proběhlo před americkými soudy několik řízení 

ohledně civilních žalob podaných oběťmi či pozůstalými, v rámci kterých byla 

dovozena mezinárodní odpovědnost Íránu za předmětné činy z důvodu jeho přímé 

podpory Hizballáhu. Bylo totiž prokázáno, že samotné formování této organizace 

probíhalo pod záštitou íránské vlády a v roce 1983 byl Hizballáh na Íránu zcela 

závislý. Írán tak Hizballáhu poskytoval nejen finanční a logistickou pomoc 

nezbytnou ke spáchání útoku, ale spekulovalo se i o přímém zapojení příslušníků 

íránského ministerstva informací a bezpečnosti. Írán byl nakonec americkým 

federálním soudem odsouzen k zaplacení částky v celkové výši v řádech několika 

miliard amerických dolarů jako náhrady škody obětem útoku či jejich 

pozůstalým.149

Dalším případem teroristického útoku na ozbrojené složky je sebevražedný 

pumový atentát na americkou bitevní loď USS Cole kotvící v jemenském přístavu 

                                                

149 http://en.wikipedia.org/wiki/1983_Beirut_barracks_bombing.
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Aden dne 12. října 2000. Do boku plavidla narazili dva útočníci z Al-Káidy ve 

člunu naloženém výbušninami. Následkem mohutného výbuchu, který způsobil v 

trupu plavidla obrovskou trhlinu, zahynulo celkem 17 amerických námořníků a 

dalších 40 osob bylo zraněno. Ze zosnování daného činu byl na americké základně 

Guantánamo na Kubě obviněn Saúdský Arab Abdar Rahím Našírí, který zde má být 

souzen před vojenským tribunálem a hrozí mu až trest smrti. V roce 2012 americký 

federální soud shledal odpovědným za daný teroristický útok i Súdán, neboť byla 

prokázána přímá podpora Al-Káidy z jeho strany, a přiznal obětem atentátu a jejich 

rodinám náhradu škody ve výši 315 milionů dolarů.150

4.1. Kombatanti jakožto legální cíle útoku za mezinárodního 

ozbrojeného konfliktu

Ačkoli je definice pojmu kombatant pro mezinárodní humanitární právo 

naprosto zásadní, neboť na ní stojí rozlišení osob, které se mohou účastnit 

nepřátelství a tím pádem mohou být i terčem útoku ze strany protivníka, a osob, na 

které se útočit nesmí, žádná ze Ženevských úmluv ji přímo neobsahuje. Tento 

problém se pokusil překonat až Dodatkový protokol I. Před jeho přijetím bylo 

možné obsah tohoto pojmu v rámci Ženevských úmluv dovozovat pouze z definice 

válečného zajatce obsažené v článku 4 třetí Ženevské úmluvy.151

4.1.1. Ženevské úmluvy

Dle třetí Ženevské úmluvy jsou osoby spadající do některé z kategorií 

vyjmenovaných v jejím článku 4, které upadly do moci nepřítele, válečnými zajatci. 

Dovozuje se, že právě tyto osoby, které by v případě zajetí druhou stranou 

mezinárodního ozbrojeného konfliktu byly považovány za válečné zajatce, požívají 

statusu kombatanta. Jsou jimi: (i) příslušníci ozbrojených sil některé strany v 

konfliktu, včetně příslušníků milic a dobrovolných sborů, které jsou součástí těchto 

ozbrojených sil; (ii) příslušníci jiných milic a dobrovolnických sborů, včetně 

příslušníků organizovaných hnutí odporu, kteří přináležejí k některé straně v 

konfliktu a jsou činní na svém vlastním území nebo mimo ně, i když toto území je 

                                                

150 http://www.marinecorpstimes.com/article/20120331/NEWS/203310307/Judge-awards-2-2B-to-
Beirut-bombing-victims.

151 Fuchs J., Mezinárodní humanitární právo, s. 46.
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obsazeno, pokud splňují podmínky stanovené pro ozbrojené síly152; (iii) příslušníci

pravidelných ozbrojených sil, kteří se hlásí k vládě nebo k moci, kterou neuznává 

mocnost, která je drží; (iv) osoby, které doprovázejí ozbrojené síly, i když nejsou

přímo jejich součástí, jako civilní členové posádek vojenských letounů, váleční 

dopisovatelé, dodavatelé, členové pracovních jednotek a služeb, mající na starosti 

péči o blaho vojenských osob, pod podmínkou, že k tomu dostali povolení od 

ozbrojených sil, které doprovázejí; (v) členové lodních posádek, včetně velitelů, 

lodivodů a učňů obchodních lodí a posádek civilního letectva stran v konfliktu, kteří 

nepožívají výhod příznivějšího zacházení podle jiných ustanovení mezinárodního 

práva; a (vi) obyvatelé neobsazeného území, kteří se při příchodu nepřítele z 

vlastního popudu chopí zbraně, aby bojovali proti pronikajícímu vojsku, aniž by 

měli čas ustavit se v pravidelné ozbrojené síly, nosí-li otevřeně zbraně a zachovávají 

válečné zákony a obyčeje.

V případě, že kombatant upadne do moci nepřítele, požívá plné ochrany podle 

třetí Ženevské úmluvy. Dle článku 12 třetí Ženevské úmluvy, upravujícího 

odpovědnost za zacházení s válečnými zajatci, se má za to, že váleční zajatci jsou v 

moci nepřátelské mocnosti, a ne v moci jednotlivců nebo vojenských oddílů, které je 

zajaly. Bez ohledu na eventuální individuální odpovědnost je mocnost, v jejíž moci 

zajatci jsou, odpovědna za zacházení s nimi.

4.1.2. Dodatkový protokol I

Dodatkový protokol I se pokusil překonat nepříliš ideální stav, kdy definice 

kombatanta musela být v souladu s úpravou obsaženou v Ženevských úmluvách 

odvozována z definice válečného zajatce a definice civilní osoby pak z již takto 

dovozené definice kombatanta. Dodatkový protokol I explicitně zakotvil definici 

kombatanta a tím vyřešil mnohé nejasnosti okolo tohoto základního pojmu 

válečného práva. Za kombatanta, tedy osobu, která má právo přímo se účastnit 

nepřátelských akcí, protokol označuje příslušníka ozbrojených sil strany v konfliktu, 

přičemž ozbrojené síly vymezuje v článku  43 odst. 1 takto: „Ozbrojené síly strany v 

konfliktu se skládají ze všech organizovaných ozbrojených sil, skupin a jednotek, 

které jsou pod velením osob odpovědných této straně za jednání svých podřízených, 

                                                

152 Mají v čele osobu odpovědnou za své podřízené, pevný rozeznávací znak viditelný na dálku, nosí 
otevřeně zbraně a při svých úkonech šetří válečných zákonů a obyčejů.
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a to i v případech, kdy strana je zastupována vládou nebo orgánem, který protější 

strana neuznává. Tyto ozbrojené síly budou podléhat vnitřnímu disciplinárnímu 

systému, který mezi jiným bude prosazovat dodržování norem mezinárodního práva 

aplikovaných v ozbrojených konfliktech“. Za kombatanty musí být považovány 

všichni příslušníci ozbrojených sil vyjma zdravotnického a duchovního personálu 

(čl. 43 odst. 2). Kombatant, který se ocitne v rukou nepřítele, má, za podmínek 

uvedených v článku 44, právo být považován za válečného zajatce ve smyslu třetí 

Ženevské úmluvy. Právě ustanovení článku 44 je však velmi kontroverzní a již 

v rámci diplomatické konference, která vedla k přijetí Dodatkového protokolu I, 

vyvolalo živé diskuse.153 Protokol zde totiž zachoval povinnost kombatantů odlišit

se od civilního obyvatelstva, avšak značně rozvolnil tradiční požadavek na otevřené 

nošení zbraní. Dle článku 44 odst. 3 totiž v případech, kdy se „v důsledku povahy 

nepřátelských akcí ozbrojený kombatant nemůže od civilního obyvatelstva odlišit“, 

k zachování statusu kombatanta postačí, že v takových situacích nosí veřejně zbraň 

během každého vojenského střetnutí a během doby, kdy může být spatřen 

protivníkem při zaujímání bojové sestavy před útokem, kterého se má účastnit.

Článek 44 odst. 4 nadto stanoví, že i v případě, že by kombatant výše zmíněné 

požadavky na nošení zbraně nesplňoval, musí mu být poskytnuta ochrana rovnající 

se ve všech směrech ochraně poskytované válečným zajatcům. Právě toto 

ustanovení je mnohými autory považováno za vážný ústupek teroristům, který 

podrývá základní princip humanitárního práva – zásadu rozlišování mezi 

kombatanty a civilisty. Důsledkem přijetí Dodatkového protokolu I v tomto znění je 

množství výhrad či prohlášení učiněných k tomuto ustanovení ze strany nemalého 

počtu signatářských států a dokonce odmítnutí ratifikace ze strany vojenských 

mocností jako jsou USA a Francie.154

Dodatkový protokol I přispěl k rozvoji mezinárodního humanitárního práva též 

zakotvením dalších pravidel vedení války. Například jeho článek 35 ve svém 

ustanovení: (i) omezuje právo volby způsobů a prostředků vedení války, které mají 

strany v ozbrojeném konfliktu k dispozici; (ii) zakazuje používání zbraní, munice, 

                                                

153 Podrobněji viz Fuchs J., Mezinárodní humanitární právo, s. 50.
154 Výhradu či prohlášení k článku 44 Dodatkového protokolu I učinila např. i Velká Británie, 

Německo, Kanada, Itálie, Španělsko a Japonsko. Všechny výhrady a prohlášení jsou dostupné 
online na: http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebSign?ReadForm&id=470&ps=P. K tomuto tématu viz 
též Fuchs J., Mezinárodní humanitární právo, s. 50.
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materiálů a způsobů vedení války způsobujících nadměrná zranění nebo zbytečné 

útrapy; a (iii) zapovídá využití způsobů nebo prostředků vedení války, které mají 

potenciál způsobit rozsáhlé, dlouhodobé a vážné škody na životním prostředí. Dále 

je v ozbrojených konfliktech zakázáno například také zneužívání proradnosti, 

rozlišovacích znaků organizací jako je červený kříž, OSN nebo jiných neutrálních či 

nestranných subjektů a útoků na osoby vyřazené z boje (články 37 až 41).

4.1.3. Teroristé versus povstalci

Otázka rozlišení mezi kombatanty a nekombatanty je důležitá i na straně 

subjektů, které na ozbrojené složky státu útočí. Posouzení statusu útočníků je totiž 

zásadní z hlediska jejich odpovědnosti za daná jednání. Zatímco kombatanti 

nebudou za své činy za trvání ozbrojeného konfliktu trestněprávně odpovědní a 

budou odpovídat pouze za případná porušení norem humanitárního práva155, 

nekombatanti budou podrobeni plné odpovědnosti za svá jednání v souladu 

s vnitrostátními normami trestního práva daného státu a imunita před válečnými 

činy spáchanými během účasti na nepřátelství se jich nedotkne.

Aby mohla být osoba považována za kombatanta, musí přináležet k ozbrojené 

organizované skupině, která splňuje podmínky vyjmenované v článku 43 

Dodatkového protokolu I. Nutností je tak existence odpovědné osoby v čele daného 

uskupení a vnitřního disciplinárního systému, který by prosazoval mimo jiné 

dodržování norem mezinárodního práva aplikovatelných v ozbrojených konfliktech. 

Především druhé zmiňované kritérium však teroristé a jejich uskupení zcela jasně 

nenaplňují, jelikož humanitární pravidla naopak již z principu ignorují a úmyslně se 

                                                

155 Vážným porušením humanitárního práva neboli válečným zločinem se rozumí zejména: úmyslné 
zabití, mučení nebo nelidské zacházení, včetně biologických pokusů, úmyslné způsobení velkého 
utrpení nebo vážné tělesné zranění a ohrožení zdraví, či zničení a přisvojení si majetku 
neodůvodněné vojenskou nutností a provedené ve velkém měřítku nezákonným a svévolným 
způsobem. Odpovědnosti vyplývající z vážného porušení humanitárního práva se žádná smluvní 
strana nemůže nijak zprostit. Práva chráněných osob dle Ženevských úmluv jsou nezcizitelná, 
dané osoby se jich nemohou v žádném případě zříci, a to ani z části. Všechny čtyři Ženevské 
úmluvy shodně obsahují ustanovení, podle kterých jsou smluvní strany povinny učinit všechna 
potřebná zákonodárná opatření ke stanovení přiměřených trestních sankcí postihujících osoby, 
které se dopustí jakéhokoli vážného porušení těchto úmluv, nebo dají k takovému porušení 
rozkaz. Mezinárodní právo zde vychází z přesvědčení, že některá porušení humanitárního práva 
jsou natolik závažná, že za ně kromě států musí trestněprávně odpovídat i jejich pachatelé, 
jakkoli se na jejich spáchání podíleli v postavení orgánu státu. Válečné zločiny jsou 
nepromlčitelné, podléhají univerzální jurisdikci a státy mají povinnost při jejich stíhání 
spolupracovat. Podrobně k danému tématu viz Ondřej J. – Šturma P. – Bílková V. – Jílek D. a 
kolektiv, Mezinárodní humanitární právo, s. 70 a s. 467 a n.
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uchylují k použití prostředků boje majících nerozlišující účinky, jakož i k 

proradným a obdobným zakázaným jednáním. Nabízel by se proto jednoduchý 

závěr, že teroristy nelze v žádném případě za kombatanty považovat. Daná situace 

však byla podstatně zkomplikována přijetím Dodatkového protokolu I. 

Jak již bylo popsáno výše, protokol sice zachoval tradiční povinnost 

kombatantů odlišit se od civilního obyvatelstva, je však značně benevolentnější 

pokud jde o požadavek na otevřené nošení zbraní. Dle článku 44 odst. 3 totiž 

k zachování statusu kombatanta postačí, že nosí veřejně zbraň během každého 

vojenského střetnutí a během doby, kdy může být spatřen protivníkem při zaujímání 

bojové sestavy před útokem, kterého se má účastnit. Dokonce i v případě, že by 

kombatant výše zmíněné požadavky na nošení zbraně nesplňoval, mu musí být 

poskytnuta stejná ochrana jako válečným zajatcům. Toto ustanovení tak fakticky 

umožňuje teroristům zneužívat postavení válečného zajatce a ochrany poskytované 

třetí Ženevskou úmluvou, na které by jinak neměli nárok.

V souladu s ustanovením článku 4 písm. A odst. 2 třetí Ženevské úmluvy 

přiznává humanitární právo kromě výše zmíněného případu postavení válečných 

zajatců i dalším osobám, s nimiž mohou být v určitých situacích teroristé lehce 

zaměnitelní – jako například účastníkům partyzánských hnutí, členům 

organizovaného odporu či příslušníkům národně osvobozeneckých sil.156 Za 

ozbrojeného konfliktu může být hranice mezi terorismem a povstalci vedenou 

partyzánskou válkou neboli guerillou, jejíž aktéři mohou být dle norem 

humanitárního práva považováni za kombatanty, velmi neostrá.157 V případě 

guerilly jde, stejně jako u terorismu, o asymetrický způsob boje využívající ke 

svému cíli stejné metody, jakými jsou zejména atentáty, únosy a vraždy. Jako 

vodítko pro jejich rozlišení může sloužit fakt, že zatímco partyzáni (guerilla) útočí 

na příslušníky ozbrojených sil druhé strany, teroristé si za své oběti vybírají 

převážně nevinné civilní obyvatelstvo.158 Danou problematiku Pikna ilustruje na 

příkladu války v Iráku, kdy „pokud iráčtí ozbrojenci útočí na spojenecké vojenské 

cíle, jako jsou například konvoje, jedná se o regulérní partyzánskou válku, nikoli o 

                                                

156 Viz článek 4 písm. A odst. 2 třetí Ženevské úmluvy.
157 Pikna B., Mezinárodní terorismus a bezpečnost Evropské unie (právní náhled), s. 91.
158 Podrobněji k dané problematice viz Pikna B., Mezinárodní terorismus a bezpečnost Evropské 

unie (právní náhled), s. 90 a n.
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terorismus“.159 Všechny útoky na ozbrojené síly provedené jinými subjekty než 

příslušníky pravidelných ozbrojených sil protivníka proto nelze považovat za 

teroristické.

Zásadní význam rozlišování mezi povstalci a teroristy spočívá v tom, že 

zatímco prvně zmiňovaní bojovníci jsou v rámci mezinárodního ozbrojeného 

konfliktu v souladu s ustanovením článku 4 písm. A odst. 2 třetí Ženevské úmluvy 

považováni za kombatanty, teroristé tohoto statusu a z něho vyplývajících práv a 

povinností nepožívají. Znamená to, že zatímco povstalci budou ve vztahu ke svým 

činům spáchaným za trvání ozbrojeného konfliktu požívat trestněprávní imunity, 

teroristé – jakožto nekombatanti – budou za svá jednání plně odpovědní a mohou za 

ně být v souladu s vnitrostátními normami trestního práva daného státu souzeni 

(mohou se tak dočkat například obvinění z trestného činu vraždy, ublížení na zdraví

či teroristického útoku, což by u kombatantů za ozbrojeného konfliktu nepřipadalo v 

úvahu).

Pokud se shodneme na tom, že teroristé nenaplňují znaky kombatantů, tak jak 

je tento pojem vykládán na základě článku 4 třetí Ženevské úmluvy a výslovně 

vymezen v článku 43 Dodatkového protokolu I, a přiznání statusu kombatantů jim 

tedy nenáleží, z hlediska mezinárodního práva na ně tedy musí být pohlíženo jako 

na civilisty.160 Civilisté v souladu s normami humanitárního práva nemohou být 

přímými terči útoku ze strany kombatantů, pokud se ovšem neúčastní nepřátelských 

akcí.161 Z výše uvedeného lze a contrario dovodit, že po dobu, po kterou se dané 

osoby nepřátelství účastní, jsou legitimními vojenskými cíli a mohou tak být 

předmětem útoku.162 V rámci skupiny civilistů je tak rozeznávána podskupina

„civilistů, kteří se přímo účastní nepřátelských akcí“ a z tohoto důvodu mohou být 

vojenským cílem, avšak de lege zůstávají stále civilisty, na něž se vztahují vybraná 

ustanovení čtvrté Ženevské úmluvy a Dodatkového protokolu I. V případě zajetí se 

                                                

159 Pikna B., Mezinárodní terorismus a bezpečnost Evropské unie (právní náhled), s. 92.
160 Ačkoli byly o postavení teroristů po 11. záři 2001 zejména na půdě USA vedeny živé diskuse a 

USA i Izrael ve svých vnitrostátních úpravách rozlišují ještě jakousi třetí skupinu nezákonných 
kombatantů, kam teroristy řadí, humanitární právo zná pouze dvě proti sobě stojící kategorie –
kombatanty a civilisty. Blíže viz například Fuchs J., Mezinárodní humanitární právo, s. 54 a n.

161 Tato podmínka plyne ze společného článku 3 Ženevských úmluv, článku 35 odst. 3 Dodatkového 
protokolu I i článku 13 odst. 3 Dodatkového protokolu II.

162 Fuchs J., Mezinárodní humanitární právo, s. 55.
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proto takovýto subjekt nemůže dovolávat postavení válečného zajatce, jelikož 

nespadá do žádné z kategorií vymezených v článku 4 třetí Ženevské úmluvy (viz 

výše). Pokud však dojde k pochybnostem, zda zadržená osoba má nárok na 

postavení válečného zajatce, dle článku 45 odst. 1 Dodatkového protokolu I se bude 

status válečného zajatce předpokládat až do doby, kdy o něm rozhodne příslušný 

soud.

Budeme-li tedy v rámci mezinárodního ozbrojeného konfliktu teroristy 

klasifikovat jako civilisty, kteří se přímo účastní nepřátelských akcí, po dobu jejich 

účasti na nepřátelství tak mohou být dle humanitárního práva legálními cíli útoků. 

Sami však trestněprávní imunity ve vztahu k činům provedeným za trvání 

ozbrojeného konfliktu nepožívají, protože „oprávnění zabíjet“ mají pouze osoby, 

kterým mezinárodní právo přiznává status kombatanta.163 Za své činy se tak budou 

osoby podezřelé z terorismu zodpovídat před národními soudy státu, který v daném 

případě uplatní svou jurisdikci, a budou podrobeni trestnímu procesu podle 

vnitrostátních norem trestního práva, jež budou v ideálním případě v souladu s 

ustanoveními mezinárodních protiteroristických konvencí.

4.2. Civilní osoby

V rámci systému Ženevských úmluv každý subjekt, který se dle výše 

uvedených pravidel nepovažuje za kombatanta (nevztahuje se na něj první, druhá 

ani třetí Ženevská úmluva), je civilní osobou. Jak již bylo zmíněno výše, obecně 

platí, že civilisté (s výjimkou těch, kteří se aktivně účastní bojů) nemohou být 

předmětem útoku. Pokud se jím tedy stanou, půjde o válečný zločin či o projev 

terorismu. Civilními osobami za války se zabývá Ženevská úmluva o ochraně 

civilních osob za války, zvaná též čtvrtá Ženevská úmluva, jenž chrání: (i) veškeré 

obyvatelstvo zemí v konfliktu, bez jakéhokoli nepříznivého rozlišování zejména z 

důvodů rasových, národnostních, náboženských nebo pro politické přesvědčení 

(článek 13) a (ii) osoby, které jsou v jakékoli době a jakýmkoli způsobem, za 

konfliktu nebo za okupace, v moci některé strany v konfliktu nebo okupační 

                                                

163 Na rozdíl od civilních osob, kterým je právo přímé účasti na nepřátelství zásadně odepíráno, 
mohou kombatanti v rámci ozbrojeného konfliktu zabíjet či zraňovat osoby a ničit či poškozovat 
materiál a objekty. Pokud jejich násilné činy neporušují normy humanitárního práva, jedná se o 
výkon jejich oprávnění, bez toho, že jim za něj hrozila trestněprávní odpovědnost. Podbobněji viz 
Fuchs J., Mezinárodní humanitární právo, s. 45.
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mocnosti a nejsou přitom jejími příslušníky (článek 4) – pod podmínkou, že strana 

v konfliktu nemá důvodné podezření, že osoba, chráněná touto úmluvou, vyvíjí 

činnost škodlivou pro bezpečnost státu, nebo nebylo-li zjištěno, že skutečně takovou 

činnost vyvíjí (článek 5). Úmluva tak chrání veškeré obyvatelstvo, včetně státních 

orgánů a úředních osob (které nejsou považovány za kombatanty), jenž se za 

ozbrojeného konfliktu nebo za okupace dostaly do moci jiné strany v konfliktu nebo 

okupační mocnosti.

Článek 27 čtvrté Ženevské úmluvy stanoví, že: „Chráněné osoby mají za všech 

okolností právo na to, aby byla respektována jejich osoba, jejich čest, jejich rodinná 

práva, jejich náboženské přesvědčení a úkony, jejich způsoby a zvyky.“ Musí s nimi 

být nakládáno vždy lidsky a musí být chráněny zejména před násilím, zastrašováním 

nebo urážkami. Na chráněné osoby je zakázáno vykonávat jakýkoli psychický nebo 

fyzický nátlak, obzvláště ne za účelem vynucení informací (článek 31). Zákaz platí 

také pro jakákoli opatření způsobilá přivodit tělesné útrapy či smrt, ukládání 

hromadných trestů a zastrašujících nebo terorizujících opatření, plenění, braní 

rukojmí a represálie proti chráněným osobám i jejich majetku.

