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Úvod 

 

Institut jurisdikční imunity států a jejich majetku a s tím související institut státní 

exekuční imunity je historicky velmi významným prvkem ovlivňujícím mezinárodní vztahy po 

celém světě. Koncepce státní jurisdikční a exekuční imunity se vyvíjí společně s chápáním 

státní suverenity a s vývojem mezistátních diplomatických a obchodních styků. Je zvláště 

zajímavé sledovat postupný vývoj, kterým imunity států v průběhu své existence procházejí od 

absolutního pojetí, které zakládalo naprostou nedotknutelnost cizího státu a jeho představitelů 

ve státu soudu až po restriktivní pojetí, podle kterého cizí státy a jejich představitelé často 

jurisdikci cizích států podléhají. Vývoj tohoto institutu nešel pouze jedním směrem, po vzniku 

byl chápán spíše restriktivně, následně se státní imunity vyvinuly v institut absolutní a po druhé 

světové válce se opět navrací chápání restriktivní. Tento zajímavý a stále aktuální vývoj je 

hlavním důvodem, proč jsem se rozhodl zpracovat téma jurisdikční imunity států ve své 

diplomové práci.  

Vzhledem ke skutečnosti, že institut státní imunity ovlivňuje mezistátní vztahy 

a poměry, je logické, že právní otázky s tím spojené jsou předmětem mezinárodního práva 

veřejného. Je třeba zdůraznit, že i přesto, že je tento institut předmětem zkoumání 

mezinárodního práva veřejného, je současně velmi úzce propojen s národními právními řády 

jednotlivých států. Tato diplomová práce je složena ze dvou hlavních částí, které se věnují 

fenoménu státních imunit, první část je věnována státní jurisdikční imunitě a druhá část 

pojednává o státní exekuční imunitě. V první části si kladu za cíl zejména popsat historický 

vývoj a současnou situaci státních jurisdikčních imunit v právní úpravě. Cílem druhé části je 

vysvětlit institut státní exekuční imunity a jeho význam a nastínit přístup vnitrostátních soudů 

k tomuto institutu skrze analýzu judikatury. Po metodologické stránce použiji k vypracování 

diplomové práce zejména metody deskriptivní a to při popisu jednotlivých teoretických pojmů 

a institutů souvisejících s tématem, dále metody komparativní, které využiji při srovnávání 

některých právních pramenů a jejich aplikaci v judikatuře. Poslední metodou, kterou ve své 

práci použiji, bude metoda analytická, budu se snažit celkové téma jurisdikční a exekuční 

imunity rozložit na jeho jednotlivé prvky a ty následně zanalyzovat a vysvětlit. 

Jak již bylo řečeno, první část této diplomové práce bude zaměřena na rozbor a popis 

jurisdikční imunity států. Budu se zejména soustředit na postupné proměny a vývoj jurisdikční 

imunity. Na mezinárodněprávním poli lze stále v pohledu na tento institut spatřovat rozdílné 

názory a vývoj tohoto institutu je i nadále živý. V úvodu práce je nezbytné vysvětlit a popsat 
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některé teoretické pojmy související se státní jurisdikční imunitou, jako jsou pojmy státní 

suverenita či jurisdikce, a v neposlední řadě vysvětlit postup při rozlišování státních aktů iure 

gestionis a iure imperii.  

V mezinárodním chápání tohoto institutu je ve 20. století zřejmý posun od dnes již 

překonaného zcela absolutního pojetí, kterým se jurisdikční imunita států vyznačovala až do 

druhé poloviny 20. století, až po koncepci restriktivního pojetí, která je aplikována dnes, a která 

byla aplikována po vzniku tohoto institutu v 19. století. Domnívám se, že nejlepším způsobem 

pro srozumitelné vysvětlení smyslu a účelu státních jurisdikčních imunit bude výklad jejího 

historického vývoje doplněný soudními judikáty. Je velmi obtížné nalézt ve vývoji nějaké další 

společné tendence a spojující prvky, vzhledem k tomu, že vývoj na mezinárodní úrovni nebyl 

a není jednotný a v jednotlivých národních koncepcích a soudních rozhodnutích lze často nalézt 

protichůdné názory. V kapitole věnované historickému vývoji se tak pokusím zanalyzovat tyto 

rozdílné postoje k jurisdikční imunitě států. 

Další kapitola této práce musí být nutně věnována právní úpravě jurisdikčních imunit 

států. Svoji pozornost zaměřím na obecné vymezení pramenů práva státních imunit, jako jsou 

mezinárodní smlouvy a vnitrostátní předpisy. V souvislosti s tématem právní úpravy se budu 

podrobněji zabývat situací v České republice. Část výkladu bude věnována původnímu zákonu 

o mezinárodním právu soukromém a procesním, od kterého přejdu k aktuální úpravě nového 

zákona o mezinárodním právu soukromém. Jelikož byla příprava nového zákona silně 

ovlivněna Úmluvou OSN o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku, je zcela logické, že 

další část kapitoly popíše postoj České republiky ve vztahu k Úmluvě OSN. 

Aktuální otázky týkající se institutu jurisdikční imunity států se dnes již z větší části 

týkají jejího rozsahu. Proto bude věnována samostatná kapitola výjimkám ze státní jurisdikční 

imunity, tedy případům, ve kterých cizí stát jurisdikci státu soudu bude podléhat, což je pro 

praktickou aplikaci státních imunit nejzásadnější. Budu se zabývat zejména úpravou 

nejvýznamnějších výjimek z Úmluvy OSN o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku, 

jako je zřeknutí se jurisdikční imunity, případy obchodních transakcí, pracovních smluv a škod 

na zdraví a majetku.  

Ve druhé části této diplomové práce bude podrobněji pojednáváno o státní exekuční 

imunitě ve vztahu ke státnímu majetku. V českém právním prostředí není příliš obvyklé se 

hlouběji zaměřovat na problematiku státní exekuční imunity a autoři obvykle obšírněji 

zkoumají a vysvětlují pouze otázky spojené s jurisdikční imunitou států. Současný restriktivní 
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pohled na státní jurisdikční imunitu ovšem zapříčinil, že imunita států ve vykonávacím řízení 

nabývá na významu. Tento rostoucí význam je nasnadě. Pokud stát přestává požívat ochrany 

jurisdikční imunity a může se tak stát stranou soudního řízení před národními soudy, ve kterém 

může být vynesen vykonatelný rozsudek, pak je třeba si klást otázku, do jaké míry vnitrostátní 

soudy a orgány disponují pravomocí takový rozsudek vynucovat na suverénním státu a jeho 

majetku. Domnívám se tedy, že státní exekuční imunita není již pouze okrajovým tématem 

spojeným se státní jurisdikční imunitou, ale vyžaduje hlubší analýzu.  

V úvodu druhé části této práce bude nastíněn rozdíl mezi jurisdikční a exekuční 

imunitou a dále zde bude pojednáno o právní úpravě tohoto institutu. Stejně jako je tomu 

v případě jurisdikční imunity, prošla exekuční imunita vývojem od období absolutního pojetí 

k současném restriktivnímu pojetí. Vzhledem k tomu, že absolutní pojetí exekuční imunity již 

není aktuální, bude mu věnována pouze stručná kapitola pro lepší pochopení a orientaci v celé 

problematice. Většina druhé části této práce bude zaměřena na aktuální restriktivní pojetí 

exekuční imunity a jeho rozsah, tedy na to, jaký státní majetek může být předmětem 

donucovacích opatření v souvislosti s vykonáváním rozsudků, a jaký majetek je 

z donucovacích opatření zcela vyloučen. Historicky se vyvinuly určité podmínky pro aplikaci 

donucovacích opatření na státní majetek a současně výjimky z ochrany státní exekuční imunity. 

Proto budou i této problematice věnovány kapitoly této diplomové práce. Výjimky ze státní 

exekuční imunity, tedy případy, kdy stát ochrany exekuční imunity požívat nebude, se velmi 

často objevují ve sporech před národními soudy. Z tohoto důvodu bude tato kapitola prokládána 

některými z nejvýznamnějších souvisejících rozhodnutí národních soudů.  

V praxi národní soudy ve vykonávacím řízení často upírají svojí pozornost k bankovním 

účtům diplomatických misí jako k předmětu svých donucovacích opatření. Soudy tak činí 

z důvodu velmi snadné dostupnosti tohoto státního majetku a relativně velké šance na úspěch 

při vynucování svých rozsudků, na druhou stranu je tento postup značně problematický a může 

vést k vážnému narušení diplomatických vztahů mezi státem soudu a postihovaným státem. 

Tato práce si tedy dále klade za cíl problematiku bankovních účtů jako předmětu donucovacích 

opatření zanalyzovat a pokusí se objasnit postavení bankovních účtů diplomatických misí 

v souvislosti se státní exekuční imunitou. Prakticky nejspornější je postavení smíšených 

bankovních účtů diplomatických misí, které stát využívá jak pro komerční, tak pro nekomerční 

účely, a tak je samozřejmě pozornost věnována zejména této problematice. Při analýze 

postavení bankovních účtů nelze pominout nejvýznamnější judikáty národních soudů, které 

rozhodovaly o uvalení exekuce na bankovní účty diplomatických misí. Tyto judikáty odrážejí 
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pohled na rozsah ochrany státní exekuční imunity v právních normách, ale i v mezinárodním 

obyčejovém právu. Následně se na základě analýzy judikatury a právní úpravy pokusím 

dovodit, zda jsou bankovní účty diplomatických misí chráněny státní exekuční imunitou, anebo 

zda mohou být předmětem donucovacích opatření ve vykonávacím řízení.  

V českém odborném prostředí se tématu státní jurisdikční imunity podrobněji věnuje 

zejména Pavel Caban1, který je autorem jediné české odborné knihy na téma státních 

jurisdikčních imunit: Jurisdikční imunity států. Další odborníky na dané téma, jako je Vladimír 

Balaš2 či Monika Pauknerová3, lze hledat na českých právnických fakultách, ti své znalosti 

v oblasti státních jurisdikčních imunit prezentovali zejména v odborných časopisech 

v 90. letech. Obecně se dá říci, že v českém odborném prostředí je značný nedostatek 

odborných pramenů úzce souvisejících s jurisdikční imunitou států a zvláště pak se státní 

exekuční imunitou. Většina českých odborných publikací se zabývá obecným mezinárodním 

právem veřejným a státní jurisdikční imunitě je věnován jen omezený prostor. Souhrnný výklad 

tématu je tak, kromě knihy Pavla Cabana, nezbytné hledat v zahraniční odborné literatuře.  

  

                                                 
1 JUDr. Mgr. Pavel Caban, Ph.D. je právníkem působícím na Mezinárodněprávním odboru Ministerstva 

zahraničních věcí České republiky a předním českým odborníkem na státní imunity. 
2 doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. je odborníkem na mezinárodní právo veřejné a vyučujícím na Právnické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze.  
3 prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. je profesorka v oboru mezinárodní právo soukromé a právo 

mezinárodního obchodu působící na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 
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JURISDIKČNÍ IMUNITA STÁTŮ 

 

 Pod pojmem jurisdikční imunita států nebo také obecně imunita států či státní imunita4 

se skrývá právo státu nepodrobit se donucovací moci jiných států5. Toto právo vyplývá ze 

základní zásady mezinárodního práva, kterou je suverénní rovnost všech států, jak je podrobněji 

vysvětleno v následujících kapitole pojednávající o státní suverenitě. Zásada svrchované 

rovnosti států je zakotvena v čl. 2 odst. 1 Charty OSN6, ale její kořeny sahají hluboko do 

středověku, konkrétně do 14. století k principu Par in parem non habet imperium (rovný 

rovnému nemůže poroučet), jehož autorem je italský právník Bartolus de Saxoferrato7. 

Jurisdikční imunita státu a jeho majetku tedy omezuje výkon jurisdikce státu soudu vůči cizímu 

státu. Jak je patrné již z úvodu této práce, v současnosti tato imunita neomezuje jurisdikci státu 

soudu zcela, ale pouze částečně pro určité případy a to zpravidla takové případy, kdy stát 

nejedná jako suverén (acta iure imperii), ale jedná jako subjekt obchodněprávních vztahů, tedy 

jako právnická osoba soukromého práva (acta iure gestionis). Rozsahem státní jurisdikční 

imunity se rozumí ty případy, ve kterých cizí státy požívají ochrany státní jurisdikční imunity 

a stát soudu tak nemá pravomoc vykonávat svoji jurisdikci vůči cizím státům a jejich majetku.  

 Imunita státu znamená vynětí státu z jurisdikce státu soudu jak pro případ civilních 

řízení, tak pro případ trestních řízení. O restriktivním rozsahu jurisdikční imunity států a jejich 

majetku se dá ovšem hovořit pouze v případech civilních řízení, jelikož v trestních řízeních se 

stále drží absolutní pojetí státní imunity8 a nelze tak hovořit o žádných trestních řízeních, ve 

kterých by cizí stát podléhal jurisdikci státu jiného. Současně je potřeba zdůraznit, že státní 

imunity se týkají pouze procesněprávních předpisů, nikoliv hmotněprávních předpisů9, které 

jsou státy samozřejmě povinny respektovat. Můžeme tak v souvislosti se státní imunitou 

hovořit o nestíhatelnosti státu, nikoliv o neodpovědnosti, která by vyplývala z hmotněprávní 

imunity. Vzhledem k tomu, že se jedná o institut procesněprávní imunity, je možné, aby se stát 

                                                 
4 Lady Hazel Fox ve své knize The Law of State Immunity operuje zejména s pojmem State immunity, případně 

s užším pojmem Immunity from execution ve smyslu státní exekuční imunity. Obdobnou terminologii volí i Pavel 

Caban ve své knize Jurisdikční imunity států. 
5 SEIDL-HOHENVELDERN, I. Mezinárodní právo veřejné. 3. vydání, Praha: ASPI, a.s., 1999, s. 257. 
6 Čl. 2 odst. 1 Charty OSN: „Organizace je založena na zásadě svrchované rovnosti všech svých členů.“. 
7 BADR, G. M. State Immunity: An Analytical and Prognostic View. Springer Science Business Media Dordecht, 

1984, s. 89. 
8 CABAN, P. Jurisdikční imunity států. Praha: Eva Rozkotová - IFEC, 2007, s. 8. 
9 FOX, H. The Law of State Immunity. Oxford University Press, 2008, s. 45. 
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své imunity zřekl a dobrovolně se podrobil jurisdikci státu soudu, ačkoliv by jinak požíval 

ochrany státní jurisdikční imunity10.  

 Pokud hovoříme o státních imunitách, nelze pominout další dělení, na kterém je 

založena tato diplomová práce. Jedná se o rozlišování mezi imunitou pro nalézací řízení, tedy 

imunitou jurisdikční, o které pojednává první část této práce a imunitou pro následné 

vykonávací řízení, tedy imunitou exekuční, o které je podrobně pojednáváno ve druhé části 

práce. 

 Na úvod je vhodné, definovat a vysvětlit některé z nejvýznamnějších teoretických 

pojmů, které se váží k institutu státních imunit, pro lepší orientaci čtenáře v tématu. Těmto 

pojmům je věnována následující kapitola. 

  

                                                 
10 CABAN, P., op. cit., s. 9. 
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1. Teoretické pojmy související s jurisdikční imunitou států 

 

1.1. Státní suverenita 

 

Státní suverenita nebo také státní svrchovanost je jedním ze základních předpokladů 

existence státu. Aby stát mohl být suverénní, musí disponovat všemi konstitutivními prvky státu 

a současně musí být schopen podřídit své autoritě na vlastním území všechny osoby a věci 

podléhající jeho jurisdikci11. Státní suverenitou se rozumí vlastnost státní moci, která je ve 

vztahu k ostatním státům a jakékoli jiné moci nezávislá a současně rovnoprávná (zásada 

svrchované rovnosti) a na svém území nejvyšší a zcela výlučná12. Státní suverenita má dvě 

složky, složku vnější a vnitřní. 

První složkou se rozumí nezávislost státu navenek, tedy nezávislost v zahraniční 

politice. Tato vnější státní suverenita se navenek projevuje tím, že stát je legitimním subjektem 

mezinárodního práva, a má tak způsobilost vstupovat do mezinárodněprávních vztahů a mít 

práva a povinnosti. Dalším znakem vnější státní suverenity je rovnost státu s ostatními státy, 

což souvisí se základní zásadou mezinárodního práva veřejného spočívající v rovnosti států. 

Vnější státní suverenitu tak lze chápat jako základ mezinárodních vztahů. Lze říci, že ve vnější 

složce suverenity je suverénem stát jako takový. 

 Druhou úrovní je vnitřní nezávislost, nezávislost ve vnitřní politice a vnitřním 

uspořádání státu. Projevuje se výlučností státní moci, která je nejvyšší mocí na státním území. 

V teorii je tento projev označován jako územní jurisdikce nebo územní výsost. Na území státu, 

který disponuje neomezenou státní suverenitou, jsou vyloučeny jakékoli akty cizí státní moci 

bez jeho souhlasu13. Dalším projevem vnitřní suverenity je skutečnost, že občané státu podléhají 

státní moci i tehdy, pokud se nenacházejí na státním území, ale pobývají v zahraničí, tento 

projev se v teorii označuje jako osobní jurisdikce14. Pokud uvážíme, že zdrojem veškeré moci 

ve státě je lid, pak je právě lid suverénem dle vnitřní složky státní suverenity15. 

V počátcích své existence byla státní suverenita chápána absolutně. První definici 

absolutní státní suverenity přinesl J. Bodin už v 16. století16. Absolutní suverenitou stát 

                                                 
11 KLÍMA, K. et al. Státověda. 2. rozšířené vydání. Plzeň: Aleš Čenek, 2011, s. 89. 
12 ČEPELKA, Č. a POKŠTEFL, J. Co vědět z mezinárodního práva. Praha: Orbis, 1964, s. 36. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 KLÍMA, K. et al., op. cit., s. 91. 
16 Ibid. 



8 

 

disponuje za předpokladu, že si pouze stát samotný určuje, zda a po jakou dobu bude 

respektovat určitá pravidla mezinárodního práva ve vztahu k dalším subjektům mezinárodního 

práva17. Z logiky věci vyplývá, že toto pojetí státní suverenity v rozvíjejících se mezinárodních 

vztazích nemohlo obstát. Proto státy obecně přijaly omezené, relativní pojetí státní suverenity, 

které omezuje absolutní státní libovůli ve vztahu k závazkům z mezinárodního práva. 

Je velmi důležité zdůraznit, že toto pojetí státní suverenitu nikterak neoslabuje. Tím, že 

suverénní státy dobrovolně přijímají určitě rovnoprávné mezinárodní závazky a zavazují se je 

dodržovat a respektovat, naopak projevují svojí svrchovanost18. Pokud státy přistoupí na 

dobrovolné omezení výkonu své svrchovanosti přijetím mezinárodního závazku, pak se tak děje 

zpravidla v určité oblasti svrchovanosti a pouze na určitou dobu. Stát je tak v dalším jednání, 

ve kterém by v minulosti nebyl ničím vázán, zavázán k jednání nebo naopak ke zdržení se 

určitého jednání. Pouze svrchované státy disponují způsobilostí uzavírat mezinárodní smlouvy 

a mezinárodněprávně se zavazovat19.  

 

1.2. Jurisdikce 

 

Pojem jurisdikce úzce souvisí s výše popsaným pojmem státní suverenity. Samotný termín 

jurisdikce má v českém právu hned několik významů. Tato skutečnost pramení z faktu, že slovo 

jurisdikce je do češtiny převzaté slovo. Jurisdikce může jednak znamenat pravomoc, tedy určité 

oprávnění nalézat nebo stanovit právo20, dalším významem může být příslušnost, která stanoví, 

který orgán v rámci vertikální soustavy bude rozhodovat určitou věc (věcná příslušnost), nebo 

jaký orgán určitého typu věc místě projedná (místní příslušnost).  Často se lze setkat s tím, že 

se jurisdikcí ve smyslu mezinárodního práva rozumí samotný stát, který disponuje státní 

suverenitou.  

Z hlediska této práce je důležitý mezinárodněprávní význam jurisdikce spočívající ve 

výkonu státní moci. Dle mezinárodního práva je jurisdikce jedním z projevů státní suverenity 

na vlastním území. Významný britský právník Frederick Alexander Mann jurisdikci vykládal 

jako součást státní suverenity, tedy institut užší než suverenita samotná. Jurisdikci 

charakterizoval jako oprávnění státu upravovat veškerá jednání, která jsou výlučně vnitřní 

                                                 
17 SEIDL-HOHENVELDERN, I., op. cit., s. 2. 
18 ČEPELKA, Č. a POKŠTEFL, J., op. cit., s. 36. 
19 Ibid. 
20 ŠTURMA, P. Konkurující jurisdikce mezinárodních rozhodovacích orgánů. [online].[cit. 5. března 2017]. s. 5. 

Dostupné na <http://www.mzv.cz/file/317505/Konkur_jurisdikce_zkracena.pdf>. 
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záležitostí státu21. Další významný právní teoretik Mark Janis, který působil jako profesor na 

univerzitě v Connecticutu, jurisdikci definoval jako právní moc nebo kompetenci státu 

vykonávat funkce vlády22. Obecně lze shrnout, že jurisdikce je právem státu vykonávat svou 

státní moc, která spočívá zejména ve vykonávání soudních, legislativních a administrativních 

kompetencí státu na svém vlastním území. 

Jurisdikce ve výše definovaném smyslu má dvě úrovně. První úrovní je jurisdikce z hlediska 

vytváření právních pravidel a druhá navazující úroveň spočívá ve vynucování těchto právních 

pravidel. Tvorbu práva ve státě zajišťuje moc zákonodárná. Stát disponuje výlučnou pravomocí 

vytvářet závazné právní normy na svém území. Vynucování práva pak spadá pod moc soudní 

a výkonnou. Výkonná moc je nadána pravomocí vynucovat právní pravidla a soudní moc skrze 

soudní orgány vede soudní řízení. Pro problematiku státní imunity je významné oprávnění 

soudní moci, tedy právo státu soudu vést soudní řízení skrze soudní orgány v případech, ve 

kterých je nebo by mohl či měl být stranou řízení cizí stát. 

Státní jurisdikce je omezena na státní území, vyjma případů, ve kterých stát vykonává 

osobní jurisdikci nad svými státními příslušníky v zahraničí, anebo nad věcmi v zahraničí, se 

kterými má stát zejména vlastnické vazby23. Tato práce bude dále zaměřena na zvláštní případy, 

ve kterých je omezena státní jurisdikce nad cizími státy působícími na jeho území a jejich 

majetkem nacházejícím se na jeho území, a zdánlivě tak narušující zásadu teritoriality, dle které 

má stát výlučnou jurisdikci na svém území. 

