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Úvod 

Základní premisou, z níž předkládaná práce vychází, je prioritní zájem každého státu 

na zajištění ochrany civilního letectví před protiprávními činy, neboť plynulý, fungující 

a bezpečný chod civilní letecké dopravy je odrazem sociální, stejně jako ekonomické stability 

každého státu.  

Tato rigorózní práce se zabývá problematikou letecké security coby složkou letecké 

bezpečnostní politiky týkající se ochrany civilního letectví před protiprávními činy. 

Z hlediska časového je ve srovnání s bezpečností provozní, označovanou rovněž jako letecká 

safety, výrazně mladší. Navzdory tomu je však letecká security podstatně více 

regulovaná, a to na úrovni mezinárodní, regionální, ale i vnitrostátní.  

Vzhledem k tomu, že oba pojmy safety a security lze do českého jazyka přeložit jako 

bezpečnost, bude s ohledem na téma práce nadále používáno pojmu security i jeho českého 

ekvivalentu ve smyslu ochrany civilního letectví před protiprávními činy. 

Aktuálnost tohoto tématu je se zřetelem na panující napjatou mezinárodní 

bezpečnostní situaci nesporná. Přičteme-li k nepředvídatelnosti současné politické situace 

navíc ještě každoročně rostoucí poptávku po letecké přepravě
1
 prakticky ve všech regionech 

světa, jak vyplývá mimo jiné i ze statistik organizace IATA,
2
 představuje ochrana civilního 

letectví před protiprávními činy téma hodné zvláštního zřetele.  

Jakékoliv narušení bezpečnosti letecké přepravy je totiž způsobilé vyvolat fatální 

důsledky spočívající v ohrožení globální bezpečnosti a ekonomiky. Konkrétně teroristické 

útoky na New York a Washington z 9. 11. 2001 měly způsobit přímou ekonomickou škodu, 

jejíž odhadovaná výše dosahovala stovek miliard dolarů.
3
 Nadto je třeba uvážit rovněž škody 

nepřímé postihující další sféry cestovního ruchu a ztráty na lidských životech, jejichž 

                                                 

 
1
 Organizace IATA předpokládá zdvojnásobení počtu cestujících oproti současnému stavu v následujících 20 

letech. Odhadem tedy bude v roce 2035 dle zprávy IATA cestovat 7,2 miliard cestujících oproti 3,8 miliardám 

cestujících v roce 2016. Zdroj: IATA Forecasts Passenger Demand to Double Over 20 Years; tisková zpráva č. 

59, dostupná z: http://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2016-10-18-02.aspx, ze dne 18. 10. 2016; 
2
 Organizace IATA (International Air Transport Association) oznámila výsledky celoročního monitoringu počtu 

cestujících za rok 2016, jejichž výsledkem byl celkový nárůst o 6,3% ve srovnání s rokem 2015. Zdroj: Another 

Strong Year for Air Travel Demand in 2016, tisková zpráva č. 5, dostupné z: 

http://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2017-02-02-01.aspx, ze dne 2. 2. 2017; 
3
 MUELLER, John; STEWART, Mark. Terror, Security and Money: Balancing the Risks, Benefits and Costs of 

Homeland Security. 1. vydání, Oxford UK, Oxford University Press, 2011, ISBN-13: 978-0199795765, str. 275-

276; 

http://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2016-10-18-02.aspx
http://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2017-02-02-01.aspx
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souhrnná výše může být odhadována jen velmi nepřesně. Proběhlé útoky měly rovněž vliv 

na cenu ropy v USA, kterou se podařilo vyvážit znovu až v roce 2008, a výrazně ovlivnily 

také vztahy USA s jejich nejvýznamnějšími obchodními partnery, tedy s Kanadou, Mexikem 

a Japonskem. 

Ačkoliv letecká doprava představuje dle aktuálních statistik organizace IATA vůbec 

nejbezpečnější způsob přepravy osob na dlouhé vzdálenosti s celkovou nehodovostí 1,61
4
 

(počítáno v celkovém počtu všech leteckých nehod na 1 milion letů), jakékoliv následky 

leteckých nehod, a to bez ohledu na jejich příčiny, podléhají značnému mediálnímu zájmu. 

I pro tyto dalekosáhlé negativní důsledky představuje oblast letecké security vůbec 

nejregulovanější oblast civilního letectví, přičemž okruh legislativních a bezpečnostních 

požadavků, které jsou subjekty podílející se na ochraně civilního letectví před protiprávními 

činy povinny dodržovat, každoročně nezadržitelně stoupá. To pouze podtrhuje význam 

mezinárodní spolupráce vedoucí k zajištění vysoké úrovně bezpečnosti.  

Mezinárodní bezpečnostní politika v oblasti civilního letectví prochází neustálým 

vývojem a na aktuální bezpečnostní situaci a nově se formující hrozby zpravidla nejen zpětně 

reaguje revizí stávajících právních instrumentů, ale zároveň se jim snaží předcházet 

vytvářením nových smluvních, ale i mimosmluvních prostředků organizačního, technického 

i personálního charakteru, o nichž bude blíže pojednáno v následujících kapitolách této práce. 

                                                 

 
4
 IATA 2016 Airline Safety Performance, ze dne 1. 3. 2017 (online), dostupné z: 

http://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2017-03-10-01.aspx, ze dne 2. 8. 2017; 

http://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2017-03-10-01.aspx
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Cíl práce 

Smyslem předkládané práce je analyzovat stávající právní prostředí týkající se 

ochrany civilního letectví před protiprávními činy, a to zejména z hlediska efektivity a 

dostatečné vymahatelnosti právních nástrojů, kterými mezinárodní společenství disponuje. 

Zohledněny jsou rovněž některé aktuální hrozby a trendy protiprávní činnosti dnešní doby, 

jako je například hrozba kybernetického terorismu, způsob zpracování osobních údajů 

cestujících a zajištění jejich efektivního předávání mezi všemi subjekty podílejícími se na 

ochraně civilního letectví. 

Ústřední zájem se upíná k pramenům práva mezinárodního, hodnocení činnosti 

mezinárodních organizací a významu jejich normotvorné činnosti. Stěžejní roli v tomto směru 

hraje především právotvorná činnost Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO.
5
 

Cílem této práce je tudíž aktuální právní úpravu regulující oblast civilního letectví kriticky 

zhodnotit a uvést, zda jsou existující zavedené postupy efektivní a zda z hlediska jejich 

vymahatelnosti naplňují předpoklady pro zajištění bezpečného a plynulého chodu civilního 

letectví.  

Celou práci je potom možno vnímat ve dvou rovinách. První část této práce obsahuje 

přehled tradičních mezinárodněprávních nástrojů uplatňovaných v oblasti letecké security 

a hodnotí způsob, jakým je mezinárodní úprava reflektována a jak je dodržována 

na regionální úrovni a ve vnitrostátní právní úpravě České republiky. Zdůrazněny jsou zde 

především některé problematické otázky související s aplikovatelností existujících 

mezinárodních smluv a efektivitou činnosti organizace ICAO, do níž byly vkládány 

ty největší naděje mezinárodního společenství na zajištění chodu civilního letectví, a to 

především z pohledu vymahatelnosti některých jejích aktů.  

Pomyslná druhá část této práce se potom hlouběji zabývá analýzou přístupu 

založeného na riziku. Tento přístup je založen na přijímání preventivních mechanismů 

vyplývajících z analýzy rizik a týká se především požadavků kladených na osoby podílející 

se na zajištění bezpečnosti civilního letectví, požadavků kladených na cestující a jejich 

zavazadla, ale i na zavedené postupy při provádění bezpečnostních a kontrolních opatření. 

Analýza tohoto přístupu rovněž zohledňuje vznikající rozpory, které vychází ze střetu hodnot, 

                                                 

 
5
 International Civil Aviation Organization, založena na základě čl. 44 Chicagské úmluvy o mezinárodním 

civilním letectví v roce 1944; 



4 

 

 

jimiž lze rozumět zájem na zajištění bezpečné mezinárodní letecké dopravy na jedné straně 

a ochranu základních lidských práv a svobod, jakými jsou především ochrana osobnosti, 

soukromí a důstojnosti na straně druhé. 
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1. Geneze protiprávních činů v oblasti civilního letectví  

1.1. Přehled historicky významných protiprávních činů proti civilnímu 

letectví a jejich vliv na právní regulaci do 9/11 
 

Absence ustanovení týkajících se ochrany civilního letectví před protiprávními činy 

je patrná již ze znění Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, jejíž tvůrci i přes svou snahu 

komplexně upravit základní otázky civilního letectví s jeho ochranou před akty sabotáže, 

únosu ani se zneužitím k teroristickým nebo jiným protiprávním činům v roce 1944 

nepočítali. Jednotlivé formy protiprávního jednání se proto následně staly předmětem vlastní 

právní úpravy na mezinárodní úrovni v souvislosti s tím, jak vznikala potřeba je právně 

regulovat z důvodů jejich intenzity a závažnosti jejich důsledků.  

Vůbec první zaznamenaný incident únosu letadla se datuje do roku 1931, kdy 

se peruánští povstalci zmocnili letadla za účelem šíření propagačních materiálů.
6
 První případ 

bombového útoku proti obchodnímu letounu se odehrál nedlouho poté, roku 1933, kdy došlo 

ke zničení Boeingu 247 společnosti United Airlines letícího z Clevelandu do Chicaga a ke 

smrti sedmi cestujících na palubě letadla, za nějž však následně nebyl nikdo trestně stíhán.
7
 

V době spáchání obou výše uvedených útoků neexistovala žádná opatření týkající 

se screeningu zavazadel ani cestujících v letecké dopravě a až do 70. let se na této skutečnosti 

nic nezměnilo.  

V průběhu let 1930 – 1960 sice byly zaznamenány i další případy protiprávních činů 

proti letecké dopravě, žádné z nich však nedosahovaly takové závažnosti a intenzity, aby 

vzbudily pozornost a zájem zákonodárců tuto oblast významněji regulovat. Protiprávní činy 

v oblasti civilního letectví sledovaly různorodé cíle, v nichž se nejčastěji zrcadlila snaha 

o únik před trestněprávními postihy v jedné zemi a útěk do jiné země. Za tím účelem 

docházelo mimo jiné k častým únosům letadel z USA do Mexika nebo na Kubu. Tomuto 

                                                 

 
6
 GUBAREV, O.. Secrets of Air Terrorism. Moskva, nakladatelství Veche, 2002, str. 11; 

7
 PRICE, Jeffrey, C., FORREST, Jeffrey, S.. Practical Aviation Security (Predicting and Preventing Future 

Threats). 2. vydání, Waltham, USA, Elsevier Inc., 2013, ISBN: 978-0-12-391419-4, str. 45; 
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druhu protiprávních zmocnění se letadel ale učinily přítrž bilaterální úmluvy uzavírané mezi 

dotčenými státy, jejichž věcná působnost se týkala extradice pachatelů trestných činů.
8
  

Počátkem moderního terorismu v civilním letectví tak, jak ho vnímáme dnes, 

můžeme rozumět až období 60. let, kdy došlo ke vzniku několika teroristických organizací. 

V roce 1968 unesli tři ozbrojení příslušníci Lidové fronty pro osvobození Palestiny obchodní 

letoun izraelské společnosti El Al na letu z Říma do Tel Avivu a výměnou za ušetření životů 

pasažérů a posádky požadovali osvobození a vydání příslušníků organizace, kteří byli 

v Izraeli vězněni.
9
 Ačkoliv se jednalo již o dvanáctý pokus únosu letadla v témže roce, tento 

útok byl kvalitativně odlišný co do obsahu a sledovaného cíle. Bylo to totiž vůbec poprvé, 

kdy došlo k únosu letadla za účelem vytvoření politického nátlaku a využití incidentu 

k propagandistickému sdělení celému mezinárodnímu společenství. Poprvé se tak naplno 

projevily důsledky únosu letadel spočívající ve způsobilosti takového činu přilákat pozornost 

mezinárodního společenství, a zviditelnit tak samotnou teroristickou organizaci včetně jejích 

cílů a učinit z důsledků její činnosti problém hodný globální pozornosti. Únosy letadel 

za výše uvedenými účely eskalovaly zejména v průběhu 60. a 70. let, kdy představovaly 

vůbec největší hrozbu civilnímu letectví, a to spolu s hrozbami použití výbušniny ve formě 

dynamitu.  

Nárůst případů použití plastické trhaviny byl zaznamenán až v 70. a 80. letech 

20. století, přičemž pachatelé protiprávních činů hřešili především na nedostatečnou 

připravenost provozovatelů letecké dopravy, kteří na tento nastupující trend nebyli připraveni, 

a tak i nadále používali tradiční bezpečnostní rámy a detektory kovu způsobilé detekovat 

pouze dynamit, nikoliv však plastickou trhavinu. V 80. letech proto došlo v návaznosti na 

stále frekventovanější případy protiprávních činů v oblasti civilního letectví k rozvoji nových 

bezpečnostních strategií. Dospělo se zároveň ke zjištění, že bezpečnost civilního letectví před 

protiprávními činy nelze vnímat jako individuální problém státu a že mezinárodní spolupráce 

je v této oblasti nanejvýš žádoucí. 

Spouštěčem implementace nových bezpečnostních strategií a uvědomělejšího 

přístupu k problematice letecké bezpečnosti celkově byla zejména exploze letadla 

Pan Am 103, které se zřítilo nad skotským městem Lockerbie dne 21. 12. 1988. Tento 
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incident vstoupil do historie jako tzv. aféra Lockerbie a její následné vyšetřování zdůraznilo 

několik nedostatků dosavadní zavedené praxe v oblasti letecké bezpečnosti.  

Tím hlavním byla nedostatečná kontrola zavazadel při jejich přesunu z jednoho 

letounu do druhého. Dotčenému letu 103 na trase Frankfurt-Londýn-Detroit totiž předcházel 

let z Malty do Frankfurtu, kde došlo k přeložení dříve odbavených zavazadel z jednoho 

letadla do druhého. Ačkoliv zavedená praxe již v té době vyžadovala ztotožnění zavazadla 

s konkrétním cestujícím na palubě letadla, tato zásada nebyla operujícím leteckým 

dopravcem, společností Pan American World Airways (dále jen „Pan Am“) dodržena, 

a do zavazadlového prostoru tak bylo uloženo zavazadlo obsahující plastickou trhavinu, jehož 

majitel na palubě letadla fyzicky chyběl. Výbuch letadla, který způsobil smrt všech 

cestujících na palubě a dalších 11 civilistů ve městě Lockerbie, měla na svědomí výbušnina 

SEMTEX československé výroby, která byla ukryta v kazetovém přehrávači uloženém 

v odbaveném zavazadle.  

Následné vyšetřování navíc odhalilo celou řadu dalších nedostatků, jejichž fatální 

důsledky mohly být realizací důslednějšího preventivního přístupu přinejmenším zmírněny. 

Problémem byla zejména nedostatečná spolupráce na úrovni institucionální, kdy sama 

společnost Pan Am již několik měsíců před samotným útokem věděla, že se v západním 

Německu pracuje na výrobě výbušniny, která má být použita proti některému z jejích 

obchodních letounů. Na začátku prosince roku 1988 totiž ambasáda USA v Helsinkách 

obdržela výhružku bombového útoku na blíže neurčený let společnosti Pan Am mezi 

Frankfurtem a USA, k němuž mělo dojít v následujících týdnech. Výhružka byla nadto tak 

detailní, že obsahovala i popis způsobu provedení útoku a specifikaci pachatelů. Finský 

národní dozorový orgán výhružku vyhodnotil jako planou a společnosti Pan Am i dalším 

americkým společnostem provozujícím leteckou dopravu bylo zasláno pouze varování 

vyzývající k vyšší obezřetnosti. Takovému způsobu vyhodnocení výhružky totiž svědčily 

statistiky z let 1970 až 1980, které uváděly, že z více než 10 000 případů do té doby 

evidovaných výhružek nebyla bomba při vyšetřování fakticky nikdy odhalena.
10

  

Příslušné orgány ale nevarovaly samotné cestující, což jim bylo následně ze strany 

pozůstalých vytýkáno. Otázka vhodnosti medializace výhružek adresovaných leteckým 
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dopravcům zůstává dodnes spornou. Na jedné straně stojí dlouhodobě zavedená praxe 

spočívající ve snaze zabránit jakémukoliv zpřístupnění výhružek veřejnosti,
11

 neboť 

ty v jejích očích vyvolávají zpravidla neopodstatněnou paniku vedoucí k hromadnému rušení 

letenek, což významným způsobem omezuje provoz ve vzdušném prostoru a vyvolává 

nepříznivé ekonomické důsledky. Takto popsaná situace navíc nahrává do karet samotným 

pachatelům protiprávních činů, protože výše uvedenými důsledky dosahují svých 

zamýšlených cílů.
12

 Na druhé straně ale potom stojí zajištění bezpečnosti provozu a ochrana 

života a zdraví cestujících a jejich oprávněný zájem na tom mít informace ohledně letu, 

kterého se účastní.  

Zájem subjektů podílejících se na ochraně civilního letectví před protiprávními činy 

na zajištění důvěrnosti informací obsahujících výhružky nebo potenciální hrozby lze 

považovat za ospravedlnitelný za předpokladu, že jsou zároveň poskytnuty dostatečné záruky 

způsobu zpracování informací, hrozeb, ale i osobních údajů o cestujících. To je podmíněno 

efektivní spoluprací nejen mezi státy, ale i jednotlivými subjekty, které se na zajišťování 

mezinárodní letecké dopravy podílí. K posílení institucionální spolupráce proto pravidelně 

vyzývají prakticky všechny mezinárodní organizace, jejichž působnost se  civilní letecké 

dopravy dotýká.   

1.2 Význam 9/11 na právní regulaci oblasti bezpečnosti civilního letectví 
 

K celkové revizi právní úpravy letecké bezpečnosti došlo až po 11. 9. 2001, 

kdy nastala zásadní změna v do té doby zažitém vzorci chování pachatelů teroristických činů. 

Letadlo přestalo být nástrojem sloužícím k vyjednávání a dosažení politických cílů 

za podmínky zachování jeho celistvosti a ušetření životů pasažérů na jeho palubě. V útocích 

z 11. září naopak letadlo samo představovalo zbraň sloužící k dosažení zamýšleného cíle, 

čímž došlo k nahrazení klasických zbraní, které v daný moment nebyly dostupné, jiným 

nástrojem. Útoky z 11. září tak představovaly skutečný mezník, který nastartoval celou řadu 

technologických, metodických, ale především legislativních opatření v oblasti zajištění 

bezpečnosti civilního letectví. Nepřipravenost Spojených států amerických totiž nastavila 

mezinárodnímu společenství zrcadlo zdůrazňující nedostatečnou odbornost, ale i 
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neodpovídající technickou připravenost jednotlivých států chránit civilní letectví před 

protiprávními činy. 