Zásady zakotvené ve čtvrté Ženevské úmluvě dále upřesnil Dodatkový protokol 

I. Přímo ochranou civilního obyvatelstva a objektů se zabývají články 48 a 

následující, formálně spadající do čtvrté části Dodatkového protokolu I. Základní 

pravidlo, kterým jsou smluvní strany povinny se řídit, je obsaženo v úvodním 

článku 48, který stanoví, že strany v konfliktu jsou vždy povinny rozlišovat civilní 

obyvatelstvo od kombatantů a objekty civilního rázu od vojenských objektů a v 

souladu s tím mohou své operace vést pouze proti vojenským objektům. Dodatkový 

protokol I v článku 50 odst. 1 definuje civilní osoby negativně: „Civilní osoba je 

osoba, která nepatří do žádné z kategorií osob uvedených v článku 4 A), 1), 2), 3), 

6) Třetí úmluvy a v článku 43 tohoto Protokolu. V případě pochybnosti, zda osoba je 

civilní osobou, bude taková osoba považována za osobu civilní.“ Objekty civilního 

rázu jsou takové objekty, které svou povahou, umístěním, účelem nebo použitím 

nepředstavují účinný příspěvek k vojenským akcím a jejichž celkové nebo částečné 

zničení, obsazení nebo neutralizace neposkytuje za daných okolností zjevnou 

vojenskou výhodu (tj. objekty, které nejsou považované za vojenské). Útoky musí 

být vedeny výhradně na vojenské objekty. V pochybnostech, zda je objekt, který je 
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obyčejně určen pro civilní účely, využíván k účinné podpoře vojenských akcí, se dle 

ustanovení článku 52 odst. 3 má za to, že takto využíván není. Zakázány jsou 

nerozlišující útoky, kterými článek 51 odst. 4 rozumí: (i) útoky, které nejsou 

zaměřeny na konkrétní vojenské objekty; (ii) útoky, při nichž se používají bojové 

způsoby nebo prostředky, které nemohou být zaměřeny na konkrétní vojenské 

objekty, nebo (iii) útoky, při nichž se používají bojové způsoby nebo prostředky, 

jejichž účinky nemohou být omezeny, jak požaduje tento protokol, takže v každém 

takovém případě zasahují vojenské objekty i civilní osoby nebo objekty civilního 

rázu bez rozdílu. Kromě toho jsou za nerozlišující považovány i jiné způsoby boje, 

které by mohly způsobit ztráty na životech či zranění civilních osob nebo poškození 

civilních objektů, jež by převyšovaly předpokládanou konkrétní přímou vojenskou 

výhodu.

4.3. Ozbrojený konflikt vnitrostátního charakteru

Pokud jde o ozbrojený konflikt, který nemá mezinárodní charakter, společný 

článek 3 Ženevských úmluv nepřiznává osobám, které jsou do tohoto konfliktu 

zapojeny, privilegia spojená se statusem kombatanta, tedy právo účastnit se 

nepřátelství a beztrestnost za válečné činy. Z toho plyne, že nikdo v tomto druhu 

konfliktu nemá oprávnění bojovat a záleží pouze na vůli stran a posléze i rozhodnutí 

vítěze, zda bojující za účast v konfliktu potrestá či nikoli.164 Na tom nic nezměnil 

ani Dodatkový protokol II, který taktéž ve vztahu k vnitřnímu ozbrojenému 

konfliktu nikde nevymezuje osoby považované za kombatanty. V rámci 

vnitrostátního ozbrojeného konfliktu tak nepožívá trestněprávní imunity ve vztahu k 

činům za trvání nepřátelství nikdo. Nutno však podotknout, že i přes zásadní právní 

dopady, jaké rozlišování mezi ozbrojeným konfliktem mezinárodním a 

vnitrostátním má, jde v praxi o úkol nelehký, jelikož hranice mezi oběma typy 

konfliktů není zcela pevná a moderní ozbrojené konflikty mívají převážně smíšený 

charakter.165

                                                

164 Ondřej J. – Šturma P. – Bílková V. – Jílek D. a kolektiv, Mezinárodní humanitární právo, s. 41.
165 Ondřej J. – Šturma P. – Bílková V. – Jílek D. a kolektiv, Mezinárodní humanitární právo, s. 42.
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4.3.1. Společný článek 3 Ženevských úmluv

Ženevské úmluvy, kromě pravidel pro mezinárodní ozbrojené konflikty,

zakotvují také minimální standardy, které musí být dodržovány v případě 

ozbrojených konfliktů vnitrostátního charakteru, které nemají mezinárodní ráz

(společný článek 3 Ženevských úmluv). Pojem vnitřního ozbrojeného konfliktu však 

v Ženevských úmluvách není uspokojivě definován, což způsobovalo problémy 

s odlišením ozbrojených konfliktů vnitrostátního charakteru od ostatních nepokojů, 

které již ozbrojený konflikt nepředstavují a humanitárním právem se neřídí. Tento 

nedostatek byl vyřešen až judikaturou v roce 1995. Mezinárodní tribunál pro 

bývalou Jugoslávii ve věci Tadić za vnitřní ozbrojený konflikt označil „uchýlení se 

k ozbrojené síle mezi státy, nebo déletrvající ozbrojené násilí mezi vládní autoritou

a organizovanými ozbrojenými skupinami či mezi takovými skupinami uvnitř 

jednoho státu“.166 Dle věty první společného článku 3 toto ustanovení pokrývá 

všechny vnitrostátní konflikty bez ohledu na jejich strany či intenzitu.167 Zúčastněné 

subjekty jsou v takových případech podle Ženevských úmluv povinny zacházet s 

osobami, které se přímo neúčastní nepřátelství, včetně příslušníků ozbrojených sil, 

kteří složili zbraně, a osob, které byly vyřazeny z boje nemocí, zraněním, zadržením 

nebo jakoukoli jinou příčinou, lidsky, bez jakéhokoli nepříznivého rozlišování 

založeného na rase, barvě pleti, náboženství či víře, pohlaví, rodu či majetku nebo 

na jakémkoli jiném obdobném znaku. Ohledně výše zmíněných osob jsou proto 

zakázány: (i) útoky na život a zdraví, zejména vražda ve všech formách, zmrzačení, 

kruté nakládání, trýznění a mučení; (ii) braní rukojmí; (iii) útoky proti osobní 

důstojnosti, zejména ponižující a pokořující zacházení; a (iv) odsouzení a vykonání 

popravy bez předchozího rozsudku vyneseného řádně ustaveným soudem,

poskytujícím soudní záruky uznané civilizovanými národy za nezbytné. Ranění, 

nemocní a trosečníci musí být vždy sebráni a ošetřeni. Vyjmenované závazky 

nemají reciproční charakter, uplatní se tedy vždy, i v případě, že se druhá strana 

                                                

166 Rozsudek Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii ze dne 2. října 1995 ve věci 
Prosecutor v. Duško Tadić, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on 
Jurisdiction, Case No. IT-94-1-AR72, zde citováno z Ondřej J. – Šturma P. – Bílková V. – Jílek 
D. a kolektiv, Mezinárodní humanitární právo, s. 69. Viz též Fuchs J., Mezinárodní humanitární 
právo, s. 29.

167 Ondřej J. – Šturma P. – Bílková V. – Jílek D. a kolektiv, Mezinárodní humanitární právo, s. 357.
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dopouští jejich porušování.168 Smluvní strany nemají možnost svým projevem vůle 

aplikovatelnost tohoto ustanovení vyloučit ani omezit.

Společný článek 3 Ženevských úmluv je historicky první smluvní normou 

mezinárodního práva, která upravila práva a povinnosti subjektů v rámci 

vnitrostátních ozbrojených konfliktů. Z hlediska své svébytnosti bývá označován za

„úmluvu v úmluvě“ či „miniaturní úmluvu“ a i přes svou stručnost je považován za 

pozitivní krok směrem k rozvoji humanitárního práva a zajištění alespoň 

minimálního standardu lidského zacházení pro oběti vnitrostátních ozbrojených 

konfliktů.169 Většina autorů však kritizuje fakt, že společný článek 3 Ženevských 

úmluv zavádí pro ozbrojené konflikty, které nemají mezinárodní charakter, odlišný 

právní režim, než jakému podléhají mezinárodní ozbrojené konflikty a zavádí tak 

jistou dualitu. Jako nedostatek je rovněž vnímáno, že toto ustanovení „nezakazuje 

nerozlišující útoky proti civilistům a civilním objektům a neřeší postavení členů 

ozbrojených sil povstalecké strany, zajatých bojovníků a zadržených civilistů.“170

4.3.2. Dodatkový protokol II

Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí 

ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter se, jak jeho název 

napovídá, zabývá rozšířením a zpřesněním humanitárních zásad vyjádřených ve 

společném článku 3 Ženevských úmluv. Rozsah jeho aplikace rationae materiae je 

vymezen pomocí pozitivně-negativní definice v článku 1. Ustanovení Dodatkového 

protokolu II dopadají na všechny ozbrojené konflikty, k nimž dochází na území 

některé ze smluvních stran mezi jejími ozbrojenými silami a jinými organizovanými 

skupinami působícími pod odpovědným vedením na části jejího území tak, že jim to 

umožňuje vést trvalé a koordinované vojenské operace a aplikovat tento protokol. 

Z jeho působnosti jsou však vyloučeny mezinárodní ozbrojené konflikty na straně 

jedné (konflikty vyšší intenzity) a na straně druhé nepokoje a napětí uvnitř států, 

jako jsou vzpoury, izolované násilné činy a ostatní podobné roztržky, které se 

nepovažují za ozbrojený konflikt (konflikty nízké intenzity). Dodatkový protokol II 

                                                

168 Ondřej J. – Šturma P. – Bílková V. – Jílek D. a kolektiv, Mezinárodní humanitární právo, s. 357.
169 Podrobněji viz Ondřej J. – Šturma P. – Bílková V. – Jílek D. a kolektiv, Mezinárodní humanitární 

právo, s. 361.
170 Ondřej J. – Šturma P. – Bílková V. – Jílek D. a kolektiv, Mezinárodní humanitární právo, s. 362.
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tak přináší podstatně užší definici vnitřního ozbrojeného konfliktu, než jak byl tento 

pojem vymezen ve společném článku 3 Ženevských úmluv.171

Část druhá Dodatkového protokolu II, tedy články 4 a následující, rozvádí 

zásadu humánního zacházení vztahující se na všechny osoby, které se přímo 

neúčastní nebo se přestaly účastnit ozbrojeného konfliktu. V souladu s ustanovením 

článku 4 odst. 2 jsou v každé době a na každém místě zakázány činy, které spočívají 

v: (i) ohrožování života, zdravotního a fyzického nebo duševního stavu osob –

zvláště vražda, mučení, mrzačení, ukládání tělesných trestů nebo jakékoli jiné kruté 

zacházení; (ii) ukládání kolektivních trestů; (iii) braní rukojmí; (iv) páchání 

teroristických činů; (v) ponižujícím a urážejícím zacházení, znásilnění, nucené 

prostituci a jakékoli formě nemravného jednání; (vi) podpoře otroctví a obchodu s 

otroky ve všech formách; (vii) plenění; nebo (viii) hrozbě vykonat jakýkoli z výše 

uvedených činů. 

Dodatkový protokol II ve své části čtvrté zakazuje útoky na civilní 

obyvatelstvo, které zahrnuje všechny osoby trvale se neúčastnící nepřátelských akcí. 

Civilní osoby musí být chráněny, s výjimkou případu, kdy se takové osoby přímo 

účastní nepřátelských akcí a po dobu jejich trvání (článek 13). Jednorázové přímé 

zapojení do konfliktu tak jednotlivce nezbavuje civilního statusu, ale po dobu jejího 

zapojení nepožívá daná osoba ochrany a může se tak stát cílem útoku.172 Pod 

ochranou Dodatkového protokolu II jsou dále také objekty nezbytné k přežití 

civilního obyvatelstva, stavby a zařízení obsahující nebezpečné síly, jako jsou např. 

přehrady, hráze či jaderné elektrárny, a kulturní statky.

Dle Bílkové173 bylo přijetí Dodatkového protokolu II přínosem pro úpravu 

vnitrostátních ozbrojených konfliktů, neboť tím došlo k rozšíření a doplnění 

základní garance poskytované společným článkem 3 Ženevských úmluv. 

Mimořádný význam má zejména zakotvení zásady imunity civilního obyvatelstva, 

která ve společném článku 3 Ženevských úmluv scházela, ačkoli představuje jednu 

                                                

171 Podrobněji viz Ondřej J. – Šturma P. – Bílková V. – Jílek D. a kolektiv, Mezinárodní humanitární 
právo, s. 363 a n.

172 Blíže viz Ondřej J. – Šturma P. – Bílková V. – Jílek D. a kolektiv, Mezinárodní humanitární 
právo, s. 367.

173 Ondřej J. – Šturma P. – Bílková V. – Jílek D. a kolektiv, Mezinárodní humanitární právo, s. 363.
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ze stěžejních zásad humanitárního práva.174 Protokol explicitně zakazuje teroristické 

činy, braní rukojmí i vyhrožování těmito nehumánními akty.175 Současně však díky 

odlišně nastavenému prahu věcné působnosti Dodatkový protokol II štěpí právní 

úpravu vnitrostátních konfliktů na dva systémy, čímž ji ještě více komplikuje. Dle 

odborníků je nadto práh aplikovatelnosti Dodatkového protokolu II nastaven tak 

vysoko, že jen málo konfliktů jej může reálně překročit. Protokol se totiž vztahuje 

pouze na vertikální konflikty vyšší intenzity, ve kterých povstalecká skupina 

vykonává kontrolu nad částí teritoria státu, kterých je však poměrně málo. Daná 

skutečnost faktický význam Dodatkového protokolu II zásadně snižuje a využití 

tohoto propracovanějšího systému norem pro regulaci ozbrojených konfliktů bez 

mezinárodního charakteru tak v praxi zůstává spíše jen teoretickou možností.176

4.4. Odpovědnost státu za porušení norem humanitárního práva

S rozvojem mezinárodního práva veřejného prostřednictvím přibývajícího 

množství protiteroristických konvencí, které většinou vycházejí z principu aut

dedere aut judicare, se vedle mezinárodní odpovědnosti státu za protiprávní akt 

začala čím dál více uplatňovat i trestní odpovědnost jednotlivce za daný čin 

zodpovědného, a to i pokud jednal v postavení orgánu státu. V některých případech 

trestní postih pachatele podle vnitrostátního práva nevylučuje současně i uplatnění 

odpovědnosti státu v souladu s normami práva mezinárodního. Právě případy zabití 

chráněných osob za ozbrojeného konfliktu spadají do skupiny činů, za které je 

možno postihnout jak stát, tak konkrétní fyzickou osobu.177 V případě, že dojde 

k porušení norem humanitárního práva, nastupuje nezřídka kromě trestní 

odpovědnosti jednotlivců za daný čin i mezinárodní odpovědnost státu. Toto 

uplatnění dvojí odpovědnosti však vede v obou případech k rozdílným cílům -

                                                

174 Viz například Ondřej J. – Šturma P. – Bílková V. – Jílek D. a kolektiv, Mezinárodní humanitární 
právo, s. 369.

175 Viz článek 4 odst. 2 Dodatkového protokolu II.
176 Ondřej J. – Šturma P. – Bílková V. – Jílek D. a kolektiv, Mezinárodní humanitární právo, s. 369 a 

s. 363.
177 Nollkaemper A., Concurrence between Individual Responsibility and State Responsibility in 

International Law, s. 618 a 620.
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odpovědnost státu primárně směřuje k odčinění vzniklé škody, zatímco individuální 

odpovědnost určité osoby k jejímu trestněprávnímu postihu.178

Stát bude obecně odpovídat za aktivity osob, které řídí, tj. zejména za činnost 

jeho vlastních orgánů, ať již tyto vykonávají legislativní, výkonné, soudní nebo jiné 

funkce, zaujímají jakékoli místo v organizaci státu a vykonávají úkoly svěřené jim 

ústřední vládou či územním celkem tohoto státu.179 Přičitatelná mu však budou i 

jednání osob nebo organizací, které ačkoli nejsou orgánem státu, jsou jím zmocněny 

k výkonu státní moci, ale i jednání státních orgánů či zmocněných entit, pokud 

překročily své pravomoci (jednání ultra vires). V případě tzv. failed states (dočasně 

nefunkčních států) lze státu přičítat i jednání soukromých osob, které de facto 

vykonávají nezbytné funkce státní moci. I když se státu obecně nepřičítá chování 

soukromých osob, jak již bylo nastíněno v rámci rozboru příkladů teroristických 

útoků výše, bude stát odpovídat i za jednání soukromých subjektů, pokud se 

prokáže, že dané osoby či entity řídí nebo nad nimi vykonává efektivní kontrolu.180

Návrh článků o odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní chování však ve 

své kapitole páté předvídá i okolnosti vylučující odpovědnost státu. Zejména 

v rámci ozbrojených konfliktů se může stát, že určitý čin nebude konkrétnímu státu 

přičitatelný, jelikož daná situace bude objektivně mimo jeho kontrolu. Jedná se o 

náhodné vnější události, které zakládají nepředvídatelnou nemožnost plnění 

mezinárodního závazku ze strany státu vyvolané například válečnými událostmi, 

ztrátou územní výsosti v důsledku válečné okupace nebo činností povstaleckého 

hnutí.181 Pokud teritoriální stát jinak splnil v plném rozsahu jak podmínku prevence, 

tak i represe, bude náhodná událost v souladu s Návrhem představovat okolnost 
                                                

178 Podrobně viz Nollkaemper A., Concurrence between Individual Responsibility and State 
Responsibility in International Law, s. 622 a n. Právě trestněprávní postih čili potrestání osob, jež 
se dopustily protiprávního jednání, které se státu přičítá, uvádí Šturma také jako důležitou složku 
satisfakční povinnosti státu v rámci reparace za protiprávní chování. Viz Šturma P. (ed.), Právní 
následky mezinárodně protiprávního chování, s. 57.

179 Čepelka Č. – Šturma P. – Bílková V., Kodifikace a rozvoj mezinárodního práva, s. 104.
180 Viz Scheu H. Ch., Pojem odpovědnosti v mezinárodním právu, s. 3 a n.; Čepelka Č. – Šturma P.

– Bílková V., Kodifikace a rozvoj mezinárodního práva, s. 104 a n. či Šturma P. (ed.), Právní 
následky mezinárodně protiprávního chování, s. 70 a n.

181 Čepelka Č. – Jílek D. – Šturma P., Mezinárodní odpovědnost, s. 65. V případě povstaleckého 
hnutí však velmi záleží na výsledku daného konfliktu. Pokud povstalci ve svém boji uspějí a 
převezmou faktickou vládu ve státě či na části jeho území utvoří nový státní útvar, bude dané 
jednání možné předmětnému státu přičítat. Pokud však vláda povstání potlačí, zaniknou i jeho 
právní důsledky a bude-li prokázáno, že šlo o náhodnou událost, stát se odpovědnosti za takové 
činy zprostí. Viz Scheu H. Ch., Pojem odpovědnosti v mezinárodním právu, s. 4.
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vylučující protiprávnost daného činu, neboť stát v daném případě jedná v rozporu 

s mezinárodním právem neúmyslně. Osoby poškozené válečnými zločiny na 

předmětném území by za takové situace byly ze strany státu odkázány maximálně 

na dobrovolné finanční vyrovnání k odčinění vzniklé škody (náhrada škody ex 

gratia).182

5. Další mezinárodně-právní protiteroristické instrumenty

I přes to, že velice úzce zaměřené normy mezinárodního práva v podobě 

Ženevských úmluv (1949), Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích (1961), 

Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích (1963) a Úmluvy o zabránění a trestání 

trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně 

diplomatických zástupců (1973) znamenaly pro bezpečnost státních orgánů 

nesporný krok vpřed, začalo být zjevné, že přes veškerou snahu nemohou tyto 

instrumenty k ochraně státních orgánů před teroristickými útoky stačit pouze samy o 

sobě.183 Například takzvaná povinnost ochrany, která tvoří základní závazek 

přijímajícího státu dle relevantních ustanovení výše zmíněných Vídeňských úmluv, 

se v reálu ukázala být přinejlepším jen jakousi iluzí ochrany. Pokud by státní orgány 

musely spoléhat pouze na ustanovení úmluv přímo zacílených na jejich protekci, 

byla by jejich situace velmi nejistá.184

V této kapitole bych proto ráda rozebrala základní univerzální protiteroristické 

mezinárodní úmluvy, které, ačkoli se nezaměřují přímo na ochranu státních orgánů, 

k jejich bezpečnosti významnou měrou přispívají, neboť tvoří jakýsi obecný rámec 

pro boj s mezinárodním terorismem. Některé úzce zaměřené instrumenty 

mezinárodního práva, jenž se ke státním orgánům vztahují jen velmi málo nebo 

vůbec, jdou však nad rámec této práce. Budu se zde tudíž věnovat pouze takovým 

obecným protiteroristickým úmluvám, které teroristické činy zacílené na státní 

orgány mohou, dle mého názoru, ovlivnit.

Většina platných úmluv v této oblasti byla přijata ještě za studené války a 

odráží tak realitu té doby spojenou s nezbytnými kompromisy vynucenými 

                                                

182 Čepelka Č. – Jílek D. – Šturma P., Mezinárodní odpovědnost, s. 66.
183 Barker J. C., Protection of diplomatic personnel, s. 129.
184 Barker J. C., Protection of diplomatic personnel, s. 98.
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rozdílnými ideologickými přístupy členů mezinárodního společenství. Největší 

„Achillovu patu“ stavu současné právní úpravy v oblasti protiteroristického boje na 

poli mezinárodního práva představuje absence jedné jediné univerzální mezinárodní 

smlouvy, která by řešila fenomén mezinárodního terorismu v jeho komplexitě.185

Daná právní úprava je proto roztříštěná do jednotlivých úmluv snažících se 

podchytit více či méně celistvě alespoň jednotlivé aspekty terorismu a jeho projevy, 

na její sjednocení se však po dlouhou dobu nenašel potřebný široký konsensus. Dle 

Pikny je to tím, že „mezinárodní společenství zůstává stále především společenstvím 

suverénních států, které sledují své vlastní politické a ekonomické zájmy, a 

nepředstavuje tak skutečnou mezinárodní pospolitost založenou na vyšším stupni 

solidarity.“186

Na univerzální úrovni byly dosud přijaty necelé dvě desítky mnohostranných 

protiteroristických instrumentů (úmluv a jejich dodatků), které lze rozdělit do šesti 

základních okruhů podle předmětu úpravy (toto rozdělení relativně dobře odráží i 

časovou posloupnost jejich přijímání). Jde o smlouvy upravující: (i) bezpečnost 

letecké dopravy187 a námořní plavby188; (ii) ochranu specifické, mezinárodně 

                                                

185 Pikna B., Mezinárodní terorismus a bezpečnost Evropské unie (právní náhled), s. 37.
186 Pikna B., Mezinárodní terorismus a bezpečnost Evropské unie (právní náhled), s. 56.
187 Ačkoli civilní letadla nemůžeme považovat za orgány státu, každý letoun, ať již civilní či 

vojenský musí být dle zákona č. 49/1997 Sb, o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zapsán do leteckého rejstříku České republiky nebo jiné země a opatřen poznávací značkou.
Zápisem do leteckého rejstříku získává letadlo státní příslušnost daného státu. Odhlédneme-li od 
možnosti použití letadel jako nebezpečných zbraní v rukou teroristů, tvoří právě ztotožnitelnost 
stroje s určitým státem a nevyhnutelná publicita s únosem dopravního letounu spojená z letadel 
pro teroristy lákavý cíl.