 

1.3. Druhy státních aktů: Acta iure imperii a Acta iure gestionis 

 

Rozlišování mezi státními akty iure gestionis a iure imperii je zcela zásadní při procesu 

přiznávání státních imunit v restriktivním pojetí a proto je vhodné zde toto dělení blíže 

vysvětlit. Oba tyto pojmy popisují jednání státu a liší se tím, v jaké pozici stát v těchto jednáních 

vystupuje.  

 

 

                                                 
21 MANN, F. A. The Doctrine of Jurisdiction in International Law. A.W. Sijthoff, 1964, s. 9. 
22 JANIS, J. W. An Introduction to International Law. Fourth Edition, New York: Aspen Publishers, 2003, s. 322. 
23 ABDULRAHIM, W. State Jurisdiction. [online].[cit. 5. března 2017]. Dostupné na 

<https://sites.google.com/site/walidabdulrahim/home/my-studies-in-english/7-state-jurisdiction>. 
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Acta iure imperii 

Jednání státu iure imperii spočívá ve výsostném suverénní jednání státu spojeným 

s vrchnostenskými úkony. Takové jednání je svým způsobem projevem jeho svrchovanosti 

a stát tak naplňuje své vládní suverénní funkce. Stát v takovém jednání požívá ochrany státní 

imunity a nepodléhá jurisdikci cizích států. Jako příklad takového státního jednání lze uvést 

typicky přijímání vnitrostátních právních předpisů či sjednávání mezinárodních smluv.  

Acta iure gestionis 

Jednání státu iure gestionis je takové jednání, ve kterém stát vystupuje jako právnická 

osoba soukromého práva a je tak postaven na roveň dalším účastníkům takového jednání. Jedná 

se zpravidla o taková jednání, které mají obchodněprávní povahu a nijak nesouvisejí s výkonem 

vládních suverénních funkcí státu. V takových jednáních stát nepožívá žádné výhody plynoucí 

z jeho suverenity a dle restriktivní koncepce státních imunit nepožívá ani ochrany jurisdikční 

imunity. Zde je nutné zdůraznit, že jednání iure gestionis je jen jednou z výjimek, ve kterých 

stát nepožívá ochrany státní imunity. Pod takovým jednáním si lze představit státní nákup 

podílu v zahraniční společnosti, státní investice v zahraničí a další jednání, která spočívají 

zpravidla v nákupu, prodeji, pronájmu či půjčce, obdobně jako v případě jednání soukromých 

osob a obchodních korporací24, které nesouvisejí s vrchnostenskými úkony. 

 

Ačkoliv zní teoretické rozdělení státních jednání iure gestionis a iure imperii pochopitelně 

a je rozpoznáváno už od doby individuálních imunit panovníků z 16. století, v praxi může být 

velmi obtížné tyto dva typy jednání rozlišit. Seidl-Hohenveldern se pokusil o obecně přijatelné 

rozlišení těchto jednání. Zavrhl myšlenku, podle které by se při posuzování charakteru jednání 

vycházelo z názoru státu, který obchodně jedná ve státu soudu. Naopak dospěl k názoru, že 

rozhodnutí, o jaký typ jednání se jedná, by mělo vždy náležet státu soudu, což je nezbytné pro 

právní jistotu25. Vnitrostátní soudy by tak měly rozhodovat dle právního pojetí daného úkonu 

ve státu soudu. Tento názor už před ním formuloval německý ústavní soud v níže uvedeném 

případu Empire of Iran Case.  

 

                                                 
24 MULLER, A. S. International Organizations and Their Host States: Aspects of Their Legal Relationship. 

Netherlands: Kluwer Law International, 1995, s. 151. 
25 SEIDL-HOHENVELDERN, I., op. cit., s. 259. 
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Obchodní transakce 

Obchodní činnost či obchodní transakce státu (toto označení volí Úmluva OSN) je 

nejvýznamnější výjimkou ze státní jurisdikční imunity, proto je nejvhodnější vysvětlit dělení 

státních jednání iure imperii a iure gestionis právě na této výjimce. 

Jedním z nejvýraznějších judikátů souvisejících s rozlišováním státních jednání je případ 

Empire of Iran Case26. Jedná se o rozhodnutí německého ústavního soudu z roku 1963 

obsahující restriktivní výklad státních imunit. Německý ústavní soud judikoval, že by jako 

prostředek pro rozlišení státního jednání iure imperii a iure gestionis měla sloužit především 

podstata transakce, případně z transakce vyplývající právní vztahy, nikoliv motiv nebo účel 

tohoto státního jednání. Současně soud doplnil, že záleží na tom, zda cizí stát jednal při výkonu 

své suverenity, tedy dle veřejného práva, nebo zda jednal jako soukromá osoba dle soukromého 

práva27. Význam tohoto judikátu ocenil například Lord Wilberforce v anglickém případu 

Sněmovny lordů Playa Larga v I0 Congreso del Partido z roku 1981. Ve svém rozhodnutí 

odkázal na tento případ a označil rozhodnutí německého soudu za velmi jasné, srozumitelné 

a poučné z pohledu práva státních imunit28.  Sněmovna lordů se tedy ve svém rozhodování do 

jisté míry nechala inspirovat rozlišováním typickým pro kontinentální systém práva, i když 

státy common law nerozlišují mezi právem veřejným a soukromým a navíc tou dobou už byl ve 

Velké Británii účinný vnitrostátní předpis upravující státní imunity.  

Německý ústavní soud tedy v tomto případu zpochybnil tzv. subjektivní (účelový) test 

státních jednání, podle kterého byly státní akty posuzovány na základě účelu či motivu jednání. 

Německý soud ve svém rozhodnutí upozornil na slabinu subjektivního testu, která spočívá ve 

skutečnosti, že všechna státní jednání v nějakém ohledu sledují svrchovaný suverénní účel nebo 

jsou určitým způsobem spojena s výkonem svrchovaných státních funkcí. Striktní aplikací 

účelového testu by tak mohla být všechna státní jednání považována za acta iure imperii. 

Obdobnou slabinu v účelovém testu spatřuje i Vladimír Balaš s odkazem na autory jako Charles 

Hyde či Charles de Visscher29 a konstatuje, že samostatné kritérium dělení státního jednání 

                                                 
26 Empire of Iran Case, Federal Constitutional Court of the German Federal Republic, 45 ILR 57, s. 77 - 81. 
27 Citováno z anglického překladu případu Empire of Iran Case (viz poznámka 26): „…As a means of determining 

the distinction between acts jure imperii and jure gestionis one should rather refer to the nature of the State 

transaction or the resulting legal relationships, and not to the motive or purpose of the State activity. It thus 

depends on whether the foreign State has acted in exercise of its sovereign authority that is in public law, or like 

a private person, that is in private law.“. 
28 International Law Reports, vol. 111, Cambridge University Press, 1998, s. 667. 
29 BALAŠ, V. Jurisdikční imunita státu, hledání kritérií zužující její rozsah. Právník. 1990/1-6, roč. 129, s. 350. 
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podle účelu není dostatečné a bylo by nutné jej doplnit o další kritéria, která by pomohla 

s rozhraničením státních jednání. 

Naopak soud zformuloval pravidla pro tzv. objektivní test. Objektivní test při rozlišování 

státních jednání přičítá rozhodující význam povaze či podstatě státního úkonu, čímž je na rozdíl 

od účelového testu založen na ryze formálním kritériu. Rozhodující tak už není skutečnost, že 

je jednání činěno za účelem získání předmětu přímo spjatého s vrchnostenskými funkcemi 

státu, například nákup vybavení pro obranu státu, ale rozhodujícím kritériem je fakt, že právní 

povaha tohoto jednání umožňuje obdobné jednání fyzickými nebo právnickým osobám.  Ani 

tento test ale nebyl přijat bezvýhradně, nedostatek objektivního testu spatřují kritici ve 

skutečnosti, že soukromoprávní a veřejnoprávní státní jednání nemusejí nutně protichůdná, a 

není tak jednoduché od sebe tato jednání odlišit30. Už při přípravě Úmluvy OSN o jurisdikčních 

imunitách států v roce 1991 se objevil návrh výše uvedené testy zkombinovat31 a vznikl 

tzv. dvoufázový test. V první fázi tohoto testu se mělo přihlížet k povaze či podstatě státního 

jednání, jak stanoví objektivní test a v případě, že by bylo prokázáno, že státní jednání je 

vrchnostenské povahy, účel už by se dále nezkoumal. Naopak pokud by se transakce svou 

povahou jevila jako obchodní, pak by se přistoupilo ke druhé fázi testování, ve které by byl 

zkoumán účel státního jednání. Cizí stát by tak dostal možnost prokázat, že ačkoliv je jeho 

jednání obchodní povahy, účel jednání sleduje státní veřejný zájem. Dvoufázový test měl 

posloužit například v případech, kdyby stát zajišťoval dodávky potravin pro své obyvatelstvo, 

případně zajišťoval dodávky léčiv v případě epidemie32. Tato jednání mají komerční povahu, 

proto by objektivním testem neprošla jako jednání iure imperii a státy by při nich nepožívaly 

ochrany státní imunity, ale při prokázání zjevného státního veřejného účelu by se do jednání 

iure imperii vtěsnala. 

Tento návrh vyvolal mezi státy značnou míru nevole. Státy se obávaly zejména 

nepředvídatelného rozšíření státních jednání iure imperii. V. Balaš tento způsob rozlišování 

státních jednání podrobil obdobné kritice v roce 1990 a navrhoval, že by bylo vhodnější účelové 

kritérium zcela vypustit33. Do jisté míry se tak skutečně stalo a návrh článku byl upraven. 

Aktuální znění čl. 2 odst. 2 Úmluvy34 klade v první řadě důraz na posuzování státního jednání 

                                                 
30 BALAŠ, V., op. cit. 350-351. 
31 CABAN, P., op. cit., s. 40 – 41. 
32 Ibid. 
33 BALAŠ, V., op. cit. 351. 
34 Čl. 2 odst. 2 Úmluvy OSN: „Při rozhodování, zda smlouva či transakce je "obchodní transakcí" ve smyslu 

odstavce 1 (c) by se mělo přihlížet především k povaze smlouvy či transakce, ovšem její účel by měl být také vzat 
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na základě jeho povahy, s dodatkem, že se bude přihlížet i k účelu jednání za předpokladu, že 

se na tom strany transakce dohodly, případně, že účel jednání má význam v soudní praxi státu 

soudu. 

 

 

  

                                                 
v úvahu, pokud se na tom dohodly strany smlouvy či transakce nebo pokud v praxi státu soudu má tento účel 

význam pro určení neobchodní povahy smlouvy či transakce.“. 
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2. Historický vývoj státní imunity 

 

Institut státních imunit prošel dlouhým historickým vývojem, který nešel vždy jedním 

směrem, ale často se vyvíjel v různých oblastech odlišně a protichůdně. V současnosti se již 

formují určitá sjednocující pravidla státních imunit, která se do jisté míry promítla do Úmluvy 

spojených národů o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku.  

V prvních fázích vývoje imunit obecně se s institutem státních imunit jako takových vůbec 

neoperovalo. Prvním autorem, který zformuloval doktrínu imunity, byl v roce 1354 Bartolus de 

Saxoferrato. Ten imunity definoval jako absolutní, ale pouze ve vztahu ke státním panovníkům, 

jednalo se tedy o absolutní osobní imunitu. Další autoři, jako Hugo Grotius, Cornelius van 

Bynkershoek nebo Emer de Vattel obdobně hovořili pouze o imunitách ve smyslu osobních 

imunit pro zahraniční panovníky nebo vyslance35. Není bez zajímavosti, že už tito autoři 

rozlišovali jednání těchto osob dle jeho soukromoprávní a veřejnoprávní povahy pro účely 

přiznávání osobních imunit36. Státní imunity jako takové se začaly vyvíjet později a to zpravidla 

na základě soudní praxe národních soudů, jak dokládají níže uvedené judikáty. Dá se obecně 

říci, že se státní imunity vyvinuly z extenzivního výkladu osobních imunit panovníků 

a vyslanců, což je patrné z judikátu The Schooner Exchange v. McFadoon (viz níže). Americké 

soudy byly prvními, které zformulovaly doktrínu státní imunity. Došlo k tomu na počátku 

19. století, institut státní imunity se tak v současnosti vyvíjí již déle než 200 let. 

 

2.1. Vznik státní imunity v restriktivním pojetí 

 

Restriktivní pojetí státní imunity spočívá ve vynětí cizích států z jurisdikce státu soudu pro 

určité typy jednání. Rozlišování typů státních jednání a přiznávání ochrany jurisdikční imunity 

spočívá na výše uvedeném dělení acta iure gestionis a acta iure imperii, což vyplývá 

z následující judikatury. 

V roce 1812 americký soud rozhodoval případ The Schooner Exchange v McFaddon37. 

Rozhodnutí tohoto případu je nejstarším judikátem z novodobé historie, ve kterém byla 

zformulována koncepce státní imunity. Americký občan John McFaddon a jeho obchodní 

                                                 
35 BADR, G. M., op. cit., s 9. 
36 Ibid. 
37The Exchange v. McFaddon, 11 U.S. 7 Cranch 116 116 (1812). [online].[cit. 7. března 2017]. Dostupné 

v angličtině na <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/11/116/case.html>. 
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partner byli vlastníky škuneru jménem Exchange. Při zaoceánské plavbě z Baltimoru v roce 

1809 byl zabrán a zkonfiskován francouzským námořnictvem. Pro připomenutí, v této době 

probíhaly v Evropě Napoleonské války a tak bylo francouzské i anglické loďstvo velmi aktivní. 

Škuner byl odtažen do Francie, kde byl přestavěn na francouzskou bitevní loď jménem Balaou. 

Škuner byl zkonfiskován na základě Rambouilletova dekretu, kterým Francie vyhlásila námořní 

blokádu Anglie. Přestavěný škuner plavící se už pod francouzskou vlajkou byl v roce 1811 

nucen zakotvit v americkém přístavu ve Philadelphii kvůli vážnému poškození způsobeném 

bouří. V té chvíli se McFaddon a jeho obchodní partner obrátili na americké soudy a domáhali 

se svého vlastnického práva ke škuneru. Okresní soud v Pensylvánii žalobu zamítl 

s odůvodněním, že bitevní plavidlo cizího suverénního státu, který je ke Spojeným státům 

v přátelském poměru, nemůže být předmětem řízení před běžnými soudními tribunály, aniž by 

se zabýval případem po věcné stránce. Proti tomuto rozhodnutí se žalobce odvolal k obvodnímu 

soudu a ten původní rozhodnutí změnil a nařídil okresnímu soudu, aby se případem zabýval 

i po věcné stránce.  

Proti rozhodnutí obvodního soudu se státní zástupce dovolal k Nejvyššímu soudu USA. 

V dovolání nadnesl soudu otázku, zda je vůbec možné zabavit státní vojenské plavidlo, které 

v USA zakotvilo z důvodu nutných oprav. Státní zástupce dále argumentoval tím, že bitevní 

loď nepřiplula z obchodních důvodů, ale připlula při výkonu suverénních státních funkcí. 

Současně státní zástupce dodával, že státní loď požívá stejné imunity, jako by požíval panovník 

sám, tudíž americké soudy nejsou nadány pravomocí o zabavení státní lodi rozhodovat. 

Americký Nejvyšší soud této argumentaci vyhověl a žalobu zamítl. Imunita panovníka tak byla 

rozšířena na státní válečná plavidla. Jak lze ale dovodit například z anglického případu 

The Parlement Belge (viz níže), dopad tohoto případu byl ještě o něco širší a soud tak implicitně 

rozšířil imunitu na všechna státní plavidla, která se sice nacházejí mimo území panovníka, ale 

slouží k výsostným státním účelům (acta iure imperii).  

Podobné případy týkající se zejména státních plavidel se tedy objevovaly i ve Velké 

Británii, kde šlo například o případy The Prins Frederik38 z roku 1820, Duke of Brunswick 

v. King of Hannover39 z roku 1848 či již zmíněný případ The Parlement Belge40 z roku 1880.  

                                                 
38 BADR, G. M., op. cit., s 14. 
39 Ibid. 
40 THOMMEN, K. T. Legal Status of Government Merchant Ships in International Law. Martinus Nijhoff, 1962, 

s. 92 - 95. 
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Přístup anglických soudů lze nejlépe demonstrovat na posledním zmíněném rozhodnutí 

The Parlement Belge. The Parlement Belge bylo státní plavidlo ve vlastnictví belgického krále. 

Sloužilo jako poštovní plavidlo na trase mezi belgickým městem Ostend a anglickým Doverem, 

navíc kromě pošty, umožňovalo přepravu obchodního zboží a pasažérů a jejich zavazadel. 

V roce 1878 se v bouři plavidlo srazilo s parníkem Daring v zálivu Dover. Vlastníci parníku 

Daring podali žalobu na The Parlement Belge, které přičítali vinu na srážce z důvodu nedbalosti 

a chybné navigace. Vrchní žalobce namítal, že soud v této věci nemá jurisdikci, protože se jedná 

o státní plavidlo vlastněné belgickým králem. Navíc mezi Velkou Británii a Belgií existovala 

dohoda, která přiznávala poštovním plavidlům v přístavu Dover stejnou ochranu jako 

plavidlům válečným. Soudce námořní divize žalobě vyhověl a vydal příkaz k zadržení lodě, 

proti čemuž se vrchní žalobce odvolal. 

Odvolací soud dospěl k závěru, že plavidlo požívá ochrany státní jurisdikční imunity, bez 

ohledu na zmíněnou dohodu, a plavidlo neztrácí ochranu ani z důvodu jeho částečné obchodní 

činnosti. Soud ve svém rozhodnutí odkázal na judikáty The Exchange a The Prins Frederik, ze 

kterých citoval zásadu, podle které z absolutní státní nezávislosti a suverenity vyplývá 

povinnost všech států respektovat státní suverenitu jiných států. Každý stát se tudíž vzdává 

práva vykonávat svoji územní jurisdikci nad osobami panovníků a vyslanců cizích států 

a veřejným majetkem cizích států určeným pro veřejné suverénní účely, nacházejícím se na 

jeho státním území. Soud v tomto případu dokonce rozšířil státní imunitu na všechna státní 

plavidla. Ačkoliv v případu The Exchange soud přiznal imunitu státnímu válečnému plavidlu, 

anglický soud dovodil, že americký soud měl v tomto případu na mysli všechna státní plavidla 

sloužící k veřejným účelům41.  

Je tedy patrné, že anglické soudy v těchto případech rozhodovaly obdobně jako americký 

Nejvyšší soud a státní jurisdikční imunitu odvozovaly od imunity samotného panovníka. Státní 

imunita byla v počátcích svého vzniku přiznávána státním válečným plavidlům, následně všem 

státním plavidlům sloužícím státním suverénním účelům, z čehož se posléze začala dovozovat 

imunita pro státní majetek obecně. Jak vyplývá z výše uvedených judikátů, tak od počátku 

soudy ve svém rozhodování zohledňovaly povahu státního jednání z hlediska acta iure imperii 

a acta iure gestionis. Nelze proto o těchto případech v hovořit v souvislosti s absolutní 

jurisdikční imunitou a lze tak shrnout, že státy systému common law ke státní imunitě zpočátku 

přistupovaly velmi střízlivě a obezřetně. Určitý náznak příklonu k širšímu výkladu státní 

                                                 
41 THOMMEN, K. T., op. cit., s. 94. 
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imunity lze snad spatřovat v případu The Parlement Belge (viz výše), ve kterém soud přiznal 

státní imunitu plavidlu i přes to, že částečně sloužilo ke komerčním účelům.  Co se týče situace 

v kontinentální Evropě, zde byla situace odlišná, navíc se pohledy na pojetí státních imunit 

v různých státech rozcházely. Obdobný postoj jako Velká Británie a USA v systému 

kontinentálního práva zastávala Belgie a Itálie. Tyto státy jurisdikční imunitu vykládaly 

restriktivně s ohledem na povahu státního jednání. Italské soudy konstantně rozhodovaly 

případy týkající se státních imunit už v období druhé poloviny 19. století na základě rozlišování 

státních jednání činěných ve veřejném zájmu dle veřejného práva, a případů, kde stát 

vystupoval jako osoba soukromého práva42. Stejná rozhodovací soudní praxe byla aplikována 

v Belgii, tuto praxi v roce 1903 potvrdil belgický Cour de Cassation43.  

Jako příklad mimoevropského státu, ve kterém se uplatňovalo restriktivní pojetí nelze 

neuvést Egypt. V Egyptě restriktivní koncepci aplikovaly tzv. Smíšené soudy (Mixed courts), 

které vznikly v roce 1875. Smíšené soudy byly přední soudní autoritou v egyptském soudním 

systému a jedny z prvních soudů na světě, které rozlišovaly mezi soukromoprávními 

a veřejnoprávními státním akty. V literatuře je často uváděným příkladem případ z roku 1894, 

ve kterém anglický podnikatel žaloval egyptskou vládu za zrušení koncese na vybudování 

tramvajové sítě v Káhiře. Spor se dostal před smíšený odvolací soud, který judikoval, že jednání 

spočívající v udělení obchodní koncese není veřejným suverénním úkonem státu, a tak 

neexistuje důvod pro zamítnutí žaloby z důvodu ochrany státní imunity44.   

 

2.2. Absolutní koncepce státní jurisdikční imunity 

 

Absolutní státní jurisdikční imunitou se rozumí naprosté vynětí cizího státu z jurisdikce 

státu soudu, což je důsledkem striktního respektování základní zásady svrchované rovnosti 

státu. Existence ochrany státní jurisdikční imunity v absolutním pojetí je obecně 

předpokládána, neprokáže-li se, že v daném případě stát ochrany nepožívá, což je možné 

pouze v případě výslovného zřeknutí se imunity cizím státem45. Státy tak dle této koncepce 

mohou skrýt pod ochranu státní imunity veškerá svá jednání, ať už acta iure imperii či acta iure 

                                                 
42 FOX, H., op. cit, s. 152. 
43 FOX, H., op. cit, s. 153. 
44 FOX, H., op. cit, s. 153– 154. 
45 BALAŠ, V., PAUKNEROVÁ, M., ZEMÁNEK, J. Jurisdikční imunita státu v mezinárodním právu. Právník, 

1988/1-6, roč. 127, s. 453. 
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gestionis, tedy včetně čistě obchodních státních jednání, nikterak nesouvisejících s výkonem 

státní suverenity.  

Relativní pojetí státní jurisdikční imunity se v systému common law ve Velké Británii 

a USA udrželo zhruba sto let, ale na počátku 20. století se institut postupně vyvinul až do 

absolutního pojetí. Státy kontinentální Evropy, vyjma výše zmíněné Itálie a Belgie, zpravidla 

vykládaly jurisdikční imunitu absolutně už od jejího počátku46.   

