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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Diplomová práce vysoce nadstandardního rozsahu i zpracování se zabývá tématem, které sice 

není úplně nové, ale v teorii a praxi mezinárodního práva stále diskutované. I když Komise 

OSN pro mezinárodní právo přijala v r. 2011 konečný návrh článků, zůstává stále řada úkolů 

pro praxi. Kromě toho jde o téma v české literatuře poměrně málo zpracované.   

 

2. Náročnost tématu: 

Jedná se o poměrně náročné téma, které vyžadovalo seznámit se především s primárními 

dokumenty, především zprávami Komise pro mezinárodní právo a vybranou mezinárodní 

judikaturou. Bylo třeba prostudovat také velmi rozsáhlou odbornou literaturu, a to jak českou, 

tak zvláště zahraniční (v angličtině a francouzštině). Diplomantka se s úkolem úspěšně 

vyrovnala.   

 

3. Hodnocení práce: 

Práce je rozdělena vedle úvodu a závěru do osmi různě rozsáhlých, dále vnitřně 

strukturovaných kapitol. Po vlastním obsáhlém úvodu, ve kterém autorka deklaruje cíle a 

metody diplomové práce, je v kap. 1 podána definice mezinárodní organizace, což je 

předběžná otázka pro zkoumání odpovědnosti mezinárodních organizací. Podobný charakter 

má kap. 2., věnovaná subjektivitě mezinárodních organizací. Kap. 3 je pak úvodem do tématu 

odpovědnosti v mezinárodním právu, který však kromě obecných otázek a odpovědnosti států 

přibližuje též vývoj odpovědnosti mezinárodních organizací. V kap. 4 pak autorka mapuje 

odpovědnost MO v různých oblastech mezinárodního práva. Jádrem práce jsou ovšem 

kapitoly 5, 6 a 7, které analyzují odpovědnost MO jako kodifikační téma, zaměřují se na 

návrh článků o odpovědnosti MO a zvláštní pozornost věnují mezinárodní odpovědnosti 

v případech souvisejícího chování státu a mezinárodní organizace. Poněkud odlišnou povahu 

(spíše exkursu) pak má kap. 8., věnovaná odpovědnosti EU za škodu. Práce je završená 

přiměřeně rozsáhlým, ale poměrně výstižným závěrem.   



4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

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

jazykem, bez překlepů a gramatických chyb. Práce s prameny a literaturou, jakož i způsob 

citování je na dobré úrovni.  

Po obsahové stránce je diplomová práce také na potřebné úrovni, závěry jsou jasné a dobře 

zdůvodněné. Do jisté míry nad rámec práce jde v některých aspektech kap. 8., která se 

zmiňuje nejen o mimosmluvní odpovědnosti EU, ale také smluvní odpovědnosti členských 

států za škodu způsobenou porušením práva EU. Jde o složitý konglomerát otázek především 

práva EU a mezinárodního práva soukromého. Vztah k odpovědnosti mezinárodní (včetně 

odpovědnosti MO) je ovšem těžké na tak malém prostoru dovodit. Lze souhlasit s tím, že 

odpovědnost podle práva EU se odchyluje od obecné úpravy odpovědnosti MO. Jde 

v podstatě o analogii odpovědnosti veřejného orgánu vůči jednotlivci podle francouzského 

správního práva, založená na kombinaci rámcových ustanovení SFEU a judikatury Soudního 

dvora EU. Určité pochybnosti mám o tvrzení, že zvláštní režim odpovědnosti EU představuje 

snad jedinečnou výjimku (s. 123). Jako poškození vystupují jednotlivci běžně před 

Evropským soudem pro lidská práva, popř. i dalšími orgány.    

Pro účely ústní obhajoby navrhuji následující otázky: (1) Znamená speciální úprava 

odpovědnosti EU vyloučení obecných pravidel odpovědnosti mezinárodních organizací? (2) 

Pokud existuje určitý vztah mezi materiálními a procesními pravidly (a jak autorka s odkazem 

na SDEU zdůraznila, dohody WTO nemají přímý účinek pro jednotlivce), jak by měla 

fungovat odpovědnost EU vůči jiným státům v případných sporech?    

 

5. Doporučení: 

Posuzovaná práce svým obsahem představuje nadstandardní diplomovou práci, kterou 

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

 

V Praze dne 2.5.2014 

                                                                              Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 
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