188 Na základě dvou rezolucí Valného shromáždění OSN a rezoluce Rady bezpečnosti z let 1969 –
1970, byla 14. září 1963 v Tokiu přijata Úmluva o trestných a některých jiných činech 
spáchaných na palubě letadel, vypracovaná v rámci Právního výboru mezinárodní organizace pro 
civilní letectví, která vstoupila v platnost 4. prosince 1969. Avšak pro nedostatky Tokijské 
úmluvy je to až druhá kodifikace – Úmluva o potlačení protiprávního zmocnění se letadel 
(sjednaná dne 16. prosince 1970 v Haagu a platná od 14. října 1971), která se stala univerzální 
zbraní proti leteckému pirátství jako jedné z forem terorismu. Následovala Úmluva o potlačování 
protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví (tzv. Montrealská úmluva) z 23. září 
1971 spolu s Protokolem o potlačení protiprávních činů násilí na letištích sloužících 
mezinárodnímu civilnímu letectví, který Montrealskou úmluvu doplnil. V oblasti námořní plavby 
byla dne 10. března 1988 v Římě přijata Úmluva o potlačování protiprávních činů proti 
bezpečnosti námořní plavby. Nejnovějším instrumentem na poli ochrany letecké dopravy je pak 
dne 10. září 2010 v Pekingu přijatá Úmluva o potlačování protiprávních činů souvisejících 
s mezinárodním civilním letectvím, zvaná též Pekingská úmluva. V rámci stejné konference byl 
v Pekingu přijat také Protokol k Úmluvě o potlačení protiprávního zmocnění se letadel.
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chráněné kategorie osob189; (iii) braní rukojmí190; (iv) kontrolu nebezpečných 

prostředků zneužitelných k teroristickým útokům191; (v) financování terorismu a (vi) 

opatření proti jadernému terorismu.192 Jak jsem již naznačila výše, na tomto místě se 

však budu blíže věnovat jen některým z nich.

Naprostá většina z daných sektorových protiteroristických úmluv se zabývá 

výhradně individuální trestní odpovědností osob za specifické akty teroristické 

povahy a obezřetně se vyhýbá jakýmkoli ustanovením regulujícím odpovědnost 

států za dané činy. Jde tedy o úmluvy spadající do oblasti mezinárodního trestního 

práva. Současné uplatnění mezinárodní odpovědnosti států vedle trestní 

odpovědnosti konkrétních pachatelů však není vyloučeno, bude se ovšem posuzovat 

podle obecných principů mezinárodního práva.193

5.1. Úmluva o předcházení a potlačování terorismu

Úmluva o předcházení a potlačování terorismu, která představuje nejstarší 

univerzální kodifikaci pro boj s terorismem, byla připravena k podpisu v Ženevě dne 

16. listopadu 1937. Signatářské státy zde potvrdily nezbytnost zdržet se jakéhokoli 

jednání, kterým se posiluje teroristická aktivita namířená proti jinému státu, zmařit 

každou formu projevů takové činnosti a přikročit k mnohostranné spolupráci při 

stíhání a trestání aktů tohoto druhu. V článku 1 odst. 2 úmluva definuje teroristický 

akt jako trestný čin namířený proti státu, orientovaný a vypočítaný na vytváření 

pocitu strachu ve vědomí jednotlivců, skupin lidí nebo obyvatelstva. V článcích 2 a 

3 následně doplňuje tuto abstraktní definici ještě výčtem jednotlivých trestných činů 

terorismu. Mezi nejnebezpečnější byly zařazeny ty, které ohrožují život, tělesnou 

integritu, zdraví a svobodu hlav států, jejich následovníků, manželů a osob, které 

jsou pověřeny výkonem určitých veřejných funkcí. Dále zde nalezneme skutkové 

podstaty trestných činů, jako jsou např. vystavení lidí záhubě vytvořením stavu 
                                                

189 Úmluva o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany 
včetně diplomatických zástupců (tzv. Newyorská úmluva) ze dne 14. prosince 1978.

190 Úmluva proti braní rukojmí ze dne 17. prosince 1979.
191 Například Úmluva o fyzické ochraně jaderných materiálů, která byla přijata dne 26. října 1979 ve 

Vídni konferencí Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) či Úmluva o značkování 
plastických trhavin pro účely detekce, která byla podepsána 1. března 1991 a vstoupila v platnost 
dne 21. června 1998.

192 Blíže viz Šturma P. – Nováková J. – Bílková V., Mezinárodní a evropské instrumenty proti 
terorismu a organizovanému zločinu, s. 14 – 27.

193 Petera R., International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism – the 
introductory note, dostupné online na: http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/icsant/icsant.html.
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ohrožení, výroba či opatřování zbraní, munice, výbušných prostředků nebo 

škodlivých látek s cílem provést kterýkoli z uvedených činů na území cizího státu a 

úmyslné činy ničení či poškození veřejného majetku. 

I když k platnosti této úmluvy, podle jejího článku 26, stačilo pouze uložení tří 

listin o ratifikaci nebo přístupu, k naplnění tohoto požadavku nikdy nedošlo a 

v platnost tak nikdy nevstoupila. Přesto Úmluva o předcházení a potlačování 

terorismu představuje právně nejdůležitější precedent v této oblasti před druhou 

světovou válkou a stala se cenným výchozím dokumentem pro pozdější 

kodifikace.194

5.2. Mezinárodní úmluva proti braní rukojmí

Ačkoli Mezinárodní úmluva proti braní rukojmí na první pohled nevypadá jako 

čistě protiteroristické opatření, ve skutečnosti je materie, kterou upravila, pro boj 

s tímto nevyzpytatelným fenoménem velmi důležitá, neboť braní rukojmí je u tohoto 

způsobu asymetrického boje nezřídka využívaným nástrojem v rukou teroristů. 

Oběťmi bývají velice často právě vrcholní představitelé státu a diplomaté. Jak je 

vyjádřeno v preambuli Úmluvy proti braní rukojmí, mezinárodní společenství si 

bylo dobře vědomo naléhavé potřeby rozvinout mezinárodní spolupráci mezi státy a 

vypracovat a přijmout účinná opatření k předcházení, stíhání a trestání všech činů 

braní rukojmí jako projevů mezinárodního terorismu. Tato úmluva byla Valným 

shromážděním OSN přijata v New Yorku dne 17. prosince 1979. V platnost 

vstoupila na základě svého článku 18 odst. 1 dne 3. června 1983 a pro 

Československou socialistickou republiku v souladu se svým článkem 18 odst. 2

dne 26. února 1988.

Závažný trestný čin braní rukojmí je definován v článku 1 úmluvy. Tohoto činu 

se dopustí ten, kdo „se zmocní jiné osoby (…) nebo ji zadrží a hrozí jejím 

usmrcením, zraněním nebo dalším zadržováním s cílem donutit třetí stranu, ať již 

stát, mezinárodní mezivládní organizaci, fyzickou nebo právnickou osobu nebo 

skupinu osob, aby učinili jakýkoli čin, nebo aby se jakéhokoli činu zdrželi jako 

výslovnou nebo nepřímou podmínku propuštění rukojmí.“ Trestný je i pokus o tento 

trestný čin a spolupachatelství. Přes svou abstraktní formulaci je zde uvedená 
                                                

194 Podrobněji David V. – Malacka M., Fenomén mezinárodního terorismu, s. 70 n.
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definice dostatečně široká, ale přitom přesná. Pachatelem i obětí trestného činu 

braní rukojmí může být jakákoli osoba nezávisle na jejím postavení, ani motiv 

daného činu v tomto případě nerozhoduje – ustanovení úmluvy tak bude dopadat jak 

na jednání zcela nepolitického charakteru jako je například vymáhání výkupného, 

tak na snahu dosáhnout takovým činem propuštění politických vězňů.195 Dle 

ustanovení článku 13 úmluvy se však v každém případě musí jednat o trestný čin 

mezinárodního charakteru, tj. Mezinárodní úmluva proti braní rukojmí „se nepoužije 

tam, kde trestný čin byl spáchán uvnitř jednoho státu, rukojmí a údajný pachatel 

jsou státními občany tohoto státu a údajný pachatel je dopaden na jeho území.“

Každý stát, který je smluvní stranou této úmluvy, je povinen za účelem 

předcházení a trestání trestných činů zde upravených zejména: (i) zakotvit 

odpovídající skutkové podstaty ve svém trestním zákoně a stanovit za ně náležité 

tresty; (ii) spolupracovat s ostatními signatářskými státy prostřednictvím výměny 

informací a přijímání praktických preventivních opatření; (iii) podniknout veškeré 

kroky k usnadnění situace rukojmí, které je pachatelem drženo na jeho území, 

zvláště k zabezpečení jeho propuštění, a po jeho propuštění, pokud to připadá v 

úvahu, k usnadnění jeho odjezdu. Poslední zmíněná povinnost je formulována velice 

široce a dává tak smluvnímu státu, na jehož území je rukojmí drženo, prakticky 

neomezenou možnost výběru prostředků i časového rozvrhu, které dle jeho uvážení 

povedou k vytčenému cíli. V žádném případě tedy nelze ustanovení článku 3 

Mezinárodní úmluvy proti braní rukojmí interpretovat tak, že by prioritou bylo co 

nejrychlejší osvobození rukojmí i za cenu přistoupení na požadavky únosců či 

prostřednictvím násilné akce.196

V souladu s ustanovením článku 5 je každý stát, který je stranou této úmluvy, 

povinen přijmout všechna nezbytná opatření k založení své jurisdikce nad činy 

mezinárodního braní rukojmí, které jsou spáchány: (i) na jeho území nebo na palubě 

lodi nebo letadla registrovaných v tomto státě; (ii) kterýmkoli jeho státním občanem 

nebo osobami bez státní příslušnosti, které mají své obvyklé bydliště na jeho území; 

(iii) k tomu, aby tento stát donutily k jakémukoli činu nebo aby se jakéhokoli činu 

zdržel; nebo (iv) vůči rukojmí, který je státním občanem tohoto státu, jestliže tento 

                                                

195 David V. – Malacka M., Fenomén mezinárodního terorismu, s. 98.
196 David V. – Malacka M., Fenomén mezinárodního terorismu, s. 104.
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stát považuje přijetí opatření za vhodné. Dle článku 5 odst. 2 je stát dále povinen 

založit svou jurisdikci v případě, kdy se domnělý pachatel nalézá na jeho území a 

nebylo rozhodnuto o jeho vydání.

Pokud strana úmluvy pachatele trestného činu braní rukojmí nevydá, musí 

případ bez jakékoli výjimky předložit vlastním trestním orgánům dle zásady aut 

dedere aut judicare. Státy souhlasily, že trestné činy, na které tato úmluva dopadá,

se považují za trestné činy podléhající vydání zahrnuté do každé extradiční 

smlouvy, jež existuje mezi stranami této úmluvy, a že zahrnou tyto trestné činy, jako 

trestné činy podléhající vydání, do každé smlouvy o vydávání, jež mezi nimi bude v 

budoucnu uzavřena. Tam, kde státy podmiňují vydání pachatele existencí extradiční 

smlouvy mezi dožádaným a dožadujícím státem, lze za právní podklad pro vydání 

považovat i tuto úmluvu. Dle ustanovení článku 9 však žádosti o vydání nebude 

vyhověno, pokud má dožádaný stát vážné důvody domnívat se, že předmětná žádost 

byla učiněna za účelem stíhání nebo trestání osoby pro její rasu, náboženství, 

národnost, etnický původ nebo politické přesvědčení. Stát, v němž je domnělý 

pachatel trestně stíhán, je povinen v souladu se svými zákony oznámit konečný 

výsledek řízení generálnímu tajemníkovi OSN, který informaci předá ostatním 

dotčeným státům a mezinárodním organizacím (čl. 7 úmluvy).

Přijetí Mezinárodní úmluvy proti braní rukojmí znamenalo důležitý krok vpřed 

na poli ochrany osob v postavení státních orgánů proti teroristickým činům, neboť 

tyto na sebe právě ve vztahu k daným osobám často braly podobu únosů za účelem 

braní rukojmí. Zacílení takových útoků na zahraniční diplomaty a jiné představitele 

státní moci je totiž nasnadě kvůli jejich postavení a náležité mezinárodní publicitě, 

které se takový čin vždy bude těšit. Úmluva tak přispěla k tomu, že se výrazně 

rozšířil počet států, které daná jednání v rámci svých vnitrostátních právních řádů 

kriminalizovaly a zavázaly se spolupracovat na řádném potrestání jejich pachatelů 

na základě principu aut dedere aut judicare. K 1. červnu 2013 má Mezinárodní 

úmluva proti braní rukojmí 170 smluvních stran.

5.3. Mezinárodní úmluva o potlačování teroristických 

bombových útoků

Valné shromáždění přijalo Mezinárodní úmluvu o potlačování teroristických 

bombových útoků v New Yorku dne 15. prosince 1997 s tím, že k podpisu byla 
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úmluva otevřena dne 12. ledna 1998 a vstoupila v platnost na základě svého článku 22 

odst. 1 dne 23. května 2001. Jménem České republiky byla úmluva podepsána dne 29. 

července 1998 a ratifikační listina byla u generálního tajemníka OSN uložena dne 6. 

září 2000. Úmluva z roku 1997 je další z mezinárodních smluvních instrumentů, který 

má potenciál ovlivnit situaci ohledně útoků na státní orgány, neboť ataky na tyto cíle 

jsou ve velké většině případů prováděny právě prostřednictvím výbušných 

nástražných systémů.

Jak vyjadřuje její preambule, Úmluva o potlačování teroristických bombových 

útoků byla přijata zejména v reakci na zvyšující se počet teroristických útoků 

provedených pomocí výbušnin či jiných nebezpečných zařízení v předcházejících 

letech a z obavy, že stávající multilaterální mezinárodněprávní úprava není s to této 

hrozbě účinně čelit. Zdůrazněna je zde mimo jiné potřeba „posílit mezinárodní 

spolupráci mezi státy při přípravě a přijímání účinných a praktických opatření 

směřujících k prevenci těchto teroristických činů a ke stíhání a trestání jejich 

pachatelů“.

Dle článku 2 odst. 1 se trestného činu ve smyslu této úmluvy dopustí kterákoli 

osoba, která protiprávně a úmyslně sestrojí, umístí, vypustí nebo odpálí výbušninu 

nebo jiné nebezpečné zařízení ve veřejných prostorách, do veřejných prostor nebo 

proti veřejným prostorám, na území státu nebo vládního zařízení, do systému veřejné 

dopravy nebo zařízení infrastruktury s úmyslem: (i) způsobit smrt nebo vážné zranění;

nebo (ii) způsobit rozsáhlé škody na příslušném místě, zařízení nebo systému, kde 

takové škody mají za následek či je pravděpodobné, že by měly za následek značné 

ekonomické ztráty. Trestný je rovněž pokus o takovýto čin, spolupachatelství ve 

formě účastenství, organizování nebo návodu a úmyslné přispění k jeho spáchání 

skupinou osob jednajících se společným záměrem. Státní nebo vládní zařízení je 

definováno v článku 1 odst. 1 úmluvy jako: „jakékoliv trvalé nebo dočasné zařízení či 

dopravní prostředek, jež užívají nebo v němž se nacházejí představitelé státu, členové 

vlády, zákonodárného sboru nebo justičního sboru nebo úředníci či zaměstnanci státu 

či jakéhokoliv jiného veřejného orgánu nebo entity nebo zaměstnanci či úředníci 

mezivládní organizace v souvislosti s jejich úředními povinnostmi.“ Jak vyplývá 

z výše uvedeného, jsou právě útoky na zařízení používaná osobami v postavení 

státních orgánů jednou ze čtyř kategorií, na které se Mezinárodní úmluva o 
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potlačování teroristických bombových útoků přímo vztahuje. Tak jako v případě 

úmluvy proti braní rukojmí z roku 1979, i tato úmluva však ke své aplikovatelnosti 

vyžaduje, aby daný trestný čin byl mezinárodního charakteru (článek 3).

Smluvní strany jsou povinny kriminalizovat výše uvedená jednání i v rámci 

svého vnitrostátního práva, spolu se stanovením přiměřených trestů za ně, stejně tak 

jako zajistit, aby trestné činy ve smyslu této úmluvy, zvlášť pokud jsou páchány s 

úmyslem vyvolat vážné znepokojení veřejnosti či konkrétních osob, nebyly za 

žádných okolností ospravedlnitelné z politických, filozofických, ideologických, 

rasových, etnických a náboženských důvodů nebo důvodů podobné povahy a byly 

potrestány s přihlédnutím k jejich závažnému charakteru (článek 4 a 5).

Mezinárodní úmluva o potlačování teroristických bombových útoků je postavena 

na široce pojatých pravidlech pro stanovení jurisdikce států nad trestnými činy 

definovanými v jejím článku 2, zahrnujících principy teritoriality, aktivní i pasivní 

personality, univerzality a ochrany.197 Článek 6 ve svém odstavci 2 výslovně 

vymezuje, že smluvní strany jsou kromě běžných důvodů oprávněny stanovit svou 

jurisdikci i v případech, kdy je trestný čin spáchán (i) proti státu nebo vládnímu 

zařízení tohoto státu v zahraničí, včetně velvyslanectví nebo jiných diplomatických či 

konzulárních prostor tohoto státu; nebo (ii) v pokusu přinutit stát nebo mu zabránit 

vykonat nějaký čin (článek 6 odst. 2 písm. b) a d)).

Státy se v úmluvě dále zavazují, že budou pachatele teroristických útoků 

spáchaných prostřednictvím výbušných nebo jiných nebezpečných zařízení samy 

stíhat, nevydají-li je jinému státu, který nad konkrétním činem stanovil svou jurisdikci 

a o vydání požádal (zásada aut dedere aut judicare). Pokud některý dožádaný stát 

může v souladu se svým vnitrostátním zákonodárstvím vydat nebo jinak předat osobu, 

která je jeho občanem, pouze za předpokladu, že tato osoba bude vrácena do 

domovské země k výkonu trestu, lze této podmínce vyhovět, pokud s tímto postupem 

a s dalšími podmínkami podle potřeby oba dotčené státy souhlasí, přičemž takovéto 

podmíněné předání či vydání bude považováno za splnění povinnosti státu ve smyslu 

zmíněné zásady „vydat nebo soudit“ (článek 8). Ustanovení článku 11 zakotvuje, že 

pro účely vydávání nebo vzájemné právní pomoci nebude žádný z trestných činů 

                                                

197 Witten S., The International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing, s. 776.
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upravených touto úmluvou považován za politický trestný čin, trestný čin mající 

souvislost s politickým trestným činem nebo trestný čin spáchaný z politických 

pohnutek. Žádost o vydání či vzájemnou právní pomoc založená na takovém trestném 

činu nemůže být proto s poukazem na tyto důvody odmítnuta. Předmětné žádosti 

však není nutné vyhovět, má-li dožádaná smluvní strana závažné důvody domnívat 

se, že daná žádost byla podána za účelem stíhání nebo potrestání nějaké osoby kvůli 

její rase, vyznání, národnosti, etnickému původu či politickým názorům, nebo že by 

jednání v souladu s touto žádostí způsobilo této osobě z některého z těchto důvodů 

újmu (článek 12 úmluvy). Tato tzv. francouzská klauzule ve svém důsledku 

umožňuje, že aplikace této úmluvy může být celkem snadno omezena či vyloučena.

Smluvní strany mají dále v souladu s ustanovením článku 15 povinnost 

spolupracovat při předcházení trestným činům dle této úmluvy, přijímat za tímto 

účelem veškerá vhodná opatření včetně změn svého vnitrostátního právního řádu, 

vyměňovat si informace, koordinovat správní a jiná opatření a věnovat se výzkumu 

a vývoji metod odhalování výbušnin a dalších nebezpečných látek.

Do přijetí Mezinárodní úmluvy o potlačování teroristických bombových útoků

nebyly činy provedené prostřednictvím výbušnin nebo jiných podobných systémů 

definovány jako teroristické žádnou z předcházejících úmluv.198 Ačkoli byly 

teroristické útoky proti diplomatům a ostatním mezinárodně chráněným osobám

v dané době již pokryty zejména Newyorskou úmluvou, bez ohledu na způsob 

spáchání daného činu, představuje nově zpracovaná konvence pro státní orgány 

přínos, jelikož kromě povinnosti kriminalizace definovaných jednání, zakotvuje i 

pravidla v oblasti prevence a odhalování teroristických aktivit spojených s použitím 

výbušnin a jiných nebezpečných substancí, která by mohla významně přispět ke 

snížení počtu takto provedených útoků – ze kterých obrovské procento bývá 

zacíleno právě na státní orgány a jimi používané budovy a prostředky. Dle článku 

19 odst. 2 se však úmluva nevztahuje na činnosti ozbrojených sil za trvání 

ozbrojeného konfliktu, které se budou řídit mezinárodním humanitárním právem,

stejně jako na činnosti vykonávané vojenskými silami státu při výkonu jejich 

                                                

198 Klein P., International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings. In: United Nations 
Audiovisual Library of International Law, s. 1.
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úředních povinností v rozsahu, v jakém jsou upraveny jinými pravidly 

mezinárodního práva.

5.4. Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu

Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu byla přijata dne 9. 

prosince 1999 Valným shromážděním OSN v New Yorku s hlavním cílem zavázat 

strany k prevenci financování teroristických aktivit, stíhání či vydávání osob 

obviněných z dané trestné činnosti a stanovení povinnosti bankám a ostatním 

subjektům zabývajícím se peněžními převody zavést opatření k identifikaci 

podezřelých transakcí, které by mohly k financování terorismu sloužit. Jménem 

České republiky byla úmluva podepsána v New Yorku dne 6. září 2000. 

Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu vstoupila v platnost na 

základě svého článku 26 odst. 1 dne 10. dubna 2002, tedy třicátý den po uložení 

dvaadvacáté ratifikační listiny či listiny o přijetí, schválení nebo přístupu u 

generálního tajemníka OSN. Pro Českou republiku se pak stala platnou dne 26. 

ledna 2006, tj. třicátým dnem po uložení její ratifikační listiny. 

Jedná se o propracovanou a podrobně koncipovanou protiteroristickou úmluvu, 

jejímž hlavním cílem je jasná a přísná penalizace aktivit směřujících k financování 

terorismu. Dle Pikny199 jde o první skutečně obecně pojatou úmluvu představující 

zatím nejdokonalejší mezinárodní instrument k boji proti terorismu. Význam této 

úmluvy pro ochranu státních orgánů potvrzuje i Barker, který ji dokonce považuje 

v tomto směru za nejdůležitější obecně pojatou protiteroristickou konvenci i přes to, 

že se explicitně státními orgány nezabývá.200

Co úmluva rozumí financováním terorismu je definováno v jejím článku 2 –

financování terorismu a tím pádem trestného činu podle této úmluvy se dopustí 

jakákoli osoba, pokud „jakýmikoliv prostředky, přímo nebo nepřímo, protiprávně a 

úmyslně poskytne nebo shromažďuje finanční prostředky se záměrem, aby byly 

použity, nebo s vědomím, že mají být použity, ať už plně nebo zčásti, za účelem 

uskutečnění: (a) činu, který představuje trestný čin spadající do rozsahu jedné ze 

                                                

199 Pikna B., Mezinárodní terorismus a bezpečnost Evropské unie (právní náhled), s. 54.
200 Barker J. C., Protection of diplomatic personnel, s. 136.
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smluv uvedených v příloze a definovaný v takové smlouvě201; nebo (b) jakéhokoliv 

jiného činu, jehož provedením je zamýšleno způsobit smrt nebo vážné tělesné 

zranění civilní osobě nebo jakékoliv jiné osobě nehrající aktivní úlohu v 

nepřátelských akcích za situace ozbrojeného konfliktu, je-li účelem takového činu, 

ať už v důsledku jeho povahy nebo kontextu, zastrašit obyvatelstvo nebo přinutit 

vládu nebo mezinárodní organizaci, aby uskutečnila nebo se zdržela uskutečnění 

jakéhokoliv činu.“ Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu tak 

vychází z velice široké definice, která ve své druhé části pomocí formulace „nebo 

jakéhokoliv jiného činu“ v sobě v podstatě zahrnuje i jednání kriminalizovaná devíti 

vyjmenovanými protiteroristickými úmluvami a dané činy tak budou v souladu s 

jejími ustanoveními postihovány i pokud by nějaká ze smluvních stran Mezinárodní 

úmluvy o potlačování financování terorismu nebyla současně smluvní stranou 

některé z konkrétních starších konvencí.202 Pro to, aby výše definované jednání 

představovalo trestný čin, není nutné, aby finanční prostředky zamýšlené k podpoře 

terorismu byly skutečně použity. Trestného činu se dopustí také ten, kdo se o něj 

byť jen pokusí a dále spolupachatel, organizátor a osoba, která úmyslně přispěje ke 

spáchání jednoho nebo více uvedených trestných činů prostřednictvím skupiny osob 

jednajících za společným účelem.