V systému common law ve Velké Británii a USA byl přechod k absolutní koncepci zřejmý 

už na počátku 20. století. Americký Nejvyšší soud v roce 1926 v případu lodi Pesaro přiznal 

Itálii absolutní státní imunitu nehledě na skutečnost, že loď Pesaro byla využívána pro obchodní 

účely47. V Anglii bylo přelomové rozhodnutí v případu Porto Alexandre z roku 1920. Tento 

případ má kořeny v roce 1916, kdy Portugalsko zabavilo německou obchodní loď a v lednu 

roku 1917 portugalský soud zlegalizoval její konfiskaci prohlášením lodi za válečnou kořist. 

Loď byla přejmenována na Porto Alexandre a v září roku 1919, když převážela náklad 

z Lisabonu do Liverpoolu, najela na mělčinu na anglické řece Mersey u Liverpoolu. Loď 

vysvobodily tři remorkéry z Liverpoolu, ale Portugalsko za záchrannou akci nezaplatilo, proto 

se vlastníci remorkérů obrátili na anglický soud. Anglický soud žalobu zamítl, s odůvodněním, 

že loď byla ve vlastnictví cizího státu a skutečnost, že loď byla využívána pro obchodní účely, 

tuto imunitu nenarušuje, stejně tak jako nenarušuje imunitu panovníka nebo velvyslance 

zapojení do obchodních jednání48. 

Další anglický judikát Compaňia Naviera Vascongada v. The S. S. Cristina je významný 

zejména tím, že se jedná o první případ v souvislosti se státní imunitou zahraničního plavidla, 

který se dostal až před nejvyšší soudní orgán Velké Británie. Sněmovna lordů (House of Lords) 

se zabývala případem plavidla The Cristina, které bylo registrováno ve španělském Bilbau. 

Plavidlo patřilo španělské společnosti, které podnikala ve francouzské Marseille. V roce 1937 

se loď vydala na obchodní cestu mimo španělské teritoriální vody a v té době vydal španělský 

prezident dekret, kterým byly zkonfiskovány všechny lodě registrované v Bilbau. The Cristina 

se do Španělska nevrátila a zakotvila v anglickém Cardiffu, kde se kapitán lodi setkal se 

španělským konzulem. Kapitán lodi dostal příkaz, aby odevzdal veškerou lodní dokumentaci, 

což kapitán odmítl, načež byl propuštěn ze služby společně se členy posádky, kteří se odmítali 

konfiskaci podrobit. Konzul jmenoval nového kapitána a novou posádku lodi, kteří se tak stali 

                                                 
46 CABAN, P., op. cit., s. 18. 
47 Ibid. 
48 Recueil Des Cours, Collected Courses, svazek 107, Kluwer Academic Publishers, 1962, s. 124 – 125. 
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držiteli lodi ve jménu Španělska. Společnost původně vlastnící loď se obrátila na anglický soud 

se žádostí o zabavení lodi. Soud první instance žalobu zamítl, odvolací soud rozhodnutí potvrdil 

a rozhodl, že vzhledem k tomu, že odpůrcem je suverénní stát Španělská republika, nemá soud 

jurisdikci spor rozhodovat. Proti rozhodnutí se žalobce odvolal a případ se dostal před 

Sněmovnu lordů, kde všech 5 rozhodujících soudců jednomyslně potvrdilo předchozí 

rozhodnutí, a žaloba byla zamítnuta49. 

Výše uvedené judikáty výstižně demonstrují zcela absolutní pojetí státní jurisdikční imunity 

v systému práva common law v USA a ve Velké Británii. Soudy se zcela přestaly zabývat 

povahou státního jednání acta iure imperii a acta iure gestionis a v případě, že stranou civilního 

řízení měl být stát, který se své imunity výslovně nezřekl, žalobu zamítly pro nedostatek 

jurisdikce. V té době tedy institut státních imunit v systému common law procházel druhou 

vývojovou fází. V kontinentální Evropě Belgie a Itálie stále zastávaly restriktivní pojetí 

a zbytek kontinentální Evropy zpravidla pojetí absolutní.  

 

2.3. Současné restriktivní pojetí 

 

Situace kolem institutu státních imunit se v některých státech začala měnit po první světové 

válce, ale ve většině států včetně Velké Británie, USA a celé kontinentální Evropy, vyjma již 

zmíněné Itálie a Belgie, se absolutní koncepce udržela minimálně do druhé světové války. 

Vzhledem k poválečnému rozvoji mezinárodního obchodu po první světové válce se absolutní 

imunita stala nevhodnou a začaly se ozývat hlasy zastánců restriktivní koncepce. Tyto názory 

se ale prosazovaly jen pomalu a obtížně. Státy musely jen pozvolna ustupovat z absolutních 

imunit a postupně přistupovat na restriktivní pojetí, které bylo pro důvěru v mezinárodním 

obchodu nezbytné. Dalším z důvodů pro opuštění absolutní koncepce státní imunity byl 

vzrůstající tlak ze strany subjektů soukromého práva, které do jisté míry pociťovaly 

nespravedlnost, když jejich vlastní stát nebyl schopný, nebo hůře ochotný bránit jejich domnělá 

práva a zájmy. V neposlední řadě byl důvodem také vznik Sovětského Ruska, ve kterém bylo 

zestátněno veškeré hospodářství a Rusko se státní imunity snažilo využívat v jejím absolutním 

pojetí k vyvázání se z dluhů předchozího režimu carského Ruska50. 

Hlavní rozvoj restriktivní koncepce nastal po druhé světové válce. Jak je patrné z úvodu 

této kapitoly, restriktivní pojetí nebylo v systému práva common law ničím novým a díky Itálii 

                                                 
49 Ibid. 
50 BALAŠ, V. Vynětí států z pravomoci cizích soudů - trendy. Právník. 1996/1-6, roč. 135, s. 305. 
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a Belgii ani v systému kontinentálního práva. V Rakousku Nejvyšší soud v roce 1950 v případu 

Dralle v. Republic of Czechoslovakia judikoval, že na základě rostoucí státní aktivity 

v mezinárodním obchodu, již není možné aplikovat absolutní koncepci státní imunity. 

Rakouský Nejvyšší soud na základě toho stanovil pravidla pro vynětí cizích států z jurisdikce 

rakouských soudů. Dle těchto pravidel byly cizí státy z jurisdikce vyňaty pro ta jednání, která 

byla činěna v souvislosti s výkonem veřejné moci, nikoliv pro spory ze soukromého práva51. 

Francie aplikovala absolutní koncepci relativně dlouho, ačkoliv rozhodování francouzských 

soudů nebylo zcela jednotné52. Zlomovým byl ve Francii judikát kasačního soudu z roku 1969 

v případu Administration des Chemins de Fer du Gouvernement Iranien v. Société Levant 

Express Transport53, ve kterém soud v rozhodnutí uvedl, že státy požívají imunity pouze pro 

jednání, která jsou činěna v souvislosti s výkonem státní moci. Tento postup se stal ve státech 

západní Evropy obvyklým. 

V USA nastal obrat v postoji v roce 1952 s vydáním tzv. Tate letter54. Autorem dopisu byl 

právní zástupce ministerstva zahraničních věcí USA Jack B. Tate. V dopise upozorňoval na 

narůstající aktivitu států v mezinárodním obchodu a také na pozvolný odklon mezinárodního 

společenství od absolutních státních imunit, současně dopis obsahoval stanovisko ministerstva 

zahraničních věcí, podle kterého ministerstvo mělo do budoucna vycházet z restriktivní 

koncepce státních imunit. Postup amerických soudů ale ani po vydání tohoto dopisu nebyl 

jednotný i proto, že se nejednalo o právně závaznou normu. Definitivní změna postoje USA 

přišla až v roce 1976 s přijetím zákona Foreign Sovereign Immunities Act. Tento zákon se stal 

první souhrnnou vnitrostátní úpravou restriktivní státní imunity55. Velká Británie přijala 

obdobný vnitrostátní předpis v roce 1978. 

Dá se tedy shrnout, že restriktivní koncepce jurisdikční imunity ve světě převládla na konci 

80. let 20. století po značně nejednotném a často protichůdném vývoji. Výjimkou byla situace 

v socialistických státech střední a východní Evropy, kde se absolutní pojetí státních 

jurisdikčních imunit udrželo zpravidla až do pádu totalitních režimů56. Toto pojetí souviselo 

s absolutním chápáním státní suverenity, která byla dle socialistických států absolutně 

                                                 
51 BALAŠ, V., op. cit., s. 309. 
52 CABAN, P., op. cit., s. 18. 
53 Administration des Chemins de Fer du Gouvernement Iranien v. Société Levant Express Transport, France, Cour 

de Cassation, 25 February 1969, ILR vol. 52, s. 315 – 316. 
54 Více o The Tale Letter ve FOX, H. The Law of State Immunity. Oxford University Press, 2008, s. 145 - 146. 
55 CABAN, P., op. cit., s. 17. 
56 CABAN, P., op. cit., s. 20 - 21. 
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nedotknutelná a neporušitelná. O ochranu státní imunity mohl stát přijít pouze za předpokladu, 

že se jí sám dobrovolně zřekl.  

V souvislosti s postojem socialistických států není překvapivé, že dnešní komunistická Čína 

zastává absolutní pojetí státních jurisdikčních imunit, což dokládá vyjádření mluvčího čínského 

ministerstva zahraničních věcí57 a současně případ státem vlastněné čínské společnosti Aviation 

Industry Corporation of China z roku 2016, která ve sporu v USA namítala, že požívá ochranu 

státní imunity58. Absolutní pojetí státní imunity v Číně do jisté míry komplikuje mezinárodní 

obchod, jehož je Čína nedílnou součástí. Z tohoto hlediska je významný judikát amerického 

soudu Huguang Railway Bonds Case59 z roku 1978, tedy z doby krátce poté, co se Čína otevřela 

zahraničním investorům. V tomto případu se skupina amerických občanů domáhala svých 

nároků z dluhopisů společnosti Huguang Railway vydaných v roce 1911 čínskou Qingovou 

imperiální vládou (Chinese Qing Imperial Government). Tyto dluhopisy byly prodávány 

bankami ve Francii, Německu, Anglii a Spojených státech. Čínská vláda přestala platit úroky 

z těchto dluhopisů v roce 1938 a nová čínská komunistická vláda odmítla převzít závazky 

předchozích vlád. V roce 1979 se držitelé dluhopisů obrátili na americký Okresní soud 

v Alabamě, kde podali žalobu proti Čínské lidové republice na zaplacení dluhu z dluhopisů. 

Soud o zahájení řízení vyrozuměl Čínu, ale ta soudu odmítla jakkoliv odpovědět skrývajíc se 

za svoji státní imunitu. Proto soud v roce 1981 a 1982 vynesl rozsudky pro zmeškání a přiřkl 

žalobcům částku 41 milionů amerických dolarů. Poté, co Čína obdržela rozsudky pro zmeškání, 

protestovala proti nim skrze čínské ministerstvo zahraničních věcí. Následně, se několikrát sešli 

zástupci americké a čínské vlády, aby situaci vyřešili. Americká vláda přesvědčila Čínu k mírné 

změně postoje a Čína se rozhodla najmout si amerického advokáta, který jí měl pomoci zvrátit 

rozsudky pro zmeškání. Čína však stále zdůrazňovala, že tuto skutečnost nelze považovat za 

souhlas s podrobením se jurisdikci amerického soudu ve smyslu amerického zákona FSIA. 

Americká vláda změnu čínského postoje a částečnou spolupráci ocenila a na podporu Číny 

soudu zaslala tzv. Statement of Interest. Po zvážení všech nových okolností soud rozsudky pro 

zmeškání zrušil. Žalobci se samozřejmě odvolali, ale odvolací soud jejich odvolání zamítl. 

Z tohoto případu lze usuzovat, že možným řešením střetu zájmů států s rozdílným postojem ke 

                                                 
57 Rozhovor v angličtině dostupný na 

<http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/t1362394.shtml>. 

[cit. 13. března 2017] 
58 MILLER, M., MARTINA, M. Chinese state entities argue they have 'sovereign immunity' in U.S. courts. 

Článek dostupný na <http://www.reuters.com/article/us-china-usa-companies-lawsuits-idUSKCN0Y2131>. 

[cit. 13. března 2017] 
59MO, J. S. Issues of Sovereign Immunity in the Australia-China Trade and Investment. s. 60: Huguang Railway 

Bonds Case, No. 79-C-1272-E., United States District Court, N.D. Alabama, E.D., 1982.  

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/t1362394.shtml
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státním imunitám, může být ad hoc vyjednávání a řešení situace, za účelem dosažení určitého 

kompromisu. Dosažení takového kompromisního řešení může být nezbytné pro zachování 

diplomatických vztahů takových států, vzhledem k obecně přijímanému principu reciprocity. 

V daném případě Spojené státy mohly striktně rozhodovat dle jejich vnitrostátního právního 

předpisu FSIA, ale pro zájmy obou zemí s ohledem na budoucí vztahy bylo přijatelnější 

o situaci jednat. 

 Jako další příklad státu v současnosti aplikující absolutní koncepci státních imunit lze uvést 

Filipíny, kde úpravu nalezneme ve filipínské ústavě v čl. 16 odst. 3, který říká, že stát lze žalovat 

pouze s jeho souhlasem60.  

                                                 
60 Article XVI, Section 3 Constitution of the Philippines: „The State may not be sued without its consent.“. 
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Schéma historického vývoje státních imunit 

  

Vznik institutu imunit (osobních) 

1354 - Bartolus de Saxoferrato

Vznik institutu státní imunity

1812 - USA 

Případ The Schooner Exchange 

Restriktivní koncepce 

USA, VB, Itálie, Belgie, Egypt

Belgie, Itálie a Egypt 
setrvávají u 

restriktivní koncepce

Současnost 

Všechny státy 
kontinentální Evropy a 

státy systému common law

Absolutní koncepce 

Kontinentální Evropa

Počátek 20. století

Případ Porto Alexandre a Pesaro 

K absolutní koncepci se  vedle 
kontinentální Evropy přiklání USA 

a Velká Británie

Období po 2. sv. válce

1952 - Příklon Rakouska k restriktivní 
koncepci

1952 - V USA vydán tzv. Tate letter

70. léta - Definitivní příklon Francie a 
dalších

1976 - Přijetí FSIA v USA

1978 - Přijetí SIA ve Velké Británii

90. léta - Příklon bývalých socialistických 
států

Současnost

U absolutní koncepce 
zůstává příkladmo 

Čína a Filipíny
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3. Právní úprava jurisdikční imunity států 

 

V této práci je častokrát poukazováno na nejednotný postup státu v souvislosti 

s institutem státní jurisdikční imunity. Tato nejednotnost se projevuje i v roztroušenosti právní 

úpravy. Právní úprava se nachází jednak v mezinárodních smlouvách, které jsou buď 

partikulární a upravují pouze úzkou oblast státní jurisdikční imunity pro specifické případy, 

anebo upravují problematiku státních imunit komplexně. Státy systému common law se typicky 

spoléhají na vnitrostátní právní úpravu. Posledním z pramenů práva státních imunit jsou 

mezinárodněprávní obyčeje, které pramení z národní praxe jednotlivých států. Obyčejová 

pravidla vznikala už s prvními judikáty, což je patrné z předchozí kapitoly o historickém vývoji 

jurisdikčních imunit.  

 

3.1. Mezinárodní smlouvy jako právní prameny státních imunit 

 

Nejstarší mnohostrannou mezinárodní smlouvou výlučně upravující jurisdikční imunity 

států je Mezinárodní smlouva o sjednocení některých pravidel týkajících se imunit státních 

lodí61 známá pod zjednodušeným názvem Bruselská úmluva z roku 1926.  Předmět této 

smlouvy je patrný už z jejího názvu, smlouva upravuje jurisdikční imunity ve vztahu ke státním 

lodím. Přes omezený počet smluvních stran se úmluva stala předlohou pro další mezinárodní 

i vnitrostátní úpravy lodní dopravy. Z oblasti lodní dopravy lze zmínit i další úmluvy jako 

Úmluva o pobřežních vodách a pásmu souvislém či Úmluva o mořském právu. Partikulární 

úpravu státních imunit a odpovědnosti lze nalézt také ve smlouvách o civilním letectví62 

a kosmickém prostoru63. 

Snahy o komplexní mezinárodní úpravu státních jurisdikčních imunit vyvrcholily v roce 

1972 přijetím Evropské úmluvy o státní imunitě64 („Evropská úmluva“) v Basileji. Tato 

úmluva vznikla v rámci Rady Evropy a vstoupila v platnost v roce 1976. Bohužel její význam 

                                                 
61 Anglický název Convention for the Unification of Certain Rules concerning the Immunity of State-owned Ships, 

francouzský název Convention Internationale pour l'unification de certaines règles concernant les immunités de 

navires d'Etat. Úmluva má v současnosti 30 smluvních stran. Veškeré údaje o signatářích jsou dostupné na 

<http://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/i6.pdf >. [cit. 10. 3. 2017]. 
62 Např. Úmluva o mezinárodním civilním letectví. 
63 Např. Smlouva o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných 

nebeských těles, kde je v státní odpovědnost upravena v čl. VI a VII či Úmluva o registraci objektů vypuštěných 

do kosmického prostoru.  
64 Evropská úmluva o státní imunitě (The European Convention on State Immunity) byla podepsána v Basileji 

16. 5. 1972 a v současnosti je smluvní stranou 8 států (Rakousko, Belgie, Kypr, Německo, Lucembursko, 

Nizozemsko, Švýcarsko a Velká Británie). 

http://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/i6.pdf
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snižuje nízký počet signatářských států, na druhou stranu se jednalo o první komplexní úpravu 

státních imunit na světě a následné právní úpravy, ať už vnitrostátní65 či mezinárodní, jí byly 

ovlivněny. Jurisdikční imunita je v Evropské úmluvě upravena v kapitole I, články 1 – 14 

upravují výjimky státní jurisdikční imunity, tedy případy, ve kterých cizí stát bude podléhat 

jurisdikci státu soudu.  Následující čl. 15 říká, že v těch jednáních, která nespadají pod výjimky 

z čl. 1 – 14 cizí stát požívá ochrany jurisdikční imunity, stanoví tedy obecné výchozí pravidlo. 

Současně úmluva obsahuje úpravu státní exekuční imunity, která je zde pojímána téměř 

absolutně (viz kapitola 6).  

Nejaktuálnější komplexní mezinárodní smlouvou je Úmluva Organizace spojených 

národů o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku66 (dále jen „Úmluva OSN“) z roku 

2004. Úmluva OSN je výsledkem dlouhodobé činnosti Komise pro mezinárodní právo z období 

let 1978 - 1991. V roce 1991 byl návrh Úmluvy předložen Valnému shromáždění OSN a po 

sérii dalších vyjednávání a konzultací byla v roce 1999 ustavena ad hoc komise OSN pro 

jurisdikční imunitu států a jejich majetku, jejímž úkolem bylo vytvoření úplné přijatelné textace 

Úmluvy. V roce 2004 tato komise představila finální verzi Úmluvy, k jejímuž přijetí došlo 

v prosinci 2004 Valným shromážděním OSN. Přijaté znění Úmluvy obsahuje preambuli, 

33 článků, členěných do 6 částí a přílohu Úmluvy, která upřesňuje výklad některých článků.  

První část Úmluvy obsahuje obecná ustanovení upravující působnost Úmluvy (čl. 1), 

vysvětlení některých pojmů použitých v Úmluvě (čl. 2), čl. 3 obsahuje výčet výsad a imunit 

nedotčených Úmluvou a čl. 4 vylučuje zpětnou působnost Úmluvy, což je klasické vyjádření 

právní zásady zákazu retroaktivity.  Podobně jako Evropská úmluva je Úmluva OSN založena 

na principu restriktivní státní imunity, který je postaven na právní konstrukci obecného vynětí 

států a jejich majetku z jurisdikce jiného státu doplněného výjimkami pro určité případy. 

Obecné vynětí a odkaz na výjimky je zakotven v čl. 5 Úmluvy, který stanoví, že „…stát požívá 

pro sebe a pro svůj majetek imunity vůči jurisdikci soudů jiného státu, nestanoví-li Úmluva 

jinak.“. Výjimky ze státní imunity pak nalezneme v čl. 7 – 17. Vzhledem k významu této části 

Úmluvy bude o výjimkách podrobněji pojednáváno v následující samostatné kapitole. Na rozdíl 

                                                 
65 Např. Britský State Immunity Act. 
66 Úmluva Organizace spojených národů o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku (The United Nations 

Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property) byla přijata na Valném shromáždění OSN 

2. 12. 2004, ale prozatím nevstoupila v platnost. Úmluva vstoupí v platnost 30 dní po uložení 30. ratifikační listiny. 

V současnosti má Úmluva 28 smluvních stran, z toho 21 ratifikačních listin již bylo uloženo. Podrobnější 

informace jsou dostupné na webové stránce Spojených národů: 

<https://treaties.un.org/Pages/ShowMTDSGDetails.aspx?src=UNTSONLINE&tabid=2&mtdsg_no=III-

13&chapter=3&lang=en>. [cit. 15. 3. 2017]. 
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od Evropské úmluvy nalezneme v Úmluvě OSN o něco podrobnější úpravu státní exekuční 

imunity, tedy imunity vůči donucovacím opatřením, které jsou věnovány čl. 18 – 21 (viz druhá 

část této práce). Zbylá část úpravy v Úmluvě obsahuje procesní pravidla a závěrečná 

ustanovení.  

 

3.2. Vnitrostátní právní úprava 

 

Vedle mezinárodních smluv stojí možnost regulace ve vnitrostátních právních 

předpisech. První takový vnitrostátní předpis vznikl v roce 1976 v USA, když byl přijat 

Foreign Sovereign Immunities Act („FSIA“). Jako další příklad takové vnitrostátní úpravy 

lze uvést britský zákon State Immunity Act („SIA“) z roku 1978, kanadský State Immunity 

Act z roku 1985, pakistánský State immunity Ordinance z roku 1981, singapurský State 

Immunity Act z roku 1979 či jihoafrický State Immunity Act rovněž z roku 1979. 

Z uvedených příkladů je zřejmé, že vnitrostátní právní předpisy upravující státní imunity jsou 

typické pro státy systému common law. Není potřeba podrobněji zdůrazňovat, že tyto předpisy 

vycházejí z restriktivní koncepce státních imunit a často znamenaly definitivní odklon od 

absolutní koncepce.  