Samotný způsob provedení tohoto útoku vyvolal diskuze ohledně revize stávajícího 

mezinárodního smluvního režimu. Způsob, jakým k provedení útoku došlo, totiž nebylo 

možno subsumovat pod žádnou z platných mezinárodních smluv té doby. K provedení útoku 

totiž došlo kumulací zneužití letounu ke spáchání trestného činu, únosu letadla, ale i trestné 

činnosti na palubě letadla. V důsledku tohoto činu nadto vznikly i nezanedbatelné škody 

na zemi. Žádná z existujících mezinárodních smluv v sobě ale nezahrnovala všechna výše 

popsaná jednání spáchaná v rámci jediného útoku. Stejně tak žádná z existujících 

mezinárodních smluv neumožňovala trestně stíhat osoby, které se podílely na organizaci 

útoku, nebo ho jinak řídily. Podle znění mezinárodních smluv v roce 2001 nebyla zakotvena 

ani možnost stíhat nikoho jiného, než skutečného pachatele protiprávního činu, který dokonal 

jeho skutkovou podstatu. Z tohoto hlediska je třeba poukázat na skutečnost, že nově přijímané 

mnohostranné smlouvy týkající se boje proti terorismu umožňují stíhat i osoby podílející 

se na spáchání protiprávního činu, osoby, které ho organizují nebo řídí, či jinak přispějí k jeho 

spáchání. Tato ustanovení se objevují jak v Mezinárodní úmluvě o potlačování teroristických 

bombových útoků,
13

 tak i v Mezinárodní úmluvě o potlačování financování terorismu
14

 a stala 

se rovněž součástí Úmluvy o potlačování protiprávních činů souvisejících s mezinárodním 

civilním letectvím z roku 2010, o níž bude blíže pojednáno v bodě 3.7 této práce. 

Bezprostředně po útocích přijalo Shromáždění ICAO rezoluci A33-1
15

 obsahující 

Deklaraci týkající se zneužití civilního letounu coby nástroje k útoku a dalších teroristických 

útoků proti civilnímu letectví (Declaration on misuse of civil aircraft as weapons 

of destruction and other terrorist acts involving civil aviation) zdůrazňující nebytnost revize 

stávajících úmluv týkajících se bezpečnosti civilního letectví. Na jejím základě potom 

Sekretariát ICAO vyhotovil studii ohledně přijetí možných právních instrumentů, jakými 

vhodně aktualizovat existující smluvní režim.
16

 Zároveň Deklarace A33-1 vyzvala státy 
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16

 Rada ICAO - Working Paper C-WP/12851, Final Report Relating to the Secretariat Study Group on Aviation 

Security Conventions, ze dne 20. 2. 2007; 
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k poskytnutí finanční pomoci nebo k vyslání národních odborníků do organizace ICAO 

za účelem vytvoření mechanismu obrany civilního letectví před protiprávními činy.  

Vůdčí postavení v globální kampani proti terorismu však bezprostředně po útocích 

zaujala především Organizace spojených národů. Na útoky reagovala OSN ještě v roce 2001 

přijetím celkem tří rezolucí Rady bezpečnosti, a to konkrétně rezolucí č. 1368, 1373 a 1377.
17

 

OSN v nich přísně odsoudila jakékoliv činy, metody nebo i postupy terorismu a bez ohledu na 

jejich politické účely a jakékoliv další okolnosti je prohlásila za neospravedlnitelné. Rezoluce 

1373 dále ustavila Protiteroristický výbor OSN (Counter Terrorism Committee), jehož cílem 

je prevence terorismu a monitorování způsobu boje s terorismem v jednotlivých členských 

státech. V této rezoluci bylo dále potvrzeno právo státu na sebeobranu v souladu s čl. 51 

Charty OSN, což bylo v daném kontextu obzvláště významné, neboť stvrzením tohoto práva 

Rada bezpečnosti zajistila bezprostřední použitelnost takového ustanovení, ačkoliv ještě 

v době přijetí rezoluce 1373 nebylo ani samotné organizaci OSN známo, kdo útoky spáchal. 

Dalekosáhlé důsledky této rezoluce jsou patrné již z jejího znění, které v mnoha bodech 

odpovídá spíše textu mezinárodní úmluvy než do té doby tradičně přijímaných rezolucí OSN. 

Příkladem mohou být ustanovení týkající se uložení povinnosti států zdržet se jakékoliv 

pasivní i aktivní podpory terorismu, uložení povinnosti sledovat finanční toky a trestání 

finanční podpory teroristických organizací a uložení povinnosti států zmrazit účty napojené 

na teroristické organizace včetně jejich podporovatelů. Rezoluce 1373 se rovněž zabývala 

předáváním informací mezi subjekty podílejícími se na zajištění bezpečnosti v jednotlivých 

členských státech. Právě v tomto kontextu bude ještě o některých ustanoveních rezoluce 1373 

konkrétněji pojednáno v části 6 této práce, která pojednává o předběžném hodnocení 

cestujících. Stejně tak bude o významu činnosti organizace OSN v oblasti ochrany civilního 

letectví před protiprávními činy pojednáno v kapitole zabývající se vztahem organizací OSN 

a ICAO.  

Rada bezpečnosti i Valné shromáždění OSN následně opakovaně akcentovaly 

význam přistoupení států k existujícím mezinárodním smlouvám týkajícím se boje proti 

terorismu a vyzvaly státy k tomu, aby přijaly veškerá možná preventivní opatření, kterými 

bude možno útokům v budoucnu předejít. Státy jsou rovněž vyzývány k tomu, aby 
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spolupracovaly nejen spolu navzájem, ale i s generálním tajemníkem OSN a jinými 

mezivládními organizacemi tak, aby byla zajištěna dostatečná informovanost i technické 

zázemí pro země, které k existujícím smlouvám mají teprve přistoupit, nebo pro ty země, 

které mají některou část příloh Chicagské úmluvy implementovat do svých národních 

předpisů. 

1.3 Charakter protiprávních činů po 9/11 
 

Období 90. let lze zpětně z pohledu četnosti protiprávních činů v oblasti civilního 

letectví charakterizovat jako období relativního klidu, který ve veřejnosti vyvolal falešný 

pocit bezpečí. O to dynamičtější spád potom nabrala situace v letech následujících 

po teroristických útocích na New York a Washington. Snahy mezinárodního společenství 

se zaměřily na posílení spolupráce a na účinné a rychlé předávání informací mezi 

jednotlivými státy, zefektivnění a zkvalitnění screeningu cestujících a jejich kabinových i 

zapsaných zavazadel. Zavedení těchto opatření zpočátku vyvolalo mylné přesvědčení, že 

takový způsob kontroly je způsobilý zabránit veškerým hrozbám, kterým civilní letectví může 

potenciálně čelit.  

Důkazem vyvracejícím výše uvedenou domněnku byl případ Richarda Reida
18

 

cestujícího na letu č. 63 společnosti American Airlines z Paříže do Miami pouhé tři měsíce po 

útocích z 11. září, který byl přistižen na palubě letadla za letu při snaze zapálit sirku o jazyk 

své boty, v níž měl ukrytou plastickou trhavinu, která nebyla bezpečnostním rámem při 

kontrole odhalena. Při samotném pokusu odjištění bomby na dotčeném letu AA 63 byl Reid 

posádkou letadla zneškodněn a letadlo bezpečně přistálo na letišti v Bostonu, USA. Reid se 

přitom pokoušel nastoupit na tentýž let již o den dříve, ale k odbavení nebyl připuštěn 

z důvodu svého podezřelého chování. Reid měl občanství Velké Británie, jeho cestovní 

doklad byl vydán v Belgii, cestoval však pouze v jednom směru z Francie do USA, a to pouze 

s příručním zavazadlem. Nadto nebyl schopen při výslechu, jemuž byl pracovníky 

bezpečnostních složek letiště podroben, prokázat způsobilost finančního zajištění v cílové 

destinaci. Ačkoliv tedy představoval pro bezpečnostní pracovníky podezřelou osobu, byl jimi 

pouze vyslechnut, nebyl ale podroben bližšímu prohledání osobních věcí.  
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V rámci následného vyšetřování události byla zjištěna přítomnost plastické trhaviny 

a rozbušky v botě Richarda Reida, což vedlo k zavedení povinnosti zouvání bot cestujících na 

letištích v USA pro zvláštní účely separátního screeningu obuvi. Reid byl obviněn z terorismu 

a odsouzen na doživotí. Celý případ potom poukázal na dva významné aspekty zajištění 

bezpečnosti civilního letectví před protiprávními činy. Jedním z nich je výslech cestujícího 

za účelem odhadu potenciálního rizika, které představuje, druhým zjištěným problémem byla 

nedostatečná vybavenost scannerů na letištích, které nebyly s to odhalit moderní typy trhavin. 

Druhou zásadní událostí, která podnítila činnost legislativců v oblasti letecké 

bezpečnosti po útocích z 11. září 2001, bylo zneškodnění teroristického útoku, jenž měl být 

proveden explozí trhaviny v tekutém stavu převážené v plastové láhvi od nápoje na letišti 

Heathrow v Londýně v roce 2006. Na hrozbu, kterou skýtá převoz tekutin v příručních 

zavazadlech, reagovala nejprve organizace ICAO, která svolala zvláštní zasedání Rady dne 

17. 8. 2006, aby projednala nabízející se způsoby možné obrany proti nové formě ohrožení 

bezpečnosti letecké dopravy. Závěrem však bylo konstatováno, že v současnosti, stejně jako 

v blízké budoucnosti, se jako nejvhodnější řešení jeví použití klasických prostředků ochrany 

jako je detekční rám, vizuální kontrola, kontrola otevřením lahve a omezení množství tekutin 

v příručních zavazadlech.
19

 Součástí zprávy ze zasedání Rady ICAO
20

 jsou také praktické 

pokyny k provádění kontrol množství tekutin, gelů a aerosolů v příručních zavazadlech, které 

obsahují dnes již běžně fungující standardy jako je povinnost uložit tekutinu do plastového, 

průhledného a uzavíratelného sáčku, jenž nebude souhrnně obsahovat více než 1 litr tekutin, 

povinnost zbavit se jakékoliv lahve nebo nádoby s objemem větším než 100 ml, i když by 

byla naplněna jen částečně, a konečně také možnost států stanovit výjimky pro léky vydané na 

předpis, mateřské mléko, případně potraviny konzumované v rámci zvláštního dietologického 

opatření.
21

 Konkretizace výjimek zůstává potom na uvážení každého státu. 

V reakci na výše uvedený útok následně došlo na území členských států Evropské 

unie k přijetí přímo použitelného Nařízení Evropské komise č. 245/2013 o detekční kontrole 
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kapalin, aerosolů a gelů na letištích v členských státech Evropské unie,
22

 které reguluje 

přepravu tekutin, aerosolů a gelů v kabinových zavazadlech cestujících odlétajících z některé 

z členských zemí EU nebo přestupujících v nich. Jeho znění je co do omezení vztahujících 

se k přepravě tekutin mírnější, než původní opatření, k němuž bylo bezprostředně po útoku 

přistoupeno ve Velké Británii. To mělo daleko invazivnější povahu a zakazovalo cestování 

s příručními zavazadly obecně. Od tohoto záměru však bylo i na letištích ve Velké Británii 

upuštěno. 

Navzdory rychlé legislativní reakci na oba výše popsané případy zůstává otázkou 

možnost, ale i pravděpodobnost, budoucího uplatnění právní úpravy, jejíž věcná působnost 

tak úzce lpí na konkrétním jednání, k němuž došlo. Pokud by totiž na základě každého 

proběhlého útoku došlo k přijetí individuálního regulatorního opatření, vedla by taková 

situace nutně k nepřehlednosti celého normativního systému, přičemž jednotlivá opatření by 

se mohla v budoucnu překrývat, což by snadno mohlo znemožnit aplikovatelnost a faktické 

dodržování takových opatření. Odrazem preventivního přístupu by bylo spíše obšírněji 

formulované bezpečnostní opatření, které by bylo možno aplikovat na širší okruh 

potenciálních hrozeb. V ideálních podmínkách by potom státy mohly takto formulovaná 

opatření přizpůsobit vlastním potřebám na základě provedené analýzy rizik, která bude 

zohledňovat i další individuální aspekty daného státu, jako je například velikost jejich 

vnitrostátních letišť, počet přepravovaných cestujících a aktuální hrozby, přičemž tyto 

parametry se mohou stát od státu různit. 

Až relativně nedávno také došlo ke zdůraznění významu dalších metod a strategií 

vedoucích k zajištění bezpečností letecké dopravy jako je například ochrana perimetru, 

zvýšená kontrola vstupu do neveřejných částí letišť, detekce podezřelého chování 

nebo předběžné hodnocení cestujících. Pozornost se zaměřila také na zkvalitnění odbornosti 

personálu, který kontrolu na letišti vykonává.  

                                                 

 
22

 Nařízení Evropské komise č. 245/2013 ze dne 19. března 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 272/2009, 

pokud jde o detekční kontroly kapalin, aerosolů a gelů na letištích v členských státech Evropské unie; 
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2. Moderní trendy ve formování právního rámce ochrany 

civilního letectví před protiprávními činy 

2.1 Problém reaktivní povahy existujících právních nástrojů 
 

Ačkoliv se legislativní rámec letecké security systematicky vyvíjí a reaguje na nové 

podněty již od 60. let 20. století, k přijímání významnějších opatření dochází 

až v průběhu posledních dvou desetiletí. Do té doby byla oblast letecké bezpečnosti 

normotvůrci spíše opomíjena, což bylo dáno mimo jiné i dlouhodobým podfinancováním této 

oblasti. To ve svém důsledku vedlo k přijímání rozhodnutí na základě ekonomické výhodnosti 

na úkor efektivity.  

Letecká security navíc měla od svého počátku především reaktivní povahu. 

Formovala se tedy v zásadě ex post, coby reakce na již proběhlé útoky či již existující hrozby. 

Následná právní regulace však nemusí být nutně znakem nedostatečné ochrany civilního 

letectví před protiprávními činy, bude-li taková regulace zároveň dostatečně zohledňovat 

okruh potenciálních hrozeb vyplývajících z provedené analýzy rizik. Většina protiprávních 

jednání má totiž v zásadě opakující se charakter a jednání pachatelů protiprávních činů je tak 

do jisté míry neměnné, popřípadě alespoň z části vychází z již dříve zažitých a osvědčených 

vzorců chování, které se v průběhu času přizpůsobují nastaveným bezpečnostním 

mechanismům a zneužívají jejich nedostatky.  

Na současný stav letecké bezpečnosti má vliv stále ještě trvající dopad útoků 

z 11. září, stejně jako neustále rostoucí hrozba extremismu. Aktuální stav legislativy v oblasti 

bezpečnosti civilního letectví je však výsledkem několika faktorů, které jsou určující 

pro každou fázi jejího vývoje. Při tvorbě preventivních a ochranných opatření prakticky 

v jakékoliv právní oblasti je tedy třeba vyjít z předpokladu přímé úměrnosti mezi 

pravděpodobností uskutečnění útoku a hodnotou cíle tohoto útoku. Ačkoliv se daří některé 

hrozby mezinárodního terorismu postupně odstraňovat, nebo alespoň eliminovat, vznikají 

stále nové výzvy, metody a postupy, kterým musí obchodní letecká doprava čelit. Ať už se 

jedná o snahy vnášení zakázaných předmětů na palubu letadla, o hrozbu kybernetického útoku 

způsobilého ovlivnit navigační systémy, zneužití přenosných protiletadlových řízených střel 

(tzv. MANPADs, neboli man portable air-defense system), které představují hrozbu zejména 

v oblastech postižených regionálními konflikty pro zařízení pohybující se v nízké výšce, nebo 

protiprávní zacházení s bezpilotním letounem a možná srážka s ním (tzv. UAV, neboli 

unmanned aerial vehicle). 
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2.2 Přístup založený na riziku 
 

Celkovou podobu letecké security je třeba vytvářet přiléhavým vrstvením 

jednotlivých bezpečnostních opatření technického, organizačního a personálního charakteru, 

která budou zároveň v souladu s platnými normativními požadavky. Význam vrstvení 

jednotlivých bezpečnostních systémů za současné spolupráce jednotlivých složek, které se 

na zajištění bezpečnosti podílí, představuje proaktivní přístup ve vztahu k předjímání 

teroristické, ale i jiné protiprávní aktivity, a zvyšuje šance na eliminaci následků protiprávních 

činů.  

K těmto závěrům dospěla ve své závěrečné zprávě i národní vyšetřovací komise proti 

teroristickým útokům na USA,
23

 která byla zřízena za účelem provedení analýzy útoků 

z 11. září. Závěry vyšetřovací komise negativně hodnotily zejména restriktivní zaměření 

předběžného screeningu na pachatele bombového útoku namísto na únosce letadel, 

nedůsledné monitorování obsahu příručních zavazadel zejména s ohledem na možnost 

pronesení kapesních nožů na palubu letadla, stejně jako nedostatečnou kontrolu obsahu 

nákladu v oblasti nákladní dopravy a zavedenou praxi v letecké přepravě spočívající 

v nedostatečně důsledném zásahu proti únoscům letadel.
24

  

Přestože nelze s jistotou říci, že vrstvení bezpečnostních opatření je schopno 

veškerým protiprávním jednáním předejít a jejich výskyt zcela eliminovat, negativní následky 

takových činů může přinejmenším adekvátně zmírnit. Tímto směrem se proto ubírá i činnost 

organizace ICAO při formulaci Annexů Chicagské úmluvy, které jsou tvořeny mezinárodními 

standardy a doporučenými postupy označovanými souhrnně jako SARPS (International 

Standards and Recommended Practises) a které zároveň představují flexibilní způsob reakce 

na nově vznikající hrozby.  

Organizace ICAO v minulosti opakovaně vyzývala ke změně stávající reaktivního 

přístupu na přístup založený na riziku. Úspěšnou realizaci přístupu založeného na riziku 

zaručuje především pečlivá práce s informacemi, včetně osobních údajů o cestujících, a jejich 

efektivní předávání mezi jednotlivými bezpečnostními složkami a potažmo i státy navzájem.  