Jak již bylo uvedeno na začátku práce, zmíněný článek 2 Mezinárodní úmluvy 

o potlačování financování terorismu mimo jiné obsahuje nepřímo podanou moderní 

a relativně široce akceptovanou definici terorismu203, podle níž: (i) jde o násilný čin 

namířený proti životu a zdraví civilních osob; (ii) jako teroristický akt nemůže být

kvalifikován legální způsob boje v rámci ozbrojeného konfliktu; (iii) typickým 

                                                

201 Těmito smlouvami jsou: Úmluva o potlačování protiprávního zmocnění se letadel, přijatá 16. 
prosince 1970 v Haagu; Úmluva o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti civilního 
letectví, přijatá 23. září 1971 v Montrealu; Úmluva o zabránění a trestání trestných činů proti 
osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců, přijatá 14. prosince 
1973 Valným shromážděním Organizace spojených národů; Mezinárodní úmluva proti braní 
rukojmí, přijatá 17. prosince 1979 Valným shromážděním Organizace spojených národů; Úmluva 
o fyzické ochraně jaderných materiálů, přijatá 3. března 1980 ve Vídni; Protokol o potlačování 
protiprávních činů násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, doplňující 
Úmluvu o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti civilního letectví, přijatý 24. února 
1988 v Montrealu; Úmluva o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti námořní plavby, 
přijatá 10. března 1988 v Římě; Protokol o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti 
pevně ukotvených plošin umístěných na kontinentálním šelfu, přijatý 10. března 1988 v Římě; a 
Mezinárodní úmluva o potlačování teroristických bombových útoků, přijatá 15. prosince 1997 
Valným shromážděním Organizace spojených národů.

202 Bantekas I., The International Law of Terrorist Financing, s. 324.
203 Klein P., International Convention for the Supperssion of the Financing of Terrorism, s. 2.
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účelem terorismu je vyvolat strach u obyvatelstva; a (iv) charakteristickým znakem 

teroristických akcí bývá určitý politický cíl, tj. přinutit vládu jednotlivého státu nebo 

mezinárodní organizaci k určitému konání či opomenutí. 

Článek 6 této úmluvy zavazuje všechny státy, které jsou smluvními stranami, k 

přijetí jakýchkoli vhodných opatření včetně uzpůsobení vnitrostátního 

zákonodárství, jež mohou být nezbytná pro zajištění toho, aby trestné činy spadající 

pod tuto úmluvu nebyly za žádných okolností ospravedlnitelné důvody politického, 

filozofického, ideologického, rasového, etnického, náboženského nebo jiného 

podobného charakteru. V souladu s ustanovením článku 8 jsou státy dále povinny 

přijmout příslušná opatření pro identifikaci, odhalování a zmrazení nebo konfiskaci 

jakýchkoli finančních prostředků určených k financování terorismu. 

Článek 10 úmluvy zakotvuje přední zásadu mezinárodního trestního práva 

uplatňovanou v boji proti terorismu, zásadu aut dedere aut judicare, kdy každý 

smluvní stát, na jehož území se pachatel nebo údajný pachatel nachází, je podle této 

úmluvy povinen – pokud tuto osobu nevydá – předat případ bez zbytečného prodlení 

svým kompetentním orgánům k soudnímu řízení. V souladu s ustanovením článku 

11 se smluvní strany této úmluvy zavázaly zahrnout trestné činy zde definované do 

každé extradiční smlouvy, která mezi nimi bude po vstupu Mezinárodní úmluvy o 

potlačování financování terorismu v platnost kdykoli v budoucnu uzavřena. 

Odstavec druhý článku 11 dokonce stanoví, že žádný stát se nebude moci vyhnout 

vydání pachatele pouhým odkazem na neexistenci extradiční smlouvy mezi ním a 

dožadujícím státem: „Pokud stát – smluvní strana, který podmiňuje extradici 

existencí smlouvy, obdrží žádost o extradici od jiného státu – smluvní strany, s nímž 

nemá uzavřenu žádnou extradiční smlouvu, může dožádaný stát – smluvní strana 

podle své volby vzít v úvahu tuto Úmluvu jako právní základ pro extradici ve vztahu 

k trestným činům uvedeným v článku 2. Extradice bude podléhat ostatním 

podmínkám stanoveným právem dožádaného státu.“ Pokud se stane, že více států 

uplatňuje jurisdikci nad trestnými činy spadajícími pod tuto úmluvu, mají se tyto 

země, podle ustanovení článku 7, snažit vhodně zkoordinovat své postupy, zejména 

pak co se týká podmínek pro trestní stíhání a způsobů vzájemné právní pomoci tak, 

aby byly naplněny hlavní cíle úmluvy vyjádřené v její preambuli, tj. došlo ke 

zdokonalení mezinárodní spolupráce mezi státy při navrhování a přijímání účinných 
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opatření pro zabránění financování terorismu a k jeho potlačování prostřednictvím 

stíhání a potrestání jeho pachatelů. Ve stejném duchu se nese i ustanovení článku 

12, které zavazuje smluvní strany si „(…) navzájem poskytovat nejvyšší míru pomoci 

ve spojení s trestním vyšetřováním nebo trestním nebo extradičním řízením ve 

vztahu k trestným činům uvedeným v článku 2, včetně pomoci při získávání důkazů, 

které mají ve svém držení, nezbytných pro soudní řízení.“ Ani bankovní tajemství 

nesmí být důvodem pro odmítnutí žádosti o vzájemnou pomoc při rozkrývání trestné 

činnosti podle této úmluvy.

V souladu s ustanoveními článků 13 a 14 nesmí být žádný z trestných činů 

uvedených v článku 2 Úmluvy o potlačování financování terorismu považován za 

trestný čin finanční, politický, s politickým trestným činem související nebo mající

politické motivy. Žádost o extradici nebo o vzájemnou právní pomoc v souvislosti 

s trestnými činy, na které tato úmluva dopadá, proto nesmí být smluvními stranami 

odmítnuta pouze s poukazem na to, že se jedná o jeden z výše uvedených činů. 

Žádosti o vydání nebo o vzájemnou právní pomoc však není nutné vyhovět má-li 

dožádaný stát – smluvní strana závažné důvody domnívat se, že daná žádost byla 

podána za účelem stíhání nebo potrestání nějaké osoby kvůli rase, náboženství, 

národnosti, etnickému původu či jejím politickým názorům, nebo že vyhovění této 

žádosti by způsobilo újmu na postavení této osoby z jakéhokoli z citovaných 

důvodů (článek 15 úmluvy).

Přínos Mezinárodní úmluvy o potlačování financování terorismu pro státní 

orgány spočívá v tom, že daná konvence přistoupila k problému terorismu daleko 

šíře než její předchůdkyně z řad sektorových protiteroristických úmluv, není 

orientována pouze na jeho specifické projevy, ale dala si za cíl předcházet 

jakýmkoli teroristickým aktivitám prostřednictvím přerušení toků jejich 

financování.204 Pokud by se opravdu za široké spolupráce států i soukromého

sektoru (bank a ostatních finančních institucí) podařilo dosáhnout větší 

transparentnosti finančních toků a cíleně tak odstavit peníze směřující k podpoře 

terorismu, budou z toho státní orgány – jakožto cíle teroristických útoků první linie

– nesporně profitovat.  

                                                

204 Klein P., International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. In: United 
Nations Audiovisual Library of International Law, s. 1.
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5.5. Mezinárodní úmluva o potlačování činů jaderného 

terorismu

Dne 7. července 2007 vstoupila i pro Českou republiku v platnost nová 

sektorová protiteroristická úmluva – Mezinárodní úmluva o potlačování činů 

jaderného terorismu, která byla přijata dne 13. dubna 2005 v New Yorku. Obdobně 

jako například o osm let starší Úmluva o potlačování teroristických bombových 

útoků se ani tato konvence nezaměřuje pouze na ochranu státních orgánů, ale 

prostřednictvím svých ustanovení k ní může přispět. Jak vyplývá z definice 

skutkové podstaty trestného činu jaderného terorismu, jedním z potenciálních 

motivů užití radioaktivního materiálu či zařízení může být snaha o ovlivnění 

činnosti státu například prostřednictvím pohrůžky jeho orgánům či úředním osobám, 

které jsou teoreticky schopné požadavkům teroristů vyhovět.

Skutková podstata trestného činu ve smyslu Úmluvy o potlačování činů 

jaderného terorismu je obsažena v  jejím článku 2. Tohoto trestného činu se dopustí 

osoba, která protiprávně a úmyslně drží radioaktivní materiál, vyrobí či drží jaderné 

zařízení, jakýmkoli způsobem užívá radioaktivní materiál či zařízení, nebo užívá či 

poškodí jaderné zařízení způsobem, který vyvolá uvolnění nebo nebezpečí uvolnění 

radioaktivního materiálu s úmyslem způsobit: (i) smrt nebo těžkou újmu na zdraví; 

(ii) závažnou škodu na majetku nebo životním prostředí; nebo v případě užívání či 

poškození daných zařízení též s úmyslem (iii) přimět fyzickou či právnickou osobu, 

mezinárodní organizaci nebo stát k vykonání nebo ke zdržení se nějakého úkonu. 

Podle druhého odstavce téhož článku se trestného činu dopustí i osoba, která činem 

popsaným v odstavci 1 vyhrožuje, nebo pohrůžkou (za okolností svědčících o její 

věrohodnosti) či násilím protiprávně a úmyslně vyžaduje radioaktivní materiál či 

jaderné zařízení. Trestný je rovněž pokus o takovýto čin, spolupachatelství ve formě 

účastenství, organizování nebo návodu a úmyslné přispění k jeho spáchání skupinou 

osob jednajících se společným záměrem.

Tak jako u většiny výše zmíněných mezinárodních protiteroristických úmluv, 

jsou smluvní strany úmluvy o potlačování činů jaderného terorismu povinny 

reflektovat tato ustanovení ve své vnitrostátní právní úpravě a přijmout veškerá 

nezbytná opatření k zajištění toho, aby „trestné činy spadající do působnosti této 

Úmluvy, zejména pokud jsou určeny nebo zamýšleny k vyvolání stavu teroru mezi 
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veřejností nebo ve skupině osob nebo u určitých osob, nebyly za žádných okolností 

ospravedlnitelné zřeteli politické, filozofické, ideologické, rasové, etnické, 

náboženské nebo jiné podobné povahy, a aby za ně byly ukládány tresty slučitelné s 

jejich závažnou povahou“ (článek 5 a 6 úmluvy).

Smluvní strany se v úmluvě dále zavázaly: (i) přijmout veškerá vhodná opatření,

včetně uzpůsobení svého vnitrostátního zákonodárství, k předcházení, odhalování a 

potlačování všech aktivit, které na jejich území směřují k páchání trestné činnosti dle 

této úmluvy nebo ji jakkoli podporují; (ii) vyměňovat si za tímto účelem zpravodajské 

informace; a (iii) poskytovat si v co největší míře pomoc v souvislosti s vyšetřováním 

nebo trestním či vydávacím řízením zahájeným pro dané trestné činy, včetně pomoci 

při opatřování důkazů.

Opět jako v případě Úmluvy o potlačování teroristických bombových útoků, i 

zde článek 9 zabývající se pravidly pro stanovení jurisdikce států nad trestnými činy 

dle této úmluvy výslovně vymezuje, že smluvní strany jsou kromě běžných důvodů 

oprávněny stanovit svou jurisdikci i v případech, kdy je trestný čin spáchán: (i) proti 

státnímu nebo vládnímu zařízení tohoto státu v zahraničí205, včetně velvyslanectví 

nebo jiných diplomatických či konzulárních prostor tohoto státu; nebo (ii) v pokusu 

přinutit stát nebo mu zabránit vykonat nějaký čin (článek 9 odst. 2 písm. b) a d)).

Ustanovení článku 11 zakotvuje i pro oblast trestné činnosti na poli jaderného 

terorismu zásadu aut dedere aut judicare, podle které: „Pokud (…) smluvní strana, na 

jejímž území se nachází údajný pachatel, tuto osobu nevydá, je povinna bez jakékoli 

výjimky a nezávisle na tom, zda byl trestný čin spáchán na jejím území, bez 

zbytečného prodlení předat věc svým příslušným orgánům pro účely trestního stíhání 

prostřednictvím řízení podle zákonů tohoto státu. Tyto orgány rozhodnou stejným 

způsobem jako v případě jakéhokoli jiného trestného činu závažné povahy podle 

práva tohoto státu.“ Podle odstavce 2 téhož článku bude závazek státu pachatele 

vydat, předat nebo soudit splněn i tehdy, bude-li tato osoba – občan dožádaného státu

– vydána nebo předána pouze za podmínky, že bude vrácena zpět do domovské země 
                                                

205 Dle výkladového ustanovení obsaženého v článku 1 odst. 5 úmluvy se i v tomto případě „státním 
či vládním zařízením“ rozumí „jakékoli stálé či dočasné zařízení či dopravní prostředek, 
využívaný či spravovaný představiteli státu, členy vlády, zákonodárných či soudních orgánů nebo 
úředníky či zaměstnanci státu nebo jakéhokoli jiného veřejného orgánu či organizace nebo 
zaměstnanci či úředníky mezivládní organizace v souvislosti s jejich úředními povinnostmi“.



103

k výkonu uloženého trestu. Ani v případě trestných činů, na které dopadá tato úmluva, 

není možné odmítnout jejich pachatele vydat pouze s poukazem na to, že „se týká 

politického trestného činu nebo trestného činu souvisejícího s politickým trestným 

činem nebo politicky motivovaného trestného činu.“ Obdobně jako u většiny ostatních 

protiteroristických smluv, i v Mezinárodní úmluvě o potlačování činů jaderného 

terorismu nalezneme tzv. francouzskou klauzuli – ani v tomto případě nemusí 

dožádaný stát pachatele vydat, má-li závažné důvody domnívat se, že daná žádost 

byla podána za účelem stíhání nebo potrestání nějaké osoby kvůli rase, náboženství, 

národnosti, etnickému původu nebo jejím politickým názorům, nebo že vyhovění 

této žádosti by způsobilo újmu na postavení této osoby z jakéhokoli z citovaných 

důvodů (článek 16 úmluvy).

Článek 18 předvídá způsoby nakládání s radioaktivním materiálem či jaderným 

zařízením pro případy, kdy nad nimi jakákoli smluvní strana převezme kontrolu 

nebo je zajistí po spáchání trestného činu. Takovýto stát je povinen zejména: (i) 

podniknout kroky k zabezpečení takového materiálu nebo zařízení; (ii) zajistit, aby 

jakýkoli jaderný materiál byl držen v souladu s platnými zárukami Mezinárodní 

agentury pro atomovou energii; a (iii) zohlednit doporučení ohledně fyzické ochrany 

a zdravotní a bezpečnostní normy zveřejněné Mezinárodní agenturou pro atomovou 

energii.

Úmluva o potlačování činů jaderného terorismu se nevztahuje na akty, které 

nemají mezinárodní dosah (článek 3), ani na činnost ozbrojených sil během 

ozbrojeného konfliktu či činnost prováděnou vojenskými silami státu při výkonu 

jejich služebních povinností, pokud se řídí jinými pravidly mezinárodního práva

(článek 4 odst. 2).

5.6. Návrh Všeobecné úmluvy o mezinárodním terorismu

V současné době je na půdě OSN již dlouhá léta ve stadiu intenzivních jednání 

přijetí Všeobecné úmluvy proti mezinárodnímu terorismu. Návrh jejího textu (Draft 

Comprehensive Convention on International Terrorism) byl v ucelené podobě 

prezentován na mezinárodním symposiu Combatting International Terrorism: The 

Contribution of the United Nations, které se konalo ve dnech 3. - 4. června 2002 v 

sídle OSN ve Vídni. Tento velmi aktuální dokument by se měl stát mezinárodně-

právním východiskem pro boj proti terorismu na půdě mezinárodního společenství a 
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překonat nevýhody roztříštěnosti současné právní úpravy, jak bylo zmíněno výše.

Problémem jsou stále neukončená jednání o tomto instrumentu zejména z důvodu 

obav některých států ze ztráty své absolutní suverenity, trvajících neshod ohledně 

definice terorismu či diskusí o vhodnosti vynětí aktivit ozbrojených sil států z rámce 

této úmluvy.206

OSN si od přijetí tohoto instrumentu slibuje zejména doplnění současného 

rámce mezinárodních smluv v dané oblasti a posílení základních východisek zde 

obsažených, jako jsou: (i) nutnost kriminalizace teroristických činů a omezení jejích 

možných výjimek z důvodů politických, filozofických, ideologických, rasových, 

etnických, náboženských či jiných; (ii) nezbytnost potrestání pachatelů 

teroristických útoků, ať již cestou trestního stíhání či extradice; a (iii) důraz na 

spolupráci členských států a poskytování si vzájemné pomoci v co nejširší míře na 

poli v prevence, výměny informací, vyšetřování a trestání aktů mezinárodního 

terorismu.207

Jak vyplývá již z definice terorismu obsažené v článku 2, návrh Všeobecné

úmluvy o mezinárodním terorismu výslovně zmiňuje státní a vládní zařízení jako 

jeden z chráněných cílů. Terorismus je v návrhu úmluvy chápán jako protiprávní a 

úmyslné konání s cílem způsobit: (i) smrt nebo vážnou tělesnou újmu kterékoliv 

osobě; (ii) vážnou škodu na veřejném nebo soukromém majetku, včetně veřejně 

užívaného místa, státním nebo vládním zařízení, systému veřejné dopravy, součásti 

infrastruktury nebo životním prostředí; nebo (iii) škodu na majetku, místech, 

zařízeních nebo systémech uvedených výše, jež povede nebo pravděpodobně povede 

k velké hospodářské ztrátě; pokud účelem tohoto konání, vzhledem k jeho povaze či

kontextu, je zastrašit obyvatelstvo, nebo donutit vládu nebo mezinárodní organizaci 

něco učinit nebo se zdržet nějakého chování.

Tak jako ve dvou již zmíněných protiteroristických instrumentech 

mezinárodního práva (Úmluvě o potlačování teroristických bombových útoků a 

Úmluvě o potlačování činů jaderného terorismu), návrh Všeobecné úmluvy předvídá 

možnost stanovení jurisdikce státu nad trestnými činy souvisejícími s terorismem, 

                                                

206 Viz například Barker J. C., Protection of diplomatic personnel, s. 137.
207 http://www.un.org/terrorism/instruments.shtml.



105

které byly namířeny proti státnímu nebo vládnímu zařízení tohoto státu v zahraničí, 

včetně velvyslanectví nebo jiných diplomatických či konzulárních prostor tohoto státu

(článek 7 odst. 2 písm. d)). Jelikož návrh Všeobecné úmluvy proti mezinárodnímu 

terorismu není, na rozdíl od předcházejících úmluv, omezen pouze na útoky 

spáchané pomocí výbušných či jaderných zařízení, měla by úmluva, v případě jejího 

přijetí, pokrýt veškeré myslitelné způsoby provedení útoků na státní orgány a 

usnadnit tak trestní stíhání pachatelů jakýchkoli násilných činů namířeným proti 

těmto subjektům.208

Vztah mezi návrhem Všeobecné úmluvy o mezinárodním terorismu a 

stávajícími konvencemi je řešen v článku 3 návrhu, podle kterého v případě, že by 

na konkrétní teroristický akt byla aplikovatelná jak tato úmluva, tak i úmluva 

zabývající se specifickou kategorií trestných činů souvisejících s terorismem, 

použijí se ustanovení úmluvy později zmiňované. V praxi to tedy znamená, že 

v případě konfliktu nové úmluvy a Úmluvy o zabránění a trestání trestných činů 

proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců

z roku 1973 se bude postupovat podle ustanovení starší z obou konvencí. Nicméně, 

vzhledem k limitům úmluvy z roku 1973, jak byly nastíněny výše, se dá očekávat, 

že by Všeobecná úmluva mohla sloužit k zacelení mezer ve zmiňované úpravě, 

které dosud nebyly vyřešeny Úmluvou o potlačování teroristických bombových 

útoků (1997) ani Úmluvou o potlačování činů jaderného terorismu (2005).209 Pokud 

by došlo ke schválení Všeobecné úmluvy, kombinace jejích ustanovení s úmluvami 

z let 1973, 1997 a 2005 by mělo vést k založení širokého rámce pro trestní postih 

pachatelů útoků na státní orgány.

6. Regionální úpravy

Spolupráce států v boji proti terorismu probíhá v poslední době stále častěji 

nejen na mezinárodní úrovni, ale také na úrovni regionální, zejména v rámci 

jednotlivých regionálních organizací, které většinou sdružují země určitého 

kontinentu, subkontinentu nebo náboženského vyznání. Tyto organizace vznikaly 

převážně v období třiceti let po skončení druhé světové války a svým původním 

                                                

208 Barker J. C., Protection of diplomatic personnel, s. 137.
209 Blíže viz Barker J. C., Protection of diplomatic personnel, s. 137.
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zaměřením sledovaly spíše cíle politické, hospodářské a bezpečnostní povahy. Sféra 

jejich činnosti však většinou obsáhla i problematiku terorismu, zejména kvůli jeho 

přenesení na mezinárodní rovinu.210 V rámci Evropy bylo na regionální úrovni 

dosud uzavřeno celkem osm významnějších úmluv zaměřených na boj proti 

terorismu, které by mohly více či méně ovlivnit situaci ohledně útoků na státní 

orgány. Ve vztahu k ochraně těchto subjektů však nelze opomenout zejména úmluvu 

zpracovanou na půdě Organizace amerických států, která byla vůbec prvním 

právním nástrojem, který se zabýval přímo oběťmi terorismu z řad mezinárodně 

chráněných osob a posloužila jako předloha pro Úmluvu o zabránění a trestání 

trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně 

diplomatických zástupců, jakkoli její praktický význam může být diskutabilní.

6.1. Rada Evropy

Na poli boje proti terorismu se Rada Evropy211 angažuje již od sedmdesátých 

let minulého století a považuje tento fenomén za nejzávažnější hrozbu 

demokratickému zřízení i základním hodnotám, na kterých tato organizace stojí. 

Mezi základní cíle, kterých chce Rada Evropy v rámci potlačování terorismu 

dosáhnout, patří: (i) posílení právních nástrojů pro boj proti terorismu; (ii) ochrana 

základních hodnot RE; a (iii) spravedlivé trestání pachatelů teroristických útoků.212

6.1.1. Evropská úmluva o potlačování terorismu

Mezi prvními se na starém kontinentu mezinárodním terorismem zabývala na 

poli Rady Evropy připravená Evropská úmluva o potlačování terorismu (tzv. 