V ruské právní úpravě nastala 1. ledna 2016 výrazná změna, když v Ruské federaci 

nabyl účinnosti nový zákon o jurisdikční imunitě cizích států a cizího státního majetku67. Tento 

zákon je založen na principu reciprocity (významný princip mezinárodních vztahů), podle 

kterého nově ruské soudy posuzují stupeň imunity, kterou požívá Ruská federace ve druhém 

státu, při rozhodování o státní jurisdikční imunitě. Princip reciprocity je upraven v čl. 4, který 

stanoví, že jurisdikční imunita cizího státu v Ruské federaci může být omezena na základě 

reciprocity, pokud tento cizí stát omezuje ruskou jurisdikční imunitu. Zákon byl přijat jako 

reakce na obstavení ruského majetku ve Francii a v Belgii v roce 2015 v souvislosti s případem 

společnosti Yukos Oil. V tomto případu Stálý rozhodčí soud v Haagu (Permanent Court of 

Arbitration) a Evropský soud pro lidská práva přiřkly bývalým akcionářům společnosti Yukos 

Oil téměř 40 miliard USD. Rusko tato rozhodnutí odmítlo uznat, načež belgické úřady 

přistoupily k obstavení ruského majetku. Obdobně byl ve Francii obstaven majetek ruské státní 

                                                 
67Zákon o jurisdikční imunitě cizích států a cizího státního majetku (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О 

юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в 

Российской Федерации) [online].[cit. 13. března 2017]. Oficiální znění dostupné v ruštině na 

<http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102381335&ИНТЕЛСЕАРЦХ=>. 
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banky VTB. Ruské úřady veřejně přislíbily, že přijmou taková opatření, která zajistí ochranu 

ruského majetku v zahraničí68 a tento zákon je podle všeho právě takovým opatřením.  

Zákon stojí na restriktivní koncepci, státu tak nepřiznává státní jurisdikční imunitu pro 

ta jednání, která jsou činěna v souvislosti s obchodní činností, pokud tato činnost není výkonem 

státní suverenity. Obchodní činnosti zahrnují obchodní transakce mezi cizím státem 

a právnickou či fyzickou osobou a další obchodní činnosti vykonávané na území Ruské 

federace nebo obchodní činnosti mimo území Ruské federace, které však mají přímé dopady 

v Ruské federaci. Ruské soudy se při rozlišování těchto státních jednání řídí jak podstatou 

transakce, tak jejím účelem, aplikují tedy tzv. dvoufázový test (viz kapitola 1.3). Podobně jako 

Úmluva OSN (čl. 11 – 16), obsahuje zákon výčet jednání, ve kterých stát jurisdikční imunity 

požívat nebude, jedná se o oblast pracovních smluv, účasti státu ve společnostech a dalších 

kolektivních orgánech, vlastnických práv, škod na zdraví a majetku, průmyslového vlastnictví 

a plavidel vlastněných a provozovaných státem. 

 

3.3. Česká právní úprava 

 

Vývoj v České republice je spojen s vývojem v bývalých socialistických státech. 

Do pádu totalitního režimu byla v České republice obecně přijímána absolutní doktrína státních 

imunit, což je zcela zřejmé z odborné dobové literatury69. Postoj České republiky se změnil 

v 90. letech a čeští zástupci už při vyjednávání Úmluvy OSN zastávali restriktivní koncepci. 

Změna v právní úpravě si vyžádala podstatně více času. Až do přijetí nového zákona 

v roce 2012, byla v České republice úprava státních imunit upravena v jediném ustanovení 

§ 47 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním („ZMPSP“). První 

odstavec tohoto ustanovení vyjímal z pravomoci československých soudů cizí státy a osoby, 

jež v Československé socialistické republice požívali imunity podle mezinárodních smluv nebo 

jiných pravidel mezinárodního práva anebo zvláštních československých právních předpisů. 

Výjimky z imunity pak byly taxativně uvedeny v odstavci 3. Ze znění odstavce 1 je patrné, že 

§ 47 ZMPSP souhrnně upravoval jak imunity osobní, tak imunity státní, což se projevilo 

i v odst. 3. Výjimky písm. b) a c) se vztahovaly k imunitám osobním. Z hlediska státních imunit 

byla významná výjimka písm. a), která poskytovala československým soudům pravomoc 

                                                 
68 ROUDIK, P. Russian Federation: New Law Allows Seizure of Foreign Governments’ Property, 2015 [online]. 

[cit  14. března 2017]. Dostupné na <http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/russian-federation-new-law-

allows-seizure-of-foreign-governments-property/>.  
69 Srov. OUTRATA, V., op. cit., s. 99. 
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v případě, že byl předmětem řízení nemovitý majetek států a osob nacházející se v ČSSR, nebo 

jejich práva na takových nemovitých věcech, a dále výjimka písm. d), která je zcela typická pro 

úpravu státních imunit a tou je souhlas cizího státu s podrobením se jurisdikci státu soudu. 

Při novelizaci zákona v roce 2006 přibyla ještě výjimka písm. e) související s členství ČR 

v OSN a EU a to pro případy, kdy to vyžadovalo uskutečňování mezinárodních sankcí, k jejichž 

dodržování byla Česká republika zavázána na základě svého členství v Organizaci spojených 

národů nebo v Evropské unii. 

V roce 2012 se právní úprava dočkala nového zákona a tak lze v současnosti v českém 

právu úpravu státních imunit nalézt v zákoně č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu 

soukromém („ZMPS“), který nabyl účinnosti 1. ledna 2014. Úprava je to velmi strohá a je jí 

věnováno pouze několik odstavců v § 7, z nichž jsou z hlediska státních imunit nejvýznamnější 

první dva. Tato strohost ale není výsledkem nedůslednosti českého zákonodárce, ale koncepční 

činnosti Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva spravedlnosti. Tato ministerstva 

spolupracovala na tvorbě nového zákona, který byl vytvářen s ohledem na očekávanou 

ratifikaci Úmluvy OSN. Při vytváření byly zvažovány dvě varianty nové vnitrostátní úpravy, 

první možností byla obecná úprava restriktivního pojetí státních imunit, druhou zvažovanou 

možností byla podrobná úprava odpovídající znění Úmluvy70. Jako plně vyhovující byla 

zvolena první varianta obecné úpravy, která se promítla do znění ustanovení § 7 ZMPS. 

 Ustanovení § 7 odst. 1 ZMPS říká, že z pravomoci českých soudů jsou vyňaty cizí státy, 

pokud jde o řízení vyplývající z jejich jednání a úkonů učiněných při výkonu jejich státních, 

vládních a jiných veřejných pravomocí a funkcí, včetně jejich majetku, který je k takovému 

výkonu používán nebo určen. Toto znění je jasným vyjádřením restriktivního přístupu ke 

státním imunitám na základě dělení státního jednání iure imperii a iure gestionis. Zákon ovšem 

výslovně nerozlišuje mezi imunitou pro nalézací řízení (jurisdikční imunita) a imunitou pro 

vykonávací řízení (exekuční imunita).  Domnívám se, že výkladem ustanovení 

§ 7 odst. 1 ZMPS můžeme takové rozlišení dovodit. První část ustanovení hovoří o jurisdikční 

imunitě, omezuje totiž pravomoc českých soudů ve vztahu k soudnímu řízení: „Z pravomoci 

českých soudů jsou vyňaty cizí státy, pokud jde o řízení vyplývající z jejich jednání a úkonů 

učiněných při výkonu jejich státních, vládních a jiných veřejných pravomocí a funkcí…“. 

Ovšem druhá část ustanovení konkrétně odkazuje na státní majetek, který by mohl být 

předmětem donucovacích opatření: „…včetně jejich majetku, který je k takovému výkonu 

                                                 
70 Předkládací zpráva pro Parlament České republiky k Úmluvě OSN o jurisdikčních imunitách států a jejich 

majetku ze dne 2. 12. 2004.   
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používán nebo určen.“, tudíž lze tuto ochranu chápat i jako exekuční imunitu státního majetku. 

Odst. 2 téhož ustanovení zakládá jurisdikci českých soudů ke všem ostatním jednáním 

a úkonům v rozsahu (nespadají pod jednání dle odst. 1), ve kterém podle obecného 

mezinárodního práva nebo mezinárodní smlouvy lze proti cizímu státu uplatňovat práva 

u soudu jiného státu.  

 

3.3.1. ČR a Úmluva OSN o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku  

 

Česká republika byla jedním ze států, které při vyjednávání Úmluvy zastávaly 

restriktivní koncepci. Vláda ČR schválila podpis Úmluvy svým usnesením č. 610 ze dne 

24. května 2006 a k podpisu Úmluvy následně došlo dne 13. října 2006. Problematická ale 

zůstávala odlišnost české právní úpravy vycházející z absolutní koncepce státních jurisdikčních 

imunit a úpravy Úmluvy OSN vycházející z restriktivní koncepce. Z tohoto důvodu byla 

ratifikace Úmluvy odložena do doby, než v ČR bude přijata nová právní úprava slučitelná 

s Úmluvou. Jak bylo popsáno výše, nový zákon o ZMPS, vycházející z restriktivní koncepce 

obdobně jako Úmluva, nabyl účinnosti 1. ledna 2014, což otevřelo dveře ratifikaci Úmluvy. 

Ministerstvo zahraničních věcí kladlo důraz na brzkou ratifikaci Úmluvy, jelikož 

Úmluva obsahuje pro ČR řadu velmi významných ustanovení. Mezi taková ustanovení se řadí 

čl. 21 Úmluvy, který má pro ČR mimořádný význam svojí úpravou písm. d) a e), která 

mj. poskytuje imunitu státnímu majetku tvořícímu součást archivů a kulturního bohatství státu 

či zahraničních kulturních, vědeckých nebo historických výstav. Imunita pro tyto druhy 

majetku je pro ČR velmi důležitá vzhledem ke kulturnímu a historickému bohatství, kterým ČR 

disponuje. Tento majetek ČR často zapůjčuje na zahraniční výstavy a expozice, čímž je tento 

majetek do jisté míry ohrožen možností exekuce v cizím státě. Ačkoliv samotná ratifikace ČR 

neznamenala vstup Úmluvy v platnost a tudíž ani vstup v platnost těchto ustanovení, alespoň 

vstup Úmluvy v platnost přiblížila a posílila tak názor, že Úmluva představuje kodifikaci 

mezinárodního obyčejového práva v dané oblasti71. 

Vzhledem k tomu, že byly splněny všechny vnitrostátní předpoklady pro ratifikaci 

Úmluvy a nebyl shledán žádný rozpor Úmluvy s ústavním pořádkem ČR ani se závazky ČR dle 

mezinárodního práva, byla tato prezidentská mezinárodní smlouva v ČR ratifikována po 

                                                 
71 Ibid.   
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udělení souhlasu obou komor parlamentu ČR a podpisu prezidenta. K uložení ratifikačních 

listin došlo dne 12. března 2015. 

  



31 

 

4. Výjimky ze státní jurisdikční imunity 

 

V této kapitole bude pojednáno o případech, ve kterých cizí státy nepožívají ochrany státní 

jurisdikční imunity. Zaměřím se na nejvýznamnější výjimky, které se ustálily v mezinárodní 

praxi a promítly se do vnitrostátních předpisů upravující státní imunity a zejména pak do 

Úmluvy OSN. Úmluva OSN obsahuje úpravu výjimek v čl. 7 – 17, britský State Immunity Act 

v čl. 2 – 11 a americký Foreign Sovereign Immunities Act v § 1605. 

 

4.1. Zřeknutí se státní jurisdikční imunity 

 

Nejdéle přijímanou výjimkou, která je obecně akceptována jak v restriktivním, tak 

v absolutním pojetí státních imunit je zřeknutí se jurisdikční imunity a dobrovolné podvolení 

se jurisdikci cizího státu. V absolutní koncepci státních imunit se jedna o jedinou výjimku ze 

státních imunit. Tato možnost je prakticky nejjednodušší, vzhledem k tomu, že tak odpadá 

problematické řešení otázky, zda stát v daném řízení požívá ochrany jurisdikční imunity nebo 

ne. V praxi jsou rozeznávány dva případy vzdání se a to buď výslovně, anebo implicitně.  

První možností je udělení výslovného souhlasu s výkonem jurisdikce, tato možnost je 

upravena například v čl. 7 Úmluvy OSN, který říká, že se stát nemůže dovolávat imunity vůči 

jurisdikci státu soudu v případě, že vyjádřil výslovný souhlas s výkonem jurisdikce v dané věci. 

Tento souhlas může být udělen mezinárodní dohodou, v písemné smlouvě nebo prohlášením 

učiněným před soudem nebo písemným sdělením v konkrétním řízení. Za takový výslovný 

souhlas se ale nepovažuje skutečnost, že stát vyslovil pouze souhlas s použitím práva jiného 

státu.  

Druhá varianta zřeknutí se jurisdikční imunity je udělení souhlasu implicitně. Jak stanoví 

čl. 8 Úmluvy OSN, za takový souhlas lze považovat skutečnost, že stát řízení sám zahájil nebo 

do řízení zasáhl nebo provedl jakýkoliv jiný krok týkající se věci samé. Samotná Úmluva ale 

stanoví výjimku z tohoto pravidla, pokud stát prokáže, že se skutečnostmi, které zakládají nárok 

na imunitu, mohl seznámit až poté, co takový krok provedl. V takovém případě stát musí 

imunitu uplatnit bezodkladně. Současně je třeba doplnit, že se za implicitní udělení souhlasu 

nepovažuje zásah do řízení, který stát činí za účelem dovolání se imunity nebo uplatnění práva 

či majetkového zájmu ohledně majetku, jehož se řízení týká. Obdobně nelze jako souhlas 

vykládat skutečnost, že se představitel státu dostaví k soudu jiného státu jako svědek. Čl. 9 
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upravuje problematiku protinároků v řízení. Pokud stát sám zahájí řízení, nemůže se dovolávat 

imunity vůči protinárokům v daném řízení a pokud stát v řízení vedeném proti němu uplatní 

protinárok, nemůže se dovolávat imunity ani vůči jurisdikci soudu ohledně hlavního nároku. 

Zřeknutí se jurisdikční imunity (čl. 7 – 9 Úmluvy OSN) je téměř shodně upraveno ve 

vnitrostátních předpisech jako například v britském SIA (čl. 2 odst. 1 – 7) nebo v americkém 

FSIA (§ 1605 odst. 172), kde je ovšem zřeknutí se upraveno velice jednoduše v jednom odstavci. 

Ze znění těchto předpisů je zřejmé, že je úprava Úmluvy OSN do jisté míry inspirována právě 

těmito vnitrostátními předpisy, v tomto případě zejména britským SIA.  

Zřeknutí se státní jurisdikční imunity je jedinou výjimkou, k jejíž aplikaci je vyžadován 

souhlas postihovaného státu, všechny ostatní výjimky jsou aplikovány bez ohledu na vůli 

postihovaného státu. Na tomto místě je také potřebné zdůraznit, že zřeknutí se státní jurisdikční 

imunity nezahrnuje vzdání se státní exekuční imunity, což bude dále rozvedeno ve druhé části 

této práce. 

 

4.2. Obchodní transakce 

 

Obchodní transakce jsou prakticky nejvýznamnější výjimkou, u jejíž aplikace není 

vyžadován souhlas postihovaného státu. Téma obchodních transakcí jsem využil pro vysvětlení 

problematiky státních jednání iure imperii a iure gestionis v kapitole 1.3, kde lze tedy také 

nalézt částečný výklad. Úmluva OSN upravuje obchodní transakce, jejichž účastníkem je stát 

v čl. 10. Tento článek v odst. 1 stanoví základní pravidlo, podle kterého se stát, který se účastní 

obchodní transakce s fyzickou nebo právnickou osobou podle pravidel mezinárodního práva 

soukromého, ve sporech vzešlých z této transakce spadajících do jurisdikce soudu jiného státu, 

nemůže dovolávat jurisdikční imunity. Jak je pro úpravu Úmluvy OSN typické, poskytuje 

v následujících odstavcích upřesnění nebo výjimky ze základního pravidla. Odst. 2 tak stanoví 

dva případy, ve kterých se pravidlo odst. 1 nepoužije, jsou nimi případy, kdy se jedná 

o obchodní transakce mezi státy nebo pokud se strany obchodní transakce výslovně dohodly 

jinak. Odst. 3 upravuje otázku státních podniků nebo jiných státem zřízených subjektů, které 

mají samostatnou právní subjektivitu a jsou způsobilé žalovat a být žalováni a nabývat, vlastnit 

                                                 
72 § 1605 (a) FSIA: „A foreign state shall not be immune from the Jurisdiction of courts of the United States or of 

the States in any case (1) in which the foreign state has waived its immunity either explicitly or by implication, 

notwithstanding any withdrawal of the waiver which the foreign state may purport to effect except in accordance 

with the terms of the waiver.“. 
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či držet majetek. Pokud jsou tyto subjekty zapojeny do obchodní transakce, nedotýká se to 

jurisdikční imunity, jež požívá tento stát. 

Co se rozumí pod pojmem obchodní transakce, je nutné hledat v úvodních ustanoveních 

Úmluvy, konkrétně v ustanovení čl. 2 písm. c), kde je definováno, že obchodní transakcí je (i) 

obchodní smlouva či transakce týkající se prodeje zboží či dodávky služeb, dále (ii) smlouva 

o půjčce či jiné transakci finanční povahy, včetně jakéhokoli závazku ohledně záruky či 

odškodnění v souvislosti s jakoukoli takovou půjčkou či transakcí a (iii) jiná smlouva či 

transakce obchodní, průmyslové, podnikatelské či profesní povahy, ovšem s výjimkou smlouvy 

o zaměstnávání osob. K problematice rozhodování zda se jedná o obchodní transakci či nikoliv 

viz kapitola 1.3. 

Úpravu čl. 10 můžeme opět vyhodnotit jako téměř obdobnou s úpravou obsaženou 

v čl. 3 britského SIA. Americký FSIA v § 1605 písm. a) odst. 2 obchodní transakce upravuje 

mírně odlišným způsobem, když stanoví, že cizí státy nepožívají imunity v případě, že je žaloba 

založena na obchodní činnosti cizího státu na území USA, nebo v případě úkonu cizího státu 

učiněného v USA v souvislosti s obchodního činnosti cizího státu mimo USA, anebo úkonu 

cizího státu učiněného mimo území USA, pokud má takový úkon přímý následek v USA. 

 

4.3. Smlouvy o zaměstnávání osob 

 

Smlouvy o zaměstnávání osob (pracovní smlouvy) jsou vedle obchodních transakcí 

další kategorií státních jednání považovaných za jednání iure gestionis. Ve věcech pracovních 

smluv se střetává na jedné straně zájem cizího státu zaměstnávajícího cizího státního příslušníka 

na ochraně výkonu svých svrchovaných funkcí, na kterých se zaměstnanec podílí, před zásahy 

jiného státu a na straně druhé zájem státu soudu na poskytování právní ochrany, v souladu se 

svými vnitrostátními pracovněprávními předpisy, jednotlivcům v pracovněprávních vztazích 

vykonávaných na jeho území73.  

Právní úpravu pracovních smluv nalezneme podobně jako u obchodních transakcí 

v mezinárodních smlouvách i ve vnitrostátních předpisech. Například britský SIA obsahuje 

podrobnou úpravu v čl. 4, která je velmi podobná té z Úmluvy OSN, o které bude pojednáno 

níže.  

                                                 
73 CABAN, P., op. cit., 49. 
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Úmluva OSN obsahuje úpravu zaměstnávání osob v čl. 11, který stanoví obecné 

pravidlo, podle kterého se stát nemůže dovolávat imunity vůči jurisdikci jiného státu, v řízeních 

týkajících pracovních smluv mezi státem a jednotlivcem, jejichž předmětem je práce, která je 

nebo má být alespoň zčásti vykonávána na území tohoto státu. Toto pravidlo se neaplikuje 

v případě, že se státy dohodnou jinak. Odstavec 2 obsahuje výčet dalších případů, kdy se obecné 

pravidlo z odstavce 1 nepoužije. Odstavec 2 je výsledkem složitého jednání a kompromisů, 

když po nevoli států musela být původní formulace ustanovení písm. a), c) a d) z roku 1991 

pozměněna.  

 Původní znění čl. 11 odst. 2 písm. a)74 zahrnovalo všechny zaměstnance, kteří byli 

najatí za účelem plnění funkcí úzce spojených s výkonem státní moci. Extenzivním 

výkladem tohoto ustanovení mohlo být dosaženo situace, ve které by byla naprostá většina 

zaměstnanců cizího státu (typicky zaměstnanci zahraničního úřadu cizího státu) považována za 

osoby plnící funkce úzce související s výkonem státní moci. V takové situaci by byla zachována 

státní jurisdikční imunita a těmto zaměstnanců by tudíž bylo znemožněno uplatňovat své 

pracovněprávní nároky před soudy jiných států. Do takto ohrožené skupiny osob by se mohli 

dostat řadoví zaměstnanci vykonávající běžné technické či pomocné práce75. Proto bylo 

ustanovení změněno a současné znění se vztahuje pouze na zaměstnance přijaté za účelem 

plnění konkrétních funkcí v rámci výkonu státní moci.  

Odst. 2 písm. b) pak z obecného pravidla vylučuje zaměstnance, kteří jsou 

(i) diplomatickými zástupci ve smyslu Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z roku 1961; 

(ii) konzulárními úředníky ve smyslu Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích z roku 1963; 

(iii) členy diplomatického personálu stálé mise při mezinárodní organizaci nebo zvláštní mise, 

nebo byli přijati do zaměstnání za účelem zastupování státu na mezinárodní konferenci; nebo 

(iv) jakékoli jiné osoby požívající diplomatické imunity. Toto ustanovení nečinilo během 

schvalování Úmluvy žádné potíže, na rozdíl od následujícího ustanovení odst. 2 písm. c). 

Původní znění odst. 2 písm. c)76 z roku 1991 bylo podrobeno silné kritice stejně jako 

ustanovení písm. a). Toto ustanovení bylo kritizováno, jelikož zachovávalo státní imunitu i pro 

případ sporů se zaměstnanci, kteří v době uzavírání pracovní smlouvy nebyli občany státu 

                                                 
74 Art. 11 para. 2 Draft articles on Jurisdictional Immunities of States and Their Property: „Paragraph 1 does not 

apply if: (a) the employee has been recruited to perform functions closely related to the exercise of governmental 

authority.“. 
75 CABAN, P., op. cit., s. 53. 
76 Art. 11 para. 2 (c): „…the employee was neither a national nor a habitual resident of the State of the forum at 

the time when the contract of employment was concluded.“. 
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soudu a ani v něm neměli obvyklý pobyt. Návrh tohoto článku byl zdůvodňován tím, že stát 

soudu má poskytovat pracovněprávní ochranu zejména místní pracovní síle, tedy svým státním 

příslušníkům a osobám s obvyklým pobytem ve státě soudu. Toto ustanovení bylo nakonec 

v roce 1999 z Úmluvy zcela vypuštěno, jelikož bylo ve zřejmém rozporu se zákazem 

diskriminace na základě státní příslušnosti77, v dnešním znění Úmluvy ho tedy nenalezneme. 

