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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomová práce Jiřího Kvačka se zabývá tradičním a stále aktuálním tématem diskutovaným 

v mezinárodním právu již po celá staletí. O aktuálnosti tématu není nutno pochybovat, 

samotná Česká republika se v posledních deseti letech několikrát na imunitu odvolávala 

v případě Diag Human a kromě toho uložila své ratifikační listiny ke smlouvě o jurisdikčních 

imunitách států a jejich majetku. Tématem se ve vlnách zabývá i česká nauka, vždy se 

zaměřením na určité aspekty tématu. K jednotlivým dílčím aspektům souvisejícím úzce 

s jurisdikční imunitou se čeští právníci budou nesporně vracet i v budoucnu.  

 

2. Struktura a obsah práce 

Diplomová práce je rozdělena do dvou základních částí, přičemž první se zabývá obecně 

otázkami imunity státu a druhá se pak zaměřuje na imunitou státu v souvislosti s výkonem 

rozhodnutí. Obě části jsou dále systematicky členěny, první část do čtyř kapitol a druhá do 

sedmi. Jádrem práce je spíše druhá část, která se zabývá postupně některými dílčími aspekty 

imunity státu před výkonem rozhodnutí a možností uspokojit pravomocné pohledávky vůči 

státu např. z majetku, zejména finančních prostředků, sloužících výkonu funkcí diplomatické 

mise. Jednotlivé kapitoly jsou zpravidla dále členěny, práce má logickou strukturu a 

diplomant se jí striktně drží. Závěr je přehledný a autor  v něm syntetizuje své poznatky. 

 

3. Náročnost tématu 

Zpracování práce vyžadovalo analýzu relevantní právní úpravy, včetně přípravných prací na 

přijetí základních mezinárodních dokumentů. Autor je analyzuje v historické perspektivě a 

prokazuje, že se seznámil s relevantními primárními i sekundárními informačními zdroji. 

Téma práce je proto možno považovat za relativně náročné. Traktovanou materii se 

diplomantovi podařilo analyzovat a syntetizovat ve srozumitelných závěrech. Kladně lze 

hodnotit skutečnost, že se diplomant pokusil téma zúžit a zaměřil se na aktuální otázky 

exekuční imunity, které patří s praktického hlediska patrně k nejvýznamnější části daného 

tématu. Navíc se toto otázkou česká odborná veřejnost dlouhá léta příliš nezabývala. 



 

4. Hodnocení práce 

Předložená práce je systematicky členěna, autor se drží zvolené struktury, jazykový styl a 

formální úroveň jsou na slušné úrovni, která zcela odpovídá požadavkům kladeným na 

obdobný typ prací. Při zpracování vycházel diplomant z relevantních primárních a 

sekundárních zdrojů, které standardně cituje. Práci lze považovat za slušně zpracovanou, 

drobné výhrady lze mít k práci s cizojazyčnými sekundárními prameny. Monografická i 

časopisecká zahraniční produkce na dané téma je jistě mnohem bohatší. Na to, že jde o 

odborně bohatě traktovanou matérii a o výsostně mezinárodně právní téma, mohl autor více 

čerpat ze zahraniční odborné produkce monografické i časopisecké. Pokud jde o české 

prameny chtěl by se oponent zeptat, co má citovaná práce Jaroslava Žourka společného s ÚV 

KSČ (ŽOUREK, J. Vynětí státu z pravomoci cizích států a úřadů. Žourek, J. (ed.), Studie z 

mezinárodního práva II., Brno: ÚV KSČ, 1956). Není si totiž jist, zda měl autor práce 

citovanou publikaci vůbec k dispozici, spíše se zdá, že ji cituje z druhé ruky a přebírá 

nesprávnou citaci. 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Jak je uvedeno již výše, práce je po formální i obsahové stránce zpracována velmi slušně. 

Žádné zvláštní připomínky k ní nelze mít, s ohledem na doporučený rozsah diplomových 

prací postihuje to, co mohlo být rozumně od diplomové práce očekáváno. 

 

K obhajobě bych rád požádal o zhodnocení české právní úpravy související s imunitou státu, 

resp. způsobu jakým se Česká republika pokusila zajistit aplikaci tohoto pravidla vnitrostátně. 

Kromě toho bych rád požádal o krátkou analýzu rozhodovací praxe českých soudů související 

s imunitou státu. 

 

6. Doporučení 

Závěrem bych rád uvedl, že celkově práci hodnotím kladně, doporučuji ji k ústní obhajobě. 

 

V Praze dne 17. června 2016 
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