Štrasburská úmluva) podepsaná dne 27. ledna 1977 ve Štrasburku, která vstoupila 

v platnost dne 4. srpna 1978 a pro ČSFR dne 15. července 1992. Štrasburská úmluva 

je uzavřenou smlouvou, neboť jejími stranami mohou být jen členové RE a dokonce 

i pro státy, které členy tohoto uskupení být přestanou, se předvídá neúčinnost této 

úpravy. 

                                                

210 Blíže k této problematice viz Šturma P. – Nováková J. – Bílková V., Mezinárodní a evropské 
instrumenty proti terorismu a organizovanému zločinu, s. 27 n.

211 Rada Evropy (Council of Europe, Conseil de l'Europe) je mezivládní organizací se sídlem ve 
Štrasburku, jejíž statut byl sjednán v květnu 1949 v Londýně a v platnost vstoupil v srpnu téhož 
roku pro tehdy 10 států západní Evropy. Členství je otevřené všem evropským zemím, které 
akceptují hodnoty Rady Evropy a zaručují na svém území právní stát, základní lidská práva a 
svobodu pro své občany. Československo do Rady Evropy vstoupilo roku 1991.

212 Podrobněji na webových stránkách Rady Evropy dostupných na: http://www.coe.int.
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Evropská úmluva o potlačování terorismu byla přijata zejména za účelem 

doplnění a případné modifikace dříve přijatých smluv o extradici a právní pomoci 

ve vztahu k terorismu.213 Úmluva vychází z depolitizace určitých protiprávních činů 

a ve svém článku 1 nabízí výčet protiprávních jednání, která nebudou považována 

za politické trestné činy, za činy s nimi související, ani za činy inspirované 

politickými pohnutkami, jako jsou: (i) únosy letadel; (ii) útoky proti životu, tělesné 

integritě nebo svobodě osob požívajících zvláštní mezinárodněprávní ochrany 

včetně diplomatických zástupců; (iii) braní rukojmí; (iv) použití bomb nebo jiných 

zařízení, jejichž použití představuje ohrožení osob; a (v) pokus o spáchání nebo 

účast na jakémkoli z výše uvedených činů. Tento výčet však není taxativní, jelikož 

článek 2 uvádí, že „pro účely vydávání mezi smluvními státy může smluvní stát 

rozhodnout, že nebude považovat za politický trestný čin, za trestný čin s takovým 

trestným činem související nebo za trestný čin spáchaný z politických pohnutek ani 

jiný závažný násilný trestný čin, který není uveden v článku 1 a je namířen proti 

životu, tělesné integritě nebo osobní svobodě“. Stejně může být postupováno i 

v případě závažných trestných činů proti majetku, neuvedených v článku 1, pokud 

takové jednání způsobilo hromadné ohrožení osob. Jak vyplývá z výše uvedeného, 

úmluva má ambice pozitivně ovlivnit situaci kolem útoků na státní orgány pomocí 

snahy zefektivnit vydávání pachatelů těchto trestných činů tak, aby neunikli stíhání 

a potrestání, neboť ve výčtu jednání, která nebudou považována za politické trestné 

činy, nechybí explicitně zakotvené akty, jako jsou útoky na osoby požívající 

mezinárodní ochrany, včetně diplomatických zástupců, únosy a braní rukojmí či 

bombové atentáty.

V článku 7 zakotvuje Štrasburská úmluva důležitou zásadu mezinárodního 

trestního práva aut dedere aut judicare. V souladu s tímto ustanovením je tedy 

smluvní stát, na jehož území byla zajištěna osoba podezřelá ze spáchání některého 

trestného činu uvedeného v článku 1 a který obdržel žádost o jeho vydání a tuto 

osobu nevydá, povinen ji bez zbytečného odkladu předat příslušným orgánům 

k trestnímu řízení. Povinnost pachatele soudit (judicare) zde však není pojata 

obecně (na rozdíl od některých pozdějších regionálních úmluv) a stát tak v případě,

                                                

213 Scheu H. Ch., Právní opatření Evropské unie v boji proti terorismu. In: Acta Universitatis 
Carolinae – Iuridica 1/2007, s. 67.
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že žádný cizí stát o extradici nepožádá, učinit nemusí. Tak jako v řadě 

mezinárodních protiteroristických úmluv je i v Evropské úmluvě o potlačování 

terorismu obsažena tzv. francouzská klauzule, neboli ustanovení vylučující 

povinnost žádosti o vydání či o právní pomoc vyhovět, a to v případě, že dožádaný 

stát má vážné důvody se domnívat, že předmětná žádost byla podána za účelem 

stíhat nebo potrestat danou osobu z důvodů její rasy, náboženství, národnosti, 

politických názorů, nebo že postavení této osoby by pro kterýkoli z těchto důvodů 

mohlo vyvolat předpojatost.

Článek 13 úmluvy nadto umožňuje další oslabení její účinnosti, neboť stanoví, 

že „každý stát může při podpisu nebo při uložení své ratifikační listiny, listiny o 

přijetí nebo o schválení prohlásit, že si vyhrazuje právo odmítnout vydání, pokud jde 

o kterýkoli trestný čin uvedený v článku 1, jenž považuje za politický trestný čin, za 

trestný čin s politickým trestným činem související nebo za trestný čin spáchaný z 

politických pohnutek (…)“. Výhradu podle článku 13 odevzdalo přes patnáct států. 

Dle expertů je právě možnost učinit takovouto výhradu a její hojné využití 

největším nedostatkem Evropské úmluvy o potlačování terorismu, jelikož daná 

úprava jde přímo proti základnímu účelu úmluvy, kterým mělo být zrušení výhod 

pro tzv. politické trestné činy související s vyjmenovanými projevy terorismu.214

Kvůli řadě nedostatků Štrasburské úmluvy spočívajících zejména v absenci 

vymezení základních pojmů, neúplném výčtu uvedených protiprávních činů, 

nezapojení povinnosti judicare, ale hlavně ve snadné možnosti vyloučení nebo 

omezení aplikace úmluvy, zřídil Výbor ministrů Rady Evropy Multidisciplinární 

skupinu pro mezinárodní akci proti terorismu (Skupina GMT) tvořenou odborníky 

z členských států, kterou pověřil vypracováním protokolu k Evropské úmluvě. 

Návrh Protokolu pozměňujícího Evropskou úmluvu o potlačování terorismu, který 

zdůraznil nutnost modifikace úmluvy v několika směrech, byl Skupinou GMT 

předložen na podzim roku 2002. Zásadní změny se týkaly zejména rozšíření okruhu 

jednání, která je nutno kvalifikovat jako teroristická (tedy trestné činy 

nepovažované za politické) a také pokus, spolupachatelství, organizátorství a návod 

ve vztahu ke kterémukoli z těchto činů. Dále byl podrobněji upraven mechanismus 

                                                

214 Scheu H. Ch., Právní opatření Evropské unie v boji proti terorismu. In: Acta Universitatis 
Carolinae – Iuridica 1/2007, s. 68.
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řešení sporů a možnost přistoupit ke smlouvě byla nově dána i nečlenským státům 

Rady Evropy. Poslední změna souvisela s výhradami a možností vyloučit aplikaci 

úmluvy ze strany signatářských států, které bylo zamýšleno omezit – avšak v tomto 

směru se nová úprava nejeví jako stoprocentní, neboť možnosti odepření extradice 

spíše ještě rozšiřuje.215 Protokol ke Štrasburské úmluvě, který jistě do jisté míry 

přispěl k modernizaci a adaptaci úmluvy na nové podmínky ve světě, podepsali 

zástupci třiceti členských států Rady Evropy dne 15. května 2003. Česká republika 

ho s výhradou ratifikace podepsala dne 27. listopadu 2007. Přetrvávající 

nedokonalosti úmluvy nám však nedávají možnost tento instrument považovat za 

opravdu efektivní nástroj v boji proti teroristům.

6.1.2. Evropská úmluva o prevenci terorismu

Evropská úmluva o prevenci terorismu, otevřená k podpisu na summitu hlav 

států Rady Evropy dne 16. května 2005 ve Varšavě, je dalším regionálním právním 

instrumentem pro boj proti terorismu. Tato úmluva vstoupila v platnost dne 1. 

června 2007 a do konce roku 2012 byla ratifikována či k ní přistoupilo 29 států

s tím, že 15 dalších signatářských zemí na ratifikaci stále čeká. Česká republika 

danou úmluvu dosud nepodepsala.

Cílem tohoto dokumentu bylo shrnout stávající roztříštěnou protiteroristickou 

právní úpravu a s ohledem na pomalu postupující práce na komplexní úmluvě proti 

terorismu na půdě OSN se pokusit korigovat její nedostatky. Ve výsledku je však 

úmluva zaměřena spíše na předcházení terorismu ve spojení se zabráněním jeho 

negativních dopadů na lidská práva.

Záměrem úmluvy není definovat nové trestné činy nad rámec těch, které byly 

doposud zahrnuty do již uzavřených mezinárodních úmluv, a proto v tomto rozsahu 

odkazuje na 11 mezinárodních protiteroristických konvencí vyjmenovaných 

v příloze.216 Pokud signatářský stát Evropské úmluvy o prevenci terorismu není 

                                                

215 Podrobněji k Protokolu pozměňujícímu Evropskou úmluvu o potlačování terorismu viz Šturma P. 
– Nováková J. – Bílková V., Mezinárodní a evropské instrumenty proti terorismu a 
organizovanému zločinu, s. 31 n.

216 1. Úmluva o potlačování protiprávního zmocnění se letadel, přijatá 16. prosince 1970 v Haagu; 2. 
Úmluva o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti civilního letectví, přijatá 23. září 
1971 v Montrealu; 3. Úmluva o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím 
mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců, přijatá 14. prosince 1973 v New Yorku; 4. 
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stranou některé z výše zmíněných smluv, za podmínek uvedených v článku 1 odst. 2

se vůči tomuto státu daná úmluva bude považovat za vyňatou z tohoto výčtu. 

Úmluva o prevenci terorismu nicméně v článcích 5 – 7 kriminalizuje některá 

jednání, která by mohla ke spáchání teroristického činu vést. Trestnými jsou tak 

protiprávní úmyslné činy spočívající v: (i) veřejném nabádání k spáchání 

teroristického činu; (ii) náboru nových členů do teroristické organizace; a (iii) 

poskytování školení týkající se výroby či užití výbušnin, jiných zbraní nebo 

nebezpečných substancí a/nebo dalších specifických metod či technik s vědomím, že 

takto nabyté vědomosti budou použity ke spáchání teroristického útoku. Dle článků 

8 a 9 úmluvy je trestný taktéž pokus o zmíněná jednání, spolupachatelství ve formě 

účastenství, organizování nebo návodu a úmyslné přispění ke  spáchání některého 

z vyjmenovaných trestných činů skupinou osob jednajících se společným záměrem. 

Strany této úmluvy jsou povinny zejména: (i) přijmout veškerá vhodná opatření 

k pojetí daných činů jako trestných do svého vnitrostátního zákonodárství; (ii) 

zajistit odpovědnost právnických osob za tyto činy, která má být dle článku 10 

úmluvy civilní, správní či trestní, bez ohledu na odpovědnost fyzických osob; a (iii) 

přijmout veškerá vhodná opatření k zajištění ochrany, odškodnění a pomoci obětem 

terorismu na svém území.

Ustanovení o extradici obsahuje pravidlo „vydat nebo soudit“ (aut dedere aut 

judicare) s tím, že pokud stát podezřelého nevydá, je povinen ho bez výjimky předat 

svým kompetentním orgánům, které musí ve věci postupovat stejně jako v případě 

jakéhokoli jiného trestného činu spáchaného na území tohoto státu a v souladu 

s vnitrostátními právními předpisy přijmout odpovídající rozhodnutí. Úmluva sice 

vylučuje klauzuli o politické výjimce a vychází z depolitizace teroristického 

jednání, v článku 21 však obsahuje tzv. francouzskou či diskriminační klauzuli, na 

jejímž základě žádné ustanovení této úmluvy nelze vykládat tak, aby byla 

                                                                                                                                           

Mezinárodní úmluva proti braní rukojmí, přijatá 17. prosince 1979 v New Yorku; 5. Úmluva o 
fyzické ochraně jaderných materiálů, přijatá 3. března 1980 ve Vídni; 6. Protokol o potlačování 
protiprávních činů násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, přijatý 24. 
února 1988 v Montrealu; 7. Úmluva o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti námořní 
plavby, přijatá 10. března 1988 v Římě; 8. Protokol o potlačování protiprávních činů proti 
bezpečnosti pevně ukotvených plošin umístěných na kontinentálním šelfu, přijatý 10. března 
1988 v Římě; 9. Mezinárodní úmluva o potlačování teroristických bombových útoků, přijatá 15. 
prosince 1997 v New Yorku; 10. Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu, 
přijatá 9. prosince 1999 v New Yorku; a 11. Mezinárodní úmluva o potlačování činů jaderného 
terorismu, přijatá 13. dubna 2005 v New Yorku.
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dožádanému státu uložena povinnost vydání v případě, má-li závažné důvody 

domnívat se, že daná žádost byla podána za účelem stíhání nebo potrestání nějaké 

osoby kvůli rase, náboženství, národnosti, etnickému původu nebo jejím politickým 

názorům nebo že vyhovění této žádosti by způsobilo újmu na postavení této osoby z 

jakéhokoli z citovaných důvodů. 

Ani této úmluvě se tak bohužel nepodařilo překonat rozpory a problémy, se 

kterými se potýká starší evropská úprava, jelikož záruky lidských práv ještě rozšiřují 

možnosti států odmítnout vydat pachatele trestných činů k potrestání do jiné 

země.217 Kromě pravidla zakotvujícího možnost stanovení jurisdikce členského státu 

i nad trestnými činy, které byly přímo namířeny proti státnímu či vládnímu zařízení 

tohoto státu v zahraničí, včetně diplomatických či konzulárních prostor tohoto státu, 

nebo jejichž následkem bylo zasažení těchto cílů (článek 14), úmluva konkrétně 

problematiku útoků na státní orgány výslovně neřeší. Odkaz na jednání upravená v 

Úmluvě o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní 

ochrany včetně diplomatických zástupců, Mezinárodní úmluvě proti braní rukojmí, 

Mezinárodní úmluvě o potlačování financování terorismu, Mezinárodní úmluvě o 

potlačování teroristických bombových útoků a Mezinárodní úmluvě o potlačování 

činů jaderného terorismu v rámci vymezení teroristických trestných činů je jistě 

krokem správným směrem, avšak Evropská úmluva o prevenci terorismu zde 

žádným způsobem nemotivuje státy k daným konvencím přistoupit, pokud tak ještě 

neučinily.

6.2. Evropská unie

Evropská unie již v Maastrichtské smlouvě (1992) výslovně vyhlásila 

předcházení a potírání kriminality všeho druhu, zejména projevů terorismu, za jeden 

ze svých hlavních úkolů. Odstraňování vnitřních bariér spojené s volným pohybem 

zboží, kapitálu, služeb a osob v rámci celého prostoru Unie s sebou samozřejmě 

přineslo i negativní stránky v podobě znesnadnění snah o předcházení, monitorování 

a potlačování přeshraniční organizované trestné činnosti včetně terorismu. Přijetí 

účinnějších právních nástrojů ke společnému postupu proti těmto jevům se ukázalo 

                                                

217 K Evropské úmluvě o prevenci terorismu srovnej též Pikna B., Mezinárodní terorismus a 
bezpečnost Evropské unie (právní náhled), s. 61 n.
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jako nezbytné.218 Význam sekundárního práva EU pro ochranu státních orgánů před 

terorismem spočívá zejména v jeho  snaze o co největší unifikaci trestních úprav 

členských států Unie. Trestní právo je totiž v rámci vnitrostátního právního řádu 

hlavním právním nástrojem proti terorismu a je tak nezbytně nutné, aby byly přesně 

vymezeny jednotlivé skutkové podstaty, které jsou z hlediska boje proti terorismu 

relevantní, a aby se úpravy v jednotlivých členských státech příliš nelišily a 

neumožňovaly tak teroristům uniknout před potrestáním. Níže proto uvádím pouze 

některé předpisy EU, které jsou z pohledu dopadu na státní orgány dle mého názoru 

nejrelevantnější, i když ani ony samy o sobě výhradně na tyto subjekty zacíleny 

nejsou.

6.2.1. Společný postoj Rady o boji proti terorismu

Společný postoj o boji proti terorismu (2001/930/SZBP) byl Radou Evropské 

unie přijat dne 27. prosince 2001 k provedení opatření přijatých Evropskou radou, 

Radou bezpečnosti OSN, Evropskou unií a jejími členskými státy na tomto poli. 

Jedná se o dokument v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky a 

policejní a justiční spolupráce v trestních věcech, který určuje směr, kterým by se 

měly národní politiky v těchto oblastech ubírat a je závazný pro všechny členy EU.

Úvodní články Společného postoje upravují zákaz financování terorismu – za 

trestné je prohlášeno poskytování či shromažďování finančních prostředků určených 

k páchání teroristické činnosti, teroristům a osobám jakkoli na terorismus 

napojeným musí být zmrazeny finanční prostředky i jiný finanční majetek nebo 

hospodářské zdroje a žádné takové prostředky zmíněným osobám nesmí být přímo 

ani nepřímo zpřístupněny. Následující ustanovení pak zdůrazňují přijetí opatření na 

potlačení jakékoli formy podpory subjektů nebo osob zapojených do teroristických 

činů, kterým musí být odepřeno útočiště a bráněno používat k jejich cílům území 

EU prostřednictvím poskytování si vzájemné pomoci mezi státy, zintenzivnění a 

urychlení výměny operativních informací, stavění pachatelů teroristických činů před 

soudy a co nejrychlejšího přístupu členských států k stávajícím mezinárodním 

úmluvám a protokolům týkajícím se terorismu. Zmíněna jsou také přijímaná 

opatření k zajištění toho, aby teroristy nemohlo být zneužíváno právního postavení 

                                                

218 Pikna B., Mezinárodní terorismus a bezpečnost Evropské unie (právní náhled), s. 208 n.
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uprchlíka a aby žádosti o vydání osob podezřelých z terorismu nebyly zamítány 

s odkazem na politickou motivaci daných činů.

Ačkoli se společný postoj 2001/930/SZBP přímo státními orgány nezabývá, 

jeho přijetí s sebou nese upevnění postavení i těchto subjektů ve vztahu k 

mezinárodnímu terorismu zejména z důvodu, že členské státy zde byly vyzvány k co 

nejrychlejšímu přistoupení k odpovídajícím mezinárodním úmluvám a protokolům 

týkajícím se terorismu, mezi nimiž jsou i Úmluva o zabránění a trestání trestných 

činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických 

zástupců, Úmluva proti braní rukojmí, Úmluva o potlačování teroristických 

bombových útoků a Úmluva o potlačování financování terorismu, jejichž přínos 

v boji proti útokům na orgány státu byl rozebrán výše.

6.2.2. Společný postoj Rady o uplatnění zvláštních opatření k boji proti 

terorismu

Společný postoj Rady EU o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu 

ze dne 27. prosince 2001 (2001/931/SZBP) obsahuje v příloze seznam osob, skupin 

a subjektů, které jsou dle závažných a věrohodných důkazů činné v teroristických 

strukturách, a proti nimž jsou členské státy povinny bojovat v co nejširší míře 

zejména prostřednictvím policejní a justiční spolupráce v trestních věcech. Článek 4 

Společného postoje předvídá, že za tímto účelem jsou členské státy oprávněny, s 

ohledem na vyšetřování a trestní řízení vedená jejich orgány ve vztahu ke kterékoli 

z výše zmíněných osob, skupin a subjektů, plně využívat všech svých pravomocí v 

souladu s akty Evropské unie a jinými mezinárodními dohodami, ujednáními a 

smlouvami, které jsou pro členské státy závazné. Kvůli snaze o urychlené vyřešení 

jejich absence, byly do Společného postoje Rady, respektive jeho článku 1, zařazeny 

definice základních pojmů jako jsou „osoby, skupiny a subjekty zapojené do 

teroristických činů“, „teroristická skupina“, ale hlavně „teroristický čin“. Zde 

obsažené vymezení teroristického činu s ambicí stát se jednotnou definicí terorismu 

v rámci Evropské unie bylo následně s nepatrnými modifikacemi převzato 

Rámcovým rozhodnutím Rady EU o boji proti terorismu a dále do českého právního 

řádu. Útoky na státní orgány do tohoto vymezení teroristického činu spadají.
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6.2.3. Rámcové rozhodnutí o boji proti terorismu

Rámcové rozhodnutí o boji proti terorismu (2002/475/SVV), které bylo Radou 

Evropské unie schváleno dne 13. června 2002, představuje jeden z dosud 

nejúplnějších právních instrumentů k potírání mezinárodního terorismu na půdě 

EU.219 Rámcové rozhodnutí obsahuje ve svých třinácti článcích kromě definice 

teroristického činu také výčet konkrétních opatření, které mají členské země 

k uskutečnění jeho cílů přijmout.220 Zde obsažená definice se nicméně pro svou 

obecnost a tím pádem i možnou zneužitelnost stala terčem kritiky. Někteří autoři 

naznačují, že místo snahy o unifikaci národních legislativ, šlo členským státům 

spíše o ospravedlnění individuálních výjimečných postupů na jejich území.221

Rámcové rozhodnutí není jakožto akt třetího pilíře přímo aplikovatelné, vnitrostátní 

úprava jednotlivých členských států s ním ale musí být k určitému datu uvedena do 

souladu – jeho ustanovení tak musí být do právních řádů implementována. Limit pro 

transpozici byl v tomto případě stanoven na 31. prosince 2002. V České republice se 

tak stalo zejména novelou č. 537/2004 Sb. zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, 

ve znění pozdějších předpisů (zákon o zbraních).

6.2.4. Rámcové rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a 

postupech při předávání mezi členskými státy

Ačkoli evropský zatýkací rozkaz zjevně nemůžeme nazvat čistě 

protiteroristickým opatřením, neboť terorismus je pouze jedním z 32 hlavních 

trestných činů vyjmenovaných v Rámcovém rozhodnutí o evropském zatýkacím 

rozkazu222, bezpochyby se jedná o významný krok vpřed na poli společného postupu 

států v rámci boje proti tomuto nebezpečnému fenoménu a má dopad i na státní 

orgány, jelikož účinnější postupy vedoucí k potrestání teroristických útoků na tyto 

subjekty by měly ve svém důsledku přispět k odstrašení jejich pachatelů od další 

podobné činnosti.