                                                 

 
23

 Národní vyšetřovací komise proti teroristickým útokům na USA; The 9/11 Commission Report, 

US Government Printing Office, Washington DC, dostupné z: https://www.9-11commission.gov/, 27. 2. 2018; 
24

 ELIAS, Bart. Aviation Security-Related Findings and Recommendations of the 9/11 Commission. 

aktualizováno dne 30. 3. 2005, CRS zpráva pro Kongres, dostupné z: 

https://fas.org/sgp/crs/homesec/RL32541.pdf, str. 1, ze dne 7. 11. 2017; 

https://www.9-11commission.gov/
https://fas.org/sgp/crs/homesec/RL32541.pdf
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Vedle práce s informacemi je druhým základním parametrem přístupu založeného na 

riziku provádění analýzy rizik na vnitrostátní úrovni, pro jejíž vyhotovení je zpracování 

informací rovněž klíčové. Analýza rizik musí nutně reflektovat aktuální a reálné hrozby, 

kterým stát, případně konkrétní subjekt podílející se na ochraně civilního letectví před 

protiprávními činy, čelí. Vzhledem k významu civilního letectví pro světovou ekonomiku je 

možno prakticky jakoukoliv součást infrastruktury letecké dopravy, jako jsou zejména 

prostory letiště, letadla samotná, ale i řídící věže nebo navigační centra, považovat za cenný 

cíl. Prováděná analýza rizik tak musí kromě klasických způsobů provedení útoku zohledňovat 

i nové, moderní trendy protiprávní činnosti. 

Organizace ICAO se na implementaci přístupu založeném na riziku aktivně podílí 

zejména tím, že vydává globální zprávu hodnotící existující rizika v letecké dopravě (tzv. Risk 

Context Statement, RCS). Jejím obsahem je identifikace potenciálních rizik ve vztahu 

k přepravě osob, zavazadel, nákladu nebo pošty, a to především s ohledem na potenciální 

teroristické hrozby, jejichž generalizovaný výčet tato zpráva obsahuje. Jednotlivým státům 

potom Risk Context Statement slouží především jako vodítko při vytváření jejich vlastního 

posouzení rizik v letecké přepravě. Státy tak přizpůsobují tento výčet potenciálních hrozeb 

vlastnímu prostředí a hrozbám, jimž čelí s ohledem na jejich vlastní bezpečnostní situaci, 

zavedené postupy a individuální ekonomickou a technologickou vyspělost. Účelem Risk 

Context Statement je především snaha o pomoc jednotlivým členským státům 

při implementaci opatření přijímaných organizací ICAO do vnitrostátních bezpečnostních 

programů, nikoliv jejich kontrola nebo sankcionování.  

Členské státy jsou na základě Risk Context Statement vyzvány k tomu, aby provedly 

důslednou analýzu obsahující všechny možné formy, v nichž může útok na území daného 

státu proběhnout. Státy by měly identifikovat způsob a metodu provedení útoku a hodnotu 

cíle. Dále je třeba zvážit pravděpodobnost takového útoku a následky, které jeho provedení 

může mít. Následky je třeba rozumět jakékoliv ekonomické, politické, sociologické dopady 

a přirozeně i možnou újmu na životech a zdraví civilistů.  Na základě způsobu, metody 

provedení útoku a hodnoty cíle je potom třeba vyhodnotit úroveň stávajících opatření a zjistit 

potenciální slabiny existujících legislativních nebo technických norem a případně nedostatky 

vyplývající z neodpovídající implementace SARPS. 
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2.3 Terorismus a jiné moderní hrozby  
 

Cílem této práce je komplexně zmapovat právní regulaci protiprávních činů v oblasti 

civilního letectví jako jsou únosy letadel, braní rukojmí, vnášení zakázaných předmětů 

do neveřejné části letiště a na palubu letadla, úmyslné zničení letadla nebo jiná jednání 

způsobilá ohrozit bezpečnost letadla za letu nebo na zemi. Důraz je ovšem kladen z důvodu 

své aktuální závažnosti především na problematiku terorismu jakožto sociálně-politického 

fenoménu násilí, jež způsobuje fatální politické, ale i ekonomické důsledky.  

Oblast mezinárodní letecké dopravy lze v kontextu mezinárodního smluvního práva 

hodnotit jako oblast relativně hojně regulovanou. Celou řadu protiprávních jednání 

v mezinárodní letecké dopravě tak lze podřadit pod některou z existujících mezinárodních 

smluv, byť toto tvrzení neplatí absolutně. Jedním z dlouhodobých nedostatků mezinárodní 

právní úpravy v otázkách bezpečnosti však zůstává absence univerzálního smluvního nástroje 

zabývajícího se výlučně terorismem. Důvodem, pro který snahy mezinárodního společenství 

o přijetí jednotné právní úpravy terorismu na mezinárodní úrovni dosud selhávaly, je 

především dlouhodobá neschopnost států dosáhnout konsensu ohledně závazné definice 

terorismu jako takového. Proto se snahy mezinárodního společenství zaměřily spíše na dílčí 

problémy s terorismem související. Pro oblast letecké security nepředstavuje absence 

univerzální mezinárodní smlouvy zásadní problém, což je dáno relativně hojnou smluvní 

regulací dílčích aspektů ochrany civilního letectví před protiprávními činy, které zahrnují jak 

činy teroristické, tak i jiné, protiprávní činy. Přesto by však přijetí univerzální mezinárodní 

smlouvy proti terorismu bylo vítaným krokem, a to zejména z hlediska možnosti spáchání 

teroristických činů v budoucnosti způsobem, který nebude možno subsumovat pod žádnou 

z platných mezinárodních smluv. Existence mezinárodní smlouvy proti terorismu by zároveň 

předcházela množení smluvních nástrojů v oblasti letecké security, a jednotlivé organizace by 

se tak mohly více soustředit na zefektivnění vymahatelnosti jimi přijímaných opatření 

namísto leckdy komplikovaného a zdlouhavého sjednávání textu mezinárodní smlouvy.  

Terorismus v civilním letectví ohrožuje jednak globální bezpečnost, jednak lokální 

ekonomiku, která v závislosti na svém významu může ovlivnit i stabilitu trhů na globální 

úrovni. Snaha vymýtit terorismus prostřednictvím přímých vojenských zásahů, případně 

prostřednictvím hrozeb mezinárodních sankcí na mezinárodním poli, dosud přinášela pouze 

dílčí výsledky. Hledání způsobu, jak pachatele od spáchání teroristického činu odradit, je 

komplikováno zejména odhodláním pachatelů dostát naplnění svých cílů a často také 
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nepředvídatelností jeho jednání. Nepředvídatelnost jednání pachatelů se potom násobí 

v případech samostatných bojovníků nebo sympatizantů s teroristickou organizací, kteří na ni 

ovšem nejsou přímo napojeni. Ochotou sebeobětování demonstrují pachatelé teroristických 

činů příklad hodný následování, a proto dobrovolná smrt jednoho z nich podněcuje loajalitu 

a obdiv ostatních, což celkové vymýcení terorismu významně komplikuje.  

Statistiky dopadů mezinárodního terorismu prochází v posledních letech jistými 

změnami. Ještě v roce 2008 bylo celosvětově monitorováno snížení celkového počtu 

incidentů s významným mezinárodním dopadem, přičemž tento počet systematicky klesal již 

od roku 1987, kdy množství incidentů dosáhlo svého vrcholu.
25

 Ke snížení celkového počtu 

teroristických činů výrazně napomohla i mezinárodní spolupráce v této oblasti, a to 

i navzdory tomu, že efektivita některých smluv v dané oblasti byla relativně nízká. 

V protiváze tomu figuroval druhý trend spočívající ve stoupajícím počtu obětí teroristických 

činů. V současnosti se však výše uvedené trendy významně posunuly. Počet obětí činů 

souvisejících s terorismem druhý rok po sobě klesá, nicméně roste počet států, které 

se s problematikou terorismu potýkají.
26

 Vzhledem ke globálnímu charakteru mezinárodní 

letecké dopravy tak úměrně s těmito statistikami roste i celková závažnost bezpečnostní 

situace v této oblasti.  

Za účelem zajištění skutečně efektivní úrovně ochrany civilního letectví je třeba 

posilovat spolupráci jednotlivých států, stejně jako všech jednotek, které se na zajištění 

bezpečnosti přímo na letišti podílí, ať už jsou to provozovatelé letecké dopravy, provozovatel 

a vlastník letiště, ale i orgány státní moci. Většina teroristických činů totiž z hlediska analýzy 

jednání pachatelů probíhá metodou „nejmenšího odporu“, tedy způsobem vycházejícím 

z jednoduchých a zažitých vzorců chování a postupů, kdy se pachatel teroristického činu snaží 

využít mezer v bezpečnostním zabezpečení jednotlivých složek letecké infrastruktury, 

a proniknout blíže k dosažení svého cíle bez většího úsilí tak, aby na sebe neupoutal 

pozornost ostrahy. Předchozí osvědčená zkušenost ve způsobu provedení útoku zvyšuje šance 

na úspěšné dokonání činu, a přílišná tvůrčí rozmanitost z hlediska způsobu provedení útoku 

                                                 

 
25

 SWEET, Kathleen. Aviation and Airport Security: Terrorism and Safety Concerns. 2. vydání, Londýn, CRC 

Press, 2008, ISBN 9781420088168, str. 38; 
26

 Global Peace Index 2017, Institute for Economics and Peace, dostupné z: 

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/06/GPI17-Report.pdf, ze dne 4. 3. 2018; 

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/06/GPI17-Report.pdf
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tak není pachatelům teroristických činů vlastní.
27

 Každý incident, který leteckou bezpečnost 

jakýmkoliv způsobem ohrožuje, by však měl být důkladně prošetřen a měla by být 

vyhodnocena rizika, která z daného incidentu vyplývají pro konkrétní stát, letiště, ale i pro 

konkrétního dopravce. Rizikovost protiprávního jednání je různorodá a může odlišným 

způsobem dopadat na různé subjekty i prostory v závislosti na rozmanitých geopolitických 

faktorech. Do 9/11 byl za oblast security odpovědný téměř výlučně pouze provozovatel letu. 

Státní orgány bezpečnost regulovaly, do samotného procesu screeningu osob ani zavazadel 

ovšem zapojeny nebyly.
28

 

Udržování míru a bezpečnosti je jedním ze základních cílů OSN definovaných již 

v Chartě OSN, která v čl. 1 uvádí, že cílem OSN je „vykonávat účinná kolektivní opatření, 

aby se předešlo a odstranilo ohrožení míru a byly potlačeny útočné činy nebo jiná porušení 

míru.“ V tomto kontextu je proto nutno vykládat také závazek státu vyplývající 

z mezinárodního práva podílet se na zajištění ochrany státu a jeho obyvatel 

před teroristickými útoky.
29

 Aktuálními hrozbami, které mají vliv na plynulost leteckého 

provozu, se OSN intenzivně zabývá zejména uplatňováním globální strategie v boji proti 

terorismu, která byla přijata již v roce 2006, a která je pravidelně ve dvouletých intervalech 

revidována Valným shromážděním OSN. S ohledem na bezpečnost letecké dopravy 

před hrozbami terorismu hraje významnou roli přijímání rezolucí a rozhodnutí jejích orgánů. 

Kromě výše zmíněných rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1368, 1373 a 1377 stojí v této 

souvislosti za zmínku také nedávné přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2341 z roku 

2017 označené jako Hrozby mezinárodnímu míru a bezpečnosti způsobené teroristickými 

akty,
30

 která zdůrazňuje zejména význam sdílení informací a předávání údajů a zohledňuje 

také spolupráci mezi jednotlivými subjekty v otázkách ochrany kritické infrastruktury, jejíž 

narušení může mít v oblasti letecké dopravy nedozírné následky. 

                                                 

 
27

 Čerpáno z online kurzu Terrorism and Counterterrorism, pořádaného Georgetown University, v kapitole 

Tactics and Technology Use, po registraci dostupné z www.edx.org, ze dne 3. 3. 2018; 
28

 Srov. k centralizaci a decentralizaci pravomocí v rámci realizace bezpečnostních opatření a zejm. screeningu 

na letišti. TYLER, S. L., Airport Security: Passenger Screeening and Governance Post – 9/11. Pittsburgh, USA, 

RoseDog Books, 2017, ISBN: 978-4809-7511-8, str. 11 a násl.; 
29

 TRAVALIO, Greg; ALTENBURG, John. Terrorism, State Responsibility, And The Use Of Military Force. 

Chicago Journal of International Law, 4. vydání, 2003, č. 1, článek č. 9, dostupné z: 

https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.cz/&httpsredir=1&article

=1198&context=cjil, str. 100, ze dne 27. 2. 2018; 
30

 Rezoluce Rady bezpečnosti OSN, S/RES/2341 přijatá dne 13. 2. 2017; 

http://www.edx.org/
https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.cz/&httpsredir=1&article=1198&context=cjil
https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.cz/&httpsredir=1&article=1198&context=cjil
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2.4 Kybernetický terorismus jako moderní hrozba pro civilní letectví 
 

Kybernetický prostor, který v době svého vzniku symbolizoval něco zcela 

ojedinělého, se během několika let vyvinul v nenahraditelný fenomén dnešní doby. 

Podobným vývojem prošla od svého vzniku i mezinárodní letecká přeprava. V obou 

případech se navíc jedná o nástroje umožňující symbolicky sbližovat svět v době míru, ovšem 

s potenciálem prohlubovat jeho rozdělení v době neklidu. V tomto duchu popisuje význam 

mezinárodní letecké dopravy i preambule Chicagské úmluvy, když stanoví, že „budoucí 

rozvoj mezinárodního civilního letectví může přispět k vytvoření a zachování přátelství a 

porozumění mezi národy a lidstvem, zatímco jeho zneužití může ohrozit obecnou bezpečnost.“  

Bezporuchovost a obranyschopnost technologické infrastruktury jsou pro bezpečnost 

civilního letectví klíčové. Digitální technologie totiž významnou měrou podporují chod 

letiště, ať už se jedná o pozemní odbavení zavazadel (ground handling), systémy zobrazující 

přílety a odlety v odletových halách, stejně jako informační a komunikační technologie 

umožňující řízení letového provozu. Narušení informační infrastruktury s sebou nadto nese 

vysokou míru rizika neoprávněného přístupu k osobním údajům fyzických osob v souvislosti 

s jejich rozsáhlým zpracováním v rámci předběžného hodnocení cestujících nebo případného 

profilování, stejně jako riziko neoprávněného přístupu k osobním údajům zaměstnanců letiště, 

leteckých dopravců nebo jiných subjektů podílejících se na chodu letecké dopravy.  

Kybernetický terorismus navíc skýtá výhodu anonymity pachatele a s tím související 

komplikace v procesu jeho odhalování a dokazování v rámci případného řízení. Mnohdy 

nevyjasněné zůstávají i některé otázky ohledně jurisdikce, náhrady občanskoprávní škody 

nebo problematika místní příslušnosti orgánů v případě trestněprávního postihu. Kybernetický 

terorismus může ovlivnit společensko-politickou situaci s různou intenzitou a v různorodé 

podobě od bránění přístupu, šíření dezinformace přes psychologický nátlak až po manipulaci 

zájmu médií na potenciální hrozby, což je způsobilé narušit chod letiště a činnost leteckých 

dopravců. Neochota cestujících využít v důsledku této hrozby leteckou dopravu má rovněž 

negativní ekonomické dopady. V té nejzávažnější podobě může potom kybernetický 

terorismus ve svém konečném důsledku zapříčinit ztráty na lidských životech, stejně jako 

materiální škody na letounech a v prostorách letiště.  

V minulosti již bylo zaznamenáno několik útoků na kritickou informační 

infrastrukturu, přičemž tím vůbec prvním bylo odepření systému služby (denial of service) 

internetových stránek Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA) v USA, kterým 

došlo k útoku na jeho operační systémy. V roce 2013 potom byly zaznamenány další útoky na 
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infrastrukturu letiště Ataturk International Airport a Sabiha Gokcen Airport v Istanbulu, kdy 

došlo k útoku na systém pasové kontroly v odletové hale. V roce 2015 došlo k hackerskému 

útoku na počítačové systémy společnosti leteckého dopravce LOT Polish Airlines, což vedlo 

k uzemnění deseti letounů a zpoždění dvanácti dalších. Ve výsledku tak několikaminutovým 

hackerským útokem bylo postiženo více než 1500 cestujících.
31

 

Definice kybernetického terorismu není v mezinárodním prostředí jednotně 

zakotvena, a jednotlivé státy tak přijímají své vlastní pojetí a svoje vlastní strategie v boji 

proti němu. Kybernetický terorismus není totéž jako kybernetická kriminalita, někdy 

označovaná rovněž jako informační nebo počítačová kriminalita. Kybernetická kriminalita je 

označením protiprávní činnosti postihované dle národních právních předpisů.
32

 Naproti tomu 

kybernetický terorismus může být zjednodušeně definován jako „teroristická aktivita, jejímž 

cílem útoku, použitým prostředkem nebo prostředníkem je kybernetický prostor.“
33

  

Kybernetický terorismus, obdobně jako kybernetická kriminalita jsou jednáním 

směřujícím proti civilnímu letectví a spadají do kategorie neoprávněného zasahování 

do civilní letecké dopravy, která je na mezinárodní úrovni regulována především v Tokijské 

úmluvě z roku 1963, Haagské úmluvě z roku 1970 a Montrealské úmluvě z roku 1971. Žádná 

z těchto úmluv se přesto o protiprávním činu v podobě neoprávněného kybernetického zásahu 

nebo vměšování se do informační infrastruktury ve svém původním znění přímo ani nepřímo 

nezmiňuje. Snaha o právní regulaci tzv. kybernetické války v oblasti civilního letectví byla 

poprvé obsažena až v Úmluvě o potlačování protiprávních činů souvisejících s mezinárodním 

civilním letectvím
34

 z roku 2010 (tzv. Pekingská úmluva), která vůbec poprvé kriminalizuje 

útok na informační infrastrukturu v čl. 1, odst. 1, písm. d). Útoku na informační infrastrukturu 

se dopustí ten, „kdo zničí nebo poškodí zařízení sloužící řízení leteckého provozu nebo 

zasahuje do jejich provozu, jestliže kterýkoli takový čin může ohrozit bezpečnost letadel za 

letu.“ Otázkou v daném případě zůstává, proč byla skutková podstata omezena pouze na 

případy, kdy dojde k ohrožení bezpečnosti letadel za letu a nezohledňuje tak například situaci, 

                                                 

 
31

 ABEYRATNE, Ruwantissa. Aviation Cyber Security: A Constructive Look at the Work of ICAO. Air and 

Space Law, vydání 1, 2016, (online), po registraci dostupné z: www.kluweronline.com, str. 33, ze dne  

20. 2. 2018; 
32

 Aktuální vnitrostátní právní úprava České republiky obsažená v zákoně č. 140/1961 Sb., trestní zákon, 

implementuje znění Úmluvy o počítačové kriminalitě sjednané na půdě Rady Evropy v roce 2001; 
33

 Takto je kybernetický terorismus definován Ministerstvem vnitra na stránkách www.mvcr, dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/clanek/kyberneticky-terorismus-kyberterorismus.aspx, 18. 2. 2018; 
34

 Úmluva o potlačování protiprávních činů souvisejících s mezinárodním civilním letectvím, podepsaná dne 

23. 11. 2011 v Montrealu; 

http://www.kluweronline.com/
http://www.mvcr/
http://www.mvcr.cz/clanek/kyberneticky-terorismus-kyberterorismus.aspx
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kdy by vlivem protiprávního narušení komunikačního signálu mezi řídící věží a letadly došlo 

ke srážce letounů na zemi v případech, kdy jsou již dveře jednoho letounu po přistání 

otevřené a jeho cestující pouze čekají na vystoupení. V takovém případě by se totiž nejednalo 

o letadlo za letu a Pekingská úmluva by se na daný případ nevztahovala.
35

 Ustanovení 

čl. 1, odst. 1, písm. d) Pekingské úmluvy nebylo možné aplikovat ani na výše uvedený útok 

na letecké dopravce LOT Polish Airlines. Přesto je však samotné zakomponování tohoto 

ustanovení do textu mezinárodní smlouvy projevem snahy o reflexi aktuálních trendů 

v oblasti bezpečnosti civilního letectví.  

