Résumé: Důvěra mezi státy a princip vzájemné důvěry
v mezinárodním právu

Tato diplomová práce se zabývá rolí fenoménu důvěry v mezinárodním právu.
Hlavním cílem této práce je zjistit jaký vliv má důvěra mezi státy na mezinárodní právo,
v jakých institutech a situacích mezinárodního práva se důvěra používá a též objasnit
působení principu vzájemné důvěry v mezinárodním právu.
Diplomová práce se dotýká tří oblastí výzkumu, které určují i obsahové
rozdělení práce. První výzkumnou oblastí je použití principu vzájemné důvěry, kde
autor vychází z jeho aplikace v evropském právu. Zabývá se otázkou vhodnosti jeho
použití v kontextu toho, kdo nese riziko z vložené důvěry a dochází k závěru, že
subjekt, který vkládá důvěru v jiný subjekt, by měl nést i veškerá rizika s tím spojená.
V druhé oblasti, která je zaměřena na opatření pro posílení důvěry, je tento prvek
mezinárodního práva teoreticky rozebrán a dále je zkoumám v souvislosti s aktuálním
děním v ukrajinsko-ruském konfliktu probíhajícím od roku 2014. Cílem této kapitoly
bylo zjistit, jak vzniká důvěra mezi státy, zda jsou opatření pro posílení důvěry účinná a
co přináší do mezinárodního práva. Autor přichází se zjištěním, že k posílení důvěry
mezi státy dochází autentickou snahou jednoho ze států o její posílení, kdy opatření pro
posílení důvěry těmto snahám poskytují určitý právní rámec. Kromě této funkce
představují i prostředek pro snižování rizik při uzavírání míru a ve vojenské oblasti a
mohou obecně též přispívat k rozvoji spolupráce mezi státy.
Třetí výzkumnou oblastí této práce je dodržování mezinárodního práva
v souvislosti s důvěrou a důvěryhodností. V kapitole věnované této oblasti jsou
rozebrány jednotlivé teoretické směry, které se zabývají otázkou dodržování
mezinárodního práva, které autor doplňuje o vlastní teorii související s důvěryhodností
států. Dle této teorie jedním z důvodů, proč státy dodržují mezinárodní právo, je jejich
snaha o zachování vlastní důvěryhodnosti, která je nezbytná pro uzavírání smluv a další
interakci s ostatními subjekty mezinárodních vztahů.
V závěru připojuje svůj názor na fenomén spolupráce mezi státy, který
bezprostředně souvisí s důvěrou mezi nimi.

