
PRÁVNÍ ASPEKTY ZBRANÍ HROMADNÉHO NIČENÍ, ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE 

Cílem rigorózní práce je vytvořit přehled základních zbraní hromadného ničení (včetně nastínění 

jejich vzniku, bojového nasazení a následného vlivu na mezinárodní společenství), posoudit jejich 

status a bojové nasazení na základě zvyklostí nebo mezinárodních úmluv, a dále kriticky zhodnotit 

nejnovější právní úpravu (tj. právní úpravu přijatou ve druhé polovině 20. století) nakládání se 

zbraněmi hromadného ničení, její efektivitu a možnosti dalšího vývoje. Obecně se tato rigorózní 

práce zabývá právem mezinárodním, přičemž se jen velmi okrajově dotýká úpravy národní. První 

kapitola práce obsahuje stručný úvod. Druhá kapitola obsahuje vymezení pojmosloví, tj. základních 

pojmů, jako jsou například zbraně hromadného ničení, biologické, chemické, jaderné (radiologické) 

zbraně, mezinárodní právo, právo ozbrojených konfliktů, obyčejové právo a mezinárodní úmluvy, 

zakázané bojové prostředky nebo zakázané způsoby vedení ozbrojených konfliktů.  

Kapitola tři pojednává o vývoji chemických zbraní, a to od jejich nejstarší historie až po současnou 

právní regulaci. Jedná se o kapitolu, jež obsahuje informace týkající se vzniku chemických zbraní  

a původní, ve své podstatě „absentující“, právní úpravy, a dále pak chemické revoluce na přelomu 

19. a 20. století a dalšího vývoje moderních chemických zbraní. Současně tato kapitola uvádí výčet 

nejvýznamnějších kodifikačních počinů vždy pro dané období (od Lieberova kodexu, Haagských 

úmluv přes Ženevský protokol až po Úmluvu o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití 

chemických zbraní a o jejich zničení). Čtvrtá kapitola nastiňuje vznik biologických zbraní (včetně 

pokusů o použití biologických zbraní v období před objevem mikrobiální teorie původu nemoci)  

a jejich vývoj včetně vývoje právní úpravy vrcholící přijetím Úmluvy o zákazu vývoje, výroby a 

hromadění zásob biologických a toxinových zbraní a o jejich zničení. Nejrozsáhlejší kapitolou je 

kapitola pátá, která se zabývá problematikou jaderných zbraní – počínaje jejich vznikem a prvním 

nasazením v roce 1945, současným stavem právní úpravy konče. Vzhledem ke skutečnosti, že jde  

o jediné zbraně hromadného ničení, jejichž použití není dosud v rámci mezinárodního práva zcela 

zakázáno, dotýká se rigorózní práce i mnoha otázek spojených právě s touto problematikou (např. 

otázek spojených s efektivitou Smlouvy o nešíření jaderných zbraní či Smlouvy o úplném zákazu 

jaderných zkoušek, tvorbou bezjaderných zón nebo rozporů mezi jadernými odpůrci a příznivci 

obecně). 

Na závěr nechybí ani krátké zamyšlení nad chemickým, biologickým a jaderným (radiologickým) 

terorismem v rámci šesté kapitoly. Kapitola sedmá obsahuje shrnutí všech cílů rigorózní práce, 

přičemž kapitola osmá je tvořena přehledem klíčové literatury a mezinárodních dokumentů. 