I přes absenci jednotné úpravy kybernetického terorismu na mezinárodní úrovni, lze 

pozitivně hodnotit alespoň jednomyslné přijetí Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2341 z roku 

2017, kterou byla problematika ochrany kritické informační infrastruktury v souvislosti 

s hrozbou mezinárodního terorismu vůbec poprvé přímo upravena na půdě OSN. Tato 

rezoluce vyzývá státy k co nejužší spolupráci ohledně předávání informací a sdílení 

zavedených praktik a postupů, identifikaci informační infrastruktury, ale zároveň akcentuje 

význam vnitrostátní právní úpravy, která musí stanovit přísné tresty za nezákonné zasahování 

do informační infrastruktury. Každý stát je totiž odpovědný za úroveň zabezpečení své vlastní 

kritické infrastruktury. Vzhledem k tomu, že kybernetický terorismus představuje problém 

globálního charakteru, jeví se tedy jako žádoucí navrhnout alespoň rámcovou úpravu tohoto 

problému na mezinárodní úrovni tak, aby regulatorní opatření přijímaná na regionální 

a vnitrostátní úrovni mohla z této rámcové úpravy čerpat a přizpůsobovat je svému prostředí 

a aktuálním potřebám. Z hlediska mezinárodněprávní úpravy kybernetického terorismu 

v letecké dopravě však v současnosti vedle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2341 existují 

pouze dva doporučené postupy organizace ICAO, rezoluce Shromáždění ICAO A-39 a Akční 

plán v oblasti kybernetické bezpečnosti, který na rezoluci Shromáždění navazuje. 

Doporučené postupy byly přijaty Radou ICAO v roce 2014 a jsou obsaženy 

v Annexu 17 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví. Tyto doporučené postupy vyzývají 

státy k zajištění přijetí vhodných opatření za účelem ochrany kritických informací a systémů 

komunikačních technologií zjištěných na základě hodnocení rizik provedených příslušnými 
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 ABEYRATNE, Ruwantissa. The Beijing Convention of 2010: An Important Milestone in the Annals of 

Aviation Security. Air and Space Law, vydání 3, 2011, (online), po registraci dostupné z: 
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národními orgány.
36

 Obsahem doporučených postupů byl zároveň apel na státy, aby dohlížely 

na plnění povinnosti subjektů podílejících se na prosazování bezpečnosti civilního letectví 

identifikovat kritickou informační strukturu a systémy komunikačních technologií včetně 

monitoringu výhružek a jiných slabin a rozvoje preventivních ochranných opatření. Jakákoliv 

opatření přijímaná těmito subjekty potom musí být v souladu s preventivním přístupem 

security by design. Doporučené postupy však neukládají státům žádnou vymahatelnou 

povinnost, jejíž nesplnění by bylo jakkoliv sankcionováno, a mají tudíž především 

doporučující charakter.  

Organizace ICAO s vědomím povinnosti reagovat na nově se formující trend 

protiprávního jednání v mezinárodní letecké dopravě přijala také rezoluci Shromáždění A-39 

ohledně kybernetické bezpečnosti
37

 a na ní dále navazující Akční plán v oblasti kybernetické 

bezpečnosti.  

Rezoluce A-39 předně vyzývá státy k provádění samostatné analýzy rizik pro oblast 

kybernetické bezpečnosti a k identifikaci kritické informační infrastruktury, která musí být 

za účelem bezpečného provozu letecké dopravy za všech okolností chráněna. Rezoluce A-39 

dále klade důraz na spolupráci ohledně informovanosti jednotlivých složek, které se 

na zajištění bezpečnosti letecké dopravy podílí, protože úplná a pravdivá informace je klíčová 

pro řádnou činnost zpravodajských služeb, ale i jiných bezpečnostních složek, a jakékoliv 

prolomení bezpečnostní vrstvy lze do jisté míry vnímat jako jejich selhání vyplývající 

z nedůsledné práce s informacemi. Rezoluce dále vybízí státy k vyšší aktivitě 

na mezinárodním poli a zdůrazňuje jejich podíl na budoucím přijímání a implementaci 

mezinárodních standardů, strategií a postupů za účelem zajištění kybernetické bezpečnosti. 

Rezoluce A-39 dále zdůrazňuje význam stanovení sankcí za protiprávní činnost, která 

ohrožuje bezpečnost civilní letecké dopravy zneužitím slabin kybernetické infrastruktury. 

Také Evropská unie usilovala o přijetí jednotného standardu kybernetické 

bezpečnosti a o harmonizaci právní úpravy členských států na regionální úrovni přijetím 

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148, o opatřeních k zajištění vysoké 

společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii. Většina ustanovení směrnice 

byla však již v době jejího přijetí na území České republiky platná a účinná, neboť jsou 
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 Citováno výše, pozn. č. 31 (ABEYRATNE, 2016), str. 34; 
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 Assembly Resolution A39-WP/17, EX/5, Kybernetická bezpečnosti v civilní letecké dopravě, Agenda Letecké 
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obsažena v zákoně č. 181/2004 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících 

zákonů. Zákon o kybernetické bezpečnosti transponuje do vnitrostátní právní úpravy rovněž 

požadavky uvedené v rezoluci Shromáždění ICAO. V souvislosti s vnitrostátní právní 

úpravou týkající se bezpečnosti kybernetického prostoru lze říci, že Česká republika 

reagovala na potenciální kybernetické hrozby v porovnání s ostatními členskými státy 

Evropské unie včas. V současné době je nadto projednávána také prováděcí vyhláška 

o kybernetické bezpečnosti, která znění zákona dále rozvádí.
38

  

Akční plán, který podepsali představitelé mezinárodních organizací a institucí 

sdružujících subjekty podílející se na chodu letiště,
39

 dále rozvíjí požadavky uvedené 

v rezoluci Shromáždění ICAO A-39 tím, že stanoví cíle a časové horizonty,
40

 během nichž má 

dojít k jejich realizaci. Cíle proklamované Akčním plánem zahrnují především rozvoj 

povědomí ohledně kybernetických hrozeb a rizik, sdílení posouzení rizik, zajištění souladu 

ohledně používaného jazyka a terminologie a propagaci spolupráce mezi státy za účelem 

vytváření strategií, politik a plánů.  

Organizace ICAO čelí v poslední době tlaku odborné veřejnosti volající po zaměření 

pozornosti na detailnější regulaci oblasti kybernetické bezpečnosti. Oběma dokumentům 

organizace ICAO, rezoluci A-39 a Akčnímu plánu, včetně dvou doporučených postupů, které 

nadto nejsou pro státy právně závazné, je opakovaně vytýkáno, že nejsou odpovídajícím 

nástrojem, jenž by plnil jakoukoliv preventivní nebo represivní funkci. Z formulace 

dokumentů je zřejmé, že se jedná spíše o jakési manifesty proklamující společné cíle a cestu, 

kterou by se mezinárodní společenství, jednotlivé státy a subjekty podílející se na chodu 

mezinárodní letecké dopravy, měly ubírat.  

Organizace ICAO má poměrně široké pole působnosti z hlediska právní úpravy 

dílčích oblastí letecké security, jejichž společenská závažnost a bezpečnostní situace 

to vyžaduje. Součástí Annexu 17 ICAO by se tak v budoucnu mohly stát nejen doporučené 

postupy, ale i mezinárodní standardy, které budou regulovat zajištění kybernetické 

bezpečnosti. Organizace ICAO za tímto účelem může zaměřit svoji pozornost na stanovení 
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 Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, 

náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat předložena k připomínkám Národním 

úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost, ke dni 20. 2. 2018; 
39

 Organizace ICAO, IATA, ACI (Airport Council International), CANSO (Civil Air Navigation Services 

Organization);  
40

 Akční plán obsahuje tři časové bloky, pro které stanoví dosažitelné cíle, přičemž dlouhodobé cíle končí 

osmnáctým měsícem; 
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jednotných postupů zabezpečení signálů řízení letového provozu, šifrování dat a informací 

v informačních systémech nebo určením techniky provádění monitoringu. Tím může 

napomoci k vytvoření základních pilířů právního rámce kybernetické bezpečnosti, které 

budou svým charakterem odpovídat například již existujícímu právnímu rámci jiných 

rizikových oblastí letecké security, obdobně jako je tomu například v oblasti screeningu osob 

a zavazadel.  

Organizace ICAO by také de lege ferenda měla zaměřit svoje snahy na personální, 

technickou, ale i finanční podporu států, institucí a jednotlivých orgánů při vytváření 

a především implementaci těchto opatření, neboť právě to jsou subjekty, které bezpečnost 

a bezporuchovost systémů realizují, a to i s ohledem na vlastní ekonomické zájmy. Vzhledem 

k tomu, že kybernetický terorismus stírá význam zeměpisných hranic, je spolupráce států, 

ale i leteckých dopravců, kteří vytváří různorodá více či méně formální spojenectví a 

partnerství, v této oblasti více než žádoucí, a to za účelem harmonizace postupů, které budou 

prosaditelné, aplikovatelné a srozumitelné pro všechny státní i nestátní subjekty. 

V boji proti kybernetickému terorismu tak vystupují i další mezinárodní organizace, 

které usilují o zvýšení povědomí a umožnění efektivního sdílení informací na regionální 

i mezinárodní úrovni. Jedná se především o iniciativy v rámci Evropské unie, organizace 

EASA nebo také IATA. Pod záštitou těchto organizací se tak konají různorodé konference,
41

 

summity
42

 nebo workshopy, které se problematikou ochrany informačních technologií před 

protiprávními činy zabývají. Evropská agentura pro bezpečnost civilního letectví také plánuje 

zřídit Evropské centrum pro kybernetickou bezpečnost v letectví (ECSA), která bude 

propagovat a aktivovat oběh informací a jejich efektivní předávání mezi jednotlivými 

subjekty, a měla by tak sloužit do budoucna jako základní platforma pro sdílení informací, 

slabin, událostí a incidentů v kybernetickém prostoru.
43

  

Pominout nelze ani zájem na zajištění bezpečnosti kybernetického prostoru, jenž je 

uplatňován spojenci Severoatlantické aliance (NATO) v rámci kolektivní obrany. Jednotlivé 

členské státy jsou tak povinny budovat a posilovat bezpečnost významných národních sítí a 

informační infrastruktury proti případným kybernetickým útokům i v rámci této organizace.  

                                                 

 
41

 např. High Level Conference on Cybersecurity in Civil Aviation pořádaná v Krakově pod záštitou organizace 

EASA v roce 2017; 
42

 např. ICAO Cyber Summit and Exhibition – Making Sense of Cyber – security, safety, resilience, summit 

pořádaný v Dubaji v roce 2017; 
43

 ICAO Journal. ICAO Cybersecurity Summit Issues Dubai Declaration. Vol. 72, č. 3 z roku 2017, str. 7 
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Výzkumná a tréninková zařízení NATO v minulosti opakovaně organizovala 

bezpečnostní cvičení ověřující funkčnost kybernetické bezpečnosti. Za součinnosti 

Ministerstva obrany a Ministerstva dopravy se dvou různých cvičení v průběhu roku 2015 

účastnilo také Řízení letového provozu spolu s dalšími subjekty podílejícími se na 

bezpečnosti civilního letectví na úrovni státní i nestátní. Probíhala cvičení technické povahy 

(NATO CMX 2016) a netechnické povahy (CC15 II). Předmětem cvičení NATO CMX 2016 

bylo zejména testování, přezkušování a konzultace ohledně dodržování postupů vyplývajících 

ze zákona o kybernetické bezpečnosti a požadavků Ministerstva dopravy. V rámci cvičení 

bylo testováno provádění hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu v informačním 

systému Řízení letového provozu, zpětná vazba na kybernetický bezpečnostní incident a 

vyhlášení stavu kybernetického nebezpečí ze strany Národního bezpečnostního úřadu.
44

 

Ministerstvo dopravy jakožto gestor tohoto cvičení v návaznosti na vyhodnocení jednotlivých 

oblastí cvičení a provedené analýzy identifikovaných nedostatků přijalo odpovídající 

nápravná a dodatečná opatření adresovaná subjektům podílejícím se na bezpečnosti 

mezinárodní civilní letecké dopravy na letištích v České republice.  

Druhé cvičení technické povahy CC15 II proběhlo v rámci projektu Kybernetický 

polygon v Brně.
45

 Předmětem cvičení byla odolnost systémů proti fiktivnímu kybernetickému 

útoky hackerské skupiny, která vyhrožovala napadením kritických systému Řízení letového 

provozu, což ve svém důsledku mělo vést k úplnému odstavení informačních systémů 

z provozu. 

                                                 

 
44 HOŠEK, Pavel. Jaký je dopad zákona o kybernetické bezpečnosti na poskytovatele letových navigačních 

služeb?. ŘLP ČR s.p., Safety and Security konference Praha, 2016, Sborník příspěvků, 23. - 24. 11. 2016, Letiště 

Praha ve spolupráci s Vyšší odbornou školou, katedrou letecké dopravy; 
45

 Projekt Kybernetický polygon (KYPO) se zabývá výzkumem, vývojem a sestavením unikátního prostředí pro 

analýzu hrozeb ohrožujících bezpečnost kritických informačních infrastruktur. V prostředí lze vytvářet 

různorodé scénáře, které mohou obsahovat rozsáhlé počítačové sítě, v nich běžící služby a aplikace. Více 

informací je dostupných z: www.kypo.cz; 
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3. Přehled mezinárodních smluvních instrumentů v oblasti 

bezpečnosti civilního letectví 

  

Cílem této kapitoly je podat základní přehled mezinárodních smluv, protokolů, ale 

i dalších právních instrumentů v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy. Na 

Chicagskou úmluvu představující základní pilíř právní regulace mezinárodního civilního 

letectví navazují další smlouvy, které jsou již konkrétním projevem mezinárodní spolupráce 

při postihování jednotlivých protiprávních činů nebo kategorií protiprávního jednání. 

Chráněným objektem těchto smluv je bezpečnost civilního letectví, a proto představují tyto 

smlouvy kategorii speciálních mezinárodních smluv proti terorismu. Cílem této kapitoly je 

navíc zhodnotit dopady a význam těchto smluv v praxi.  

Protiteroristický výbor organizace OSN uvádí, že k dnešnímu dni disponuje 

mezinárodní společenství celkem 7 právními nástroji, které se zabývají protiprávními činy 

v civilním letectví. Existující mezinárodní smlouvy se dotýkají pouze dílčích aspektů projevů 

násilí a terorismu, neboť různorodé definice pojmu terorismus v jednotlivých státech 

znemožňují vměstnat všechny projevy agrese a násilí do rámce jediné, obecně formulované, 

mezinárodní smlouvy, jejíž znění by bylo státy globálně akceptovatelné.  

Jednotlivé mezinárodní smlouvy jsou uzavírány ve snaze reagovat na technologický 

vývoj, nové metody boje a nástroje užívané k boji, ať už se jedná o chemické, bakteriologické 

nebo jaderné zbraně. OSN rovněž v minulosti opakovaně vyzvala státy, které nepřistoupily 

k některým z těchto smluv, aby tak učinily
46

 a aby přijaly tzv. 9 speciálních doporučení v boji 

proti financování terorismu vydaných finančním akčním výborem OSN.
47

 Rozmach nových 

forem protiprávních činů tak vede k akceleraci úsilí mezinárodního společenství o revizi 

stávajících a vytváření nových smluv. 

                                                 

 
46

 Oficiální dokument OSN č. A/59/565; A More Secure World: Our Shared Responsibility. Report of the High-

level Panel on Threats, Challenges and Change, přijatý dne 2. 12. 2004, § 150, ze dne 9. 11. 2017; 
47

 The Financial Action Task Force (finanční akční výbor), mezinárodní mezivládní organizace založená v roce 

1989, tvořená ministerstvy, jejíž činnost spočívá v přijímání doporučení, které mají povahu mezinárodních 

standardů v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu; 
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3.1 Chicagská úmluva o mezinárodním civilním letectví  

3.1.1 Formování Chicagské úmluvy a její základní principy  
 

Vzhledem k tomu, že druhá světová válka směřovala ke svému zřejmému konci, 

došlo na půdě Spojených států amerických z iniciativy prezidenta Franklina D. Roosevelta 

ke svolání v pořadí již několikáté konference
48

 týkající se nastolení právního rámce civilního 

letectví. Místo a čas bylo zvoleno příhodně, neboť státy disponovaly velkým množstvím 

letounů i kvalifikovaných pilotů a zájem na zajištění bezpečnosti mezinárodního společenství 

do té doby nebyl nikdy větší. Úmluva o mezinárodním civilním letectví byla podepsána dne 

7. 12. 1944 v Chicagu a od tohoto data představuje základní pilíř právní regulace oblasti 

civilního letectví. Principy zakotvené v Chicagské úmluvě můžeme i dnes považovat 

za aktuální a použitelné, a to i navzdory převážně rigidní povaze jejích ustanovení.  