                                                

219 David V. – Malacka M., Fenomén mezinárodního terorismu, s. 116.
220 Podrobněji k Rámcovému rozhodnutí o boji proti terorismu viz Scheu H. Ch., Právní opatření 

Evropské unie v boji proti terorismu. In: Acta Universitatis Carolinae – Iuridica 1/2007, s. 73 a n.
221 Scheu H. Ch., Právní opatření Evropské unie v boji proti terorismu. In: Acta Universitatis 

Carolinae – Iuridica 1/2007, s. 75.
222 Scheu H. Ch., Právní opatření Evropské unie v boji proti terorismu. In: Acta Universitatis 

Carolinae – Iuridica 1/2007, s. 85.
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Institut evropského zatýkacího rozkazu byl zaveden rámcovým rozhodnutím 

Evropské Rady č. 2002/584/JHA ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím 

rozkazu a postupech při předávání mezi členskými státy a představuje podstatně 

pružnější alternativu k tradičnímu extradičnímu řízení a nahrazuje ho.223 Evropský 

zatýkací rozkaz je nástroj, prostřednictvím něhož může justiční orgán některého 

z členských států Evropské unie usilovat o předání osoby zdržující se na území 

jiného členského státu za účelem trestního stíhání nebo výkonu trestu odnětí 

svobody či ochranného opatření spojeného s omezením svobody. Členský stát tak 

může zatknout a odevzdat osobu hledanou jiným členským státem i pro podezření ze 

spáchání trestného činu spojeného s mezinárodním terorismem. Konkrétně jednotný 

evropský zatykač zavádí tři důležité inovace. Prvním pozitivním posunem je 

stanovení krátkých časových lhůt pro formální extradiční procedury. Podezřelá 

osoba tak musí být ze státu, kde došlo k jejímu zatčení, předána do vyžadující země 

nejpozději do 90 dnů od zatčení, souhlasí-li však zadržená osoba s předáním, lhůta 

se zkracuje na pouhých 10 dní. Za druhé evropský zatýkací rozkaz pro zatčení a 

vydání podezřelého vyžaduje pouze jediné soudní rozhodnutí a vylučuje tudíž 

jakékoli možné politicky motivované zásahy ministrů spravedlnosti či zahraničních 

věcí nebo jiné zbytečné průtahy. Další novinku pak představuje zavedení výjimky 

ze zásady oboustranné trestnosti, díky níž v případě vyjmenovaných trestných činů, 

kam spadá také terorismus, soud již nezjišťuje, zda jde o trestný čin také podle 

                                                

223 V souvislosti s přijetím Evropského zatýkacího rozkazu byly úplně nebo z části nahrazeny 
dřívější mezinárodní úmluvy v této oblasti, jakými jsou Evropská úmluva o vydávání (1957) 
včetně jejích dvou dodatkových protokolů (1975, 1978), Evropská úmluva o potlačování 
terorismu (1977), Úmluva o zjednodušeném vydávacím řízení mezi členskými státy Evropské 
unie (1995), Úmluva o vydávání mezi členskými státy EU (1996) a příslušná ustanovení 
Schengenské prováděcí úmluvy. Dle sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 24/2005 Sb. m. s. a 
č. 63/2006 Sb. m. s. bude situace týkající se extradice po s přijetí Evropského zatýkacího rozkazu 
pro Českou Republiku následující: „Evropská úmluva o vydávání a její dva Protokoly z 15. října 
1975 a 17. března 1978 se nadále uplatňují na vydání občana České republiky z České republiky 
do jiného členského státu Evropské unie, pokud spáchal trestný čin před 1. listopadem 2004. 
Česká republika nadále uplatňuje článek 3 Smlouvy mezi Slovenskou republikou a Českou 
republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a úpravě některých právních vtahů v 
občanských a trestních věcech, sjednané v Praze dne 29. října 1992, a článek XV Smlouvy mezi 
Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o vydávání z 13. 
prosince 1957 a o usnadnění jejího uplatnění, sjednané ve Vídni dne 27. června 1994, na jejichž 
základě se evropské zatýkací rozkazy a další písemnosti zasílají bez překladů do úředního jazyka 
dožádaného státu.“
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tuzemského práva.224 Tato úprava má vést zejména k depolitizaci, zjednodušení a 

výraznému urychlení předávacího procesu.

Rámcové rozhodnutí vstoupilo v platnost dne 7. srpna 2002 s tím, že stávajícím 

členským státům byla uložena povinnost implementovat225 jeho ustanovení do svých 

právních řádů do 31. prosince 2003 a nově přistupujícím státům k okamžiku jejich 

přístupu k Evropské unii, tj. k 1. květnu 2004.226 Implementace evropského 

zatýkacího rozkazu nicméně nebyla nijak jednoduchá, a ačkoliv rámcové rozhodnutí 

stanovilo 1. leden 2004 jako její poslední možný termín, jen osm členských států 

provedlo požadované úpravy ve svých vnitrostátních právních předpisech před 

koncem této lhůty. V ostatních zemích se, zejména na půdě konzervativních 

politických stran, vedly živé debaty o přípustnosti vystavení vlastních státních 

občanů „nedůvěryhodným“ cizím soudním systémům, protože tzv. eurozatykač 

představuje výrazný průlom do principu národní svrchovanosti v trestních věcech. 

Česká republika nezůstala v této diskusi pozadu a je jednou ze zemí, kde bylo 

rámcové rozhodnutí napadeno u ústavního soudu.227

I přes všechna přijatá opatření stále mnoho lidí z řad odborníků i laické 

veřejnosti poukazuje na rozpačitý dojem z angažovanosti EU v boji proti terorismu 

                                                

224 Bureš O., Protiteroristická politika EU: Bezzubý tygr? In: Perspektivy západní civilizace a pět let 
globálního terorismu, s. 70.

225 Rámcové rozhodnutí Rady Evropské unie je aktem tzv. třetího pilíře EU a jako takové není přímo 
aplikovatelné v členských státech, je proto třeba jeho ustanovení do jednotlivých právních řádů 
členských států implementací převzít. Blíže viz Jelínek J., Trestní právo procesní, s. 105.

226 Šámal P. a kol., Trestní řád, s. 2702.
227 Návrh na zrušení částí zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a 

zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů (trestní řád), 
týkajících se evropského zatýkacího rozkazu, podala skupina poslanců a senátorů Parlamentu 
České republiky z důvodu tvrzeného rozporu těchto ustanovení zejména s čl. 14 odst. 4 Listiny 
základních práv a svobod, podle kterého nesmí být občan nucen k opuštění své vlasti. Ústavní 
soud ve svém nálezu publikovaném pod číslem 434/2006 Sb. ze dne 3. května 2006 návrh zamítl 
s poukazem na to, že časově omezené předání českého občana do jiného členského státu EU za 
účelem trestního řízení o trestném činu spáchaném tímto občanem v daném státě nelze vykládat 
jako nucení k opuštění vlasti, pokud je zaručeno, že se do České republiky její občan bude moci  
po skončení řízení navrátit. Vztah mezi občanem a státem tak nebude předáním na základě 
evropského zatýkacího rozkazu narušen. Opačný výklad by totiž, dle názoru většiny z pléna 
Ústavního soudu, byl v rozporu s dnešní realitou v EU, která je založena především na vysoké 
mobilitě občanů v rámci celého prostoru Unie.
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pramenící zřejmě z jakési politické malátnosti Unie, projevující se zejména 

nerozhodným a málo razantním postupem při řešení aktuálních problémů.228

6.3. Další protiteroristické úmluvy na regionální úrovni

6.3.1. Organizace amerických států (OAS)

V šedesátých letech dvacátého století se území Latinské Ameriky stalo velice 

nebezpečným místem zejména pro zahraniční diplomaty. Místní gerilové organizace 

v rámci svého boje s vojenskými a policejními silami přistoupily k nové taktice 

spočívající v únosech diplomatických zástupců cizích států. Tento postup se 

zpočátku teroristům jevil jako velice přínosný, jelikož místní vlády, mnohdy pod 

tlakem vysílajících států, byly s teroristy ochotny vyjednávat. Únosy a vraždy 

diplomatů tak začaly narůstat geometrickou řadou.

Organizace amerických států (Organization of American States)229 si jako 

reakci na onu vlnu únosů a s nimi spojených vydírání v roce 1970 nechala zpracovat 

návrh úmluvy, která by tomuto fenoménu pomohla učinit přítrž. Z regionálních 

úprav tak materii týkající se útoků na státní orgány jako první zpracovala Úmluva o 

předcházení a trestání teroristických činů, provedených ve formě trestných činů 

proti osobám a s tím spojeným vydíráním, které mají mezinárodní dosah (nazývaná 

též zkráceně jako Úmluva OAS) ze dne 2. února 1971. 

Úmluva OAS má za cíl chránit zejména životy osob, jimž je garantována 

zvýšená ochrana normami mezinárodního práva, a vznikla, jak již bylo naznačeno 

výše, jako reakce na vzrůstající počet útoků na diplomaty, zahraniční státní delegace 

a jiné prominentní cizince zejména v Latinské Americe. Základní ustanovení 

Úmluvy OAS se vztahují na vraždy, únosy a jiné útoky proti životu nebo fyzické 

integritě zástupců cizích států a mezinárodních organizací, jimž je přijímající stát 

povinen poskytnout zvláštní ochranu podle mezinárodního práva. Stejně jako 

vyjmenované útoky na chráněné osoby má být postihováno také vydírání s nimi 

spojené. Všechny vyjmenované činy mají být považovány za trestné činy 

                                                

228 Duchoň P., Evropská odpověď na hrozbu terorismu. In: Perspektivy západní civilizace a pět let 
globálního terorismu, s. 16.

229 Organizace amerických států je hlavní regionální organizací na americkém kontinentu a současně 
i organizací kolektivní sebeobrany, jež byla založena v roce 1948 a v současné době sdružuje 
USA, Kanadu a většinu států Latinské Ameriky.
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mezinárodního významu, bez ohledu na jejich motivaci (článek 2). Úmluva OAS 

zakotvuje i povinnost extradice podle zásady aut dedere aut judicare, je jí však 

vytýkáno zejména to, že je ponecháno výlučně na smluvních stranách, zda budou 

konkrétní jednání považovat za teroristický útok a úmluvu tak na něj aplikovat či 

nikoli (článek 3 odst. 2). Kritiku úmluva OAS sklidila však i za to, že podle 

některých autorů jen málo přispívá k vyjasnění nejednoznačných pravidel 

dosavadních norem mezinárodního práva, chybí zde výslovně zakotvená povinnost 

států postavit obviněného před soud, ale hlavě, že formulace některých článků (3 a 

6) je v rozporu s účelem úmluvy a může ve svém důsledku vést k vyloučení její 

aplikovatelnosti.230

Hlavním problémem úmluvy OAS se však zdá být nedostatečná podpora ze 

strany členských států OAS, která způsobila, že se úmluva nikdy nestala opravdu 

efektivním mezinárodním nástrojem k potírání terorismu. Autoři se nicméně 

shodují, že přínos tohoto smluvního instrumentu spočívá minimálně v tom, že 

úmluva OAS byla vůbec prvním právním nástrojem, který se zabýval přímo oběťmi 

terorismu z řad mezinárodně chráněných osob a posloužila jako předloha pro 

Úmluvu o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní 

ochrany včetně diplomatických zástupců.231

Na úmluvu OAS později navázala Meziamerická úmluva proti terorismu přijatá 

dne 3. června 2002 jako reakce na teroristické útoky z 11. září 2001, po kterých se 

ministři zahraničních věcí států OAS shodli na nutnosti přijetí nové regionální 

úmluvy pro boj s terorismem. Jejím účelem je podle článku 1 úmluvy prevence, 

trestání a eliminace terorismu. Meziamerická úmluva zvolila komplexnější přístup 

k problematice teroristických útoků než úmluva z roku 1971, nezabývá se již 

výlučně útoky na mezinárodně chráněné osoby a představuje tak jakýsi souhrnný 

smluvní instrument na tomto poli. Přínos pro ochranu státních orgánů tak tato 

úmluva představuje zejména v tom, že zavazuje smluvní strany i k přijetí deseti 

vyjmenovaných mezinárodních protiteroristických konvencí (mezi nimi i Úmluvy o 

zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany 

včetně diplomatických zástupců) a promítnutí závazků z nich vyplývajících do 

                                                

230 Barker J. C., Protection of Diplomatic Personnel, s. 101 a n.
231 Barker J. C., Protection of Diplomatic Personnel, s. 102.
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národních legislativ, zabývá se opatřeními proti financování terorismu a praní 

špinavých peněz a zakotvuje pravidla pro mezistátní protiteroristickou spolupráci, 

což by mělo přispět k účinnějšímu potírání terorismu obecně – tedy i terorismu 

namířenému proti státním orgánům.

6.3.2. Jihoasijské sdružení pro oblastní spolupráci (SAARC)

Také na poli Jihoasijského sdružení pro oblastní spolupráci (South Asian 

Association for Regional Cooperation), které od roku 1985 sdružuje osm států jižní 

Asie232 zejména za účelem spolupráce v otázkách hospodářského, sociálního a 

kulturního rozvoje regionu, vznikla protiteroristická konvence – dne 14. listopadu 

1987 podepsaná Regionální úmluva o potlačování terorismu, která v pouhých 11 

článcích zakotvuje základní ustanovení, která se objevují v úmluvách tohoto druhu –

zásadu aut dedere aut judicare a povinnost států vzájemně spolupracovat na poli 

extradice, výměny informací i zpravodajských služeb za účelem prevence 

teroristických aktivit. Signifikance této úmluvy pro státní orgány však spočívá 

zejména v tom, že její článek 1 vymezující trestné činy, které mají být členskými 

státy brány jako teroristické a pro účely extradice nebudou považovány za činy 

politické, výslovně odkazuje na Úmluvu o zabránění a trestání trestných činů proti 

osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců, přijatou 

v New Yorku dne 14. prosince 1973.

6.3.3. Společenství nezávislých států (SNS)

V rámci Společenství nezávislých států (Commonwealth of Independent States), 

které vzniklo z většiny zemí bývalého Svazu sovětských socialistických republik 8. 

prosince 1991, byla dne 4. června 1999 v Minsku přijata Smlouva o spolupráci 

členských států SNS v boji s terorismem. Tato úmluva, na rozdíl o jí podobných 

úprav, neobsahuje princip aut dedere aut judicare a extradici řeší odkazem na 

příslušné mezinárodní smlouvy, snaží se však o komplexní definici terorismu. 

Smlouva SNS ukládá státům zejména povinnost spolupracovat při prevenci, 

odhalování, potírání a vyšetřování teroristických činů a většina textu se zabývá 

organizačně-technickými aspekty této spolupráce. Přímo státních orgánů se úmluva 

dotýká jen okrajově, a to v ustanovení článku 11, který zavazuje smluvní strany 

                                                

232 Afghánistán, Bangladéš, Bhútán, Indie, Maledivy, Nepál, Pákistán, Srí Lanka.



120

k výměně informací, zejména pokud jde o demonstrativně vypočítané hlavní oblasti 

společného zájmu. Dle písmena b) výše uvedeného článku by si tak státy měly 

předávat informace ohledně plánovaných teroristických útoků namířených proti 

hlavám států, mezinárodně chráněným osobám, personálu diplomatických misí, 

konzulárních úřadů a mezinárodních organizací členských států, jakož i účastníkům 

státních návštěv a politických, sportovních a jiných aktivit na národní i mezinárodní 

úrovni. Pro stanovení konkrétnějších úkolů byl pak ještě v červnu 2000 schválen 

Radou hlav států SNS Program členských států pro boj s mezinárodním terorismem 

a jinými projevy extremismu na období do roku 2003.

6.3.4. Liga arabských států (LAS)

Dne 22. dubna 1998 byla ministry vnitra a spravedlnosti členských zemí Ligy 

arabských států (League of Arab States)233 v Káhiře podepsána Arabská úmluva o 

potlačování terorismu, jež vstoupila v platnost dne 7. května 1999. Jedná se o 

poměrně rozsáhlý dokument o 42 článcích, přičemž hned v tom prvním se úmluva 

pokouší o definici terorismu a vymezení teroristického činu, v rámci kterého 

odkazuje mimo jiné na činy upravené v Úmluvě o zabránění a trestání trestných činů 

proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců. 

Následující ustanovení se pak zabývají konkrétními opatřeními, která by členské 

státy měly přijmout, a formami vzájemné spolupráce v boji proti terorismu. Oproti 

ostatním mezinárodním či regionálním úpravám Arabská úmluva z oblasti své 

působnosti výslovně vylučuje národněosvobozenecké boje, čímž legitimizuje 

nacionalistický terorismus. Ihned po jejím přijetí byla úmluva, zejména ze strany 

nevládních organizací, hojně kritizována. Nejčastější výtky směřují proti absenci 

dostatečné garance lidských práv, příliš širokému vymezení pojmu terorismus a tím 

pádem možné zneužitelnosti úmluvy proti politické opozici, svobodě projevu i 

shromažďování.234 Ataky na vysoké představitele státu jsou v Arabské úmluvě 

                                                

233 Liga arabských států je regionální organizací arabských států, jež byla založena dne 22. března 
1945 v Káhiře, kde se také dodnes nachází její sídlo. Zakládajícími zeměmi jsou Egypt, Irák, 
Jemen, Jordánsko, Libanon, Saúdská Arábie a Sýrie. Dnešní počet členů je 22, jedná se převážně 
o státy s arabskou kulturou z oblasti severní Afriky a Blízkého východu. V souladu se 
zakládajícím Paktem LAS organizace zajišťuje a koordinuje spolupráci svých členů v oblastech 
politiky, ekonomiky a kultury. V roce 1950 přibyla i spolupráce v oblasti kolektivní bezpečnosti 
na základě Smlouvy o společné obraně a hospodářské spolupráci podepsané dne 13. dubna 1950.

234 Podrobněji k Arabské úmluvě viz Bílková V., Islám a terorismus na Blízkém východě, s. 36 a n.
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zmíněny mezi zvláště závažnými nepolitickými činy.235 V rámci jiných ustanovení 

pak úmluva státní orgány již explicitně nezmiňuje.

6.3.5. Organizace islámské kooperace (OIC)

Organizace islámské kooperace (Organisation of Islamic Cooperation) je 

nástupnickým subjektem Organizace islámské konference (Organization of The 

Islamic Conference)236, která se k novému názvu přiklonila dne 28. června 2011.237

Dne 1. července 1999 byla na půdě této organizace přijata Úmluva Organizace 

islámské konference o boji proti mezinárodnímu terorismu. Daný dokument se 

formálně i obsahově velmi podobá Arabské úmluvě přijaté o rok dříve na půdě LAS. 

I definice teroristického činu238 obsažená článku 1 úmluvy OIC, je v podstatě 

rozšířením formulace z Arabské úmluvy. Odborníci z neislámských zemí však 

považují i tuto definici za nepříliš podařenou, vágní, neodpovídající chápání 

terorismu dle ostatních členských států OSN a vedoucí k tomu, že za terorismus by 

se podle této formulace dal považovat i výkon práva sdružovacího, 

shromažďovacího a práva svobodného projevu. Ve svém důsledku by pak takováto 

definice mohla vézt ke zneužití dané úmluvy k persekuci politických oponentů a 

potlačování lidských práv. Definice by proto měla být podle těchto názorů zúžena 

pouze na akty spáchané s cílem způsobit smrt nebo vážná zranění osobám či brát 

rukojmí.239 Úmluva OIC v rámci vymezení teroristického činu v článku 1 odst. 4 

                                                

235 V článku 2 písm. b) úmluva stanoví, že vyjmenované činy, včetně útoků na (i) hlavy smluvních 
států, jejich manželky a rodiny; (ii) korunní prince, viceprezidenty, premiéry či ostatní ministry; 
a (iii) osoby požívající diplomatických imunit vykonávající své funkce či akreditované 
v některém ze smluvních států; nebudou považovány za činy politické, ani kdyby byly spáchány 
z politických motivů.

236 Jedná se o mezivládní organizaci se sídlem v Džiddě v Saudské Arábii, která byla založena 25. 
září 1969 v marockém Rabatu. Sdružuje 57 zemí muslimského světa a má za cíl zejména 
prosazovat zájmy muslimů a upevňovat islámskou solidaritu a spolupráci. Jedná se o druhou 
největší mezinárodní organizaci po OSN. V únoru 1972 byla přijata Charta organizace, jejímž 
hlavním cílem je posílit solidaritu a spolupráci mezi islámskými zeměmi v politické, 
ekonomické, kulturní, vědecké a sociální oblasti.

237 Podrobněji k Organizaci islámské kooperace viz http://www.oic-oci.org/home.asp a 
http://en.wikipedia.org/wiki/Organisation_of_Islamic_Cooperation.

238 Dle článku 1 Úmluvy Organizace islámské konference o boji proti mezinárodnímu terorismu se 
za terorismus považuje jakýkoli násilný čin nebo jeho hrozba, bez ohledu na motivy či cíle, který 
je spáchán při realizaci individuálního nebo kolektivního zločinného plánu s cílem: a) terorizovat 
lidi, vyhrožovat jim ublížením na zdraví nebo ohrožením jejich života, cti, svobod, bezpečnosti či 
práv; b) vystavit životní prostředí nebo zařízení veřejné či soukromé povahy nebezpečí, obsadit 
je nebo se jich zmocnit; c) ohrozit národní přírodní zdroje či mezinárodní zařízení; a d) působit 
proti stabilitě, územní integritě, politické jednotě nebo suverenitě nezávislých státu.

239 Blíže k Úmluvě Organizace islámské konference o boji proti mezinárodnímu terorismu viz 
Bílková V., Islám a terorismus na Blízkém východě, s. 38 a n.



122

taktéž odkazuje na činy upravené v Úmluvě o zabránění a trestání trestných činů 

proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců.

Stejně jako v Arabské úmluvě, jsou i v úmluvě OIC útoky na vysoké představitele 

státu zařazeny mezi zvláště závažné nepolitické činy (článek 2 písm. c). Ve svých 

dalších ustanoveních se pak již úmluva OIC konkrétně na ochranu státních orgánů 

nezaměřuje.

6.3.6. Africká unie (AU)

Africká unie (African Union)240 je nástupnickým subjektem Organizace africké 

jednoty (OAJ), která byla zřízena 32 africkými státy v roce 1963. Dne 14. července 

1999 byla na půdě Organizace africké jednoty přijata Úmluva o předcházení a 

potlačování terorismu, která vstoupila v platnost dne 6. prosince 2002. Úmluva ve 

svých 23 článcích kromě definice teroristického činu obsahuje výčet opatření, která 

jsou členské státy v oblasti boje proti terorismu povinny přijmout. Mezi ta patří 

zejména povinnost: (i) uvést své vnitrostátní právní úpravy do souladu s touto 

úmluvou, kvalifikovat teroristické činy jako trestné a ukládat za ně tresty přiměřené 

jejich závažné povaze; (ii) prioritně podepsat, ratifikovat nebo přistoupit 

k vyjmenovaným mezinárodním protiteroristickým úmluvám241, pokud tak dosud 

neučinili; (iii) zabránit na svém území podpoře terorismu v jakékoli podobě; (iv) 

posílit opatření k monitorování, předcházení a potírání trestné činnosti spojené 

s terorismem; a (v) mezistátní spolupráce prostřednictvím výměny informací, 

vydávání teroristů a implementace ustanovení o usnadnění vyšetřování trestné 

činnosti na území jiného signatářského státu pomocí použití tzv. commission 

rogatoire. Pokud jde o státní orgány, úmluva ve svém článku 4 odst. 2 písm. d) 

zavazuje členské státy k tomu, aby přijaly veškeré legitimní kroky k posílení 

ochrany a bezpečnosti diplomatických a konzulárních misí, místností užívaných 

                                                

240 AU byla založena v roce 2000 a její zakládající akt vstoupil v platnost dne 26. května 2001. 
Hlavním cílem této organizace je posilování míru, bezpečnosti a stability na kontinentu, podpora 
demokratických zásad, ochrana lidských práv a podpora mezinárodní spolupráce. Svou 
strukturou a orgány připomíná Evropskou unii. Africká unie v oblasti předcházení terorismu a 
boje proti němu od roku 2005 spolupracuje s Evropskou unií na základě strategie Rady EU 
Evropská unie a Afrika: na cestě ke strategickému partnerství. Dne 14. září 2002 schválila AU 
akční plán, na jehož základě bylo dne 13. října 2004 založeno Africké centrum pro studium a 
výzkum terorismu podporované Evropskou unií, která si je vědoma sílící hrozby terorismu 
v Africe a jeho možných negativních dopadů i na evropský kontinent.

241 Mezi dvanácti univerzálními mezinárodními instrumenty doporučenými k podpisu, ratifikaci či 
přistoupení (článek 2 písm. b), které jsou uvedeny v příloze, je i Úmluva o zabránění a trestání 
trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců.
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regionálními i mezinárodními organizacemi akreditovanými v některém ze 

členských států, jakož i jejich personálu, v souladu s relevantními úmluvami a 

pravidly mezinárodního práva.

