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 Diplomová práce je členěna na úvod, jedenáct části a závěr. Diplomová práce má 

celkový rozsah 75 stran, vlastního textu je 65 stran bez seznamu použitých zdrojů. Práce byla 

odevzdána v  květnu 2017 (datum uzavření  rukopisu  7. 5. 2017). 

 Diplomovou práce je zaměřena na problematiku státních imunit. Je členěna na dvě 

části, první je věnována státní jurisdikční imunitě a druhá na problematiku státní exekuční 

imunity. Z tohoto hlediska si diplomant klade dva hlavní cíle. V první části  je cílem popis 

historického vývoje a současné situace státních jurisdikčních imunit v právní úpravě. Cílem 

druhé části je vysvětlení institutu státní exekuční imunity a jeho významu a nastínění přístupu 

vnitrostátních soudů k tomuto institutu (str. 1). Autor konstatuje, že státní imunity se týkají 

pouze procesně právních předpisů, nikoli hmotněprávních. V souvislosti se státní imunitou 

mluví o nestíhatelnosti, nikoliv o neodpovědnosti, která vyplývá z hmotněprávní imunity.  

 V první kapitole se diplomant zabývá teoretickými pojmy souvisejícími s jurisdikční 

imunitou státu. Mimo jiné zde vymezuje pojem jurisdikce, který může mít různé významy. 

V této kapitole také uchazeč rozlišuje jednání státu iure imperii nebo jednání státu iure 

gestionis. V tomto smyslu se zabývá otázkou subjektivního a objektivního testu. Při ústní 

obhajobě by diplomant mohl vysvětlit k jakému pojetí se kloní a svůj přístup vysvětlit. 

Následuje kapitola o historickém vývoji státní imunity. Vývoj uchazeč dokumentuje na řadě 

případů, které byly řešeny různými soudními orgány. Mimo jiné zde dokumentuje příklon 

některých států od absolutní imunity k restriktivnímu pojetí. Například v tzv. Tate letter 

z roku 1952, ve kterém je autorem dopisu upozorňováno na narůstající aktivity států 

v mezinárodním obchodu a na pozvolný odklon mezinárodního společenství od absolutních 

státních imunit (str. 20). Z hlediska rozlišování postavení státu a otázce imunit státu mají 

v tomto období význam i Ženevské úmluvy o právu moře z roku 1958, které rozlišují 

postavení státních lodí. V tomto směru zaujaly i  postoj tehdejší socialistické státy, diplomant 

by mohl vyjádřit  jaká byla jejich reakce.  

 Třetí kapitola je věnována právní úpravě jurisdikční imunity států. Zmiňuje zde různé 

mezinárodní smlouvy a také vnitrostátní právní úpravu. Zajímavá je úprava v Ruské federaci, 

kterou diplomant zmiňuje. Při ústní obhajobě by mohl vyjádřit svůj názor na případ  Yukos 



Oil (str. 26). Následuje kapitola o výjimkách ze státní jurisdikční imunity.  Diplomant mimo 

jiné uvádí výjimky v případě škody na zdraví a majetku jak je vyjádřen v čl. 12 Úmluvy OSN 

o jurisdikčních imunitách. Jak v této souvislosti interpretovat čl. 31 Vídeňské úmluvy o 

diplomatických stycích z roku 1961. Druhá část diplomové práce je zaměřena na státní 

exekuční imunitu.  V úvodu zde autor konstatuje, že exekuční imunita neomezuje soudní 

pravomoc jako takovou, ale omezuje až následující donucovací pravomoci států a jejich 

orgánů, s tím, že někteří autoři charakterizují exekuční imunitu jako státní imunitu v užším 

slova smyslu (str. 38). Jaký je názor diplomanta na tuto otázku?  Další kapitola je zaměřena 

na obecné výjimky ze státní exekuční imunity. Autor zde na základě čl. 20 Úmluvy 

konstatuje, že zřeknutí se jurisdikční imunity ještě neznamená zřeknutí se státní exekuční 

imunity (str. 48). Dále na str. 50 uvádí rozhodnutí francouzského soudu, že výslovné zřeknutí 

se státní  exekuční imunity není dostatečným podkladem pro to, aby mohla být nařízena i 

exekuce na bankovní účty diplomatických misí. Ještě uvádí, že zřeknutí se exekuční imunity 

není dostatečné pro aplikaci donucovacích opatření na státní majetek užívaný acta iure 

imperii. Toto své tvrzení by měl vysvětlit. V kapitole o státním majetku při aplikaci 

donucovacích opatření autor zmiňuje i případ  Diag Human vs. Česká republika. Následuje 

kapitola zaměřená na bankovní účty diplomatických misí.  Pozornost zde věnuje výkladu čl. 

22 odst. 3 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích ve vztahu k bankovním účtům. Jaký je 

názor diplomanta na otázku postavení bankovních účtů z hlediska mezinárodního 

obyčejového práva (str. 57).  Dále se zabývá problematikou smíšených bankovních účtů u 

kterých konstatuje, že soudy  často přiznávají exekuční imunitu i smíšeným bankovním účtům 

diplomatických misí, následuje závěr 

Pokud jde o hodnocení, diplomant naplnil cíle své práce. Prokázal svou schopnost 

pracovat s příslušnými dokumenty a literaturou. V práci použil řadu rozsudků soudů různých 

států, kterými dokumentoval svá tvrzení, autor formuluje i vlastní názory. Při zpracování své 

práce vycházel diplomant jak z primárních pramenů, tak i pramenů sekundárních. Schopnost 

diplomanta pracovat s prameny dokumentuje i 145 poznámek pod čarou. Z formálního 

hlediska je práce napsána srozumitelným jazykem.  Diplomová práce splňuje požadavky 

kladené na tyto práce hodnotím ji známkou výborně a doporučuji jí k ústní obhajobě. Při 

ústní obhajobě doporučuji, aby se  diplomant zaměřil na otázky obsažené v textu posudku.  

 

V Praze  dne   15. 6. 2017                                                  doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.                                                                                          

    