Terčem kritiky na základě stejné argumentace opřené o rozpor se zákazem diskriminace se stalo 

i ustanovení písm. d)78, které zachovávalo státní imunitu v případech, kdy byl zaměstnanec 

v době zahájení řízení před soudem jiného státu občanem cizího státu, který byl současně jeho 

zaměstnavatelem. Proto byl rozsah tohoto ustanovení zúžen a současné znění (odst. 2 písm. e) 

vyjímá osoby s trvalým pobytem ve státu soudu. Díky tomu mohou tyto osoby uplatnit své 

pracovněprávní nároky vůči státu, jehož jsou občany, a který je současně jejich 

zaměstnavatelem.  

V souvislosti s výjimkou zaměstnávání osob je nutné zmínit judikaturu Nejvyššího 

soudu ČR. Ten se zabýval pracovněprávním vztahem v případu sp. zn. 21 Cdo 2215/2007. 

V tomto případu se žalobce (řidič polského velvyslanectví v ČR) žalobou proti Velvyslanectví 

Polské republiky domáhal prohlášení výpovědi z pracovního poměru za neplatnou. 

Prvoinstanční Obvodní soud pro Prahu 1 svým usnesením řízení zastavil, jelikož dospěl 

k závěru, že v daném případu není dána pravomoc českých soudů. Odvolací Městský soud 

v Praze rozhodnutí prvoinstančního soudu potvrdil s odůvodněním, že by pravomoc českých 

soudů byla dána pouze za předpokladu, že by se jí Polská republika dobrovolně podrobila, což 

se nestalo. Proti tomuto usnesení se žalobce dovolal k Nejvyššímu soudu. Žalobce namítal, že 

„v případě, že jakýkoli stát vstupuje přímo jako subjekt do soukromoprávního vztahu, musí na 

něj být pohlíženo jako na právnickou osobu, přičemž tato jedná svou organizační složkou 

a nelze tedy s ohledem na absenci vůle žalovaného, podrobit se dobrovolně pravomoci soudů 

ČR.“. Tato argumentace není zcela jasná, domnívám se, že směřuje ke skutečnosti, že by se na 

stát v soukromoprávním vztahu mělo pohlížet jako na právnickou osobu soukromého práva, 

tedy osobu nepožívající státní jurisdikční imunity. Hlavním argumentem dovolatele byla 

skutečnost, že „…účastníci smlouvy provedli volbu práva, a to českého právního řádu, čímž 

dle žalobce založili i pravomoc českých soudů rozhodovat o případných sporech vyplývajících 

z pracovněprávního vztahu.“. Tento argument lze vyvrátit odkazem na čl. 7 odst. 2 Úmluvy 

OSN, který výslovně stanoví, že „Souhlas státu s použitím práva jiného státu nelze vykládat 

                                                 
77 CABAN, P., op. cit., s. 54. 
78 Art. 11 para. 2 (d): „…the employee is a national of the employer State at the time when the proceeding is 

instituted.“. 
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jako souhlas s výkonem jurisdikce soudů tohoto jiného státu.“, obdobně lze odkázat na 

čl. 2 odst. 2 britského SIA79. Domnívám se, že ačkoliv Úmluva stále není platná a logicky 

nebyla ani v době rozhodování (ČR již byla její smluvní stranou, ale Úmluvu neratifikovala), 

je vyjádřením obyčejového mezinárodního práva a volba českého právního řádu tak nezaložila 

pravomoc českých soudů. Soud ve svém rozhodnutí dále polemizoval o použití VÚDS, ale 

dospěl ke správnému závěru, že by se VÚDS vztahovala pouze na případ diplomatických 

zástupců. Proto se soud pokusil hledat odpověď v ZMPS, konkrétně v ustanovení 

§ 47 odst.  3 ZMPS, který stanovil případy, kdy byla dána pravomoc českých soudů. Daný 

případ nebylo možné ani pod jednu z kategorií podřadit a proto soud, ve smyslu 

§ 47 odst. 1  ZMPS, obrátil svojí pozornost k pravidlům mezinárodního práva. Soud odůvodnil, 

že již bylo převážně upuštěno od absolutní koncepce státní imunity a tak se stát nemůže 

dovolávat imunity – vedle případů, kdy se jí výslovně zřekl – ani tehdy, kdy jde o řízení týkající 

se jeho obchodních transakcí, pracovních smluv a podobně. Tedy v případech, „…kdy stát 

působí jako běžné subjekty občanskoprávních poměrů upravených pravidly mezinárodního 

práva soukromého.“. Soud vztáhl výše uvedené na daný případ a rozhodl, že Polská republika 

jako právnická osoba nepožívá funkční imunity a proto je dána pravomoc českých soudů. 

Předchozí rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání Městskému soudu.  

 

4.4. Škody na zdraví a majetku 

 

Poslední blíže popsanou výjimkou v této práci bude škoda na zdraví a na majetku 

způsobená státem. Jak píše Pavel Caban80, tato výjimka byla poprvé zformulována v roce 1961 

v rozhodnutí rakouského Nejvyššího soudu v případu Holubek v. United States81. Rakouský 

Nejvyšší soud řešil případ, ve kterém vozidlo velvyslanectví USA způsobilo autonehodu, při 

níž vznikla škoda na vozidle žalobce. Spojené státy se dovolávaly ochrany státní imunity 

vzhledem ke skutečnosti, že vozidlo v době nehody plnilo státní funkce. Soud vycházel 

z klasického dělení státního jednání iure imperii a iure gestionis. Soud judikoval, že provoz 

motorového vozidla je jednáním soukromoprávní povahy a v případě, že je takovým jednáním 

způsobena škoda, vzniká soukromoprávní vztah mezi škůdcem a poškozeným, tudíž v takovém 

případě stát nepožívá ochrany státní imunity.  

                                                 
79 Art. 2 para, 2 SIA: „…but a provision in any agreement that it is to be governed by the law of the United 

Kingdom is not to be regarded as a submission.“. 
80 CABAN, P., op. cit., s. 60. 
81 Holubek v. United States nebo také X v. The Government of the United States, Austrian Supreme Court, 

10 February 1961, 40 ILR, 1970, 73. 
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Tento případ ovlivnil budoucí podobu Evropské úmluvy, což se promítlo do znění 

čl. 11 Úmluvy, podle kterého stát nepožívá ochrany státní imunity před cizími soudy 

v případech, které se týkají náhrady újmy na zdraví nebo škody na majetku, za předpokladu, že 

nastaly na území státu soudu a současně byl na území státu soudu přítomen jejich původce 

v době, kdy k nim došlo82. Úpravu v Úmluvě OSN nalezneme v čl. 12, který stanoví, že se stát 

nemůže dovolávat imunity vůči jurisdikci před soudem jiného státu, v řízení týkajícím se 

peněžité náhrady za smrt či újmu na zdraví osoby nebo za poškození či ztrátu hmotného majetku 

způsobenou jednáním či opomenutím, které lze údajně státu přičíst, pokud k jednání či 

opomenutí došlo zcela či zčásti na území uvedeného jiného státu a pokud byl původce jednání 

či opomenutí přítomen na tomto území v době, kdy k jednání či opomenutí došlo. Při porovnání 

těchto dvou úmluv je zřejmé, že Úmluva OSN převzala úpravu z Evropské úmluvy.  

Úpravu této problematiky opět nalezneme i ve vnitrostátních předpisech, například 

v čl. 5 britského SIA, který stanoví, že stát nepožívá imunity v řízeních ve věci úmrtí, újmy na 

zdraví nebo škody na majetku způsobené jednáním či opomenutím na území Velké Británie. 

Výše popsané výjimky jsou pro demonstraci v současnosti aplikovaných výjimek ze 

státní jurisdikční imunity pro účely této diplomové práce dostatečné, nejedná se však 

o vyčerpávající přehled. Dalšími výjimkami jsou například případy související s duševním 

a průmyslovým vlastnictvím (čl. 14 Úmluvy OSN, čl. 7 SIA, čl. 8 Evropské úmluvy), účastí 

státu ve společnostech a jiných kolektivních subjektech (čl. 15 Úmluvy OSN, čl. 8 SIA, 

čl. 6 Evropské úmluvy), plavidly vlastněnými či provozovanými státem (čl. 16 Úmluvy OSN, 

čl. 10 SIA) či rozhodčími doložkami (čl. 17 Úmluvy OSN, čl. 9 SIA, čl. 12 Evropské úmluvy). 

  

                                                 
82 Art. 11 European Convention: „A Contracting State cannot claim immunity from the jurisdiction of a court of 

another Contracting State in proceedings which relate to redress for injury to the person or damage to tangible 

property, if the facts which occasioned the injury or damage occurred in the territory of the State of the forum, 

and if the author of the injury or damage was present in that territory at the time when those facts occurred.“. 
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STÁTNÍ EXEKUČNÍ IMUNITA 

 

Na úvod druhé části této diplomové práce je třeba zdůraznit skutečnost, že státní 

exekuční imunita a jurisdikční imunita států jsou dva druhy státních imunit, které je od sebe 

potřeba striktně rozlišovat. Jurisdikční imunitou se rozumí taková ochrana, která spočívá 

v omezení soudní pravomoci vnitrostátních soudů, jak je blíže vysvětleno v první části této 

práce, zatímco exekuční imunita neomezuje soudní pravomoc jako takovou, ale omezuje až 

následné donucovací pravomoci států a jejich orgánů83, někteří autoři charakterizují exekuční 

imunitu jako státní imunitu v užším slova smyslu84.  

Soudní praxe ve vztahu ke státní exekuční imunitě (imunita vůči donucovacím 

opatřením) je stále relativně nejednotná. V posledních desetiletích se ale určitým způsobem 

formují principy, dle kterých jednotlivé soudy rozhodují. Bezesporu se dá říci, že se právní 

úprava státních imunit i rozhodovací praxe soudů obrátily k restriktivnímu pojetí státních 

imunit a odvrátily se od absolutního pojetí, podle kterého se dala pod státní imunitu skrýt široká 

škála jednání.  

Rozlišení mezi státní jurisdikční a exekuční imunitou je zřejmé i z rozhodovací praxe 

soudů. Z judikatury vyplývá, že postupem času bylo upuštěno od absolutního chápání 

jurisdikční imunity a ustálila se taková praxe, která přiznává státní jurisdikční imunitu pouze 

ve vztahu k těm jednáním, která jsou svojí povahou výkonem státní moci (acta iure imperii), 

naopak jurisdikční imunita je vyloučena u takových státních jednání, která mají komerční 

povahu (acta iure gestionis), což je podrobně popsáno v první části této práce.  

U exekučních imunit situace není zdaleka tak jasná a rozhodovací praxe není tak 

jednotná. Jak již bylo předestřeno, také v případě exekučních imunit již bylo upuštěno od 

absolutního pojetí, v současné době se ale vnitrostátní soudy často zdráhají vykládat státní 

exekuční imunity tak restriktivně, jako je tomu v případě výkladu jurisdikční imunity. Tato 

zdrženlivost je pochopitelná vzhledem k tomu, že uplatňování donucovacích opatření může 

razantním způsobem zasahovat do státní suverenity, na rozdíl od pouhého výkonu jurisdikce 

vnitrostátních soudů nad cizím státem. Míra restriktivního pojetí v praxi určuje, které druhy 

                                                 
83 REINISCH, A. European Court Practice Concerning State Immunity from Enforcement Measures. 

The European Journal of International Law Vol. 17 no. 4, 2006, s. 804. 
84 CABAN, P. Úmluva Organizace spojených národů o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku. Praha: 

Právní rozhledy, 2006, roč. 14, č. 24, s. 880. 
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státního majetku jsou ještě chráněny proti vynucování rozsudků, a které druhy majetku 

předmětem donucovacích opatření být mohou. 

  



40 

 

5. Absolutní pojetí státní exekuční imunity 

 

Absolutní pojetí státní exekuční imunity se projevovalo v judikatuře národních soudů 

ještě v 70. letech 20. století, v současné době již tato rozhodnutí neodráží platné právo ani 

běžnou praxi. Československá socialistická republika zastávala absolutní pojetí jurisdikční 

imunity a s tím spojené pojetí exekuční imunity, pokud lze vůbec o existenci exekuční imunity 

hovořit, ještě v 80. letech 20. století, což bylo typické pro socialistické státy, které vykládaly 

státní suverenitu jako absolutní a v podstatě nedotknutelnou85. Státní imunita byla často 

chápána tak široce, že stát měl mít právo být zcela vyňat z celé zákonodárné moci jiného státu. 

Jednalo se však pouze o právo, tudíž byla samozřejmě připouštěna možnost vzdání se takové 

absolutní imunity86. Příkladem rozhodnutí, ve kterém byla státu přiznána absolutní státní 

exekuční imunita, je rozhodnutí francouzského soudu v případu Socifros v. USSR87, ve kterém 

francouzský prvoinstanční a následně i odvolací soud ve městě Aix dne 23. 11. 1938 přiznal 

SSSR absolutní státní exekuční imunitu. Případ začal, když se společnosti podnikající v Rusku 

domáhaly zabavení sovětské lodi Pokrovski a nuceného prodeje nákladu této lodi v souvislosti 

s výkonem rozsudku obchodního tribunálu v Seině z roku 1934, obchodní tribunál žádosti 

vyhověl a loď byla skutečně zabavena. Sovětský svaz se bránil před civilním tribunálem 

v Toulonu a namítal, že loď Pokrovski je majetkem SSSR, tudíž požívá ochrany exekuční 

imunity. Žalobci neodporovali tvrzení, že se jedná o státní majetek, argumentovali však tím, že 

si SSSR vytvořil pro zahraniční obchod státní monopol, tudíž se nemůže skrývat za exekuční 

imunitu, v případě, že je žalován v souvislosti s obchodní činností.  Prvoinstanční soud 

v Toulonu rozhodl, že rozhodnutí o zabavení lodi musí být neprodleně zrušeno, protože státní 

majetek vždy požívá ochrany exekuční imunity a zabavení sovětské lodi bylo zásahem do 

suverenity SSSR. Soud v rozhodnutí dále vysvětluje hlavní smysl exekuční imunity, jímž je 

zajištění pokojných vztahů mezi státy a ochrana před opatřeními, která by mohla takové 

pokojné vztahy ohrozit. Proti rozhodnutí se žalobci odvolali. Odvolací soud v Aix ale odvolání 

zamítl s odůvodněním, že suverénní státy požívají imunitu proti žalobám, i proti exekuci. 

 O poznání novějším rozhodnutím, přiznávajícím státu absolutní exekuční imunitu, je 

rozhodnutí francouzského odvolacího soudu v Paříži v případu Clerget v. Banque Commerciale 

                                                 
85 Srov. ŽOUREK, J. Vynětí státu z pravomoci cizích států a úřadů. Žourek, J. (ed.), Studie z mezinárodního práva 

II., Brno: ÚV KSČ, 1956. 
86 ČEPELKA, Č. a POKŠTEFL, J., op. cit.,  s. 58 – 59. 
87 Socifros v. USSR, France, Civil Tribunal of Toulon, 26 April 1938 a Court of Appeal, Aix, 23 November 1938, 

Annual Digest and Reports of Public International Law Cases 1938 – 1940, ILR vol. 9, s. 236. 
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pour l’Europe de Nord and Banque de Commerce Ectérieure du Vietnam88 z roku 1969, ve 

kterém soud uvedl, že exekuční imunita není v žádném případě spojena s imunitou jurisdikční 

a rozhodl se aplikovat absolutní exekuční imunitu v případě státního jednání soukromého 

obchodního charakteru89. 

V současnosti se absolutní chápání exekuční imunity téměř nevyskytuje. Následující 

kapitoly se proto budou zabývat aktuálně rozšířenou restriktivní koncepcí exekuční imunity 

a pokusí se nastínit rozsah restriktivního pojetí v právní úpravě. Dále uvedená judikatura pak 

doloží aplikaci restriktivního pojetí v rozhodovací praxi soudů. 

  

                                                 
88 Clerget v. Banque Commerciale pour l’Europe de Nord and Banque de Commerce Ectérieure du Vietnam, Cour 

d’Appel, Paris, 7 June 1969, 52 ILR 310, at 315. 
89 REINISCH, A., op. cit., s. 807. 
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6. Právní úprava státní exekuční imunity 

 

Právní úprava státních exekučních imunit se nachází ve stejných mnohostranných 

mezinárodních smlouvách jako státní jurisdikční imunity (viz kapitola 3) a v mezinárodním 

obyčejovém právu. Nejaktuálnější smlouvou je Úmluva Organizace spojených národů 

o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku, jak je uvedeno v kapitole 3. Úmluva OSN 

celkově přijala restriktivní pojetí státní exekuční imunity, které je patrné už z rozhodovací praxe 

soudů. Čl. 19 Úmluvy stanoví, že vůči majetku cizího státu v souvislosti s řízením před soudem 

jiného státu nelze uplatnit žádná donucovací opatření, ale z tohoto obecného pravidla pak 

stanoví tři výjimky. První výjimkou je případ, kdy cizí stát udělí výslovný souhlas s použitím 

takových donucovacích opatření, další možností je případ, kdy cizí stát vyčlenění majetek 

k uspokojení nároku, který je předmětem řízení a poslední možností je použití donucovacích 

opatření proti majetku, u kterého bylo prokázáno, že je užíván nebo určen k užívání cizím 

státem pro jiné než státní nekomerční účely a nachází se na území státu soudu. Další význam 

Úmluvy tkví v tom, že obsahuje demonstrativní výčet kategorií majetku, které nemohou být 

předmětem donucovacích opatření jiného státu. Tento demonstrativní výčet je obsažen 

v čl. 21 Úmluvy. Mezi majetek, který nemůže být předmětem donucovacích opatření, mimo 

jiné výslovně zahrnuje jakýkoli bankovní účet, který je užíván či určen k užívání při výkonu 

funkcí diplomatické mise státu nebo jeho konzulárních úřadů, zvláštních misí, misí při 

mezinárodních organizacích nebo delegací při orgánech mezinárodních organizací nebo na 

mezinárodních konferencích. Na rozdíl od Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích, která 

obsahuje pouze obecný výčet majetku chráněného před exekucí90, tak obsahuje výslovné vynětí 

bankovních účtů z donucovacích opatření, čímž do jisté míry vyjasňuje postavení bankovních 

účtů diplomatických misí, které jsou velmi často předmětem sporů.  

Druhou mezinárodní smlouvou je Evropská úmluva o státní imunitě z roku 1972, 

která použití donucovacích opatření obecně zakazuje. Úmluva připouští jedinou výjimku 

v čl. 23 a tou je situace, kdy postihovaný stát udělí výslovný souhlas s použitím donucovacích 

opatření. Na druhou stranu čl. 20 Úmluvy obsahuje povinnost států splnit soudní rozhodnutí, 

za předpokladu, že stát nepožívá ochrany jurisdikční imunity a současně pokud už rozhodnutí 

nemůže být zrušeno či napadeno opravným prostředkem. Je potřeba upozornit na druhý 

odstavec čl. 20, který naopak upravuje případy, ve kterých stát není povinen soudní rozhodnutí 

                                                 
90 Čl. 22 odst. 3 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích: „Místnosti mise, jejich zařízení a jiný majetek v nich 

i dopravní prostředky mise nemohou být předmětem prohlídky, rekvizice, zabavení nebo exekuce.“. 
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plnit.  Dodatkovým protokolem k Úmluvě byl založen Evropský tribunál pro záležitosti týkající 

se imunity států, jehož primárním účelem je řešit situace, kdy stát neplní soudního rozhodnutí 

dle čl. 20. Tato Úmluva je o poznání starší, než Úmluva OSN, na rozdíl od ní je však 

v současnosti platná. Vzhledem k době, kdy byla tato Úmluva sjednávána, je pochopitelné její 

téměř absolutní pojetí státní exekuční imunity, názory prosazující restriktivní koncepci se totiž 

v této době teprve začínaly prosazovat. 

 Další významnou mezinárodní smlouvou v oblasti státních imunit je Vídeňská úmluva 

o diplomatických stycích („VÚDS“) z roku 1961. VÚDS obsahuje ochranu majetku 

diplomatické mise proti prohlídce, rekvizici, zabavení nebo exekuci v čl. 22 odst. 3, dle kterého 

jsou chráněny místnosti mise, jejich zařízení a jiný majetek v nich i dopravní prostředky. Dále 

čl. 24 zaručuje ochranu archívům a písemnostem mise kdykoliv a kdekoliv se nalézají. 

Problematická je otázka bankovních účtů diplomatických misí, které je věnována samostatná 

kapitola 6. 

Vedle mezinárodních smluv stojí stejně jako v případě jurisdikční imunity, možnost 

regulace ve vnitrostátní právní úpravě. Jako příklad takové vnitrostátní úpravy lze opět uvést 

britský zákon State Immunity Act („SIA“) z roku 1978. Tento zákon obecně vylučuje možnost 

výkonu donucovacích opatření vůči jinému státu91, zákon připouští jedinou výjimku obsaženou 

v čl. 13 odst. 4 písm. b)92 a to za situace, kdy je předmětem donucovacího opatření majetek, 

který je používán nebo je určen k použití pro obchodní účely. Podobnou vnitrostátní úpravu 

mají i Spojené státy americké v zákoně Foreign Sovereign Immunities Act93 z roku 1976 

(„FSIA“), Kanada v zákoně State Immunity Act z roku 1985, Pákistán v zákoně State 

immunity Ordinance z roku 1981, Singapur v zákoně State Immunity Act z roku 1979 či 

Jihoafrická republika v zákoně State Immunity Act rovněž z roku 1979. 

Nově lze také úpravu nalézt v ruském zákoně o jurisdikční imunitě cizích států a cizího 

státního majetku (viz kapitola 3). Cizí stát podle čl. 15 požívá imunitu vůči donucovacím 

opatřením, pokud se jí výslovně nevzdá, současně má cizí stát možnost vyčlenit majetek 

k uspokojení nároků, které jsou předmětem řízení. Odst. 3 téhož článku pak doplňuje, že cizí 

                                                 
91 Art. 13 Section 2 b) State Immunity Act: „The property of a State shall not be subject to any process for the 

enforcement of a judgment or arbitration award or, in an action in rem, for its arrest, detention or sale.“. 
92 Art. 13 Section 4 b) State Immunity Act: „Subsection (2)(b) above does not prevent the issue of any process in 

respect of property which is for the time being in use or intended for use for commercial purposes.“. 
93 Foreign Sovereign Immunities Act § 1609: „Subject to existing international agreements to which the United 

States is a party at the time of enactment of this Act the property in the United States of a foreign state shall be 

immune from attachment arrest and execution except as provided in sections 1610 and 1611 of this chapter.“. 
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stát nepožívá imunity z donucovacích opatření ve vztahu k majetku, u kterého bylo prokázáno, 

že neslouží k výkonu svrchované státní moci94. 