Významnou součástí Chicagské úmluvy je také celkem 18 příloh (Annexů) této 

úmluvy, které se začaly formovat nedlouho po konání konference samotné. Z hlediska letecké 

bezpečnosti je stěžejní Annex 17 – Ochrana mezinárodního civilního letectví před 

protiprávními činy.
49

 

3.1.2 Výlučná svrchovanost státu ve vzdušném prostoru a problematika 

určení vertikálního limitu suverenity státu  

 

Pro leteckou bezpečnost má význam především článek 1 Chicagské úmluvy 

zakotvující princip úplné a výlučné svrchovanosti státu nad jeho vzdušným prostorem. Tento 

princip je možno uplatnit jak v každodenním leteckém provozu, tak i v mimořádných 

situacích souvisejících se vstupem letounů cizích států do vzdušného prostoru smluvního 

státu. Výlučná svrchovanost státu nad jeho vzdušným prostorem tvoří nedílnou součást státní 

suverenity státu a existuje bez ohledu na to, zda je daný stát signatářem Chicagské úmluvy či 

nikoliv.  

                                                 

 
48

 Významnějšího zájmu se dříve dočkala konference v Paříži, která vedla k přijetí Pařížské úmluvy v r. 1919, 

dále se konaly konference v Madridu v r. 1926 a v Havaně v roce 1928; 
49

 Přijat dne 22. 3. 1974 v návaznosti na rezoluci Shromáždění A17-10 a A18-10 a studie Rady ICAO, Komise 

pro leteckou dopravu a Aeronavigační komise; 
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Z dikce ustanovení čl. 1 Chicagské úmluvy vyplývá, že využití vzdušného prostoru 

státu až do hranice komického prostoru
50

 nelze využít jinak než se souhlasem daného státu. 

Souhlas s provozováním pravidelné letecké dopravy je potom zpravidla udělován buď ad hoc 

ke konkrétnímu přeletu, nebo na základě dvou- či vícestranné mezinárodní úmluvy.
51

 Význam 

článku 1 je potom akcentován znovu v čl. 11, který upravuje režim vstupu, průletu a výstupu 

letadel nad územím smluvního státu a podmiňuje využití vzdušného prostoru nutností 

podrobit se vnitrostátním právním předpisům každého členského státu.  

V souvislosti se svrchovaným oprávněním každého státu nad jeho vzdušným 

prostorem je v posledních letech čím dál tím častěji akcentována nezbytnost přesného 

vytyčení konkrétních vertikálních limitů pro efektivní uplatňování úplné a výlučné suverenity 

státu. Ačkoliv jsou debaty ohledně delimitace vzdušného a kosmického prostoru staré jako 

letecké právo samo, tato nutnost je diskutována především v posledních letech na úrovni 

jednotlivých států, stejně jako na úrovni mezinárodní, a to zejména výborem OSN pro mírové 

využívání kosmického prostoru.  

Kosmický prostor lze vnímat jako rei communis, tedy společný prostor, ohledně 

kterého se státy smluvně zbavily možnosti přivlastnit si ho prohlášením suverenity, užíváním, 

okupací či jiným způsobem na základě mezinárodní Úmluvy o zásadách činnosti států 

při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles.
52

 

Stanovení vertikálních limitů vzdušného prostoru v obecné rovině může oprávnění států 

na využití kosmického prostoru do jisté omezovat, neboť zejména sousední státy mohou být 

vedlejšími, či doplňkovými činnostmi, které státy v kosmickém prostoru provádí, dotčeny.
53

 

Ohrožena může být plynulost letecké dopravy nad územím státu, může však dojít i ke vzniku 

škody na zemi z důvodu návratu zařízení na zem.  

                                                 

 
50

 Tato hranice není právními předpisy regulována. Na základě právního usu je ovšem tato hranice chápána 

stanovena na 100 km, což odpovídá nejnižší vzdálenosti, v níž zemi obíhá umělé těleso. 
51

 Čl. 83 Chicagské úmluvy v kombinaci s rozhodnutím Valného shromáždění organizace ICAO 38-40 vyžaduje, 

aby všechny bilaterální i multilaterální smlouvy upravující některé ze základních svobod vzdušného prostoru 

každého členského státu byly registrovány u Rady organizace ICAO, která proto obsahuje celosvětovou databázi 

smluv týkajících se poskytovaných služeb ve vzdušném prostoru, www.icao.int, dostupné z: 

https://www.icao.int/sustainability/Pages/Doc9511.aspx, ze dne 9. 11. 2017; 
52

 Mezinárodní úmluva o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a 

jiných nebeských těles (tzv. kosmická úmluva), přijatá Rezolucí Valného shromáždění OSN ze dne 19. 12. 1966, 

platná od 10. 10. 1967;  
53

 REINHARDT, Dean N.. The Vertical Limit of State Sovereignty. Journal of Air Law and Commerce, vol. 72, 

2007, str. 67; 

http://www.icao.int/
https://www.icao.int/sustainability/Pages/Doc9511.aspx
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Tuto diskuzi podněcuje několik aktuálních trendů souvisejících především s 

rozvojem moderních technologií, které umožňují nově konstruovaným zařízením vstupovat 

do vzdušného prostoru ve výšce způsobilé ohrozit obchodní leteckou dopravu. Jednat se může 

o stále častější výskyt bezpilotních a jinak ovladatelných zařízení, možnost vysílání objektů 

do kosmického prostoru, eventuálně i možnost provozování komerčních letů do vesmíru nebo 

zavádění globálních navigačních technologií řídících leteckou dopravu.
54

 V souvislosti s 

frekvencí výskytu zařízení pohybujících se ve vyšší části atmosféry lze předpokládat nárůst 

počtu uplatňovaných nároků na náhradu škody takto vzniklé. 

Delimitace obou prostorů může také napomoci při řešení otázek souvisejících 

s odpovědností za škody vzniklé úmyslným, ale i nedbalostním protiprávním jednáním ve 

vzdušném a kosmickém prostoru. V současné době totiž může nastat i situace, kdy zařízení, 

která se pohybují v horní části atmosféry, nikoliv však ještě v kosmickém prostoru, nebudou 

podléhat žádnému mezinárodněprávnímu režimu, a nebude se na ně tudíž vztahovat ani 

Úmluva o mezinárodní odpovědnosti za škody způsobené kosmickými objekty
55

 ani Úmluva 

o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké přepravě, a nezbude tak, než aplikovat 

právní úpravu odpovědnosti za škody v režimu národním.
 
 

Na otázku stanovení konkrétní hranice kosmického prostoru se ovšem státům 

z důvodu různorodosti navrhovaných řešení dosud nepodařilo najít uspokojivou odpověď. 

V praxi se uplatňuje například teorie prostorového řešení vycházející z přírodovědných a 

fyzikálních zásad, které však exaktní určení hranice neumožňují, a existující právní problém 

tedy ani efektivně neřeší. Technický přístup se opírá čistě o atributy letecké přepravy, když 

vychází z hlediska výše aeronautického stropu, tedy z výše, v jaké se na křídlech letadla 

vytváří dostatečný vztlak pro let jako takový. Ani toto řešení ovšem nelze považovat za zcela 

vyhovující právě s ohledem na výše zmíněný rapidní rozvoj moderních technologií 

umožňující konstrukci zařízení pohybujících se ve stále vyšším prostoru. Konečně někteří 

autoři zastávají řešení tzv. funkční, které se opírá o definici kosmické činnosti. Podle této 

teorie by činnost, jejíž hlavní účel spočívá v činnosti odehrávající se v prostoru kosmickém, 

požívala obecně zakotvené svobody, zatímco aktivity, jejichž účel je především na zemi, 

                                                 

 
54

 Id. (REINHARDT, 2007), str. 68; 
55

 Úmluva o mezinárodní odpovědnosti za škody způsobené kosmickými objekty ze dne 29. 7. 1977, která 

vstoupila v platnost dne 30. 8. 1972; 
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případně ve vzdušném prostoru, budou podléhat mezinárodně smluvnímu, případně 

národnímu právnímu režimu.
56

 

Sama Chicagská úmluva výslovně zakotvuje základní principy leteckého práva 

v podobě pěti z celkových devíti tzv. svobod vzdušného prostoru. Jedná se o svobodu přeletu 

z mateřského státu do cizího státu bez mezipřistání, svobodu ohledně možnosti mezipřistání 

na území cizího státu za účelem doplnění paliva nebo provedení údržby, svobodu převážet 

cestující nebo náklad z mateřského do cizího státu, svobodu převážet cestující nebo náklad 

z cizího státu do mateřského a konečně svobodu ohledně dopravy osob nebo zboží z jednoho 

cizího státu do druhého cizího státu na cestě, která nemá počátek ani cíl v mateřském státu. 

Zbylé čtyři svobody vzdušného prostoru jsou potom státy dodržovány na základě zvyklostí. 

3.1.3 Výjimky ze zásady výlučné svrchovanosti státu ve vzdušném 

prostoru a specifika této zásady v právu civilního letectví 
 

Vedle možnosti konsensuálního omezení výlučné a úplné suverenity státu v jeho 

vzdušném prostoru na základě bilaterálních smluv mezi jednotlivými státy existuje ještě 

druhá, nedobrovolná možnost omezení suverenity státu v jeho vzdušném prostoru, a 

to v podobě zřízení tzv. bezletové zóny (no-fly order), k jejímuž vydání je oprávněna Rada 

bezpečnosti OSN. Jedná se o nástroj mezinárodní humanitární intervence a k jeho použití je 

přípustné uchýlit se v případech probíhajícího ozbrojeného konfliktu ve státě, kde provoz 

letecké dopravy představuje nadměrné riziko především pro civilisty obývající území oblasti 

postižené ozbrojeným konfliktem. Na základě nařízené bezletové zóny tak může dojít 

k omezení výlučných pravomocí ohledně části, případně i celého vzdušného prostoru daného 

státu. V minulosti tak došlo ke zřízení bezletových zón např. v Iráku, Bosně a Hercegovině 

nebo Libyi.
57

 Právní základ pro možnost zřízení bezletových zón však není zakotven 

v Chicagské úmluvě, nýbrž v 7. kapitole Charty OSN.  

V oblasti leteckého práva je rovněž vhodné posuzovat pojem suverenita státu nikoliv 

v jeho politickém a leckdy poněkud statickém slova smyslu. K zajištění efektivního a 

bezproblémového chodu navigačních služeb v letecké dopravě je vyžadován přístup 

                                                 

 
56

 MALENOVSKÝ, Jiří. Otazníky Kosmického Práva: Kosmický Prostor. www.kosmo.cz (online, 2005) 

převzato z L+K 54, č. 22, str. 865-867 (1978), dostupné z: http://mek.kosmo.cz/zaklady/pravo/malen78.htm,   

ze dne 13. 12. 2017; 
57

 Rezoluce RB OSN 688 (Irák, 1991-2003), Rezoluce RB OSN 781 (Bosna a Hercegovina, 1993-1995), 

Rezoluce RB OSN 1973 (Libye, 2011); 

http://www.kosmo.cz/
http://mek.kosmo.cz/zaklady/pravo/malen78.htm
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odpovídající spíše jakémusi managementu vzdušného prostoru. Svrchovanost státu nad jeho 

vzdušným prostorem tedy nelze jako celek delegovat na jiný stát, odpovědnost za provoz 

navigačních služeb řízení letového provozu však lze smluvně přenést na třetí subjekt, ať už je 

jím jiný stát anebo vnitrostátní subjekt, a to v souladu s Annexem 11 Chicagské úmluvy. 

Takové ujednání však neznamená, že by se stát suverenity nad svým vzdušným prostorem 

vzdával, ba právě naopak. Podle závěrů konference o letecké dopravě v Montralu v roce 

2013
58

 je třeba takto sjednanou delegaci vnímat jako samostatný projev suverenity státu. 

Delegace navigačních služeb mezi USA a Kanadou, ostrovy Tonga a Samoa a Novým 

Zélandem jsou živým důkazem možné delegace provozu navigačních služeb s tím, že 

delegujícímu státu i nadále zůstává zbytek povinností upravených v čl. 28 Chicagské úmluvy, 

a to především odpovědnost za zajištění certifikace poskytovatele navigačních služeb a 

zajištění dohledu příslušným dozorovým orgánem. 

Ačkoliv je svrchovanost státu v jeho vzdušném prostoru nepopiratelná, práva 

ze svrchovanosti státu vyplývající nelze chápat jako práva absolutní. Za všech okolností je 

třeba dodržovat obecné zásady právní, a to zejména zásadu neminem laedere odpovídající 

povinnosti státu nezpůsobit újmu jinému, ale i povinnost státu zdržet se jednání omezujícího 

volný přístup ostatních států do kosmického prostoru, o čemž bude blíže pojednávat 

následující kapitola této práce.  

3.1.4 Článek 3 bis Chicagské úmluvy a střet základních lidských práv a 

svobod se zajištěním bezpečnosti civilního letectví 
 

S ohledem na několik historických momentů, během nichž došlo ke zjevnému 

porušení zásady neminem laedere nepřiměřeným uplatněním svrchovaných a výlučných 

oprávnění státu, čímž bylo neoprávněně zasaženo do základních lidských práv a svobod 

civilistů, došlo tak nevyhnutelně k revizi Chicagské úmluvy.  

V roce 1984 byl do jejího znění na základě schváleného Protokolu o změně úmluvy
59

 

přijat článek 3 bis, který shrnuje několik zásadních principů platného mezinárodního práva 

a aplikuje je na oblast bezpečnosti civilního letectví. Tím prvním je zákaz použití zbraní proti 
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civilním letadlům za letu a v případě neoprávněného zmocnění se letadla ochrana života 

a zdraví osob na palubě letadla, druhým je zásada suverenity každého státu včetně jeho 

vzdušného prostoru projevující se v oprávnění přikázat letadlu přistání na určeném letišti, 

domnívá-li se, že je letadlo užito k účelům, jež jsou v rozporu se zněním a cíli Chicagské 

úmluvy. Třetím principem je zákaz zneužití civilního letectví k účelům, jež jsou v rozporu 

se zněním a cíli Chicagské úmluvy, a konečně prevence proti úmyslnému zneužití civilních 

letadel. Věcná působnost článku 3 bis je tak do jisté míry zúžena jednak tím, že se týká pouze 

civilních letounů, nikoliv letounů státních, případně armádních, dílem také tím, že se týká 

pouze případů, kdy je letadlo za letu, byť tento časový úsek není v úmluvě explicitně časově 

ohraničen.
60

 

Ve vztahu k letecké security je klíčové ustanovení článku 3 bis, které stanoví 

povinnost státu zdržet se použití zbraní proti civilnímu letadlu za letu a dále obecnou 

povinnosti, že „v případě zadržování letadla nesmí být ohroženy životy osob na palubě 

a bezpečnost letadla.“
61

  

Dané ustanovení tak v době svého přijetí napomohlo k vyšší právní jistotě ohledně 

potenciálního zneužití svrchovaného oprávnění státu, neboť do roku 1984 došlo k několika 

případům sestřelení civilních letounů, které bez příslušných povolení vstoupily do vzdušného 

prostoru jiného státu. Mezi ty nejinvazivnější zásahy patří především sestřelení letounu El Al 

402 letícího na trase z Londýna přes Vídeň a Istanbul do Tel Avivu v roce 1955, které bylo 

zasaženo dvěma stíhačkami a zemřelo při něm všech 58 osob na palubě, a později v roce 1983 

především zničení letounu společnosti Korean Airlines KAL 007, který se patrně vinou pilotů 

odchýlil od plánované trasy o více než 500 km a vletěl do vzdušného prostoru SSSR nedaleko 

oblasti, kde se nacházely sovětské vojenské základny. Sovětské stíhačky letoun sestřelily 

z důvodu podezření ze špionáže, a to i navzdory tomu, že v době vydání rozkazu k sestřelení 

nebyl letoun dostatečně identifikován, a na palubě tak zemřelo 269 osob. Právě tato událost 

potom vedla ke svolání 25. mimořádného zasedání shromáždění organizace ICAO v roce 

1984, na němž došlo k přijetí nového čl. 3 bis.  

Znění tohoto článku s ohledem na charakter teroristických činů spáchaných 

v několika posledních letech působí četné výkladové problémy. Jednak z toho důvodu, že ve 
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větě druhé odst. 1, čl. 3 bis se dále praví, že „toto ustanovení nebude interpretováno takovým 

způsobem, aby jakkoli měnilo práva a povinnosti státu obsažené v Chartě Spojených národů“. 

Základním právem každého státu je ovšem dle čl. 51 Charty OSN v případě ozbrojeného 

útoku realizovat přirozené právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu. Význam této 

zásady byl navíc opětovně zdůrazněn také v rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1373, o níž 

bylo pojednáno v kapitole 1.2 této práce.  

Druhou příčinou existujících výkladových obtíží je potom skutečnost, že v situaci, 

kdy dojde k protiprávnímu zmocnění se letadla a protiprávnímu převzetí jeho velení, se letoun 

stává nástrojem útoku a za těchto okolností na něj lze jen obtížně nahlížet jako na letadlo 

civilní. S tím ovšem souvisí ochrana základních práv osob cestujících na palubě takového 

letadla. Stejně tak by bylo možné s ohledem na znění čl. 89 Chicagské úmluvy dovodit, že 

ozbrojený zásah proti civilnímu letounu je možné považovat za ospravedlnitelný v případě, že 

k němu dojde za stavu války. V takové situaci je totiž na posouzení každého smluvního státu, 

zda ustanovení Chicagské úmluvy bude dodržovat, či nikoliv. V minulosti se však nikdy 

nestalo, že by stát vojensky zasáhl proti civilnímu letounu s odkazem na čl. 89.  

Stěžejní je tak v daných případech poměřování rizika vyplývajícího z přijetí opatření 

umožňující sestřelení letadla za letu a rizika vyplývající z toho, že taková opatření přijata 

nebudou a vzniklá situace bude řešena diplomatickou cestou. Na základě výsledků studií 

případů sestřelení civilních letounů v minulosti lze vyvodit, že přístupy států jsou ohledně 

ozbrojeného zásahu proti civilnímu letounu v převážné části zdrženlivé.
62

 Pro určení 

adekvátního postupu se však uplatňují v zásadě dva přístupy.  