7. Česká právní úprava

Stíhání a trestání osob odpovědných za porušení pravidel vyplývajících z norem

mezinárodního práva je v první řadě záležitostí práva vnitrostátního.242 Mnoho 

protiteroristických úmluv je v dnešní době založeno na zásadě aut dedere aut 

judicare a zavazují stát, ve kterém je domnělý pachatel dopaden, v případě, že se jej 

rozhodne nevydat, postavit ho před vnitrostátní orgány činné v trestním řízení. 

Vnitrostátní právní úprava v oblasti trestního práva, v našem případě práva České 

republiky, je proto pro postih osob podezřelých ze spáchání teroristického útoku na 

státní orgány naprosto zásadní.

Česká republika je signatářským státem většiny významných protiteroristických 

mezinárodních úmluv, z nichž jí plynou konkrétní úkoly, a vstupem mezi patnáct 

tehdejších členských států Evropské unie v roce 2004 přijala další závazky v podobě 

povinnosti uvést do souladu svou vnitrostátní právní úpravu s pravidly v rámci této 

organizace přijatými. Nejdůležitější právní instrumenty k potlačování teroristických 

aktů proti státním orgánům se na národní úrovni nachází v oblasti vnitrostátních 

norem trestního práva.

7.1. Trestní právo hmotné

V současnosti je trestnost teroristických aktů v českém trestním právu 

zakotvena zejména v prvním dílu hlavy IX Trestního zákoníku, který upravuje 

trestné činy proti základům České republiky. Konkrétně se jedná o § 311 a § 312 

Trestního zákoníku upravující zvlášť závažné zločiny teroristického útoku a teroru.

Ochraně státních orgánů před násilnými útoky a výhrůžkami se však věnují i 

skutkové podstaty zařazené do prvního dílu hlavy X Trestního zákoníku zakotvující 

trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných. Druhovým objektem je zde zájem 

na nerušeném plnění úkolů státních orgánů (a orgánů územní samosprávy) a řádném 

                                                

242 Scheu H. Ch., Pojem odpovědnosti v mezinárodním právu, s. 5.
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výkonu pravomoci úředních osob před útoky zvenčí. Ustanovení § 323 až 326 tak 

kriminalizují jednání páchaná s úmyslem působit na výkon pravomoci orgánu státní 

správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci či úřední 

osoby.

7.1.1. Teroristický útok

Závažný trestný čin „teroristický útok“ byl do českého právního řádu nově 

inkorporován zákonem č. 537/2004 Sb., kterým se měnil zákon č. 140/1961 Sb., 

trestní zákon, a zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu s účinností od 

22. října 2004. Jak již bylo naznačeno výše, do dikce tehdejšího § 95 trestního 

zákona se promítly především závazky České republiky vyplývající z rámcového

rozhodnutí Rady EU ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu (2002/475/SVV)

a podmínky pro přístup ČR k Úmluvě o potlačování protiprávních činů proti 

bezpečnosti námořní plavby, Protokolu o potlačování protiprávních činů proti

bezpečnosti pevných plošin umístěných na kontinentálním šelfu a Mezinárodní 

úmluvě proti braní rukojmí.243

Objektivní stránka trestného činu teroristického útoku podle § 311 Trestního 

zákoníku zahrnuje tři skutkové podstaty – dvě základní, obsažené v prvním a 

druhém odstavci, a jednu skutkovou podstatu kvalifikovanou (§ 311 odst. 3), která 

se vztahuje k oběma skutkovým podstatám základním.244

Podle odstavce prvého § 311 Trestního zákoníku se trestného činu 

teroristického útoku dopustí ten, kdo „v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo 

obranyschopnost České republiky, narušit nebo zničit základní politickou, 

hospodářskou nebo sociální strukturu České republiky nebo mezinárodní 

organizace, závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit 

vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, 

opominula nebo trpěla, a) provede útok ohrožující život nebo zdraví člověka s cílem 

způsobit smrt nebo těžkou újmu na zdraví, b) zmocní se rukojmí nebo provede únos,

c) zničí nebo poškodí ve větší míře veřejné zařízení, dopravní nebo telekomunikační 

systém, včetně informačního systému, pevnou plošinu na pevninské mělčině, 

                                                

243 Šámal P. a kol., Trestní zákoník, s. 3053.
244 Jelínek J. a kol., Trestní právo hmotné, s. 740.
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energetické, vodárenské, zdravotnické nebo jiné důležité zařízení, veřejné 

prostranství nebo majetek s cílem ohrozit tím lidské životy, bezpečnost uvedeného 

zařízení, systému nebo prostranství anebo vydat majetek v nebezpečí škody velkého 

rozsahu, d) naruší nebo přeruší dodávku vody, elektrické energie nebo jiného 

základního přírodního zdroje s cílem ohrozit tím lidské životy nebo vydat majetek 

v nebezpečí škody velkého rozsahu, e) zmocní se letadla, lodi nebo jiného 

prostředku osobní či nákladní dopravy nebo nad ním vykonává kontrolu, anebo 

zničí nebo vážně poškodí navigační zařízení nebo ve větším rozsahu zasahuje do 

jeho provozu nebo sdělí důležitou nepravdivou informaci, čímž ohrozí život nebo 

zdraví lidí, bezpečnost takového dopravního prostředku anebo vydá majetek 

v nebezpečí škody velkého rozsahu, f) nedovoleně vyrábí nebo jinak získá, 

přechovává, dováží, přepravuje, vyváží či jinak dodává nebo užije výbušninu, 

jadernou, biologickou, chemickou nebo jinou zbraň, anebo provádí nedovolený 

výzkum a vývoj jaderné, biologické, chemické nebo jiné zbraně nebo bojového 

prostředku nebo výbušniny zakázané zákonem nebo mezinárodní smlouvou, nebo g) 

vydá lidi v obecné nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek 

v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že způsobí požár nebo povodeň nebo 

škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek

nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo takové 

obecné nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění“. Trestní zákoník za 

takovéto jednání pachateli hrozí trestem odnětí svobody na pět až patnáct let, 

popřípadě současně i s uložením trestu propadnutí majetku.

Odstavec druhý téhož paragrafu, představující druhou samostatnou základní 

skutkovou podstatu, předvídá trest ve stejném rozpětí i pro osobu, která jednáním 

uvedeným v předcházejícím odstavci vyhrožuje, nebo takové jednání, teroristu nebo 

člena teroristické skupiny finančně, materiálně nebo jinak podporuje. V případě 

poskytování finančních či materiálních prostředků ke spáchání trestného činu a/nebo 

jiné podpory například ve formě propagandy, pomoci při navazování kontaktů nebo 

v získávání a předávání informací jde, podle Šámala, de facto o další formu trestné 

součinnosti ve smyslu § 24 Trestního zákoníku, která má jinak obdobu v pomoci 

k trestnému činu.245 Formulace samostatné skutkové podstaty se stejnou trestní 

                                                

245 Šámal P. a kol., Trestní zákoník, s. 3057.
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sazbou jako v odstavci prvém odráží zvláštní zavrženíhodnost finanční podpory 

terorismu, bez které by se tento škodlivý fenomén nemohl rozvíjet, a myšlenku, že 

takováto činnost zaslouží stejné potrestání jako samotný terorismus. Tato úprava 

představuje ze strany České republiky splnění jejích závazků vyplývajících z článku 

4 Mezinárodní úmluvy o potlačování financování terorismu, jejíž je od roku 2000 

signatářským státem.

V odstavci třetím § 311 Trestního zákoníku, představujícím kvalifikovanou 

skutkovou podstatu vztahující se k oběma základním skutkovým podstatám 

uvedeným ve dvou předcházejících odstavcích, pak nalezneme výčet okolností 

podmiňujících použití vyšší trestní sazby. Těmito okolnostmi jsou především 

spáchání činu členem organizované skupiny, způsobení těžké újmy na zdraví nebo 

smrti, zapříčinění toho, že větší počet246 lidí zůstal bez přístřeší, způsobení přerušení 

dopravy ve větším rozsahu, způsobení škody velkého rozsahu či získání prospěchu 

velkého rozsahu, ať již pro sebe nebo pro jiného.247 Pachateli při prokázání výše 

zmíněných okolností trestného činu hrozí odnětí svobody na dvanáct až dvacet let, 

popřípadě spolu s trestem propadnutí majetku, nebo trest výjimečný. Ke spáchání 

činu pachatelem coby členem organizované skupiny vyžaduje Trestní zákoník již 

z povahy věci z hlediska zavinění úmysl, zatímco u ostatních výše uvedených 

okolností postačí zavinění nedbalostní (viz ustanovení § 17 Trestního zákoníku 

upravující zavinění vztahující se k okolnosti zvlášť přitěžující).

Objektem trestného činu teroristického útoku je zájem na ochraně ústavního

zřízení a obranyschopnosti České republiky, demokratických principů, na nichž je 

republika založena, základní hospodářské struktury státu, ale i života a zdraví 

obyvatel republiky. Z hlediska objektivní stránky tak skutková podstata trestného 

činu teroristického útoku zahrnuje velice širokou škálu jednání. Jde o taxativní 

výčet, který vychází zejména z požadavků rámcového rozhodnutí Rady EU o boji 

proti terorismu.248 V souladu se zásadou ochrany, zakotvené v § 7 Trestního 

zákoníku, která odráží nutnost stíhat trestné činy namířené proti důležitým zájmům 

                                                

246 Dle Šámala lze „větším počtem“ chápat nejméně sedm lidí, ačkoli autor neuvádí, jak bylo zrovna 
k tomuto číslu dospěno. Viz Šámal P. a kol., Trestní zákoník, s. 3059.

247 K podrobnému výkladu jednotlivých pojmů viz komentář k trestnímu zákoníku Šámal P. a kol.,
Trestní zákoník, s. 3057 a n.

248 Šámal P. a kol., Trestní zákoník, s. 3053.
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státu, jeho orgánů a jiným zvlášť chráněným zájmům bez ohledu na to, kde byl čin 

spáchán a kdo je jeho pachatelem, je podle dikce ustanovení § 313 Trestního 

zákoníku ochrana dle ustanovení § 311 i § 312 poskytována nejen České republice, 

ale i mezinárodním organizacím a cizím státům.249

Dojde-li při teroristickém útoku ke smrti člověka, bude se takový čin v souladu 

s českým právním řádem posuzovat výhradně podle ustanovení § 311 Trestního 

zákoníku jen v případě, že k usmrcení došlo z nedbalosti. Byl-li však pachateli 

prokázán úmysl při páchání teroristického útoku způsobit smrt, je třeba jeho čin 

zásadně posuzovat jako trestný čin vraždy podle § 140 v souběhu s trestným činem 

teroristického útoku dle § 311.250 V  případě takového jednočinného souběhu 

trestných činů bude pachateli uložen úhrnný trest podle pravidel obsažených v § 43 

Trestního zákoníku. Pokud však pachatel jedná výhradně v úmyslu poškodit ústavní 

zřízení České republiky a provede útok ohrožující život člověka ve smyslu § 311 

odst. 1 písm. a) s cílem způsobit smrt, mělo by být jeho jednání kvalifikováno na 

základě poměru speciality jako trestný čin teroru podle § 312 Trestního zákoníku.251

V případě těžké újmy na zdraví je jednočinný souběh s trestným činem těžkého 

ublížení na zdraví dle § 145 vyloučen, neboť ustanovení § 311 je ve vztahu 

k ustanovení § 145 ustanovením speciálním. U těžké újmy na zdraví způsobené 

teroristickým útokem proto nerozhoduje, zdali byla tato újma způsobena úmyslně či 

pouze z nedbalosti a na daný čin se bude vždy aplikovat ustanovení § 311. Dále je 

z důvodu poměru speciality vyloučen také jednočinný souběh trestného činu 

teroristického útoku podle § 311 s trestnými činy vlastizrady (§ 309 Trestního 

zákoníku), obecného ohrožení podle § 272 i 273, získání kontroly nad vzdušným 

dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou (§ 290), ohrožení 

bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla (§ 291) a

zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny (§ 292).252

                                                

249 Podrobněji k zásadě ochrany viz Jelínek J. a kol., Trestní právo hmotné, s. 67; Šámal P. a kol.,
Trestní zákoník, s. 79 n.

250 Šámal P. a kol., Trestní zákoník, s. 3059.
251 Šámal P. a kol., Trestní zákoník, s. 3054.
252 Viz Jelínek J. a kol., Trestní právo hmotné, s. 742 a 743 nebo též Šámal P. a kol., Trestní 

zákoník, s. 3060 a n.
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7.1.2. Teror

Vedle trestného činu teroristického útoku vymezuje Trestní zákoník v § 312 

ještě další skutkovou podstatu aplikovatelnou na akty spojené s mezinárodním 

terorismem, a sice trestný čin teroru. Skutková podstata trestného činu teroru je 

podstatně užší a je vůči trestnému činu teroristického útoku v poměru speciality. 

Primárním objektem tohoto trestného činu je ústavní zřízení republiky, sekundárním 

pak ochrana lidského života. Ustanovení § 312 předvídá v odstavci prvém uložení 

trestu odnětí svobody v délce trvání patnácti až dvaceti let, popřípadě spolu 

s trestem propadnutí majetku, nebo výjimečného trestu tomu, kdo „v úmyslu 

poškodit ústavní zřízení České republiky jiného úmyslně usmrtí“. Odstavec druhý 

téhož paragrafu pak výslovně zakotvuje i trestnost přípravy k takovému činu, 

přičemž dle § 20 odst. 2 Trestního zákoníku je příprava trestná podle trestní sazby 

stanovené na zvlášť závažný zločin, k němuž směřovala.

Jak již bylo naznačeno výše, skutkové podstaty trestného činu teroristického 

útoku podle § 311 a trestného činu teroru podle § 312 se zčásti překrývají, a proto je 

třeba vždy v konkrétním případě posoudit, zda může dojít k jednočinnému souběhu 

těchto dvou skutkových podstat. O jednočinný souběh zpravidla půjde v případě, že 

pachatel trestným činem směřujícím proti životu člověka úmyslně zasáhne kromě 

ústavního zřízení také jiné zájmy chráněné prostřednictvím § 311, jako například

obranyschopnost státu nebo jeho základní politickou, hospodářskou či sociální 

strukturu. Pokud však pachatel usmrtí například ústavního představitele státu (ale i 

jakoukoli jinou osobu) s úmyslem poškodit výhradně ústavní zřízení republiky, bude 

tento čin kvalifikován pouze jako trestný čin teroru podle § 312, protože trestný čin 

teroru je v tomto rozsahu trestným činem speciálním, neboť je jím postihován 

přísněji určitý druh útoku (úmyslné usmrcení osoby, nebo i pokus o něj) proti témuž 

individuálnímu objektu (zájmu na ochraně ústavního zřízení státu). Jednočinný 

souběh trestného činu teroru podle § 312 s trestným činem vraždy podle § 140 bude 

naopak vyloučen v každém případě, jelikož trestný čin teroru je ve vztahu k vraždě 

ustanovením speciálním.253

                                                

253 Šámal P. a kol., Trestní zákoník, s. 3064 a 3065; Jelínek J. a kol., Trestní právo hmotné, s. 743.
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V souladu s ustanoveními § 367 a § 368 Trestního zákoníku je v případě

trestného činu teroristického útoku i trestného činu teroru trestné i jejich 

nepřekažení a neoznámení. § 366 pak stanoví, že nadržování pachateli některého z 

těchto dvou činů je trestné, i kdyby k němu docházelo ve prospěch osoby blízké.

V případě, že by se pachateli nepodařilo prokázat úmysl poškodit ústavní 

zřízení České republiky (nebo jiný primární objekt chráněný ustanovením § 311), 

může být potrestán podle úžeji vymezených skutkových podstat Trestního zákoníku, 

které dopadají na jednotlivé trestné činy, které jsou jinak v aktech vlastního 

terorismu zahrnuty a jejichž aplikace by byla z důvodu speciality ustanovení § 311 

či 312 vyloučena. V úvahu mohou v takovýchto případech připadat především 

trestné činy vraždy dle § 140 Trestního zákoníku, mučení a jiného nelidského a

krutého zacházení (§ 149), braní rukojmí (§ 174) a vydírání (§ 175), trestné činy 

obecně nebezpečné podle hlavy VII. Trestního zákoníku, ale i některé trestné činy 

proti majetku či trestné činy hospodářské (hlava V. a VI. Trestního zákoníku).254

7.1.3. Násilí proti orgánu veřejné moci

Trestného činu násilí proti orgánu veřejné moci se podle ustanovení § 323 

Trestního zákoníku dopustí ten, kdo užije násilí v úmyslu působit na výkon 

pravomoci orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu 

veřejné moci. Pachateli při naplnění skutkové podstaty uvedené v § 323 odst. 1 

hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až pět let. Násilím rozumíme „použití 

fyzické síly k působení na vůli člověka s cílem překonat kladený odpor nebo 

očekávaný odpor anebo mu zamezit. Násilí může směřovat proti člověku, a to jak 

proti člověku, jehož odpor má být překonán, nebo jehož odporu chce pachatel 

zamezit, tak proti jiné osobě nebo proti věci, pokud je prostředkem působení na 

výkon pravomoci některého z orgánů uvedených v tomto ustanovení. Násilí nemusí 

směřovat proti všem členům napadeného orgánu, postačuje útok na jedinou osobu, 

která ani nemusí být pracovníkem tohoto orgánu. Vždy však musí jít o násilí jako 

prostředek působící na výkon pravomoci napadeného orgánu. K naplnění znaku 

násilí se nevyžaduje, aby pachatel způsobil újmu na zdraví. Násilím spáchaný útok 

na věc může spočívat v napadení objektu, v němž příslušný orgán sídlí, 
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v poškozování zařízení nebo automobilu apod.“255 Čin je dokonán již použitím násilí 

v úmyslu působit na výkon pravomoci vyjmenovaných orgánů, bez ohledu na to, 

zdali se dotčený subjekt násilí podvolil, nebo k ovlivnění výkonu jeho pravomoci i 

přes použité násilí nedošlo. Z hlediska pachatele (subjektivní stránky) se vyžaduje 

úmysl přímý, tedy útočník musí jednat s cílem působit na výkon pravomoci tak, aby 

napadený orgán buď svou pravomoc vůbec nevykonal, nebo ji vykonal jinak, než 

původně zamýšlel.256

Podle odstavce druhého bude potrestán pachatel, který spáchá trestný čin násilí 

proti orgánu veřejné moci se zbraní, dopustí-li se při tom ublížení na zdraví či 

způsobí škodu ve výši nejméně 500 000 Kč. Fyzická osoba, která spáchá jednání 

podle § 323 odst. 3 a 4 se dopustí zvlášť závažného zločinu. Tomu odpovídají

trestní sazby v rozmezí v prvním případě od čtyř do dvanácti let a od deseti do 

osmnácti let ve druhém. V souladu s ustanovením § 7 Trestního zákoníku bude dle 

zásady ochrany pachatel trestného činu násilí proti orgánu veřejné moci stíhán podle 

zákonů České republiky bez ohledu na místo spáchání činu či státní příslušnost.

Jednočinný souběh tohoto trestného činu s trestnými činy proti životu a zdraví 

je vyloučen, neboť jde o ustanovení speciální. Kvalifikovaná skutková podstata 

trestného činu násilí proti orgánu veřejné moci tak bude aplikována vždy, ať již 

k újmě na zdraví došlo z nedbalosti či úmyslně, v případě smrti však pouze tehdy, 

byla-li způsobena z nedbalosti. Pokud však došlo k úmyslnému usmrcení osoby, 

bude se jednat o vraždu (§ 140).257 Jestliže by byl útok na orgán veřejné moci veden 

v úmyslu rozvrátit nebo poškodit ústavní zřízení, územní celistvost, 

obranyschopnost nebo samostatnost republiky, bude takové jednání postihováno 

podle výše rozebraných ustanovení hlavy IX Trestního zákoníku (tedy například 

jako trestný čin teroristického útoku či teroru).258

                                                

255 Šámal P. a kol., Trestní zákoník, s. 3115.
256 Viz Jelínek J. a kol., Trestní právo hmotné, s. 762 nebo též Šámal P. a kol., Trestní zákoník, s. 

3119.
257 Jelínek J. a kol., Trestní právo hmotné, s. 762, 763.
258 Podrobněji viz Šámal P. a kol., Trestní zákoník, s. 3112.
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7.1.4. Vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci

Objektem tohoto trestného činu je, tak jako u trestného činu násilí proti orgánu 

veřejné moci (§ 323), zájem na nerušeném, řádném a zákonném výkonu pravomoci 

orgánu veřejné moci. Objektivní stránka spočívá ve vyhrožování usmrcením, 

ublížením na zdraví či způsobením značné škody, přičemž pachatel se k tomuto 

jednání musí uchýlit s úmyslem působit na výkon pravomoci orgánu veřejné moci či 

se pomstít za takový výkon uskutečněný v minulosti. Výhrůžka musí být míněna 

vážně a být způsobilá vyvolat obavu, že hrozí její naplnění.259

Ustanovení § 324 je k ustanovení o trestném činu násilí proti orgánu veřejné 

moci (§ 323) subsidiární, jednočinný souběh těchto dvou trestných činů je proto 

vyloučen. Dojde-li k fyzickému násilí proti soudci, bude se jednat o trestný čin 

podle § 323 či § 324, a nikoli o trestný čin zasahování do nezávislosti soudu.260

7.1.5. Násilí proti úřední osobě

Objektivní stránka tohoto trestného činu spočívá opět v užití násilí, oproti 

ustanovením § 323 a 324 je zde však chráněn výkon pravomoci jednotlivce –

nositele pravomoci úřední osoby, nikoli kolektivního orgánu veřejné moci. 

Okolnostmi podmiňujícími použití vyšší trestní sazby je spáchání daného činu se 

zbraní, způsobení újmy na zdraví, škody přesahující 50 000 resp. 5 000 000 Kč či 

smrti (§ 325 odst. 2, 3 a 4). Trestný čin násilí proti úřední osobě podle § 325 odst. 3 

a 4 je zvlášť závažným zločinem, jehož příprava je trestná. Pachatele trestného činu

násilí proti úřední osobě lze, stejně jako je tomu u trestného činu podle § 323, stíhat 

podle zákonů České republiky bez ohledu na místo spáchání činu a bez ohledu na 

jeho státní příslušnost (§ 7).261

Násilí užité proti příslušníku Policie ČR v úmyslu působit na výkon jeho 

pravomoci je trestným činem násilí proti úřední osobě podle § 325, a nikoli trestným

činem násilí proti orgánu veřejné moci (§ 323).262 Pokud jde o příslušníky policie, je 

překonání odporu, který je kladen ke zmaření oprávněného služebního zákroku, 

                                                

259 Jelínek J. a kol., Trestní právo hmotné, s. 763.
260 Šámal P. a kol., Trestní zákoník, s. 3121.
261 Podrobněji viz Jelínek J. a kol., Trestní právo hmotné, s. 763 a n. a Šámal P. a kol., Trestní 

zákoník, s. 3126 a n.
262 Jelínek J. a kol., Trestní právo hmotné, s. 764.
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jejich právem i povinností. Nutná obrana proti takovému zákroku je proto 

nepřípustná a použití násilí k jeho zamezení musí být posuzováno jako trestný čin 

dle § 325 odst. 1 písm. a). Policisté požívají při zajišťování výkonu rozhodnutí 

státního orgánu ochrany úředních osob bez ohledu na to, zdali je toto jejich 

rozhodnutí věcně správné.263

7.1.6. Vyhrožování s cílem působit na úřední osobu

Trestný čin podle § 326 spočívá v tom, že pachatel vyhrožuje jinému 

usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením značné škody (nejméně 500 000 

Kč) s úmyslem působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo pro její výkon. Po 

subjektivní i objektivní stránce je toto ustanovení téměř shodné s § 324, prakticky 

jediné, co tyto dva trestné činy odlišuje, je chráněný objekt.264 Trestné činy podle § 

325 a 326, jsou subsidiární k ustanovení § 323 a 324.