V českém právu je úprava státních imunit velmi stručná, jak již bylo blíže popsáno 

v kapitole 3 této práce, což ovšem není ve státech kontinentální Evropy nijak neobvyklé. 

  

                                                 
94 Čl. 15 zákona o jurisdikční imunitě cizích států a cizího státního majetku [online].[cit. 13. března 2017]. Oficiální 

znění dostupné v ruštině na <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102381335&ИНТЕЛСЕАРЦХ=>. 
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7. Donucovací opatření 

 

Termín donucovací opatření („enforcement measures“) se ve výše zmíněných právních 

úpravách vyskytuje v různých podobách. Vnitrostátní zákony a mezinárodní smlouvy volí 

různou terminologii a zmiňují odlišné druhy a příklady donucovacích opatření.  

Kanadský zákon SIA hovoří v čl. 12 odst. 1 o imunitě proti obstavení a exekuci majetku 

(„immunity from attachment and execution“), stejnou terminologii používá i americký zákon 

FSIA v § 1610 odst. a). Anglický zákon SIA v čl. 13 odst. 2 písm. b) říká, že majetek nemůže 

být předmětem výkonu soudního rozhodnutí nebo rozhodčího nálezu, který spočívá v zabavení, 

zadržení nebo nuceném prodeji majetku, poskytuje nám tedy tři příklady donucovacích 

opatření. Evropská úmluva o státní imunitě upravuje donucovací opatření v čl. 23, kde hovoří 

o ochraně před exekučními a preventivními opatřeními („measures of execution or preventive 

measures“), žádné příklady takových opatření nám ovšem Úmluva neposkytuje. V Úmluvě 

o jurisdikčních imunitách států nalezneme termíny „pre-judgment measures of constraint“ 

a „post-judgment measures of constraint“. Úmluva tedy hovoří o ochraně před donucovacími 

opatřeními před vydáním rozsudku (čl. 18) a po vydání rozsudku (čl. 19). Úmluva nám v obou 

článcích nabízí hned dva příklady donucovacích opatření a to obstavení majetku, anebo 

zabavení majetku. 

 Lze tedy shrnout, že celkově si pod donucovacími opatřeními můžeme představit 

opatření spočívající v obstavení, zabavení, exekuci, zadržení či nuceném prodeji majetku, 

obecně se tedy jedná o opatření omezující vlastnické právo státu k majetku, který je předmětem 

donucovacích opatření. 

 

8. Podmínka existence vynutitelného rozsudku 

 

V průběhu posledních několika desetiletí se zformovaly určité podmínky, při jejichž 

splnění je možné aplikovat donucovací opatření vůči státnímu majetku a výjimky z obecného 

zákazu použití donucovacích opatření vůči státnímu majetku. Tyto podmínky a výjimky se do 

značné míry promítly i do právní úpravy státních imunit, zejména pak do Úmluvy 

o jurisdikčních imunitách z roku 2004. 

Základním požadavkem pro použití donucovacích opatření vůči majetku obecně je 

existence vynutitelného rozsudku, situace není jiná ani u donucovacích opatření proti státnímu 

majetku. Z tohoto předpokladu pak vyplývá, že cizí stát v první řadě nesmí požívat jurisdikční 



46 

 

imunitu ve státu soudu. Pokud by cizí stát jurisdikční imunitu požíval, z logiky věci by proti 

němu nemohlo být vedeno soudní řízení před národními soudy, ve kterém by mohl být vynesen 

vynutitelný rozsudek95. Požadavek na existenci rozsudku je obsažen například ve znění 

čl. 19 Úmluvy OSN, který mj. říká, že „…Vůči majetku státu nelze v souvislosti s řízením před 

soudem jiného státu uplatnit žádná donucovací opatření přijímaná po vynesení rozsudku, 

například obstavení, zabavení či exekuci majetku, s výjimkou případů…“. 

S problematikou existence vynutitelného rozsudku souvisí výjimky z tohoto obecného 

požadavku. Výjimkou jsou případy, ve kterých dochází k aplikaci předběžných opatření, tedy 

donucovacích opatření, které jsou aplikovány před vynesením rozsudku. Článek 18 Úmluvy 

OSN stanoví dva případy, ve kterých je možné uplatnit donucovací opatření, jakými jsou 

například obstavení či zabavení majetku, ještě před vynesením rozsudku. Prvním takovým 

případem je situace, kdy stát výslovně souhlasí s uplatněním takových opatření, anebo stát 

vyčlení či označí majetek k uspokojení nároku, který je předmětem tohoto řízení. Obdobnou 

úpravu pak nalezneme v britském State Immunity Act či americkém Foreign Sovereign 

Immunities Act. Podobnou úpravu předběžných opatření můžeme nalézt i v Evropské úmluvě 

o státní imunitě96, která však připouští pouze možnost aplikace předběžných opatření při 

udělení výslovného souhlasu. Tato striktní úprava předběžných opatření je pochopitelná, 

snahou je v první řadě chránit cizí státní majetek před neoprávněnými zásahy do doby vynesení 

vynutitelného rozsudku. Na druhou stranu to státům umožňuje skrýt či přesunout majetek, který 

může být předmětem donucovacích opatření po vynesení vynutitelného rozsudku v případech, 

kdy je již v průběhu řízení zřejmé, že výsledek bude pro cizí stát nepříznivý. 

  

                                                 
95 WIESINGER, E. State Immunity from Enforcement Measures. University of Vienna, 2006, s. 4. 
96 Art. 23 European Convention on State Immunity: „No measures of execution or preventive measures against 

the property of a Contracting State may be taken in the territory of another Contracting State except where and to 

the extent that the State has expressly consented thereto in writing in any particular case.“. 
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9. Obecné výjimky ze státní exekuční imunity 

 

Jak již bylo předestřeno, státní exekuční imunita není absolutní, existují tedy případy, kdy 

cizí státní majetek ochranu z exekuční imunity požívat nebude. Obecně řečeno, podle 

mezinárodního práva cizí stát nepožívá žádné imunity ve vztahu k majetku, jehož účelem je 

komerční užití. Jedná se o výkon státní moci iure gestionis, tedy jednání, které má čistě 

hospodářský účel. Odlišná je ochrana v případě výkonu státní moci iure imperii, kdy stát jedná 

vrchnostensky jako nositel státní suverenity.  Majetku, který je určen k takovým nekomerčním 

suverénním účelům, je obecně přiznávána ochrana státní exekuční imunity, tudíž nemůže být 

předmětem donucovacích opatření s výjimkou následujících případů. 

 

9.1. Zřeknutí se exekuční imunity 

 

První možností, jak předejít sporům ve věcech aplikace donucovacích opatření je 

zřeknutí se státní exekuční imunity. Stát, který má být postižen donucovacím opatřením se 

zřekne ochrany, která mu je exekuční imunitou poskytována.  Obecně je tato možnost v praxi 

přijímána, což se promítlo i do mezinárodní úpravy. Taková možnost je zakotvena například 

v čl. 18 písm. a) a čl. 19 písm. a) Úmluvy OSN. Souhlas dle Úmluvy může být udělen 

v mezinárodní dohodě, rozhodčí dohodě, v písemné smlouvě, nebo v prohlášení učiněném před 

soudem nebo v písemném sdělení podaného po vzniku sporu mezi stranami. Úpravu požadující 

výslovný písemně udělený souhlas s použitím donucovacích opatření pak nalezneme 

i v čl. 23 Evropské úmluvy, zde ovšem nenalezneme obdobný taxativní výčet možností udělení 

souhlasu, jako je tomu v Úmluvě OSN.  

Kromě těchto možností poskytovaných v mezinárodní úpravě jsou poskytovány 

možnosti zříci se jurisdikční imunity i ve vnitrostátních úpravách státních imunit97. Například 

americký zákon FSIA v § 1610 písm. a)  stanoví případy, ve kterých státní majetek, nacházející 

se na území USA, nebude požívat exekuční imunity, odst. 1 dále konkrétně upravuje možnost 

zřeknutí se exekuční imunity, a to jak výslovně, tak implicitně. Podobnou úpravu bylo možné 

nalézt i ruském občanském soudním řádu98, který vstoupil v platnost v roce 2003. 

Ten upravoval možnost aplikace donucovacích opatření v § 401 odst. 1, kde stanovil, že 

                                                 
97 § 1610 a) para. 1 FSIA;  Art. 13 para. 3 UK SIA; Art. 14 para. 3 Pakistan State immunity Ordinance. 
98 Civil Procedural Code of the Russian Federation [online]. 2003. [cit. 13. února 2017]. Dostupné na 

<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ru/ru081en.pdf>. 
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aplikace donucovacích opatření vůči cizímu státnímu majetku, nacházejícímu se na území 

Ruské federace byla možná pouze za předpokladu, že stát, jemuž majetek náleží, s použitím 

takových opatření udělil souhlas, pokud mezinárodní smlouva, jejíž stranou byla Ruská 

federace nebo federální zákon nestanovil jinak99. Nově v ruské právní úpravě nalezneme 

obdobnou možnost zřeknutí se exekuční imunity v čl. 15 odst. 1 zákona o jurisdikční imunitě 

cizích států a cizího státního majetku, který nabyl účinnosti v lednu roku 2016. 

Zřeknutí se státní jurisdikční imunity automaticky nezahrnuje zřeknutí se státní 

exekuční imunity, za tímto účelem je třeba samostatného výslovného souhlasu, jak stanoví 

kupříkladu čl. 20 Úmluvy OSN100 či čl. 13 odst. 3 UK SIA101. Tato obecná úprava je 

potvrzována i v judikatuře. Existuje řada judikátů, které potvrzují stanovisko, že zřeknutí se 

jurisdikční imunity současně neznamená zřeknutí se exekuční imunity a k použití předběžných 

opatření nebo výkonu rozsudku je potřeba výslovného samostatného souhlasu postihovaného 

státu. Takové rozhodnutí lze nalézt i v českém, spíše tedy československém soudnictví. 

Nejvyšší soud Československé socialistické republiky v roce 1987 vyjádřil mj. názor, že 

podřízení se cizího státu soudním řízením před československými soudy, samo o sobě 

neznamená, že se cizí stát také musí podrobit jurisdikci československých soudů, pokud jde 

o výkon rozhodnutí.102 Obdobně anglický případ Nejvyššího soudu An International Bank Plc 

v. Republic of Zambia and Others103 z roku 1997. V tomto případu došlo ke sporu mezi Zambií 

a skupinou komerčních bank („Žalovaní“), kteří mezi sebou uzavřeli v roce 1984 smlouvu 

o refinancování, a žalobcem An International Bank Plc. Ve Smlouvě bylo mj. dohodnuto, že se 

smlouva řídí anglickým právem, a že strany Smlouvy přijímají jurisdikci anglických soudů. 

Rozhodoval proto anglický soud, který rozhodl, že podřízení se jurisdikci soudu a zřeknutí se 

výsad ze státní jurisdikční imunity ve smlouvě, neznamená současně zřeknutí se výsad ve 

vztahu k výkonu rozhodnutí. Podobným případem je Socialist Federal Republic of Yugoslavia 

v. Société Européenne d’Etudes et d’Entreprises104 („SEEE“). V tomto případu vznikl spor ze 

smlouvy o vybudování železnice uzavřené mezi Jugoslávií a právním předchůdcem společnosti 

                                                 
99 REINISCH, A., op. cit., s. 817. 
100 Čl. 20 Úmluvy o jurisdikčních imunitách: „Účinek souhlasu s výkonem jurisdikce na donucovací opatření 

V případech, kdy se vyžaduje souhlas s uplatněním donucovacích opatření podle článků 18 a 19, souhlas s výkonem 

jurisdikce ve smyslu článku 7 nezahrnuje souhlas s uplatněním donucovacích opatření.“. 
101 Art. 13 para. 3 SIA: „…a provision merely submitting to the jurisdiction of the courts is not to be regarded as 

a consent for the purposes of this subsection.“. 
102 Stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 27. 8. 1987, Cpjf 27/86, publikované pod R 26/1987 Sbírky 

soudních rozhodnutí a stanovisek, str. 248-249. 
103 An International Bank v. Republic of Zambia, QBD, 23 May 1997, vol. 118 ILR 602 - 619. 
104 Socialist Federal Republic of Yugoslavia v. Société Européenne d’Etudes et d’Entreprises, Tribunal de grande 

instance, 6 July 1970, vol. 65 ILR 46 - 50. 
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SEEE v roce 1932. Železnice byla vybudována a Jugoslávie až do roku 1941 řádně platila, 

během druhé světové války Jugoslávie přestala platební povinnost plnit a dostala se do prodlení. 

Následně proběhlo vyjednávání mezi francouzskou a jugoslávskou vládou, kde došlo k dohodě, 

dle které měla Jugoslávie pokračovat ve splácení, avšak konečná suma byla na základě dohody 

snížena. Proti tomu se postavila společnost SEEE a využila rozhodčí doložku obsaženou ve 

Smlouvě. V rozhodčím řízení, kterého se Jugoslávie odmítla účastnit, jí bylo vyhověno. SEEE 

uplatnila rozhodčí nález u francouzského soudu, který dne 10. 10. 1969 vyhověl a nařídil 

obstavení peněžních prostředků Jugoslávie alokovaných v Bance pro obnovu a rozvoj v Paříži. 

V odvolacím řízení Jugoslávie namítala svoji jurisdikční a exekuční imunitu, soud rozhodl, že 

v daném případě Jugoslávie imunity nepožívá, ačkoliv ve svém odůvodnění zdůraznil, že 

vzdání se jurisdikční imunity, nezahrnuje i vzdání se imunity exekuční. Dne 6. 7. 1970 soud 

odvolání i tak vyhověl s odkazem na francouzský veřejný pořádek („ordre public“). Obdobně 

případ République Islamique d’Iran et consorts v. Sociétés Eurodif et Sofidif105. 

V případu Embassy of the Russian Federation in France v. Compagnie NOGA 

d’Importation et d’Exportation106 šel francouzský odvolací soud ve výkladu výslovného 

zřeknutí se exekuční imunity ještě dále. Soud se musel vypořádat se situací, ve které se stát ve 

smlouvě o půjčce výslovně zřekl jakékoli imunity pro případ aplikace rozhodčího nálezu, 

a na druhé straně soud musel vzít v potaz ochranu státního majetku, v daném případě ochranu 

bankovních účtů, které byly určeny pro hrazení výdajů diplomatické mise. Francouzský 

odvolací soud rozhodl, že pouhá zmínka ve smlouvě, podle které se cizí stát zříká své imunity 

pro případ rozhodčího řízení, není sama o sobě dostatečným důkazem o úmyslu cizího státu se 

zříci své ochrany z diplomatické imunity i pro případ aplikace donucovacích opatření na státní 

majetek určený pro nekomerční účely, a je tedy navíc třeba samostatného výslovného souhlasu 

s použitím takových donucovacích opatření. Zatímco prvoinstanční soud rozhodl ve prospěch 

společnosti NOGA d’Importation et d’Exportation a nařídil obstavení účtů ruského 

velvyslanectví ve Francii na základě dvou rozhodčích nálezů vydaných švédským arbitrážním 

soudem, odvolací soud upřednostnil ochranu majetku sloužícího k suverénním nekomerčním 

účelům a rozhodnutí o obstavení účtů zrušil. 

V nedávné době došlo ve francouzské judikatuře k významné změně postoje k rozsahu 

výslovného se zřeknutí státní imunity. Francouzský Nejvyšší soud donedávna poměrně stabilně 

                                                 
105 République Islamique d’Iran et consorts v. Sociétés Eurodif et Sofidif, Cour d’appel, 21 April 1982, 

International Law Reports, vol. 65, 93. 
106 GAILLARD, E, YOUNMAN, Y. State Entities in International Arbitration. 2008, str. 185: Russian Federation 

v. Compagnie NOGA d’Importation et d’Exportation, Cour d’Appel, Paris, 10 August 2000. 
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judikoval, že výslovné zřeknutí se státní exekuční imunity není dostatečným podkladem pro to, 

aby mohla být nařízena exekuce i na bankovní účty diplomatických misí nebo jiný státní 

majetek užívaný pro státní nekomerční účely (viz případ Embassy of the Russian Federation in 

France v. Compagnie NOGA d’Importation et d’Exportation nebo případ NML Capital 

v République Argentine107). Držel se tak relativně ustálené soudní praxe, podle které prosté 

prohlášení státu, že se zříká se své ochrany ze státní exekuční imunity, nebylo dostatečné pro 

aplikaci donucovacích opatření na státní majetek užívaný acta iure imperii. Tento postoj 

v českém odborném prostředí zastává například Pavel Caban108. Francouzský Nejvyšší soud 

k rozhodnutím dodával, že nejenže zřeknutí se imunity v těchto případech musí být výslovné, 

ale musí být i specifické a konkrétní. Ve výslovném zřeknutí se státní imunity soud pro tyto 

případy požadoval, aby se stát konkrétně zřekl imunity pro bankovní účty diplomatických misí 

nebo pro jiný státní majetek sloužící pro státní nekomerční účely109. Nejnovější rozhodnutí 

francouzského Nejvyššího soudu ale situaci mění. V případu Société Commissions import 

export v République du Congo110 z roku 2015 se francouzský Nejvyšší soud od svého 

původního právního názoru odklonil a judikoval, že pokud se stát výslovně zřekne své státní 

imunity, pak lze exekuci aplikovat i na státní majetek, sloužící pro státní nekomerční účely, 

aniž by byl vyžadován jakýkoli dodatečný souhlas s takovým opatřením. Soud své rozhodnutí 

odůvodnil tím, že mezinárodního obyčejové právo v případech zřeknutí se státní imunity 

nevyžaduje, kromě výslovnosti takového jednání, žádné další požadavky a stát se tak vzdává 

své imunity pro všechen svůj majetek. 

V současné době je možnost udělení souhlasu v rozhodčí dohodě výslovně upravena 

v Úmluvě o jurisdikčních imunitách a obecně je přijímána možnost vzdání se imunity přijetím 

rozhodčí doložky. V minulosti však vznikaly sporné situace v případech implicitního zřeknutí 

se imunity v důsledku přijetí rozhodčí doložky ve smlouvě111. Na jedné straně stojí například 

rozhodnutí francouzského soudu v případu Embassy of the Russian Federation in France 

v. Compagnie NOGA d’Importation et d’Exportation, ve kterém vznikl rozpor v rozhodování 

už mezi prvoinstančním soudem a odvolacím soudem. Případně rozhodnutí v případu 

                                                 
107 KUDRNA, J. Fall of State Immunity from Execution in France: Let the States Beware. A.L.R., Issue 5, 2016 

Thomson Reuters (Professional) UK Limited and Contributors, s. 133 - NML Capital v République Argentine, 

France, Cour de Cassation, 28 September 2011. 
108 Pavel Caban vyjádřil tento názor během konzultace této diplomové práce. 
109 KUDRNA, J., op. cit., s. 133. 
110 Société Commissions import export v République du Congo, France, Cour de Cassation, Chambre civile 1, 

13 May 2015, no. 13-17751. [cit. 1. března 2017]. Anglické shrnutí případu dostupné na 

<http://hsfnotes.com/publicinternationallaw/2015/06/04/french-supreme-court-decision-in-commisimpex-

dispute-heralds-significant-change-in-approach-to-sovereign-immunity/>.  
111 REINISCH, A., op. cit., s. 819 
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Creighton v. Qatar112, ve kterém francouzský kasační soud rozhodl, že zřeknutí se exekuční 

imunity musí být výslovné a z pouhého přijetí rozhodčí doložky dle arbitrážních pravidel ICC 

Rules nelze takový souhlas dovozovat. Na druhé straně pak stojí rozhodnutí švédského soudu 

v případu Libyan American Oil Company v Libya113, ve kterém bylo naopak uznáno implicitní 

zřeknutí se exekuční imunity přijetím rozhodčí doložky. V daném případě byla rozhodčí 

doložka obsažena ve smlouvě mezi americkou společností Libyan American Oil Company 

a Libyí, dle které se Libye zříkala své státní imunity. V řízení před švédským soudem se pak 

americká společnost úspěšně domáhala vynucení rozhodčího nálezu z rozhodčího řízení, 

navzdory tomu, že Libye namítala svojí exekuční imunitu114. 

Mírně odlišnou situaci můžeme spatřovat v kanadské a americké úpravě, dle které není 

vyžadován výslovný souhlas s použitím donucovacích opatření, ale postačí i souhlas implicitní. 

Kanadský zákon State Immunity Act z roku 1982 umožňuje souhlas udělit výslovně i implicitně 

v čl. 12 odst. 1 písm. a). Podobně je tato možnost zakotvena v americkém zákoně  FSIA 

v § 1610 písm. a), který je obecnou výjimkou ze zákazu použití donucovacích opatření vůči 

státnímu majetku obsaženým v § 1609.  § 1610 stanoví případy, ve kterých státní majetek, jehož 

účely jsou čistě komerční, nacházející se na území USA, nebude požívat exekuční imunity, 

odst. 1 pak konkrétně upravuje možnost zřeknutí se exekuční imunity a to jak výslovně, tak 

implicitně115. 

Je potřeba zdůraznit, že tento zákon je v oblasti exekuční imunity velmi striktní. Ze znění 

§ 1610 vyplývá, že se stát sice může vzdát exekuční imunity výslovně i implicitně, ale je zde 

současně podmínka, že majetek musí být určen ke komerčním účelům. To znamená, že se cizí 

stát nemůže vzdát své exekuční imunity ve vztahu k majetku, který je užíván pro suverénní 

nekomerční účely. Vzhledem k obecně přijímané restriktivní koncepci státní exekuční imunity 

vyvstává otázka, zda toto ustanovení má praktický význam. Exekuční imunita se dle 

restriktivního pojetí zpravidla nepřiznává cizímu státnímu majetku, který je určen pro komerční 

                                                 
112 CHAMLONGRASDR, D. Foreign State Immunity and Arbitration. Cambridge University Press, 2007, s. 263. 
113 Libyan American Oil Company v. Socialist People's Arab Republic of Libya, Sweden, Svea Court of Appeals, 

18 June 1980, International Law Reports, vol. 62, 225. 
114 REINISCH, A., op. cit., s. 820. 
115 § 1610 (1) FSIA: „(a) The property in the United States of a foreign state, as defined in section 1603(a) of this 

chapter, used for a commercial activity in the United States, shall not be immune from attachment in aid 

of execution, or from execution, upon a judgment entered by a court of the United States or of a State after the 

effective date of this Act, if (1) the foreign state has waived its immunity from attachment in aid of execution or 

from execution either explicitly or by implication, notwithstanding any withdrawal of the waiver the foreign state 

may purport to effect except in accordance with the terms of the waiver…“ 
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účely, tudíž prakticky není potřeba vzdávat se exekuční imunity, kterou takovou majetek 

nepožívá. 