První z nich připouští možnost přijetí vojenských opatření proti letounu za 

předpokladu, že došlo k neoprávněnému užití vzdušného prostoru státu, letadlo není pod 

kontrolou velitele letadla, významně se odchýlilo od plánované trasy letu, přičemž lze 

důvodně usuzovat, že změněná trasa letu představuje ohrožení bezpečnosti vzdušného 

prostoru státu nebo ohrožení života, majetku osob a bezpečnosti na zemi. Stát je za této 

situace povinen použít obecně uznávané signály k navázání kontaktu s osobou pilotující 

letadlo za účelem výzvy k přistání v souladu s obecně závazným dokumentem, jakým je např. 
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Manuál ICAO týkající se zadržení civilního letounu.
63

 Jestliže osoba pilotující letadlo takovou 

výzvu bezdůvodně neuposlechne, letadlo ztratí statut civilního letadla za letu a stává se z něj 

vojenská hrozba pozbývající tudíž ochrany dle Chicagské úmluvy. Vojenský zásah je proti 

takovému letounu za kumulativního splnění výše uvedených kritérií možno v souladu s čl. 51 

Charty OSN považovat za oprávněný za předpokladu záruky splnění povinnosti státu 

poskytnout náhradu škody pozůstalým po cestujících jako paralela náhrady újmy na životě 

civilistů, potažmo rukojmích, v ozbrojeném konfliktu v rámci mezinárodní humanitární 

pomoci. 

V protiváze k výše uvedenému přístupu potom stojí zájem na ochraně práva na život 

a lidskou důstojnost civilistů cestujících na palubě letadla. Tento druhý přístup aplikovaný 

v několika evropských zemích jako je Německo, Nizozemí nebo Irsko i za výše uvedených 

předpokladů vylučuje možnost vojenského zásahu proti letounu. Právě v Německu 

se legislativní úprava vyvíjela zvláště zajímavým způsobem. V minulosti zde existoval zákon 

o bezpečnosti vzdušného prostoru
64

 umožňující sestřelení uneseného letadla na příkaz 

ministra dopravy. Dotčená část zákona byla ale pro svůj rozpor s německou ústavou zrušena 

Spolkovým ústavním soudem v roce 2006.
65

 Německá ústava totiž nepřipouštěla možnost 

vlády rozhodovat o životě osob na palubě letadla, a to ani za předpokladu naplnění hrozby 

nebezpečí ve vzdušném prostoru nebo na zemi.
66

 Daná část zákona dle rozhodnutí 

Spolkového ústavního soudu odporovala doktríně proporcionality zakotvené německým 

ústavním právem stejně jako právem Evropské unie.
67

 Dle názoru ústavního soudu by v testu 

proporcionality obstálo sestřelení letadla za předpokladu, že by se na palubě letadla nacházeli 

pouze únosci, nikoliv však cestující a dále za předpokladu, že by k sestřelení došlo v oblasti, 

která není obývaná a nedošlo by tak k ohrožení života osob na zemi.
68
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Odlišný přístup k řešení výše uvedeného problému zůstává na vnitrostátní úrovni 

zachován, neboť situace není jednotně regulována na úrovni mezinárodní. Užití zbraní proti 

civilnímu letounu bylo Radou ICAO v minulosti opakovaně zavrženo. Rada ICAO přijala 

nejprve rozhodnutí z roku 1973, kterým odsoudila jednání Izraele, jenž sestřelil Libyjské 

letadlo, a později došlo také k přijetí rezoluce Rady ICAO z roku 1984 odsuzující sestřelení 

letounu společnosti Korean Airlines KAL 007 ze strany SSSR.
69

 Pro obě rozhodnutí Rady 

ICAO bylo společné zejména to, že k jejich přijetí došlo v době, kdy probíhalo vyšetřování 

okolností příčin vojenského zásahu proti oběma letounům a ani jedno řízení nebylo v době 

přijetí rozhodnutí Rady ICAO pravomocně ukončeno. Přijetí těchto rozhodnutí přesto 

vzbudilo mezi členy organizace ICAO diskuzi, protože některé státy nesouhlasily s použitím 

slova zavrhnout (condemn) ve znění rozhodnutí Rady s ohledem na to, že každý případ užití 

vojenské síly proti civilnímu letounu je třeba posuzovat individuálně, a není z toho důvodu 

žádoucí univerzálním způsobem zavrhnout všechny případy použití vojenské síly 

bez jakýchkoliv výjimek do budoucna.
70

 

Právě pro nezbytnost vzájemného posuzování hodnot jednotlivých základních 

lidských práv a svobod naráží snahy mezinárodního společenství o zaujetí jakéhosi obecně 

přijímaného kompromisu ohledně přípustnosti použití vojenské síly proti civilnímu letounu 

na limity zakotvené ve vnitrostátních ústavách, právních obyčejích, ale i v morálních 

maximách uplatňovaných v jednotlivých zemích. Regulace postupu, jenž by představoval 

vhodnou reakci ve výše uvedené situaci, v textu mezinárodní smlouvy nelze považovat 

za vyhovující řešení. Konkrétní smluvní úprava by totiž dávala pachatelům protiprávních činů 

výhodu předvídatelnosti reakce napadeného státu, který by byl smlouvou vázán. Skutečně 

efektivním způsobem, jak zajistit bezpečnost civilního letectví, ale i bezpečnost osob a věcí 

nacházejících se na zemi, je zejména aktivní účast států na mezinárodních konferencích 

a harmonizace zavedených postupů a sjednocení implementace přijímaných dílčích opatření 

v podobě manuálů, postupů a doporučení na poli organizací ICAO nebo IATA. Tyto postupy 

by měly být doplněny včasným a úplným předávání informací a údajů mezi jednotlivými 

složkami. S tím souvisí také nutnost zaujmout otevřenější přístup ohledně revize dosud 

                                                 

 
69

 Rozhodnutí Shromáždění ICAO A 19-1, Shooting Down Of A Lybian Civil Aircraft By Israeli Fighters on 

21 February 1973, ICAO DOC 9848, Rezoluce Shromáždění ICAO v právní moci, ze dne 8. 10. 2004, I-27, 

kapitola 3, dostupné z: https://www.icao.int/publications/Documents/9848_en.pdf, 23. 12. 2017; 
70

 Sestřelení letadla Iranian Air ze dne 3. 7. 1988, nesouhlasné stanovisko s užitím pojmu zavržení v textu 

rozhodnutí shromáždění ICAO navrhované SSSR a ČSSR; 

https://www.icao.int/publications/Documents/9848_en.pdf


37 

 

 

zakotvených zásad, jakými jsou například nedotknutelnost lidského života v extrémní situaci 

a postavení státu coby garanta ochrany základních lidských práv jakými jsou zejména právo 

na život a lidskou důstojnost. V kontextu různých mimořádných okolností se totiž pojetí 

těchto základních práv mění, a s tím souvisí také změny v přístupu, jakým tato základní práva 

chránit. Postup mezinárodního společenství v dané situaci musí reagovat na hrozby, kterým 

dnešní společnost čelí a které některé zažité a osvědčené postupy nezbytně ovlivňují.  

3.2 Úmluva o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě 

letadel (Tokijská úmluva) 
 

Zatímco předchozí kapitoly pojednávaly o problematice možného ohrožení 

svrchovanosti státu ve vzdušném prostoru, následující řádky reflektují výsledky mezinárodní 

spolupráce při postihování konkrétních protiprávních činů. Vůbec první mezinárodní úmluva 

v oblasti letecké security byla podepsána a ratifikována dne 14. 9. 1963 a vstoupila v platnost 

4. 12. 1969. Z hlediska věcné působnosti se vztahuje na trestné činy podle trestního zákona a 

na činy, které bez ohledu na to, zda jsou trestnými činy či nikoli, mohou ohrozit či ohrožují 

bezpečnost letadla nebo osob či majetku v letadle, nebo ohrožují pořádek a kázeň na palubě 

(čl. 1 odst. 1). Ze znění čl. 1 je tedy zřejmé, že Tokijská úmluva žádné konkrétní jednání 

nekriminalizuje a samo posouzení trestnosti činu ponechává na příslušné národní úpravě. 

Věcná působnost je tedy formulována obecně, což bylo zpočátku autorům textu vytýkáno. 

Z dnešního pohledu však není nutné takovou formulaci považovat za nedostatečnou. Povaha 

činů ohrožujících bezpečnost letadla, osob či majetku na palubě, stejně jako povaha činů, 

které ohrožují pořádek a kázeň na palubě, se v průběhu času mění, a to i navzdory tomu, že 

každá pomyslná fáze jejich vývoje vykazuje jisté společné trendy. Proto takovou formulaci 

můžeme považovat ve skutečnosti za relativně flexibilní nástroj, který je způsobilý v čase se 

měnící trendy reflektovat. 

Tokijská úmluva opravňuje velitele letadla činit opatření za účelem zajištění 

bezpečnosti letadla za letu. Původní znění čl. 5 odst. 2 definovalo letadlo za letu 

od okamžiku, „kdy je použito síly za účelem vzletu, do okamžiku, kdy končí doběh při 

přistání“. V souladu s moderními mezinárodními smlouvami v oblasti leteckého práva však 

došlo k revizi tohoto ustanovení a časový úsek letadla za letu je počítán od „okamžiku 

uzavření všech vnějších dveří po naložení letadla, do okamžiku, kdy se některé z těchto dveří 
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otevřou za účelem vyložení.“
71

 Projednávání protiprávních činů spáchaných mimo takto 

formulovaný časový rámec potom spadá do pravomoci orgánů ve státě, v němž se letoun 

v daný moment nachází,
72

 a to v souladu s národními a mezinárodními předpisy práva 

trestního, případně správního.  

Velitel letadla je dle čl. 6 Tokijské úmluvy oprávněn učinit přiměřená opatření 

včetně omezení, která jsou nezbytná k ochraně bezpečnosti letadla nebo osob či majetku 

v letadle, nebo k zachování pořádku a kázně na palubě, nebo k tomu, aby mohl osobu, která 

spáchala, nebo se chystá spáchat trestný nebo jiný čin předat příslušným orgánům nebo ji 

vysadit. 

Toto ustanovení je potom reflektováno jednak přímo použitelným předpisem 

Evropské unie č. 300/2008, ale i zákonem č. 49/1997 Sb. o civilním letectví, a o změně 

a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „letecký zákon“), v §85c), v němž je uvedeno, že 

jakákoliv oprávněná fyzická nebo právnická osoba smí za účelem ochrany civilního letectví 

před protiprávními činy ukládat příkazy přiměřené jejich účelu. Z takové formulace lze 

usuzovat, že oprávněnou fyzickou osobou může být i letecký personál, nikoliv pouze pilot 

letadla. Jeho oprávnění ukládat příkazy všem osobám přítomným na palubě je explicitně 

zakotveno v § 54 leteckého zákona a adresát takového příkazu je povinen se jím řídit. Osoba, 

která nesplní příkaz velitele letadla, se dopouští přestupku podle §92 odst. 1 písm. g) 

leteckého zákona, za což jí může být udělena pokuta až do výše 300 000 Kč.
73

 

V souladu s čl. 8 má velitel letadla oprávnění nepřizpůsobivou osobu vysadit na 

území kteréhokoli státu, v němž letadlo přistane, má-li závažný důvod se domnívat, že 

spáchala čin nebo se chystá spáchat čin specifikovaný v čl. 1 odst. 1 písm. b). Takovou osobu 

potom velitel letadla může předat příslušným orgánům kteréhokoli smluvního státu, na jehož 

území letadlo přistane. Tomu zároveň odpovídá korelující povinnost smluvního státu převzít 

kteroukoliv osobu, jež je velitelem letadla tímto způsobem vysazena (čl. 13). Tokijská 

úmluva nadto zakládá oprávnění každého člena posádky i každého cestujícího učinit všechna 
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 Takto je relevantní časový úsek formulován v Montrealském protokolu z roku 2014, kterým se doplňuje 

Tokijská úmluva, čl. 1, bod 3 písm. a). Montrealský protokol dosud nevstoupil v platnost; 
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 HAVEL, B., SANCHEZ, G.. The International Law Regime for Aviation Safety and Security. The Principles 

and Practice of International Aviation Law. Cambridge, UK, 2014, Cambridge University Press, UK, online 
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 § 92, odst. 4 písm. b) leteckého zákona; 
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přiměřená opatření v případech, kdy „má závažné důvody se domnívat, že takové jednání je 

bezprostředně nevyhnutelné k ochraně bezpečnosti letadla nebo osob či majetku v letadle,“ a 

to v souladu s čl. 6 odst. 2. 

Přínos Tokijské úmluvy spočívá především v regulaci sporných otázek týkajících se 

určení jurisdikce. V Tokijské úmluvě se zrcadlí snaha o formulaci některých, do té doby 

nejasných, otázek týkajících se jurisdikce státu mimo jeho území, přesněji řečeno 

v mezinárodním prostoru. Předně je však třeba říci, že právní úprava výkonu soudní 

pravomoci zde obsažená nikterak nenahrazuje pravidla pro určení jurisdikce každým 

členským státem individuálně, spíše tato pravidla rozšiřuje.
74

 K výkonu soudní pravomoci ve 

věcech trestných činů a jiných činů spáchaných na palubě letadla, je v souladu s čl. 3 

příslušný stát registrace letadla. V souladu s  Chicagskou úmluvou z roku 1944 může být 

každé letadlo registrováno pouze v jednom členském státě. Zároveň ale čl. 4 Tokijské 

úmluvy opravňuje smluvní stát, jenž není státem registrace k zásahu do provozu letadla za 

letu za účelem uplatnění své pravomoci v trestních věcech v případech, že se trestný čin 

projeví svými účinky na území tohoto státu, v případě, že byl trestný čin spáchán občanem 

nebo proti občanu tohoto státu, v případě, že trestný čin směřuje proti bezpečnosti tohoto 

státu, nebo v případě, že trestným činem jsou porušena pravidla nebo předpisy o létání nebo 

je výkon pravomoci nezbytný k tomu, aby bylo zajištění splnění závazků vyplývajících 

z mnohostranné mezinárodní smlouvy. Díky takové formulaci jednotlivých výjimek je potom 

ve skutečnosti státem příslušným k výkonu soudní pravomoci spíše stát, nad jehož územím 

letadlo přelétá v souladu s územní zásadou, zatímco čl. 3 se fakticky uplatní při přeletu 

letadla nad volným mořem. 

Ustanovení týkající se určení jurisdikce byla v minulosti podrobena zkoušce 

v souvislosti s působením bezpečnostních inspektorů na palubě letadla, označovaných ve 

Spojených státech amerických jako air marshall nebo také sky marshall. V roce 1969 se 

letadlo společnosti El Al odlétající z Curychu do Tel Avivu stalo terčem teroristického útoku, 

a to bezprostředně před plánovaným odletem z letiště v Curychu. Teroristé zahájili střelbu na 

kokpit letadla, a následně i na osoby přítomné na palubě letadla, přičemž několik z nich 

zranily a několik také následkům zranění podlehlo. Na palubě letadla El Al se nacházel také 
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bezpečnostní agent společnosti El Al, který za daných okolností z letadla vyskočil, útočníky 

pronásledoval, a jednoho z nich také zastřelil. Zbylí teroristé se následně vzdali příslušným 

švýcarským bezpečnostním složkám. V tomto případě tak teroristické útoky byly nepochybně 

spáchány na území Švýcarska a směřovaly také proti bezpečnosti tohoto státu v souladu s čl. 

4 Tokijské úmluvy. Stejně tak se ale dílčí část takto provedeného útoku odehrála na palubě 

izraelského letounu, který byl zároveň cílem útoku. Pro uplatnění jurisdikce podle článku 3 

odst. 2 Tokijské úmluvy však bezpečnostnímu agentovi nezbylo nic jiného než z letadla 

vyběhnout a pronásledovat útočníky po zemi, tedy již na území Švýcarska. V daném případě 

tak zbývající útočníci spolu s bezpečnostním agentem byli vzati do vazby a trestně stíháni 

ve Švýcarsku. Bezpečnostní agent byl obviněn z vraždy, ale od uložení sankce bylo nakonec 

upuštěno. Umístěním bezpečnostních agentů na palubu letadla tak stát na jednu stranu 

demonstruje iniciativu ohledně převzetí jurisdikce v souladu s čl. 3 odst. 2 Tokijské úmluvy, 

výše uvedený případ však také poukazuje na možnost souběžné, případné překrývající 

se jurisdikce států, kterou Tokijská úmluva blíže neupravuje.  

Pomyslnou Achillovou patou Tokijské úmluvy, která částečně podrývá význam 

právní úpravy jurisdikce, je nedostatečná aplikace principu jinak obecně zakotveného 

v mezinárodním právu aut dedere aut judicare, a to s ohledem na čl. 16 (2) stanovující, 

že: „žádné ustanovení této Úmluvy nelze vykládat tak, jako by zakládalo závazek vydání.“ 

Pokud tedy státní příslušník smluvního státu A spáchá trestný čin na palubě letadla 

registrovaného ve smluvním státě B, které přistává na území smluvního státu C, tento 

smluvní stát C není dle Tokijské úmluvy povinen předat pachatele trestného činu k trestnímu 

stíhání do států A ani B, a to ani tehdy, rozhodne-li se stát C pachatele dále nestíhat.  

O řešení tohoto problému usilovala organizace ICAO přijetím modelové legislativy 

obsažené v příloze rezoluce Shromáždění A33-4,
75

 která pro danou situaci umožňuje 

uplatnění jurisdikce státu v místě přistání letadla, a to i v případě absence jurisdikce 

teritoriální, osobní nebo na základě vlajky. Je však ponecháno na vůli jednotlivých smluvních 

států, zda takovou úpravu aplikují do své národní legislativy. V České republice tato 

modelová legislativa dosud přijata nebyla. 
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 Rezoluce Shromáždění A33-4, ICAO rezoluce přijatá na 33. zasedání Shromáždění organizace ICAO, str. 11, 

dostupné z: https://www.icao.int/Meetings/AMC/MA/Assembly%2033rd%20Session/plugin-

resolutions_a33.pdf, ze dne 25. 12. 2017; 

https://www.icao.int/Meetings/AMC/MA/Assembly%2033rd%20Session/plugin-resolutions_a33.pdf
https://www.icao.int/Meetings/AMC/MA/Assembly%2033rd%20Session/plugin-resolutions_a33.pdf


41 

 

 

K výše uvedenému se následně připojuje ještě jeden navazující nedostatek úmluvy 

související s tím, že žádný ze smluvních států není povinen stíhat ani vydat pachatele 

politicky motivovaného trestného činu. Výjimka označovaná často jako freedom fighter 

exception (výjimka bojovníka za svobodu) zohlednila trend z doby přípravy návrhu Tokijské 

úmluvy, jenž reflektoval politické a sociální otřesy evropských mocností. Tato výjimka totiž 

automaticky poskytuje štít státům nabízejícím ochranu osob páchajících na palubě letadla 

trestnou činnost, s níž daný stát sympatizuje. Výše uvedená výjimka tak umožňuje státům 

jednat v dobré víře i tehdy, využijí-li institutu nolle prosequi. 