7.2. Trestní právo procesní

Stejně tak jako v případě norem trestního práva hmotného, se i do procesních 

ustanovení ve velké míře promítly závazky České republiky vyplývající 

z mezinárodního a evropského práva. Z hlediska terorismu jsou zásadní zejména 

ustanovení sloužící k zajištění přítomnosti osob podezřelých či obviněných 

z páchání této trestné činnosti na území státu, který nad takovými trestnými činy 

stanovil svou jurisdikci, aby neunikly spravedlivému potrestání.

7.2.1. Mezinárodní zatýkací rozkaz 

Zásady právního styku s cizinou v trestních věcech jsou popsány v hlavě XXV. 

zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, v platném znění (dále jen Trestní 

řád), ustanovení týkající se konkrétně extradice pak nalezneme v § 383 až 402. 

Právní úprava zde obsažená se však v souladu se zásadou subsidiarity uplatní pouze 

tehdy, pokud a) obsah právní pomoci v daném případě není upraven žádnou 

mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána; b) taková smlouva sice 

existuje, avšak neobsahuje aplikovatelné ustanovení; nebo c) úprava obsažená 

v Trestním řádu je s ustanovením příslušné mezinárodní smlouvy totožná. 

Jednotlivé mezinárodní smlouvy upravují zejména materiální podmínky právní 

                                                

263 Šámal P. a kol., Trestní zákoník, s. 3132.
264 Jelínek J. a kol., Trestní právo hmotné, s. 764.
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pomoci – obsahují často například výčet trestných činů, pro které je možné žádanou 

osobu do ciziny vydat. V otázkách formálního postupu orgánů České republiky při 

vyřizování právní pomoci se však uplatní výhradně ustanovení hlavy XXV. 

Trestního řádu, jelikož tuto materii mezinárodní smlouva upravit ani nemůže.265 V 

případě, že právní styk mezi Českou republikou a dožadujícím státem není 

mezinárodní smlouvou upraven, mohou, podle zásady vzájemnosti zakotvené v § 

376 Trestního řádu, orgány činné v trestním řízení takové žádosti přesto vyhovět. 

Naproti tomu žádosti o vydání nelze v žádném případě vyhovět, pokud by tím bylo 

porušeno jakékoli ustanovení českého právního řádu, na kterém je třeba bez výhrady 

trvat, nebo poškozen jiný významný chráněný zájem státu (§ 377).

Na rozdíl od jednoduššího evropského zatýkacího rozkazu, budou ve všech 

ostatních případech extradice o vydání obviněného či odsouzeného rozhodovat 

vrcholné orgány výkonné moci státu. V České republice je dle ustanovení § 383 

Trestního řádu orgánem oprávněným vyžádat obviněného z cizího státu 

Ministerstvo spravedlnosti na základě žádosti soudu, který mezinárodní zatýkací 

rozkaz vydal.

Vydávání stíhaných nebo odsouzených osob je upraveno v celé řadě 

mezinárodních smluv - mnohostranných i dvoustranných, které mohou být v podobě 

a) smluv čistě extradičních, b) smluv o právní pomoci v širším smyslu, nebo c) 

mnohostranných smluv obsahujících tzv. extradiční doložku vztahující se pouze na 

trestné činy touto smlouvou upravené. Příkladem dvoustranné extradiční smlouvy, 

které je Česká republika stranou, může být Smlouva mezi republikou 

Československou a Spojenými Státy Severoamerickými o vzájemném vydávání 

zločinců (publikovaná pod číslem 48/1926 Sb.), která byla uzavřena již dne 2. 

července 1925 a v současné době platí ve znění Dodatkové úmluvy o vydávání mezi 

Českou republikou a Spojenými státy americkými (č. 185/1935 Sb.) a Druhé 

dodatkové úmluvy o vydávání mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými

ze dne 16. května 2006, publikované pod číslem 8/2010 Sb. m. s. Do druhé skupiny 

patří například Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem 

sovětských socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech 

                                                

265 Jelínek J. a kol., Trestní právo procesní, s. 726.
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občanských, rodinných a trestních z 16. května 1983 (č. 95/1983 Sb.) a typickou 

mnohostrannou mezinárodní smlouvou obsahující extradiční doložku je 

Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu z 9. prosince 1999 (č. 

18/2006 Sb. m. s.), která závazek vydávat pachatele stanovených trestných činů 

upravuje v čl. 11.

7.2.2. Evropský zatýkací rozkaz

Při předávání osob mezi Českou republikou a ostatními členskými státy 

Evropské unie na základě evropského zatýkacího rozkazu se bude vždy postupovat 

podle ustanovení hlavy XXV. Trestního řádu. Rámcové rozhodnutí Rady Evropské 

unie č. 2002/584/JHA ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a 

postupech při předávání mezi členskými státy, které institut evropského zatýkacího 

rozkazu zavedlo, totiž nemá povahu mezinárodní smlouvy a nelze jej proto 

aplikovat přímo. Do českého právního řádu byla zde obsažená úprava 

implementována novelou Trestního zákona č. 537/2004 Sb. a novelou Trestního 

řádu č. 539/2004 Sb. Jak již bylo naznačeno výše, na tzv. eurozatykač je nahlíženo 

jako na významný pokrok na cestě k vymýcení zločinu přesahujícího území 

jednotlivých evropských států. Pro Českou republiku je evropský zatýkací rozkaz 

v platnosti od 1. listopadu 2004 a na jeho základě je tak možné vydávat osoby 

podezřelé ze spáchání trestného činu po tomto datu k trestnímu stíhání nebo 

odsouzené za účelem výkonu trestu do jiného členského státu EU.

Eurozatykač by měl být efektivnější a výrazně rychlejší variantou vydávání 

zločinců v porovnání s jinými druhy extradice zejména díky vyloučení působnosti 

vrcholných orgánů výkonné moci státu (depolitizaci rozhodování), opuštění zásady 

nevydávání vlastních občanů a prolomení zásady oboustranné trestnosti u 32 

vyjmenovaných trestných činů, z nichž terorismus je uváděn mezi prvními.266

                                                

266 Trestní řád obsahuje výčet trestných činů, u kterých soud nebude zjišťovat, zda jde o trestný čin 
podle práva České republiky v § 412 odst. 2. Jednáním podle tohoto ustanovení se rozumí: a) 
účast na zločinném spolčení, b) terorismus, c) obchod s lidmi, d) pohlavní zneužívání dětí a 
dětská pornografie, e) nedovolený obchod s omamnými a psychotropními látkami, f) nedovolený 
obchod se zbraněmi, střelivem a výbušninami, g) korupce, h) podvody včetně podvodů 
postihujících zájmy Evropských společenství ve smyslu Úmluvy ze dne 26. července 1995 o 
ochraně finančních zájmů Evropských společenství, i) legalizace výnosů z trestné činnosti, j) 
padělání měny, k) počítačová trestná činnost, l) trestná činnost proti životnímu prostředí, včetně 
nedovoleného obchodu s ohroženými živočišnými a rostlinnými druhy a jejich plemeny a 

http://referaty-seminarky.cz/1984/
javascript:void(0)
http://referaty-seminarky.cz/sbirka-zakonu/
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Mnoho autorů však vyjadřuje nespokojenost nad rozdílnou přesností 

implementace v jednotlivých členských státech a komplikacemi z ní vyplývajícími. 

Rámcové rozhodnutí například předvídalo upuštění od uplatňování zásady 

reciprocity, která však zůstala v českém právním řádu zachována. Podmínka 

vzájemnosti se dle ustanovení § 403 odst. 2 Trestního řádu vztahuje na předávání 

českých občanů jiným členským státům EU. Podle Šámala představuje toto 

ustanovení spolu s časovým omezením pro předávání vlastních státních příslušníků 

v návaznosti na dobu spáchání skutku267 podstatné zúžení použitelnosti evropského 

zatýkacího rozkazu, které nebylo Rámcovým rozhodnutím zamýšleno.268 Nadto byla 

do českého právního řádu nedůsledně implementována i výjimka ze zásady 

oboustranné trestnosti, když § 417 Trestního řádu v odstavci čtvrtém stanoví, že po 

doručení vykonatelného rozhodnutí orgánem vyžadujícího státu postupuje český 

soud při uznávání tohoto rozhodnutí tak, že trest, který byl uložen orgánem jiného 

členského státu EU, přemění na trest, který by mohl být uložen, kdyby o něm bylo 

rozhodováno podle českého práva. Šámal si proto v této souvislosti klade otázku, 

jak a zdali vůbec má být takováto implementační legislativa v praxi aplikována.269

K předávání evropského zatýkacího rozkazu dochází zásadně na úrovni 

příslušných justičních orgánů obou členských států. V praxi soud vyžadujícího státu, 

tj. toho členského státu, který vede trestní stíhání nebo hodlá vykonat trest odnětí 

svobody či ochranné opatření spojené s omezením svobody vůči osobě, která se 

zdržuje na území jiného členského státu, vydá na příslušném formuláři zatýkací 

                                                                                                                                           

odrůdami, m) napomáhání při nedovoleném překročení státní hranice a při nedovoleném pobytu, 
n) vražda, těžká újma na zdraví, o) nedovolený obchod s lidskými orgány a tkáněmi, p) únos, 
omezování osobní svobody a braní rukojmí, q) rasismus a xenofobie, r) organizovaná nebo 
ozbrojená loupež, s) nedovolený obchod s kulturními statky, včetně starožitností a uměleckých 
děl, t) podvodná jednání, u) vydírání a vymáhání peněz za ochranu, v) padělání a pirátství 
výrobků, w) padělání veřejných listin a obchod s veřejnými listinami, x) padělání platebních 
prostředků, y) nedovolený obchod s hormony a jinými růstovými stimulátory, z) nedovolený 
obchod s jadernými nebo radioaktivními materiály, aa) obchod s odcizenými vozidly, bb) 
znásilnění, cc) žhářství, dd) trestné činy, jejichž stíhání a trestání je v pravomoci Mezinárodního 
trestního soudu, ee) únos letadla nebo plavidla a ff) sabotáž.

267 Podle čl. VIII zákona č. 253/2006 Sb. se ustanovení oddílu třetího hlavy dvacáté páté Trestního 
řádu týkající se předávání osob mezi členskými státy EU na základě evropského zatýkacího 
rozkazu nepoužijí na předání občana České republiky z České republiky do jiného členského 
státu Evropské unie, pokud spáchal trestný čin přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona tj. 
před 1. listopadem 2004. V těchto případech se postupuje podle ustanovení § 391 až 402 
Trestního řádu.

268 Šámal P. a kol., Trestní řád, s. 2703.
269 Viz Šámal P. a kol., Trestní řád, s. 2703.
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rozkaz. Soud předávajícího státu, tj. státu, na jehož území se daná obviněná resp. 

odsouzená osoba nachází, je poté povinen evropský zatýkací rozkaz vykonat na 

principu vzájemného uznávání rozhodnutí a danou osobu vyžadujícímu státu 

předat.270 Podmínkou pro vydání evropského zatýkacího rozkazu je dodržení 

minimální délky trestu, který stíhané či odsouzené osobě hrozí nebo jí byl uložen (§

404 Trestního řádu). Stíhaná osoba může být proto na základě eurozatykače předána 

pouze pokud je stíhána pro trestný čin, za který může být podle právních předpisů 

vyžadujícího státu odsouzena k trestu odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 

nejméně dvanáct měsíců nebo jí může být uloženo ochranné opatření spojené s 

omezením svobody v délce nejméně dvanáct měsíců. Osoba odsouzená k trestu 

odnětí svobody pak může být předána pouze za předpokladu, že má vykonat trest 

odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené s omezením svobody či zbytek

daného trestu v délce nejméně čtyř měsíců. K urychlení procesu předávání osob 

mezi justičními orgány členských států EU slouží zakotvení poměrně krátkých lhůt 

pro rozhodnutí. Dle ust. § 411 odst. 11 Trestního řádu musí soud o evropském 

zatýkacím rozkazu rozhodnout do 60 dnů od zadržení vyžádané osoby, ve 

výjimečných případech lze tuto lhůtu v souladu s ustanovením následujícího 

odstavce s uvedením důvodů prodloužit o dalších 30 dnů. Po rozhodnutí o předání 

zákon předvídá neprodlené předání vyžádané osoby, nejpozději ve lhůtě 10 dnů ode 

dne nabytí právní moci předmětného rozhodnutí, s tím, že tuto lhůtu je možné 

prodloužit pouze ve výjimečných případech (§ 416 Trestního řádu). Pokud však 

vyžádaná osoba se svým předáním souhlasí, uplatní se zkrácené předávací řízení 

zakotvené v § 413 Trestního řádu. V takovém případě je lhůta pro předání pouze 10 

dní (lze prodloužit o dalších 30) a možnost zamítnutí předání je omezena pouze na 

případy uvedené v § 411 odst. 6 písm. c), d) a e) Trestního řádu.271

                                                

270 Podrobněji viz Šámal P. a kol., Trestní řád, s. 2705 a n.
271 Soud v takových případech zamítne předání vyžádané osoby pouze tehdy, jestliže: (i) vyžádaná 

osoba byla v České republice nebo cizím státě za tentýž skutek již pravomocným rozhodnutím 
odsouzena a trest byl již vykonán nebo je právě vykonáván nebo ho již nelze vykonat anebo 
trestní řízení bylo v České republice nebo jiném členském státě pravomocným rozhodnutím 
skončeno, nebyla-li taková rozhodnutí v předepsaném řízení zrušena; (ii) vyžádaná osoba je v 
České republice trestně stíhána za stejný čin, pro který byl evropský zatýkací rozkaz vydán, s 
výjimkou případů, kdy s ohledem na zvláštní okolnosti spáchání trestného činu je třeba dát 
přednost provedení trestního stíhání ve vyžadujícím státě z důvodů náležitého zjištění skutkového 
stavu a z důvodů týkajících se výměry trestu anebo jeho výkonu; a (iii) tato osoba je státním 
občanem České republiky nebo má v České republice trvalý pobyt, její předání se vyžaduje k 
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Závěr

Mezinárodní terorismus je v dnešní době stále jedním z nejaktuálnějších 

problémů, na které se mezinárodní právo snaží účinně reagovat. Mezinárodní 

společenství se ve vztahu k ochraně státních orgánů před terorismem v průběhu let

posunulo od prvotního přístupu v podobě úzce zaměřených smluvních instrumentů 

ke snaze o co nejkomplexnější protiteroristickou úpravu. Odvrácení, nebo alespoň 

zmírnění teroristických hrozeb se stalo dlouhodobým celosvětovým úkolem a státy 

si jsou již dobře vědomy toho, že k jeho splnění nestačí pouze přijetí dílčích kroků, 

ale je zapotřebí jednotného cíleného postupu na nadnárodní úrovni. Ukazuje se 

ovšem, že známý fakt, že se zvyšujícím se počtem zúčastněných subjektů klesá 

schopnost dosáhnout konsenzu, se zcela uplatňuje i na poli boje proti 

mezinárodnímu terorismu. Jak již bylo zmíněno, hlavním nedostatkem v oblasti 

protiteroristických snah je absence jediné univerzální mezinárodní úmluvy, na 

jejíchž základních principech se jednotlivé názorové proudy již několik desítek let 

nejsou schopny shodnout. Obdobná je bohužel i situace týkající se všeobecně 

přijímané definice samotného terorismu.

Fakt, že jednou z terorismem nejohroženějších skupin subjektů jsou státní 

orgány, a zejména pak ty, které jsou situované na území cizího státu, se poměrně 

záhy v rámci mezinárodního společenství projevil ve snaze o přijetí konvencí 

postavených na zásadě ochrany. Postupem času se však ukázalo, že pouze tyto úzce 

zaměřené instrumenty mezinárodního práva zacílené přímo na státní orgány 

nemohou k jejich efektivní protekci dostačovat. V průběhu let na dané úmluvy 

navázaly mezinárodní trestněprávní konvence, většinou postavené na základní 

zásadě mezinárodního trestního práva – zásadě aut dedere aut judicare – jejichž 

hlavním cílem je zajistit spravedlivé potrestání pachatelů teroristických činů.

Navzdory dobrému úmyslu je však účinnost boje proti terorismu prostřednictvím 

těchto mezinárodních instrumentů výrazně oslabována připouštěním výjimek a 

uplatňováním výhrad ze strany jednotlivých států, které ve svém důsledku 

znamenají omezení účinnosti dané smlouvy a někdy až zborcení celého jejího 

                                                                                                                                           

výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranného léčení nebo ochranné výchovy a osoba před 
příslušným soudem do protokolu prohlásí, že se odmítá podrobit výkonu tohoto trestu nebo 
ochranného opatření ve vyžadujícím státě, přičemž takové prohlášení nelze vzít zpět.
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konceptu. Povrchní úprava spolupráce a pomoci preventivní povahy, ani chybějící 

povinnost pachatele vydat na základě zásady aut dedere aut judicare rozšířením 

francouzské klauzule, jak je nacházíme v mnoha stávajících smluvních 

instrumentech, také věci příliš nepomáhají. I když se mezinárodně-právní nástroje 

pro boj proti terorismu zlepšují, sporná a méně kvalitní ustanovení zcela nevymizela 

a vnucuje se otázka, zda je současná právní úprava již dostatečně kvalitní na to, aby 

když už reálně nemůže být útokům na státní orgány nadobro zamezeno, byli alespoň 

všichni jejich pachatelé řádně potrestáni. Pro další pokrok v této oblasti se zdá 

nezbytné nalézt způsoby jak překonat neochotu některých zemí vzájemně 

spolupracovat, stávat se smluvními stranami protiteroristických úmluv, plnit 

závazky z nich plynoucí a zvýšit vynutitelnost zde obsažených pravidel zejména 

vůči státům podporujícím terorismus. Úkolem protiteroristického snažení zůstává 

dovést pachatele útoků na nezúčastněné subjekty ke konečnému zjištění, že 

v moderní společnosti se nelze beztrestně snažit vymoci si své požadavky agresí.

Důležitým prvkem v potlačování terorismu je vedle individuální trestní 

odpovědnosti konkrétních pachatelů zajisté i nekompromisní uplatňování

mezinárodní odpovědnosti států za podporu teroristických aktivit a neplnění jejich 

povinností vyplývajících z norem mezinárodního práva.

I přes veškerý pokrok, který byl v posledních letech v boji proti mezinárodnímu 

terorismu učiněn, se stále ještě nedá říci, že by fenomén mezinárodního terorismu 

byl ve vztahu ke státním orgánům úspěšně potlačen. Zůstává zde mnoho témat k 

diskusi a problémů, které dosud čekají na efektivní řešení. Do budoucna je tak 

nepochybně třeba dále zvyšovat nasazení jednotlivých států v protiteroristickém 

boji, neboť ani likvidací nejhledanějšího teroristy světa se hrozba terorismu nikterak 

nezmenšila. Světové společenství musí prostřednictvím instrumentů mezinárodního 

práva usilovat minimálně o vytvoření co nejdokonalejší sítě, ze které žádný jedinec 

odpovědný za trestné činy související s terorismem neuprchne nepotrestán. Přitom je 

třeba mít na paměti, že každou skulinku v systému teroristé rychle a rádi využijí.
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Summary

As the title of this thesis implies, it deals with the problem of terrorist attacks 

against state authorities and the effort of International Public Law to cope with this 

dangerous phenomenon. Terrorism currently represents one of the most pressing 

problems facing the international community. At present, there is no doubt that in 

order to defeat terrorism close cooperation between states at the international level 

is absolutely necessary. The main obstacle to further progress, however, seems to be 

the inability of international entities to agree on a universally accepted definition of 

terrorism itself and the lack of a single universal antiterrorism convention that 

would overcome the disadvantages of the current legislation.

Efforts to prevent and suppress terrorism had already begun in the 1930s with

the United Nations, and spread especially after disastrous experiences during WWII. 

Without a doubt they intensified most after the terrorist attacks on the World Trade 

Center in New York on September 11, 2001, which showed just how real this threat 

is, even in the Western world. State authorities, particularly foreign subjects located 

on the soil of another sovereign entity, are very often targets of terrorist attacks, 

although in most cases they maintain an entirely neutral attitude to the local agents 

as they are conceived as bases or symbols of foreign expansion. Therefore – as one 

of the first counterterrorism instruments – certain multilateral conventions have 

been adopted on an international level with the aim of protecting them. The basic 

building blocks from which the legal provisions for the protection of top state 

officials and embassies are derived are the Vienna Convention on Diplomatic 

Relations (1961) and the Convention on the Prevention and Punishment of Crimes 

against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents (1973). In 

certain cases, international humanitarian law, which consists of four Geneva 

Conventions and additional amendment protocols to the Geneva Conventions, will 

be applied to attacks on the state’s armed forces. Unlike attacks on top state officials 

and diplomats, who must not become targets of an attack under any circumstances, a 

situation regarding the state’s armed forces for the duration of an armed conflict is 

much more complex. In this case attacks on the state’s armed forces are not 

necessarily always acts of terrorism.
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Notwithstanding the fact that very narrowly focused norms of international law 

aimed directly at state authorities meant an undeniable step forward for their safety, 

it became apparent that despite all efforts these instruments are not sufficient by 

themselves alone.272 State authorities will undoubtedly benefit from the provisions 

of universal antiterrorism international conventions, which, although not aimed 

directly at the protection of state authorities, contribute to their safety to a 

significant degree because they form a kind of general framework for combating 

international terrorism. The level of importance of the given instruments for state 

authorities is nevertheless unequal. While some will not affect them at all, others 

may contribute significantly to improving their position in the fight against 

terrorism. The greatest benefit seems to be especially the International Convention 

against the Taking of Hostages (1979), the International Convention for the 

Suppression of Terrorist Bombing (1997) and the International Convention for the 

Suppression of the Financing of Terrorism adopted in 1999.

Regional organizations continue to pay attention to terrorism as well and a 

number of counterterrorism instruments were also adopted on that level. It is good 

to mention some of these conventions also, as they contribute significantly at least 

to the harmonization of the national legal regulations of its member states, which is 

essential for the punishment of terrorist suspects. Czech legal regulations applicable 

to crimes related to international terrorism more or less successfully reflect the 

state’s international obligations and are primarily concentrated in the first part of 

Title IX of the Criminal Code. The two most important facts are contained in 

Sections 311 and 312 of the Criminal Code, particularly governing serious crimes of 

terrorist attacks and terror. In addition, the facts included in Title X of the Criminal 

Code, setting out crimes against public order, specifically address the protection of 

state authorities against violent attacks and threats. Equally important, however, is 

an analysis of the provisions of the Criminal Procedure Code governing the 

extradition of terrorist suspects.

Increasing advances are gradually being made in the fight against international 

terrorism in relation to state authorities, but nevertheless it is still possible to find 

                                                

272 Barker J. C., Protection of Diplomatic Personnel, s. 129.
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many topics for discussion and issues which are still awaiting an effective solution. 

In the future, it is necessary to increase the deployment of individual states in the 

fight against terrorism because eliminating the most wanted terrorist in the world in 

no way diminishes the threat of terrorism, but rather the opposite. The world 

community must seek to create an advanced network through instruments of 

international law, which will allow no individual responsible for crimes related to 

terrorism to go unpunished. Although most of the international criminal conventions 

are based solely on individual criminal liability for acts of terrorism, those 

instruments at the same time in no way exclude the international responsibility of 

the state pursuant to the general rules of international law, which could significantly 

contribute to the cessation of support for terrorism by certain states and thus also to 

a general decrease in the number of attacks on foreign state authorities.
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