 

9.2. Vyčleněný majetek 

 

Donucovací opatření mohou být aplikována na majetek, který postihovaný stát za 

takovým účelem vyčlenil, takto vyčleněné a označené jmění nebo fond pak nepožívá žádné 

imunity. Cizí stát má tedy možnost vyčlenit a označit majetek, který má sloužit k uspokojení 

nároků, které jsou předmětem daného řízení. Tato možnost je zakotvena například 

v čl. 19 písm. b) Úmluvy OSN116. V praxi se jedná o neobvyklý a nepříliš využívaný institut. 

V souvislosti s vyčleněným majetkem za určitým účelem je třeba zmínit rozhodnutí 

jihoafrického soudu v případu Parkin v. Government of the Republique Démocratique du 

Congo and Another117, kterým soud zamítl žalobu bývalého vojáka konžské armády, který se 

domáhal finančních prostředků z účtu, který byl vytvořen speciálně za účelem vyplácení 

konžských vojáků sloužících v Jihoafrické republice. Jihoafrický soud shledal, že peněžní 

prostředky alokované na daném účtu slouží suverénním státním účelům a tudíž nemohou být 

předmětem donucovacích opatření118. 

  

                                                 
116 Čl. 19 písm. b) Úmluvy o jurisdikčních imunitách: „…stát vyčlenil či označil majetek k uspokojení nároku, 

který je předmětem tohoto řízení.“ 
117 Parkin v. Government of the Republique Démocratique du Congo and Another, South Africa, Supreme Court, 

28 October 1970, International Law Reports, vol. 64, 668 – 671. 
118 BANKAS, K. E. The State immunity Controversy in International Law. Springer Berlin, 2005, s. 64. 
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10. Státní majetek při aplikaci donucovacích opatření 

 

Otázka použití donucovacích opatření na cizí státní majetek je obecně velmi citlivá 

a může mít dopad i na diplomatické vztahy států. Jak je uvedeno výše, každý stát může 

dobrovolně určitý majetek vyčlenit pro účely donucovacích opatření, případně se může své 

ochrany exekuční imunity vzdát. O poznání komplikovanější jsou však případy, kdy stát žádný 

takový majetek nevyčlení ani se nezřekne exekuční imunity a soud se dostane do situace, kdy 

rozhoduje o použití donucovacích opatření proti cizímu státnímu majetku. Z Úmluvy 

o jurisdikčních imunitách vyplývají tři podmínky119, při jejichž splnění je možné aplikovat na 

cizí státní majetek donucovacích opatření. První podmínkou je prokázání skutečnosti, že je 

státní majetek užíván nebo určen k užívání pro jiné než státní nekomerční účely. Druhou 

podmínkou, kterou je třeba splnit je podmínka teritoriální, dle které se státní majetek, který má 

být předmětem donucovacích opatření, musí nacházet na území státu soudu. Poslední 

podmínkou je existence určité vazby mezi postihovaným majetkem a cizím státem.  

Nekomerční využití majetku je upraveno v Úmluvě o jurisdikčních imunitách států 

v čl. 19 odst. c). Ustanovení konkrétně nepracuje s pojmem „komerční užívání“, namísto toho 

hovoří o „užívání státem pro jiné než státní neobchodní účely“, tímto termínem není myšleno 

nic jiného, než využívání státního majetku iure gestionis, tedy pro hospodářské účely. Úmluva 

OSN tedy požaduje prokázání skutečnosti, že majetek je konkrétně užíván nebo určen pro 

užívání pro účely jiné než státní neobchodní účely. V soudní rozhodovací praxi je obdobně 

rozhodujícím faktorem účel, ke kterému je majetek, který by měl být předmětem donucovacích 

opatření, využíván nebo účel, ke kterému je majetek určen. Na základě vyhodnocení účelu 

majetku se následně soudy rozhodují, zda státní exekuční imunitu majetku přiznají nebo ne. 

Způsoby prokazování jsou různé a často komplikované, za zmínku stojí případ německého 

ústavního soudu Philippine Embassy Bank Account Case (viz dále), kde v odůvodnění svého 

rozhodnutí německý ústavní soud mj. předpokládá, že každý státní majetek je určen 

k suverénním státním účelům, pokud není prokázáno jinak. V praxi je také často přijímaným 

důkazem potvrzení vedoucího diplomatické mise o účelu využití státního majetku, samozřejmě 

se zde přepokládá určitá míra spolehlivosti takového prohlášení a pokládá se za pravdivé, pokud 

                                                 
119 Čl. 19 písm. c) Úmluvy o jurisdikčních imunitách. 
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není prokázáno, že tomu tak není. Možnost vydání takového potvrzení je výslovně upravena 

v čl. 13 odst. 5 SIA120. 

Na ustanovení čl. 19 písm. c) Úmluvy navazuje čl. 21, který obsahuje demonstrativní výčet 

zvláštních kategorií majetku, které nelze považovat za majetek určený k užívání pro jiné než 

státní neobchodní účely. Tento majetek tedy vždy požívá ochrany exekuční imunity za 

předpokladu, že se stát výslovně takové ochrany nevzdá. Pod takový majetek dle Úmluvy spadá 

(a) majetek, včetně jakéhokoli bankovního účtu, který je užíván či určen k užívání při výkonu 

funkcí diplomatické mise státu nebo jeho konzulárních úřadů, zvláštních misí, misí při 

mezinárodních organizacích nebo delegací při orgánech mezinárodních organizací nebo na 

mezinárodních konferencích; (b) majetek vojenské povahy nebo majetek, který je užíván 

či určen k užívání při výkonu vojenských funkcí; (c) majetek ústřední banky nebo jiného 

měnového orgánu státu; (d) majetek, který je součástí kulturního dědictví státu nebo součástí 

jeho archívů a není na prodej či určen k prodeji; (e) majetek, který je součástí výstavy předmětů 

vědeckého, kulturního nebo historického významu a není na prodej či určen k prodeji. 

Kategorie majetku upravené v odstavcích a), b) a c) jsou jako majetek vyloučený 

z donucovacích opatření uznávány dlouhodobě, zatímco kategoriím majetku v odstavcích 

d) a e) je exekuční imunita přiznávána nově, v čemž lze spatřovat určitý přínos Úmluvy121.  

V této souvislosti nelze nezmínit případ Diag Human v. Česká republika122, ve kterém se 

uplatnila ochrana exekuční imunity na tři obrazy ve vlastnictví České republiky, které byly 

zapůjčeny do Vídně na výstavu. Prvoinstanční soud ve Vídni zprvu rozhodl o zabavení tří 

obrazů ze sbírek Národní galerie v Praze a Moravské galerie v Brně na návrh společnosti 

Diag Human, ale v odvolacím řízení bylo od zabavení upuštěno vzhledem k ochraně, kterou 

majetek kulturního nebo historického významu požívá. Není bez zajímavosti, že se do věci 

vložil i rakouský ministr zahraničních věcí, který se přimlouval za zrušení prvoinstančního 

rozsudku. Je třeba si klást otázku, zda taková podpora má nějaký praktický význam v soudním 

řízení, vzhledem k tomu, že soudnictví je ze zásady vykonáváno nestranně a nezávisle123, tudíž 

                                                 
120 Art. 13 Section 5: „The head of a State’s diplomatic mission in the United Kingdom, or the person for the time 

being performing his functions, shall be deemed to have authority to give on behalf of the State any such consent 

as is mentioned in subsection (3) above and, for the purposes of subsection (4) above, his certificate to the effect 

that any property is not in use or intended for use by or on behalf of the State for commercial purposes shall be 

accepted as sufficient evidence of that fact unless the contrary is proved.“. 
121 CABAN, P. Úmluva Organizace spojených národů o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku. Praha: 

Právní rozhledy, 2006, roč. 14, č. 24, s. 875. 
122 FRANCIONI, F., GORDLEY, J. Enforcing International Cultural Heritage Law. Oxford University Press, 

2013, s. 99: Diag Human v. Czech Republic, Case No. 72 E 1855/11 z-20, Vienna, District Court, 21 June 2011. 
123 Domnívám se, že toto tvrzení platí alespoň pro soudnictví ve vyspělých demokratických státech. 
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soud nemůže brát takovou podporu při svém rozhodování v potaz, a musí rozhodovat nezávisle 

a nestranně na základě platného aplikovatelného práva. Je proto pravděpodobné, že jde spíše 

o jakési diplomatické gesto ze strany státu, jehož smyslem je utvrdit diplomatické vztahy obou 

zemí. Jediný praktický význam takové podpory spatřuji v možné teoretické osvětě, případně 

upozornění soudu na pravidla mezinárodního práva veřejného, zvláště mezinárodního 

obyčejového práva, která soudu nemusejí být přes veškerou jeho snahu zcela známa, případně 

jejich výklad může být pro ojedinělost použití těchto pravidel pro soud velice obtížný. 

 Neúčinnost politické podpory v soudním řízení lze spatřovat i ve významném rozhodnutí 

švýcarského soudu ve věci ochrany kulturního dědictví v případu NOGA/Pushkin Museum 

Paintings case124, o které mj. vídeňský soud své rozhodnutí v případu Diag Human opřel. 

Švýcarská společnost NOGA se domáhala zabavení 54 obrazů zapůjčených do Švýcarska 

z ruského Puškinova muzea jako náhradu za nezaplacení odškodného, které získala 

v rozhodčím řízení u švédského rozhodčího soudu ve sporu s Ruskou federací. Prvoinstanční 

soud požadavku společnosti NOGA vyhověl a rozhodl o zabavení obrazů, do odvolacího řízení 

se zapojilo také švýcarské ministerstvo zahraničních věcí, ale ani to nebylo dostatečné, aby 

soud rozhodnutí změnil. Do věci se nakonec vložila švýcarská Spolková rada a na základě 

zmocnění ve švýcarské ústavě125, rozhodla o okamžitém zrušení rozhodnutí a uvolnění obrazů. 

Rozhodnutí v tomto případu je pro švýcarské soudy typické. Švýcarské soudy vykládají státní 

exekuční imunitu velmi restriktivně a pro vzdání se státní imunity zpravidla postačí přijetí 

rozhodčí doložky či jakákoliv jiná dohoda. 

  

                                                 
124 FRANCIONI, F., GORDLEY, J., op. cit., s.. 98. 
125 Art. 184 para. 3 Federal Constitution of the Swiss Confederation: „Where safeguarding the interests of the 

country so requires, the Federal Council may issue ordinances and rulings.“. 
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11. Bankovní účty diplomatických misí  

 

Problematika bankovních účtů diplomatických misí při donucovacích opatřeních je velmi 

často se vyskytujícím tématem. Z praktického hlediska je předvídatelné, že vnitrostátní soudy 

při vynucování svých rozsudků obracejí svoji pozornost k bankovním účtům diplomatické mise 

postihovaného státu. Jedná se o typ majetku, který je relativně snadno dostupný, vzhledem ke 

skutečnosti, že bankovní účet využívá snad každá diplomatická mise a takový účet se zpravidla 

nachází ve státě soudu, navíc je zde velká šance na faktické vynucení rozsudku. Na druhou 

stranu je logické, že se postihované státy proti aplikaci donucovacích opatření brání a namítají, 

že bankovní účty požívají ochrany státní exekuční imunity jako jakýkoliv jiný státní majetek, 

jehož účelem je výkon svrchovaných funkcí státu.  

V současnosti již nepanují pochybnosti o tom, že ochrany exekuční imunity požívají bankovní 

účty diplomatických misí, které jsou využívány výlučně pro suverénní státní účely126, naopak 

bankovní účty, které jsou využívány čistě pro komerční účely, ochrany nepožívají. Obecně se 

předpokládá, že bankovní účty diplomatických misí jsou využívány pro suverénní účely a není 

třeba tento účel prokazovat, důkazní břemeno se tak přenáší na žalobce, který musí prokázat, 

že bankovní účet je využíván ke komerčním účelům, což může být v praxi velmi obtížné127. 

Tento předpoklad vyslovil například německý ústavní soud v rozsudku v případu Philippine 

Embassy Bank Account Case. Nejspornější jsou případy smíšených bankovních účtů, které jsou 

využívány pro suverénní státní účely a zároveň pro účely komerční. I přes to, že se v takovém 

případě podaří žalobci prokázat, že bankovní účet byl využíván ke komerčním účelům, nemusí 

se žalobou uspět, protože soudy často zastávají názor, že pokud je takové využití minoritní, 

není to dostatečný důvod k odepření exekuční imunity128. Situace je tak do jisté míry obdobná 

s postavením jiného státního majetku při donucovacích opatřeních. Otázku bankovních účtů 

částečně vyjasnila Úmluva o jurisdikčních imunitách států v čl. 21 a současně potvrdila 

většinovou soudní praxi. Mezi majetek, který nemůže být předmětem donucovacích opatření, 

mj. výslovně zahrnula jakýkoli bankovní účet, který je užíván či určen k užívání při výkonu 

funkcí diplomatické mise státu. Úmluva OSN však ponechala otázku smíšených bankovních 

účtů otevřenou. Komplikovanější situace je v případě úpravy ve Vídeňské úmluvě 

o diplomatických stycích. 

                                                 
126 Srov. CHAMLONGRASDR, D., op. cit., s. 269 - 275; WIESINGER, E., op. cit., s. 19; REINISCH, A., op. cit., 

s. 827; RYNGAERT C. Embassy Bank Accounts and State Immunity from Execution. Leiden Journal of 

International Law, publikováno 5. 3. 2013, vol. 26, s. 75. 
127 RYNGAERT, C., op. cit., s. 75. 
128 Ibid. 
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11.1. Výklad VÚDS v souvislosti s bankovními účty 

 

Vídeňská úmluva o diplomatických stycích upravuje ochranu majetku diplomatických misí 

v čl. 22 odst. 3, kde zakotvuje ochranu místností mise, jejich zařízení a jiného majetku v nich 

i dopravní prostředky mise před prohlídkou, rekvizicí, zabavením nebo exekucí. Toto 

ustanovení poskytuje ochranu majetku mise, který se nachází v prostorách mise, nikoli však 

bankovním účtům diplomatické mise, které se v prostorách mise nenacházejí. Ochranu dalšího 

majetku, konkrétně archivů a písemností mise, nalezneme v čl. 24 VÚDS, ani pod toto 

ustanovení se však ochrana bankovních účtů nevtěsná. Otázku bankovních účtů diplomatických 

misí tak VÚDS ponechala otevřenou pro možnou budoucí úpravu mezinárodním obyčejovým 

právem129. Navzdory skutečnosti, že konkrétní úpravu odkazující na bankovní účty 

diplomatických misí ve VÚDS nenalezneme, se někteří autoři130 pokoušejí o velmi extenzivní 

výklad Úmluvy a skrze logické a teologické argumenty se snaží rozšířit ochranu poskytovanou 

VÚDS i na bankovní účty diplomatických misí. Argumentace je opřena o čl. 31 Vídeňské 

úmluvy o smluvním právu z roku 1969, který zakotvuje pravidlo, že smlouvy mají být 

vykládány v dobré víře a s ohledem na jejich účel. Je tedy zřejmé, že takto má být vykládána 

i VÚDS. Konkrétně pak autoři odkazují na čl. 25 VÚDS, dle kterého přijímající stát musí 

všemožně usnadnit výkon funkcí mise, a dále na preambuli VÚDS, kde je stanoven účel 

Úmluvy: 

‚‚Státy, které jsou stranami této Úmluvy, 

připomínajíce, že lid všech zemí uznával z dávných dob postavení diplomatických zástupců, majíce 

na zřeteli cíle a zásady Charty Spojených národů týkající se svrchované rovnosti států, udržení 

mezinárodního míru a bezpečnosti a podpory přátelských vztahů mezi národy, věříce, že 

mezinárodní úmluva o diplomatických stycích, výsadách a imunitách přispěje k rozvoji 

přátelských vztahů mezi národy, bez ohledu na rozdílnosti v jejich ústavním a společenském 

zřízení, uvědomujíce si, že účelem takových výsad a imunit není prospěch jednotlivce, nýbrž 

zajištění účinného výkonu funkcí diplomatických misí představujících státy…‘‘ 

 

Restriktivní výklad VÚDS by tak mohl odporovat účelu Úmluvy a mohl by narušovat přátelské 

vztahy mezi národy. Ačkoli se tato argumentace zdá být logická, je otázkou, zda nezachází 

v rozsahu výkladu příliš daleko, a zda autoři extenzivním výkladem spíše nenarážejí na 

obecnou zásadu mezinárodního práva Ne impediatur legatio (viz Philippine Embassy Bank 

Account Case níže). Dále je potřeba zdůraznit, že Komentář VÚDS se k otázce bankovních 

účtů diplomatických misí přímo vyjadřuje, podle něj je otázka postavení bankovních účtů 

diplomatických misí v exekuční imunitě ponechána mezinárodnímu obyčejovému právu. 

Na druhou stranu v podstatě totožnou argumentaci použil americký soud v případu Liberian 

Eastern Timber Co. v. The Government of Liberia (viz níže). 

 

                                                 
129 DENZA, E. Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations. Oxford University Press, Third 

Edition, 2008, s. 157. 
130 CHAMLONGRASDR, D., op. cit., s. 272. 
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11.2. Smíšené bankovní účty diplomatických misí v judikatuře 

 

Bankovní účty diplomatických misí jako předmět donucovacích opatření jsou 

v judikatuře velmi často se objevujícím jevem. Následující příklady z judikatury nastíní situaci 

smíšených bankovních účtů v rozhodovací praxi národních soudů. 
 

Philippine Embassy Bank Account Case131  

Nejcitovanějším a nejvýznamnějším soudním rozhodnutím se bezesporu stal rozsudek 

německého ústavního soudu z roku 1977 v případu Philippine Embassy Bank Account Case132. 

V tomto případu se žalobce žalobou proti filipínskému velvyslanectví domáhal 

zaplacení nájemného, pokoušel se domoci finančních prostředků skrze bankovní účet 

filipínského velvyslanectví vedený u Deutsche Bank. Německý ústavní soud rozhodl, že 

bankovní účet diplomatické mise nemůže být předmět exekuce, jelikož jeho účelem je hrazení 

výdajů a nákladů diplomatické mise, což je dle německého ústavního soudu suverénní 

nekomerční účel využití účtu. K tomu soud dodal, že ochrany exekuční imunity bankovní účet 

požívá bez ohledu na to, že některé transakce prováděné skrze bankovní účet mají komerční 

charakter. Soud tak vyjádřil přesvědčení, že smíšené bankovní účty také požívají ochrany 

exekuční imunity. Soud své rozhodnutí odůvodnil i s odkazem na zásadu nerušeného výkonu 

diplomatické mise, podle které donucovací opatření nesmějí ohrozit výkon funkcí diplomatické 

mise. Dále judikoval, že diplomatickou imunitu je třeba dle mezinárodního práva chápat šířeji, 

než je upravena v čl. 22 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích. 

Toto rozhodnutí německého ústavního soudu tedy bankovnímu účtu diplomatické mise 

přiznalo exekuční imunitu a to navzdory tomu, že přímo v čl. 22 VÚDS není bankovní účet 

konkrétně uveden. Ve svém odůvodnění soud stanovil hlavní výchozí podmínku, za které je 

možné přiznávat bankovním účtům diplomatických misí státní exekuční imunitu. Touto 

podmínkou je, aby byl bankovní účet diplomatické mise určen pro suverénní nekomerční účely, 

zejména tedy hrazení nákladu a výdajů diplomatické mise, byť může být být částečně využíván 

i pro komerční účely.  

Druhou rovinou, kterou do svého rozhodnutí německý ústavní soud zahrnul, je rovina 

mezinárodního obyčejového práva. Pravidlem, o které soud své rozhodnutí mj. opřel, je zásada 

                                                 
131 Philippine Embassy Bank Account Case [online], Germany, Federal Constituonal Court of Germany, 

13 December 1977, no. 46, 342 2 BvM 1/76 "Philippine Embassy", 65 ILR 146. [cit. 11. února 2017]. Překlad 

dostupný na <https://law.utexas.edu/transnational/foreign-law-translations/german/case.php?id=584>. 
132 DENZA, E., op. cit., s. 157. 
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mezinárodního práva Ne impediatur legatio, která vylučuje taková opatření, která by mohla 

narušit činnost diplomatické mise. Aplikace donucovacích opatření, jako je uvalení exekuce na 

bankovní účet diplomatické mise a tím zbavení diplomatické mise finančních prostředků, by 

bezesporu vedla k narušení činnosti diplomatické mise a porušení výše uvedené zásady. Tuto 

zásadu lze vyčíst i ze znění VÚDS. Už v preambuli (viz výše) je řečeno, že účelem je mj. 

zajištění účinného výkonu funkcí diplomatických misí představujících státy, 

dále čl. 3 odst. 2 VÚDS zakazuje takový výklad Úmluvy, který by byl překážkou pro výkon 

konzulárních funkcí ze strany diplomatické mise, současně čl. 25 VÚDS stanoví povinnost 

přijímajícího státu všemožně usnadnit výkon funkcí mise. 

Alcom Ltd v. Republic of Colombia133  

V tomto případu bylo Sněmovnou lordů v roce 1984 rozhodnuto shodně jako v případu  

Philippine Embassy Bank Account Case, na který je v rozhodnutí přímo odkazováno. 

Sněmovna lordů rozhodla, že účet sloužící ke krytí výdajů a nákladů mise nemůže být 

předmětem donucovacích opatření. Dále bylo vysvětleno, že pouze v případě, že by finanční 

prostředky alokované na bankovním účtu byly konkrétně vyčleněny pro specifické komerční 

účely, mohly by se stát předmětem donucovacích opatření. Sněmovna lordů tedy potvrdila praxi 

zavedenou německým ústavním soudem a přiznala ochranu z exekuční imunity i smíšeným 

bankovním účtům134. Je třeba dodat, že tento případ byl rozhodnut, na základě anglického 

zákona State Immunity Act z roku 1978. 