O některých ustanoveních Tokijské úmluvy lze říci, že významně korelují s dobou, 

v níž byla tato smlouva uzavřena. Některé pojmy jsou v Tokijské úmluvě nedostatečně 

definovány, a mohou tak způsobit jisté výkladové obtíže při aplikaci úmluvy. Jedná 

se například o pojem závažné důvody uvedený v čl. 6 v souvislosti s domněnkou velitele 

letadla ohledně spáchání trestného činu nebo například nedostatečné zohlednění celé řady 

aspektů souvisejících s moderními trendy v civilním letectví, jako je například dnes běžné 

uzavírání smluv o nájmu letadel včetně posádky letadla nebo dohody o sdílení kódů (code-

share agreement). Podle článku 1, odst. 2 Tokijské úmluvy je věcná působnost omezena na 

trestné nebo jiné protiprávní činy spáchané na palubě letadla registrovaného v některém 

smluvním státě. V Tokijské úmluvě tedy není nikterak zohledněno porušení trestněprávních 

předpisů ve státě provozovatele letu. V Tokijské úmluvě chybí rovněž ustanovení 

konkretizující určení jurisdikce v případech využití bezpečnostního inspektora na palubě 

letadla, přestože se jedná o běžně uplatňované preventivní opatření využívané dnes po vzoru 

Izraele v mnoha dalších zemích. Také v této souvislosti lze snadno narazit na problém 

související s absencí ustanovení o pronájmu letadla mezi subjekty podléhajícími jinému 

právnímu řádu. Ze znění úmluvy totiž není zcela jasné, kdo v takovém případě o umístění 

bezpečnostního instruktora rozhoduje. Z toho důvodu organizace ICAO připojila do Annexu 

17 klauzuli o potřebě dvojí autorizace, a to jak ve státu registrace, tak i ve státu 

provozovatele letu. 

Nutnost revize Tokijské smlouvy navíc podtrhují i statistiky organizace IATA 

prováděné již od roku 2007, které indikují, že počet protiprávních činů na palubě letadla 
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každým rokem stoupá.
76

 Ve světle výše uvedené eskalace případů nepřizpůsobivých 

cestujících způsobujících ohrožení bezpečnosti letu proto došlo k revizi Tokijské úmluvy, 

a to v podobě Protokolu, kterým má být doplněna Tokijská úmluva z roku 2014 

(tzv. Montrealský protokol),
77

 jenž vstoupí v platnost poté, co bude ratifikován alespoň 

22 státy. V roce 2015 bylo leteckými dopravci nahlášeno 10854 incidentů způsobených 

nepřizpůsobivými cestujícími, což odpovídá jednomu incidentu na každých 1205 letů.
78

 

Přestože ne všechna jednání uvedená ve statistice organizace IATA lze kvalifikovat 

pod pojem protiprávní jednání, lze v chování cestujících pozorovat určitý trend, na který 

by právní úprava měla příslušným způsobem reagovat.  

Dle statistiky se většina incidentů týká verbální konfrontace s leteckým personálem 

nebo jinými cestujícími, neochoty cestujících uposlechnout příkazů leteckého personálu, dále 

také kouření, výhružek a v neposlední řadě i sexuálního obtěžování.
79

 Konkrétní činy 

narušující průběh letu, které zároveň nejsou upraveny vnitrostátní právními předpisy a které 

do působnosti Tokijské úmluvy spadají, jsou potom upraveny tradičně v přepravních 

podmínkách jednotlivých dopravců. Zajímavým výsledkem statistik je také fakt, 

že k předložení věci za účelem jejího prošetření příslušnému orgánu činnému v trestním 

řízení došlo v méně než jedné třetině z výše uvedených případů.
80

 Důvodem proto může být 

mimo jiné i skutečnost, že velitelé letadla nemusí být nutně obeznámeni s právními předpisy 

smluvního státu, v němž je letadlo registrováno, jak vyplývá z čl. 1 odst. 2 Tokijské úmluvy, 

a to právě tehdy, pokud je letadlo i s posádkou pronajato do jiného státu. Tuto situaci 

Tokijská úmluva v současnosti nereflektuje. Nepominutelným faktorem a jakýmsi 

spouštěčem převážné části nežádoucího chování cestujících na palubě je přítomnost alkoholu. 

Přestože výsledky statistik organizace IATA nepodávají komplexní přehled o všech 
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incidentech všech leteckých dopravců, lze je vnímat přinejmenším jako podklad pro budoucí 

revize.  

3.3 Haagská úmluva o potlačení protiprávního zmocnění se letadel z r. 

1970 
 

Rezoluce Shromáždění ICAO
81

 z roku 1968 jednak vyzvala státy k urychlení procesu 

ratifikace Tokijské úmluvy, zároveň také vyzvala Radu ICAO k vyhotovení důkladné analýzy 

příčin stoupajícího počtu případů protiprávního zmocnění se letadel. Pirátství v letecké 

dopravě totiž zaznamenalo ve druhé polovině 60. let značný rozmach. V roce 1969 bylo 

celosvětově zaznamenáno 82 případů únosů letadel, přičemž 70 z nich bylo úspěšných.
82

 

Rada ICAO následně rozhodla o tom, že problematika únosů letadel z důvodu své závažnosti 

bude řešena samostatně mimo rámec Tokijské úmluvy. Příprava Haagské úmluvy trvala 

neobyčejně krátkou dobu a již v roce 1970 byl návrh smlouvy předložen diplomatické 

konferenci ke schválení. 

Příprava návrhu znění Haagské úmluvy
83

 vycházela z důvodu omezeného množství 

zdrojů z již existující právní regulace oblasti práva volného moře. Pirátství na volném moři 

bylo totiž do té doby historicky nejstarším zaznamenaným protiprávním činem, které 

mezinárodní obyčejové právo znalo a které bylo zároveň státy trestáno. Vzdáleně se rovněž 

vycházelo z formulace válečných zločinů, zločinů proti míru, zločinů proti lidskosti a zločinu 

genocidy.
84

 Ačkoliv jsou tyto smlouvy svým obsahem relativně vzdálené problematice 

civilního letectví, bylo jich při formulování obsahu Haagské úmluvy využito, neboť se snaží 

kvalifikovat specifické jednání a kriminalizovat ho za účelem ochrany společných zájmů 

mezinárodního společenství. Dalšími důvody jejich využití byla inspirace v otázkách trestání, 

podmínek pro extradici pachatelů protiprávního jednání a určení jurisdikce.    

Ústřední zájem Haagské úmluvy je kladen především na definici protiprávního 

zmocnění se letadla, které je upraveno v čl. 1 a rozumí se jím: „zmocnění se letadla nebo 

výkon kontroly nad ním nebo pokus o takový čin protiprávně, za použití násilí nebo hrozby 
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násilím nebo jakékoliv jiné formy zastrašování.“ Haagská úmluva se obdobně jako Tokijská 

úmluva vztahuje pouze na činy spáchané na palubě letadla za letu, čímž se dle čl. 3 odst. 1 

rozumí „letadlo od okamžiku, kdy všechny jeho vnější dveře jsou uzavřeny po nastoupení 

cestujících na palubu, až do okamžiku, kdy jsou kterékoliv z těchto dveří otevřeny pro 

výstup.“ Takto formulovaný časový úsek rozhodný pro aplikaci Haagské úmluvy tedy znovu 

nereflektuje situaci, kdy pachatel protiprávního jednání není fyzicky přítomen na palubě 

letadla za letu. V letech následujících po přijetí této úmluvy se právě to ukázalo jako její 

významný deficit, neboť nikterak nereflektuje možnost její aplikace na zmocnění se výkonu 

kontroly nad letadlem mimo jeho palubu. Článek 4 odst. 3 dále zdůrazňuje význam 

přítomnosti mezinárodního prvku tím, že „místo startu a místo příletu letadla, na jehož 

palubě k trestnému činu došlo, se nachází mimo území státu, v němž je letadlo registrováno, a 

to bez ohledu na to, zda letadlo podniká mezinárodní nebo vnitrostátní let.“ Odkaz na stát, 

v němž je letadlo registrováno, postupem času ztratil na významu, neboť původně se 

předpokládalo, že tento stát bude totožný se sídlem provozovatele letecké dopravy, což ovšem 

nekoresponduje se soudobými zvyklostmi nájmu letadel a vytváření různých forem 

spojenectví a aliancí mezi leteckými dopravci.  

Haagská úmluva nadto obsahuje ještě jedno poměrně specifické ustanovení obsažené 

v čl. 11, které zakotvuje informační povinnost smluvních stran sdělit Radě ICAO jakékoliv 

podstatné informace týkající se okolností trestného činu, kroků podniknutých dle čl. 9
85

 

Haagské úmluvy, opatření přijatých vůči pachateli a především o výsledcích vydávacího nebo 

i jiného právního řízení. 

3.3.1 Jurisdikce a extradice pachatelů dle Haagské úmluvy 

Zatímco Tokijská úmluva určila jurisdikci státu způsobem, pro nějž byla rozhodující 

v první řadě registrace letounu, Haagská úmluva usiluje o vytvoření propracovanějšího 

systému určení jurisdikce tak, aby se únoscům letadel hledal bezpečný přístav co možná 

nejobtížněji.
86

 Primární jurisdikci blíže upravuje především čl. 4 Haagské úmluvy vycházející 

z alternativ principu registrace a principu teritoriality, který zavazuje smluvní státy učinit 
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opatření nutná k založení jurisdikce „jde-li o trestný čin spáchaný na palubě letadla 

registrovaného v tomto státě, nebo když letadlo, na jehož palubě byl trestný čin spáchán, 

přistane na jeho území s údajným pachatelem ještě na palubě, nebo je-li trestný čin spáchán 

na palubě letadla pronajatého bez posádky provozovateli, který má své hlavní působiště, 

nebo nemá-li žádné takové působiště, který má své trvalé bydliště v tomto státě.“  

V Haagské úmluvě je rovněž patrný posun týkající se aplikace zásady aut dedere aut 

judicare, a to v čl. 4 odst. 2, jehož přijetí předcházela intenzivní diskuze na diplomatické 

úrovni.
87

 Snahou mezinárodního společenství bylo vytvořit takovou úpravu, která bude 

univerzálně akceptovaná, a to mimo jiné i s ohledem na probíhající mezinárodní i regionální 

konflikty. Bylo proto do jisté míry překvapením, že znesvářené strany studené války, tedy 

USA, SSSR a také Izrael předem zaujaly shodné stanovisko týkající se extradice pachatelů 

trestných činů a navrhovaly bezpodmínečnou extradici do státu registrace letadla. Navzdory 

této vzácné shodě však nastal problém s přijetím bezpodmínečné extradice v afrických zemích 

a v zemích Blízkého východu, kde několik států vyjádřilo obavy z možnosti vydání svých 

státních příslušníků do zemí diktátorského, či opozičního režimu.  

USA dále usilovaly o zavedení co možná nejpřísnějšího sankčního plánu proti těm 

státům, které by porušily závazky pro ně vyplývající z úmluvy, a to v podobě hromadného 

suspendování veškerých služeb leteckých dopravců včetně příletů a odletů na jejich území, 

poruší-li závazek vydat nebo potrestat pachatele protiprávního jednání.
88

 Nakonec byl však 

i v této otázce nalezen kompromis v podobě výše uvedené římskoprávní zásady později 

formulované v čl. 4, odst. 2 a dále rozvedené v čl. 7 Haagské úmluvy. V souladu s článkem 

4 odst. 2 platí, že: „každý smluvní stát učiní rovněž taková opatření, jež jsou nutná k založení 

jeho jurisdikce nad trestným činem v případě, kdy údajný pachatel je na jeho území a kdy jej 

nevydá v souladu s článkem 8 žádnému státu uvedenému v odstavci 1 tohoto článku,“ a to 

podle subsidiární zásady univerzality.
89

 Článek 7 nadto stanoví povinnost smluvního státu, 

na jehož území je údajný pachatel zjištěn, „pokud ho nevydá, bez jakékoliv výjimky a ať byl 

trestný čin spáchán na jeho území či nikoliv, předložit případ příslušným orgánům za účelem 

                                                 

 
87

 Debata je zaznamenána v dokumentu International Conference on Air Law Minutes and Documents the Hague 

– December 1970 (Doc 8979), dostupné mj. z: https://store.icao.int/intl-conference-on-air-law-minutes-and-

documents-the-hague-december-1970.html, 2. 8. 2017; 
88

 MCWHINNEY, Edward. Aerial Piracy and International Terrorism – The Illegal Diversion of Aircraft and 

International Law. 2. vydání, Nizozemí, 1987, Martinus Nijhoff Publishers, ISBN 978-0-89838-919-7;  
89

 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní smlouvy proti terorismu. (online) dostupné z: 

http://files.svses.webnode.cz/200004812-ee477f0380/sturma.pdf, ze dne 2. 8. 2017; 

https://store.icao.int/intl-conference-on-air-law-minutes-and-documents-the-hague-december-1970.html
https://store.icao.int/intl-conference-on-air-law-minutes-and-documents-the-hague-december-1970.html
http://files.svses.webnode.cz/200004812-ee477f0380/sturma.pdf


46 

 

 

trestního stíhání.“ Povinnost založit jurisdikci je tedy rozšířena také na stát, na jehož území 

se údajný pachatel nachází, nedojde-li zároveň k jeho extradici. Účelem této formulace bylo 

zabránění možnosti úniku údajného pachatele do státu, který ho nebude dále stíhat. V  takřka 

doslovné podobě byla zásada aut dedere aut judicare později zapracována také do dalších 

mezinárodních úmluv.  

Určitým kompromisem Haagské úmluvy je rovněž úprava povinnosti státu, na jehož 

území je údajný pachatel zjištěn a který zároveň údajného pachatele nevydá, bezvýjimečně 

„předložit věc příslušným úřadům za účelem trestního stíhání.“ K této formulaci bylo 

přistoupeno namísto výslovného uložení povinnosti státu „trestně stíhat“ údajné pachatele 

zjištěné na jeho území. Vnitrostátní úřady totiž následně mohou v mezích národní právní 

úpravy vlastním uvážením dospět k závěru o tom, zda údajného pachatele v konečném 

důsledku stíhat. Příslušné úřady tak budou zpravidla posuzovat, zda je stíhání vhodné 

z právních nebo politických důvodů. Pokud by však rozhodnutí nestíhat údajného pachatele 

mělo být učiněno na základě politických spíše než právních důvodů, stát by měl pachatele 

vždy vydat. 

Ke komparaci Tokijské a Haagské úmluvy lze závěrem ještě poukázat na značně 

rozdílnou dobu implementace těchto úmluv do československého právního řádu. Zatímco 

Haagská úmluva vstoupila v platnost pro ČSSR již v roce 1973, tedy necelé dva roky po jejím 

přijetí, Tokijská úmluva vstoupila v platnost pro ČSSR až v roce 1984, tedy s více 

než dvacetiletým odstupem od jejího přijetí. Důvodem odstupu, o němž se v souvislosti 

s Tokijskou úmluvou spekuluje, mohla být mimo jiné i skutečnost, že její ustanovení 

nevyhovovala tehdejším politickým zájmům, což podtrhoval zejména široce formulovaný 

okruh oprávnění velitele letadla.
90

 Zavedená rozhodovací praxe v tehdejším Československu 

naproti tomu nasvědčovala spíše tomu, že namísto velitele letadla bude v mimořádných 

případech únosů letadel oprávněno k přijetí klíčových rozhodnutí Ministerstvo dopravy, 

a to ve spolupráci s leteckým dopravcem. Příkladem výše uvedeného přístupu budiž postup 

při projednávání pokusu o únos letadla OK 174, ze dne 29. 5. 1978 na lince Brno – Karlovy 

Vary, kdy únosce donutil posádku letadla ke změně trasy letu směrem do Norimberku. Za letu 

                                                 

 
90

 KOVERDYNSKÝ, Bohdan. Letecká Security – Historie, Organizace, Standardy A Postupy. Cheb, 2014, Svět 

křídel, ISBN 978-80-87567-11-1, str. 172-173; 



47 

 

 

nad územím německého města Bayreuth ale došlo z příkazu ředitele odboru civilního letectví 

a příkazu generálního ředitele ČSA ke změně kurzu zpět na území České republiky.
91

  

3.4 Montrealská úmluva o potlačení protiprávních činů namířených 

proti bezpečnosti civilní letecké dopravy z r. 1971 

Vzhledem k tomu, že Haagská úmluva upravovala pouze neoprávněné zmocnění se 

letadla a nikterak nekriminalizovala jiné možné druhy protiprávního jednání na palubě letadla, 

případně i mimo ni, probíhala souběžně s přípravou Haagské úmluvy i práce na další 

mezinárodní smlouvě, kterou se stala Montrealská úmluva o potlačení protiprávních činů 

namířených proti bezpečnosti civilní letecké dopravy (dále jen „Montrealská úmluva“).
 92

 

Montrealská úmluva kriminalizuje celou řadu protiprávních jednání, jejichž výčet je 

obsažen v čl. 1. V případech násilného činu proti osobě na palubě letadla za letu (čl. 1 písm. 

a), zničení letadla v provozu nebo způsobení škody takovému letadlu, která ho učiní 

neschopným letu, nebo která může ohrozit jeho bezpečnost (čl. 1 písm. b), umístění zařízení 

nebo předmětu, který letadlo může zničit nebo poškodit a učiní ho neschopným letu nebo 

ohrozí jeho bezpečnost (čl. 1 písm. c), zničení nebo poškození zařízení sloužící řízení 

leteckého provozu nebo zásahu do jejich provozu (čl. 1 písm. d) a v případě sdělení 

informace, o níž pachatel ví, že není pravdivá (čl. 1 písm. e), je navíc znakem skutkové 

podstaty trestného činu především způsobilost takového jednání ohrozit bezpečnost letadla za 

letu. Tím se v souladu s čl. 2 písm. a) rozumí „letadlo v době od okamžiku uzavření vnějších 

dveří do okamžiku jejich otevření za účelem vyložení a vystoupení.“ V souladu s výše 

uvedeným tak například ohlášení bomby na palubě letadla, které se nezakládá na pravdě, není 

kriminalizováno v souladu s Montrealskou úmluvou, jestliže neohrožuje bezpečnost letadla za 

letu.  