Republic of 'A' Embassy Bank Account case135  

Obdobně rozhodl Nejvyšší soud v Rakousku v roce 1986 v případu Republic of 

'A' Embassy Bank Account case. Soud judikoval, že bankovní účty zahraniční diplomatické 

mise, které byly byť jen částečně určeny ke krytí nákladu a výdajů mise, nemohou být 

předmětem exekuce. Dle rakouského Nejvyššího soudu by exekuce takového účtu byla možná 

pouze v případě, že by byl veden výhradně pro komerční účely. 

 

                                                 
133 Alcom Ltd v. Republic of Colombia, United Kingdom, House of Lords, 12 April 1984, [1984] 2 All ER 6, ILR 

182. 
134 FOX, H., op. cit., s. 641. 
135 CHAMLONGRASDR, D., op. cit., s. 274. 
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Leasing West GmbH v. Democratic Republic of Algeria 136  

Rakouské soudy se v roce 1986 zabývaly velmi podobným případem jako výše uvedený 

Republic of 'A' Embassy case, který se opět dostal až před Nejvyšší soud Rakouska. Spor vznikl 

mezi společností Leasing West a Alžírskou republikou, když se Alžírsko dostalo do prodlení 

s platbami dle leasingové smlouvy. Leasing West se obrátila na rakouský prvoinstanční soud, 

ten vydal rozsudek ve prospěch společnosti a ta se následně domáhala jeho vynucení skrze 

bankovní účet diplomatické mise Alžírska, ze kterého odcházely předchozí platby z leasingové 

smlouvy. Soud žádosti Leasing West vyhověl, proti čemuž se Alžírsko odvolalo a namítalo, že 

finanční prostředky na daném účtu jsou používány pro financování chodu velvyslanectví ve 

Vídni. Alžírsko nijak nepopíralo komerční povahu leasingové smlouvy, ale odkazovalo na 

předchozí rozhodnutí v případu Republic of 'A' Embassy Bank Account case. Nejvyšší soud 

Rakouska v odvolacím řízení potvrdil předchozí judikát a shodně rozhodl, že bankovní účet 

alžírské diplomatické mise, který byl využíván nejen pro diplomatické účely mise, nemůže být 

předmětem donucovacích opatření. Dle judikatury rakouských soudů tak exekuční imunity 

nepožívají pouze bankovní účty, které jsou vyčleněny výlučně pro komerční účely. 

State of the Netherlands v. Azeta BV, Rechtbank Rotterdam137  

Obdobné rozhodnutí lze najít i v nizozemské judikatuře. V roce 1998 se společnost 

Azeta BV domáhala zaplacení pohledávek Chile na chilské diplomatické misi. Obrátila se proto 

na nizozemský soud a žádala uvalení exekuce na účet chilské diplomatické mise vedený 

u banky ABN-AMRO v Amsterodamu. Prvoinstanční soud žádosti vyhověl. Chile se proti 

rozhodnutí odvolalo a navíc se chilský velvyslanec obrátil na nizozemské ministerstvo 

zahraničních věcí. Velvyslanec požadoval, aby ministr zahraničních věcí podnikl potřebné 

kroky k ukončení exekuce. Svoji žádost odůvodňoval povinnosti Nizozemska udržovat imunitu 

chilské zastupitelské mise vyplývající z mezinárodního práva. Odvolací soud rozhodl, že cizí 

stát je chráněn imunitou proti výkonu donucovacích opatření, pokud taková opatření směřují 

proti majetku, který je určen k výkonu suverénních veřejných funkcí daného státu. Ustavení, 

údržba a provoz zastupitelské mise jsou dle soudu základní součásti fungování státu a tedy 

i výkonem takové suverénní veřejné funkce. S finančními prostředky určenými pro fungování 

diplomatické mise tudíž musí být zacházeno jako s majetkem, který je určen pro výkon 

                                                 
136 Leasing West GmbH v. Democratic Republic of Algeria, Supreme Court of Austria, 30 April 1986, 

Case No. 3 Ob 38/86, International Law Reports, 2000, vol. 116, 526 - 530. 
137 State of the Netherlands v. Azeta BV, Rechtbank Rotterdam, District Court, Rotterdam, 14 May 1998, 

International Law Reports, Cambrdige University Press, 2006, vol. 128, s. 688 – 690. 
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suverénních veřejných potřeb státu138. Z toho vyplývá, že finanční prostředky alokované na 

účtu diplomatické mise nemohou být předmětem donucovacích opatření, jelikož se na ně 

vztahuje exekuční imunita. 

Liberian Eastern Timber Co. v. The Government of Liberia139 

Dalším judikátem přiznávající imunitu smíšeným bankovním účtům je rozhodnutí 

amerického okresního soudu v Columbii v Jižní Karolíně z roku 1987 v případu Liberian 

Eastern Timber Co. v. The Government of the Republic of Liberia140. V tomto případu byla 

žalobcem Liberijská společnost Eastern Timber, která se u okresního soudu v New Yorku 

úspěšně domáhala vynucení rozhodčího nálezu vydaného v její prospěch proti Liberijské 

republice. Soud vydal soudní příkazy k vynucení rozhodčího nálezu a Libérii bylo obstaveno 

5 bankovních účtů. Tyto účty mj. sloužily k zajištění fungování liberijského velvyslanectví. 

Liberijská republika se pak obrátila na soud v Columbii, kde žádala o zrušení výše zmíněného 

rozhodnutí a uvolnění svých bankovních účtů. Soud Libérii vyhověl a účty uvolnil 

s odůvodněním, že bankovních účty diplomatických misí požívají diplomatické imunity dle 

čl. 25 a čl. 22 odst. 3 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích a americký zákon FSIA tuto 

imunitu žádným způsobem neomezuje. 

Birch Shipping Corp. v. Embassy of Tanzania141 

Ve starším případu z roku 1980 zaujímal Okresní soud v Columbii odlišné stanovisko. 

Společnost Birch Shipping Corporation uzavřela s Tanzanií smlouvu o přepravě kukuřice 

z New Orleans do Tanzanie, ve smlouvě bylo ujednáno, že jakékoli spory ze smlouvy budou 

řešeny v rozhodčím řízení. Když došlo ke sporu, Birch Shipping Corp. se obrátila na rozhodčí 

soud v New Yorku, který jí přiznal finanční odškodnění. Společnost se následně úspěšně 

domáhala vynucení rozhodčího nálezu u okresního soudu v New Yorku. Soud nařídil obstavení 

bankovního účtu velvyslanectví Tanzanie vedeného u American Security Bank. Tanzanie se 

proti obstavení účtu bránila a namítala, že bankovní účet požívá diplomatické imunity. Okresní 

                                                 
138 REINISCH, A., op. cit., s. 828. 
139 Liberian Eastern Timber Co. v. The Government of the Republic of Liberia [online], District Court, District of 

Columbia, US, 16 April 1987, 659 F. Supp. 606. [cit. 11. února 2017]. Dostupné na 

<https://www.courtlistener.com/opinion/1957471/liberian-eastern-timber-v-gov-of-rep-of-

liberia/?order_by=dateFiled+desc>. 
140 WIESINGER, E., op. cit., s.19. 
141 Birch Shipping Corp. v. The Embassy of the United Republic of Tanzania [online], District Court, District of 

Columbia, US, 18 November 1980, 507 F.Supp. 311, 1981 A.M.C. 2666. [cit. 11. února 2017]. Dostupné na 

<http://www.uniset.ca/other/cs3/507FSupp311.html>. 
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soud v Columbii však argumentaci Tanzanie odmítl s odůvodněním, že bankovní účet byl 

využíván i pro komerční účely a v takovém případě ochrany diplomatické imunity nepožívá.142  

Shrnutí 

Z výše uvedených judikátů lze usuzovat, že soudy nezřídka přiznávají exekuční imunitu 

i smíšeným bankovním účtům diplomatických misí. Je to pochopitelné vzhledem k tomu, že je 

v praxi velmi problematické aplikovat donucovací opatření na bankovní účty diplomatických 

misí a znemožnit tak, nebo minimálně ohrozit, výkon funkcí diplomatické mise. Navíc je 

prokazování účelu bankovních účtů prakticky velmi obtížné. Například italský soud ve svém 

rozhodnutí v případu Banamar Capizzi v. Embassy of Algeria v roce 1989 zdůraznil, že jakýkoli 

pokus národního soudu o zjištění účelu bankovního účtu mise, by nevyhnutelně vedl 

k narušování činnosti diplomatické mise143. Na druhou stranu je s tímto pojetím spojeno riziko, 

že státy budou skrývat své komerční aktivity pod ochranu z exekuční imunity tím, že bankovní 

účty budou využívat v určitém rozsahu jak pro komerční, tak pro suverénní nekomerční účely. 

Soudy však stále nerozhodují zcela jednotně a názory se v různých státech rozcházejí. Belgický 

soud v roce 1995 v případu Iraq v. Dumez rozhodl o obstavení bankovního účtu irácké 

diplomatické mise, i přes to, že Irák namítal, že bankovní účet zastupitelské mise požívá 

ochrany exekuční imunity. Soud argumentaci Iráku odmítl a shledal, že obstavení bankovního 

účtu diplomatické mise je v souladu s literou i smyslem VÚDS. Je třeba dodat, že v tomto 

případu byl soud k tomuto rozhodnutí veden chováním irácké strany, která nebyla schopná 

doložit jediný důkaz o tom, že účelem bankovního účtu bylo hrazení výdajů a nákladu 

diplomatické mise144. Státy se tedy v žádném případě nemohou spoléhat na to, že smíšené 

bankovní účty zastupitelských misí požívají ochrany exekuční imunity, ačkoliv se zdá, že 

většinová praxe evropských soudů jim takovou ochranu přiznává. V americké judikatuře vše 

nasvědčuje tomu, že převažuje posuzování exekuční imunity na základě primárního účelu 

bankovního účtu145, čímž je do jisté míry pokryto výše zmíněné riziko.   

                                                 
142 BANKAS, K. E., op. cit., s. 125. 
143 DENZA, E., op. cit., s. 159. 
144 Ibid. 
145 CHAMLONGRASDR, D., op. cit., s. 344. 
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Závěr 

 

Cílem této diplomové práce bylo vysvětlit situaci státních jurisdikčních a exekuční imunit. 

Je zřejmé, že tyto instituty jsou v mezinárodních vztazích a mezinárodním právu citlivou 

otázkou, jelikož se dotýkají samotné svrchované rovnosti států. Státy v různých oblastech světa 

a v různých obdobích historie v závislosti na šíři chápání státní suverenity a také na vnitřní 

politické situaci vykládaly státní imunity různě. Z výkladu vyplývá, že státy byly schopné 

vyjednat první komplexní mezinárodní smlouvu upravující tuto problematiku, až po více než 

150 letech od vzniku samotného institutu. Navíc je nutné podotknout, že Evropská úmluva 

o státní imunitě má pouze omezený dosah. Proto považuji za nejvýznamnější předěl ve vývoji 

státních imunit dojednání a následné přijetí Úmluvy OSN o jurisdikčních imunitách států 

a jejich majetku. Ačkoliv tato Úmluva ještě nevstoupila platnost, dá se považovat za kodifikaci 

mezinárodního obyčejového práva v této oblasti. Význam institutu státních imunit dokládá už 

samotná skutečnost, že se touto problematikou zabývá Organizace spojených národů a současně 

také fakt, že státy chápou důležitost sjednocení právní úpravy, čehož je důkazem právě přijetí 

Úmluvy OSN. Pokud uvážíme, že členy OSN jsou téměř všechny státy světa, lze očekávat, že 

se tato Úmluva postupem času dočká velmi široké podpory. 

 První část práce byla věnována problematice státních jurisdikčních imunit a byla dále 

rozčleněna na několik kapitol, které blíže přibližují konkrétní aspekty problematiky státních 

jurisdikčních imunit. Pro zahájení výkladu o samotném institutu státních imunit bylo nutné 

věnovat úvodní kapitolu stručnému výkladu teoretických pojmům spojených s tématem 

státních imunit. Lze zde nalézt popis pojmu státní suverenity a jurisdikce. V neposlední řadě je 

v této kapitole popsáno dělení státních aktů iure imperii a iure gestionis, navíc zde blíže popisuji 

tři základní testy pro rozdělování těchto jednání, což je pro pochopení problematiky zcela 

nezbytné. Vzhledem k tomu, že jedním z cílů první části této práce bylo popsat historický vývoj 

státních imunit, byla pro tyto účely vyčleněna obsáhlá kapitola 2. Výklad jsem započal ve 

14. století, kde se poprvé objevuje institut imunity, ačkoliv zatím pouze v osobní rovině. 

Následně se zabývám vznikem státní imunity jako takové a její aplikací vnitrostátními soudy 

ať už v restriktivním, či v absolutním pojetí. Ve vývoji státní imunity převládla na počátku 

20. století absolutní koncepce, proto je tomuto období věnována samostatná podkapitola, na 

kterou plynule navazuje podkapitola popisující vývoj státních imunit po druhé světové válce až 

do současnosti. Ačkoliv restriktivní pojetí v dnešním světě převládá, věnoval jsem menší část 

výkladu i situaci v Číně, která je dnes nejvýznamnějším státem aplikujícím absolutní jurisdikční 
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imunit. Kapitola 3 této práce shrnuje právní prameny práva státních imunit, je členěna na část 

věnovanou mezinárodním smlouvám, ať už dvoustranným či mnohostranným. Nebylo možné 

opomenout ani vnitrostátní předpisy typické pro státy systému common law. Ve výčtu 

vnitrostátních předpisů nemohla chybět ani aktuální ruská právní úprava obsažená v novém 

zákonu o jurisdikční imunitě cizích států a cizího státního majetku. Současně bylo logické 

popsat český postoj k institutu státních imunit a českou právní úpravu. Poslední kapitola první 

části práce pojednává o rozsahu státních jurisdikčních imunit, tedy o výjimkách z ní. Je zřejmé, 

že výjimky se obecně vyjasňují a sjednocují, čehož je nejaktuálnějším důkazem nový ruský 

zákon, který výjimky upravuje téměř shodně jako Úmluva OSN a další vnitrostátní předpisy 

jako například britský State Immunity Act.  

Pokud jde o druhou část textu, ta je věnována problematice státní exekuční imunity. Jedná 

se o problematiku ještě citlivější, než je samotná jurisdikční imunita. Tento institut se dotýká 

státního majetku a jeho ochrany před donucovacími opatřeními při výkonu rozsudku státu 

soudu. Vývoj exekuční imunity je obdobný s vývojem jurisdikčních imunit, ale výklad 

a aplikace tohoto institutu je méně restriktivní vzhledem k jeho citlivosti, což dokládá druhá 

část práce. Nejproblematičtější se zdá být otázka státního majetku ve vztahu k donucovacím 

opatřením. Zřeknutí se ochrany exekuční imunity nečiní větší problémy a domnívám se, že po 

výkladu v kapitole 9 byla situace dostatečně objasněna, obdobně jasnou situací je vyčlenění 

státního majetku za účelem uspokojení nároků, které jsou předmětem řízení. Pokud se ale soud 

dostane do situace, kdy rozhoduje o aplikaci donucovacích opatření bez souhlasu cizího 

postihovaného státu, pak se často dostává na velmi tenký led. Takové rozhodování totiž nemá 

pouze následky právní, ale může mít také dopad na diplomatické vztahy obou zemí. V této práci 

jsem se blíže zaměřil na problematiku bankovních účtů zastupitelských misí, které se často 

stávají cílem donucovacích opatření. Výkladu této složité, ale současně zajímavé problematiky 

jsem věnoval kapitolu 11 této práce. Z analýzy judikatury a právní úpravy zcela jasně vyplývá, 

že bankovní účty zastupitelských misí, které jsou využívány výhradně pro státní svrchované 

účely, jsou vyloučeny z donucovacích opatření, na druhou stranu bankovní účty využívané 

výhradně pro komerční účely předmětem donucovacích opatření být mohou. Z rozboru právní 

úpravy a judikatury však nebylo možné dojít ke zcela jednoznačné odpovědi na otázku, zda 

mohou být smíšené bankovní účty zastupitelských misí předmětem donucovacích opatření či 

nikoliv, ačkoliv se zdá, že většinová praxe evropských soudů smíšeným bankovním účtům 

ochranu exekuční imunity přiznává. Často však záleží na konkrétních okolnostech případu 

a také na poměru komerčních a suverénních aktivit, ke kterým je účet využíván. 
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Vzhledem k rozsáhlosti tématu jurisdikčních imunit a jeho bohaté historii není možné podat 

vyčerpávající výklad tohoto fenoménu v předkládané diplomové práci, což ostatně nebylo ani 

jejím cílem. Důkazem rozsáhlosti tématu budiž kniha The Law of State Immunity, jejíž 

autorkou je lady Hazel Fox, a která výkladu této problematiky věnovala více než 700 stran 

odborného textu. Smyslem této práce bylo vymezit nejvýznamnější historické milníky státních 

imunit a doložit je rozborem soudních rozhodnutí vnitrostátních soudů, které silně ovlivňovaly 

její vývoj. Současně bylo snahou popsat a vymezit charakteristické znaky státních imunit 

a pravidla, která jsou nedílnou součástí praktické aplikace. Závěrem bych opětovně připomněl, 

že ačkoliv se v posledních desetiletích formují určitá sjednocující pravidla, vývoj státních 

imunit stále není u konce. 
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Summary 

 

The major purpose of this diploma thesis is to clarify the situation of jurisdictional immunity 

and immunity from enforcement measures of states. Jurisdictional immunity of states refers to 

a limitation of the adjudicatory power of national courts. It is absolutely clear that state 

immunities are extremely sensitive issue in the matter of international relationships and in 

public international law due to the fact that state immunities are closely related to the principle 

of sovereign equality of states. States in the different areas of the world and in the different 

periods of history have been applying a different range of state immunities according to the 

inner political situation and other circumstances. This is one of the issues which this thesis deals 

with.  

This thesis is composed of two main parts. In the first part of the thesis the institute of 

jurisdictional immunity of states is explained. It is clarified what is the institute of jurisdictional 

immunity. Furthermore, the historical evolution of this institute which is slightly complicated 

is described as well. The explanation of all the main aspects and historical milestones are 

documented by the most significant decisions of national courts. You can also find a chapter 

dedicated to the legal sources of the law of the state immunities. The legal sources closely 

described in the thesis are international treaties, national acts and a special part deals with 

a Czech national legal position. The first part is finished with a chapter explaining the 

exceptions from the general rule which states that a state is immune from the jurisdiction of the 

courts of a foreign state. 

The second part is focused on the topic of state immunity from enforcement measures. This 

institute is a secondary immunity of states which restricts the enforcement powers of national 

courts or other organs. An importance of this institute has increased in the last few decades as 

a result of the changes in the range of jurisdictional immunity. The restrictive concept of 

jurisdictional immunity has been applied instead of the absolute concept. It means that a state 

can be a party of the proceedings which can possibly lead to an issue of an enforceable 

judgment. Therefore, the second part of the thesis deal with the state property as an object of 

the enforcement measures applied by national courts. It is clarified what kinds of a state 

property could possibly become the object of such measures and what conditions must be met 

before applying such measures. A special attention is paid to the attachment of bank accounts 

allocated for the financing of a diplomatic mission documented by the decisions of national 

courts. 
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Abstrakt 

 

Předkládaná diplomová práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část je zaměřena 

na výklad státní jurisdikční imunity a je rozčleněna na několik kapitol, z nichž je každá 

věnována konkrétním tématům spojeným s danou problematikou. První kapitola pojednává 

o teoretických pojmech úzce souvisejících s institutem státních imunit, jako je státních 

suverenita, jurisdikce a dále o dělení státních jednání iure imperii a iure gestonis. Následující 

kapitola je věnována výkladu historického vývoje tohoto institutu a je prokládána související 

judikaturou národních soudů, které se podílely na formování státních imunit. Bližší pozornost 

je věnována také právní úpravě státních imunit, o níž pojednává kapitola třetí. Lze v ní nalézt 

pojednání o mezinárodních smlouvách i vnitrostátních předpisech upravujících státní imunity, 

včetně situace v České republice. Poslední kapitola první části této práce je věnována výjimkám 

ze státní jurisdikční imunity, tedy výjimkám z obecného pravidla, které stanoví, že státy 

nepodléhají jurisdikci cizích států.  

 Druhá část práce pojednává o státní exekuční imunitě, o které se dá také hovořit jako 

o státní imunitě v užším slova smyslu. Tento institut nastupuje v případě vynucování 

vykonatelného rozsudku soudu cizího státu. Ve druhé části nalezneme výklad historického 

vývoje podobně, jako je tomu v případě jurisdikční imunity v první části práce. První kapitola 

je věnována absolutní koncepci státní exekuční imunity, ale vzhledem k tomu, že toto pojetí již 

dnes není aktuální, jsou následující kapitoly zaměřeny na výklad současného restriktivního 

pojetí státní exekuční imunity a státního majetku. Ve výkladu lze nalézt kapitolu věnovanou 

právní úpravě v mezinárodních smlouvách, ale i vnitrostátních předpisech. Následující kapitoly 

popisují podmínky, při jejichž splnění je možné aplikovat donucovací opatření vůči majetku 

cizího státu. Zvláštní pozornost je věnována problematice bankovních účtů diplomatických 

misí, které jsou často předmětem donucovacích opatření. 
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Title: Jurisdictional Immunity of States 

Abstract 

The major purpose of this diploma thesis is to clarify the situation of jurisdictional 

immunity and immunity from enforcement measures of states. This thesis is composed of two 

main parts. In the first part the institute of jurisdictional immunity of states is explained. The 

first part is divided into several chapters which are dedicated to the specific aspects of 

jurisdictional immunity. The first chapter deals with the theoretical terms which are closely 

related the topic such as sovereignty of state and jurisdiction. It was also necessary to explain 

the difference between the state acts iure imperii and iure gestionis. The following chapter is 

dedicated to the explanation of the historical evolution of this institute documented by the most 

significant decisions of national courts which have strongly influenced forming of the state 

immunities. The legal sources are described in the following chapter, a special attention is paid 

to the international treaties, national legal acts and also to the situation in the Czech Republic. 

The last chapter of the first part deals with the exceptions from jurisdictional immunity. 

The second part of the thesis is focused on the topic of state immunity from enforcement 

measures. This institute is a secondary immunity of states which restricts the enforcement 

powers of national courts or other organs. The second part provides an explanation of the 

historical evolution of this institute documented by the most significant decisions of national 

courts as it is in case of jurisdictional immunity in the first part. The first chapter deals with the 

absolute concept of state immunity from enforcement measures, however, this concept is not 

common nowadays. Therefore the rest of the first part is focused on the restrictive concept of 

state immunity from enforcement measures. There is also a chapter describing the legal sources, 

and a chapter dealing with the conditions which must be met before applying such measures. 

A special attention is paid to the attachment of bank accounts allocated for the financing of 

a diplomatic mission documented by the decisions of national courts. 
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