Zároveň ale Montrealská úmluva rozšířila věcnou působnost na některé protiprávní 

jednání spáchané v souladu s čl. 1 písm. b), kterým je především zničení letadla v provozu 

nebo způsobení škody takovému letadlu, která ho učiní neschopným letu, nebo která může 

ohrozit jeho bezpečnost. Významný posun je tedy možno spatřit v aplikaci Montrealské 

úmluvy nejen na letadla za letu, ale i na letadla v provozu, čímž je třeba rozumět „dobu od 
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počátku předletové přípravy letadla prováděné pozemním personálem nebo posádkou pro 

určitý let až do 24 hodin po přistání.“ Doba provozu v sobě zároveň zahrnuje i celou dobu 

letu (čl. 2 písm. b). Právě toto ustanovení cílí, mimo jiné, také na umístění výbušného zařízení 

na palubu letadla, do něhož sám pachatel fyzicky nenastoupí. Závěrem je k otázce věcné 

působnosti smlouvy možno dodat, že pro všechna jednání zde uvedená je společným 

jmenovatelem také objektivní odpovědnost za trestné činy takto spáchané, za něž se smluvní 

státy navíc zavazují stanovit přísné tresty.  

K Montrealské úmluvě byl navíc z podnětu Shromáždění organizace ICAO v roce 

1988 připojen dodatkový Protokol o boji s protiprávními činy násilí na letištích sloužících 

mezinárodnímu civilnímu letectví,
93

 jehož cílem bylo právně regulovat množící se násilné 

činy v prostorách letiště. Trestné činy spáchané proti osobám nebo majetku v prostoru letiště 

do té doby nebylo možno efektivně postihnout jako trestné činy dle mezinárodního práva. Za 

tím účelem došlo k přijetí nového odstavce 1 bis, kterým byla doplněna skutková podstata 

trestného činu, jehož se dopustí osoba, která při použití jakéhokoliv prostředku, látky nebo 

zbraně nezákonně a úmyslně „a) spáchá násilný čin proti osobě nacházející se na letišti 

sloužícím mezinárodnímu civilnímu letectví, který způsobí nebo může způsobit vážnou újmu 

na zdraví nebo smrt nebo b) zničí nebo vážně poškodí zařízení a budovy letiště sloužícího 

mezinárodnímu civilnímu letectví, nebo letadla mimo provoz nacházející se na něm nebo 

naruší provoz letiště, jestliže takovýto čin ohrozí nebo může ohrozit bezpečnost na takovém 

letišti.“
94

 

Právní úprava vymahatelnosti některých ustanovení této úmluvy spolu s extradicí 

v Montrealské úmluvě v zásadě kopírovala úpravu obsaženou v předchozích úmluvách (čl. 7 

a 8), a především otázku stíhání a vydávání pachatelů trestných činů stejně jako předchozí 

úmluvy ponechávala na rozhodnutí smluvního státu. Důležitou roli proto hrálo přijetí nového 

odstavce 2 bis v článku 5 dodatkovým Protokolem Montrealské úmluvy, který stanovil 

povinnost smluvního státu přijmout taková opatření, která mohou být nevyhnutelná 

pro uplatnění jeho pravomoci nad trestnými činy uvedenými v článku 1 za předpokladu, že se 

údajný pachatel nachází na jeho území a stát jej nevydá dle čl. 8 Montrealské úmluvy.  
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3.5 Deklarace z Bonnu 
 

Cílem dvoudenního setkání vrcholných představitelů nejvýznamnějších světových 

mocností v německém Bonnu ve dnech 16. – 17. července 1978
95

 bylo přijetí společného 

stanoviska ve vztahu ke státům, jež včasně nepřistoupily k výše uvedeným úmluvám, 

případně jejich znění dostatečně nerespektují.
96

 Toto setkání se konalo v návaznosti na jeden 

z nejdramatičtějších únosů letadla v historii, kdy 2. 3. 1981 došlo k únosu pakistánského 

letadla B-720 z Karáčí do Pešavaru se 141 osobami na palubě letadla. Let byl odkloněn 

do Kábulu, kde bylo zahájeno vyjednávání ohledně propuštění cestujících. Během 

pětidenního vyjednávání byl za přičinění afghánské vlády zavražděn jeden z rukojmích, 

pakistánský diplomat. Po propuštění všech ostatních rukojmích únosci získali afghánské 

cestovní doklady a v samotném Afghánistánu také následně našli útočiště.
97

  

Státy se v přijaté deklaraci zavázaly k poměrně radikálním krokům pro případy, kdy 

některý ze smluvních států výše specifikovaných úmluv odmítne vydat pachatele únosu 

letadla, či ho jinak trestně stíhat. Vlády smluvních států Deklarace z Bonnu se pro tyto 

případy zavazují ke zrušení všech letů národních leteckých dopravců do země neplnící svoje 

smluvní povinnosti, stejně jako se zavazují zajistit, aby leteckým dopravcům těchto států 

nebylo umožněno přistát na území členských států Deklarace z Bonnu. Z formulace těchto 

závazků je proto zřejmé, že cílem deklarace bylo přimět státy, které dosud nejednají v souladu 

s Tokijskou, Montrealskou nebo Haagskou úmluvou, aby tak co nejdříve učinily, a dát jim 

tímto na srozuměnou, že v očích smluvních států Bonnské deklarace jsou tyto státy nepřímo 

považovány za spolupachatele trestné činnosti, neboť svým jednáním poskytují konkrétním 

pachatelům ochranný štít.
98

  

Takto formulovaný obsah deklarace byl následně podroben kritice států, které 

se nestaly jejími smluvními stranami a které se ekonomického summitu v Bonnu neúčastnily. 

Důvodem byl především fakt, že sankce vyplývající z této deklarace ve vztahu ke státům 
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porušujícím Tokijskou, Montrealskou nebo Haagskou úmluvu, mohou mít významný globální 

politický dopad, a navzdory původnímu záměru nepůsobí výlučně jako sankce ekonomické. 

Nadto vyvstala komplikace související s kolizí sankčních opatření v Deklaraci z Bonnu 

se zněním čl. 41 Charty OSN, který stanoví výlučné oprávnění Rady bezpečnosti rozhodnout 

o tom, “jaká opatření nezahrnující užití ozbrojené síly budou použita, aby jejím rozhodnutím 

byla dodána účinnost, a může vyzvat členy OSN k provedení těchto opatření.“ V souvislosti 

s formulací Deklarace z Bonnu je proto diskutabilní přípustnost smluvního základu oprávnění 

pouze některých členských států OSN, které přistoupily k Deklaraci z Bonnu, přijmout taková 

opatření vůči jiným státům, které jsou zároveň členskými státy OSN právě v souvislosti 

se zněním čl. 41 Charty OSN. Výčet opatření, která je Rada bezpečnosti OSN oprávněna 

podle článku 41 Charty OSN přijímat, totiž zahrnuje mimo jiné i úplné nebo částečně 

přerušení leteckých, ale i jiných styků. Zároveň je takový obsah smlouvy ve zjevném rozporu 

se zásadami mezinárodního obyčejového práva, které zabraňují přijímat sankce mimo režim 

Rady bezpečnosti úzkou skupinou vybraných států.  

Dalším problematickým bodem je potom střet jejího znění s povinností členských 

států řešit jakékoliv vzniklé spory pokojnými prostředky podle článku 2 odst. 3 Charty OSN. 

Ze znění deklarace v Bonnu je však zřejmé, že implementace prostředků, které lze 

charakterizovat jako embargo nebo bojkot, není možné pod kategorii pokojných prostředků 

podřadit. K rozporuplnému charakteru deklarace z Bonnu lze závěrem ještě rovněž poukázat 

na její nesoulad s Vídeňskou úmluvou o smluvním právu,
99

 konkrétně s jejími čl. 34 a 35, 

které vylučují vznik závazků ze smlouvy pro stát, který nevyjádřil vůli být touto smlouvou 

vázán svým výslovným a písemným souhlasem. 

3.6 Mezinárodní úmluva o značkování plastických trhavin pro účely 

detekce z r. 1973 
 

O událostech vedoucích mezinárodní společenství k přijetí závazné právní úpravy 

týkající se značkování plastických trhavin bylo pojednáno výše v souvislosti s explozí 

letounu Pan Am 103 nad městečkem Lockerbie ve Skotsku v roce 1988. Benevolentní režim 

nakládání s plastickými trhavinami znemožňující jejich účinnou detekci při vyšetřování 

okolností teroristického útoku považovala Rada bezpečnosti OSN za alarmující, a proto dne 
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 Vídeňská úmluva o smluvním právu ze dne 23. května 1969, v platnost vstoupila 27. 1. 1980; 
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14. června 1989 přijala rozhodnutí ohledně značkování výbušnin
100

 a zároveň vyzvala 

organizaci ICAO ke zrychlení přípravy návrhu znění nové mezinárodní úmluvy. 

Na 27. zasedání Shromáždění ICAO bylo přijato rozhodnutí A27-8, v jehož rámci byl 

přednesen i společný návrh znění mezinárodní úmluvy delegacemi Velké Británie 

a Československa.
101

  

Úmluva zavazuje smluvní státy „přijmout nezbytná a účinná opatření k zákazu 

a zamezení výroby neznačkovaných trhavin na svém území.“
102

 Smluvní státy nadto zavazuje 

k přijetí opatření zákazu a zamezení dovozu neznačkovaných trhavin na své území 

nebo vývoz z něj (čl. 3) a ke kontrole vlastnictví a převodu vlastnictví neznačkovaných 

trhavin, které byly na území členského státu vyrobeny nebo na ně dopraveny před vstupem 

úmluvy v platnost (čl. 5).  

V rámci ostatních smluv v oblasti civilního letectví zaujímá Úmluva o značkování 

plastických trhavin specifické místo zejména proto, že se jako jediná nezabývá trestněprávní 

problematikou. Jejím smyslem je především zakotvení preventivních mechanismů na rozdíl 

od těch represivních.  

Úmluva definuje trhavinu jako výbušný výrobek obecně známý jako plastická 

trhavina. Není přitom zřejmé, z jakého důvodu byla definice trhaviny formulována takto 

restriktivním způsobem, neboť zejména s ohledem na nové trendy a postupy pachatelů 

protiprávních činů může takovéto pojetí trhaviny způsobit aplikační potíže mezinárodní 

smlouvy v budoucnu.  

Samotným značkováním trhavin nemůže v praxi dojít k žádoucímu stavu. 

Značkování plastických trhavin může mít totiž význam pouze tehdy, pokud všechny členské 

státy disponují vhodným detekčním vybavením na svých letištích, které bude schopno 

trhavinu odhalit.
103

 Smlouva sama ale povinnost států taková zařízení instalovat na svých 

mezinárodních letištích neobsahuje, což význam značkování plastických trhavin významně 

oslabuje. 
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 Rada bezpečnosti OSN, SC/RES/635 (1989), dostupné z: 

http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/1989.shtml, ze dne 9. 11. 2017; 
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 ICAO Doc. 9551, A27-RES, přijaté na 27. zasedání Shromáždění ICAO v Montrealu ve dnech 19. září – 6. 

října 1989; 
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 čl. 2 Mezinárodní smlouvy o značkování plastických trhavin pro účely detekce; 
103

 MASSON-ZWAAN, Tanja. Air and Space Law – De Lege Ferenda: Essays in Honour of Henri A. 

Wassenbergh. 2. vydání, Nizozemí, 1992, nakladatelství Springer, ISBN: 978-0-7923-1626-8, str. 96; 
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Formulování obsahu úmluvy také komplikovala technická náročnost související 

se značkováním samotným, se zavedením odpovídajících detekčních technik a pojetí 

detekčních látek. Za účelem lepší přehlednosti proto byla vytvořena technická příloha 

úmluvy, kterou lze rozdělit do dvou částí. První část přílohy obsahuje technický popis 

trhavin, zatímco druhá část přílohy potom popisuje chemické a atomové složení čtyř 

rozdílných látek přidávaných do trhaviny za účelem její následné detekce.
104

 Významnou roli 

hraje rovněž zřízení Mezinárodní technické komise pro trhaviny sestávající se ze členů 

jmenovaných Radou organizace ICAO, a to v souladu s čl. 5 odst. 1 Úmluvy. Její členové 

potom mají za úkol především hodnotit technický vývoj v oblasti výroby, značkování 

a detekce trhavin.
105

 

3.7 Pekingská úmluva o potlačování protiprávních činů souvisejících 

s mezinárodním civilním letectvím 
 

 Pekingská úmluva byla přijata v závěru diplomatické konference konané z podnětu 

Rady organizace ICAO ve dnech 30. 8. 2010 - 10. 9. 2010 v Pekingu. Původním záměrem 

bylo přijetí navržených změn Montrealské a Haagské úmluvy způsobem, který bude 

reflektovat nově se formující hrozby civilnímu letectví, jež do té doby nebyly mezinárodními 

smlouvami zohledněny.  

  V této souvislosti je nutno zmínit, že snahy o změnu právní úpravy mezinárodního 

smluvního režimu započaly již v roce 2001, kdy byl Rezolucí A33-1 Valného shromáždění 

organizace ICAO dán pokyn k provedení analýzy hrozeb obchodní letecké dopravy a 

k provedení revize existujícího mezinárodního smluvního režimu. Analýzou hrozeb a revizí 

smluvního režimu bylo zjištěno, že některé hrozby nejsou dostatečným způsobem existujícími 

mezinárodními smlouvami upraveny a že tudíž existuje zájem na revizi stávajícího právního 

rámce smluv. Jednalo se zejména o hrozbu použití letadla jako zbraně, zneužití letadla a 

letecké dopravy k diseminaci a transportu nebezpečných biologických, chemických a 

jaderných látek, stejně jako o hrozbu použití těchto látek při útoku na letadlo, hrozbu 

kybernetického terorismu a útoku na informační infrastrukturu nebo nedostatečně upravenou 

možnost trestního postihu organizátora, návodce nebo pomocníka protiprávního činu.  
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 Těmito látkami lze rozumět ethylen glykol dinitrát (EGDN), 2,3-Dimethyl--2,3-dinitrobutan (DMNB), ortho-

Mono-nitrotoluen (o-MNT) a para-Mono-nitrotoluen (p-MNT)  
105

 čl. 6, odst. 1 Mezinárodní smlouvy o značkování plastických trhavin pro účely detekce; 
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 Původním záměrem konference bylo vytvoření dvou protokolů, jež budou doplňovat a 

rozšiřovat Montrealskou a Haagskou úmluvu. Vzhledem k tomu, že k Montrealské úmluvě 

byl již přijat jeden dodatkový Protokol z roku 1988, nejevilo se přijetí dalšího protokolu, jako 

účelné, neboť aplikace původního znění smlouvy se zohledněním dvou protokolů měnících a 

rozšiřujících její původní znění, je podstatně komplikovanější. Z toho důvodu bylo výsledkem 

konference přijetí dvou dokumentů, a to Pekingské úmluvy o potlačování protiprávních činů 

souvisejících s mezinárodním civilním letectvím a Protokolu měnícího Úmluvu o potlačení 

protiprávního zmocnění se letadel (Haagskou úmluvu). 

 Význam Pekingské úmluvy tedy spočívá zejména v tom, že v souladu s provedenou 

analýzou hrozeb vytváří nové skutkové podstaty trestných činů jako je například použití 

civilního letadla jako zbraně, čímž bylo zjevně reagováno na útoky z 11. září, neoprávněné 

rozptylování biologických, chemických a jaderných zbraní s úmyslem způsobit smrt, vážnou 

újmu na zdraví nebo značnou škodu na majetku, čímž Pekingská úmluva reaguje na hrozbu 

bioterorismu, a zároveň tak postihuje protiprávní přepravu výše uvedených látek včetně 

výbušného nebo radioaktivního materiálu. Úmluva také reguluje vědomou výhružku sdělením 

informace, o níž pachatel ví, že není pravdivá, a která je zároveň způsobilá ohrozit bezpečnost 

letadla za letu, nebo jinak zneužije letadlo v provozu ke způsobení smrti, vážné újmy na 

zdraví či škody na majetku. Snaha o regulaci kybernetických hrozeb je potom upravena v 

definici skutkové podstaty zničení nebo poškození zařízení sloužícímu řízení leteckého 

provozu nebo zásah do jejich provozu, přičemž o této skutkové podstatě bylo pojednáno blíže 

již v kapitole týkající se problematiky kybernetického terorismu v civilní letecké dopravě. 

 Pekingská úmluva dále kriminalizuje různorodé formy účastenství, ať už ve formě 

organizátorství, návodu nebo pomoci, což zároveň odpovídá vývoji protiteroristických smluv 

přijímaných OSN a stanovuje rovněž možnost zavedení odpovědnosti právnických osob 

v souladu s vnitrostátní právní úpravou postihu právnické osoby za spáchání trestného činu. 

Zároveň se Pekingská smlouva stala vůbec první smlouvou zohledňující škody a důsledky 

protiprávní činnosti v mezinárodní letecké dopravě na životní prostředí. 

 Významnou roli hraje rovněž ustanovení článku 10, které stanoví povinnost státu, na 

jehož území byl údajný pachatel zjištěn, předložit případ příslušným orgánům za účelem 

trestního stíhání, jestliže tato osoba nebyla státem vydána. Taková úprava v zásadě kopíruje 

úpravu nastolenou již Haagskou úmluvou, a podtrhuje tak její význam z hlediska aplikace 

zásady aut dedere aut judicare. K předložení případu příslušným orgánům dojde v takovém 
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případě bezvýjimečně a bez ohledu na to, zda byl trestný čin spáchán na území státu, kde byl 

pachatel zjištěn, nebo nikoliv. 

 Vzhledem ke struktuře a obsahu Pekingské úmluvy, která v mnohém doplňuje a 

nahrazuje úmluvu Montrealskou, je článkem 24 založena přednostní aplikace Pekingské 

úmluvy jak před Montrealskou úmluvou z roku 1971, tak před dodatkovým Protokolem, který 

k ní byl přijat v roce 1988. 

 Přestože je Pekingská úmluva beze sporu vítaným nástrojem, který významným 

způsobem reviduje v mnoha ohledech neaktuální znění existujících mezinárodních smluv, je 

její samotné označení do jisté míry zavádějící. Samotný název Pekingské úmluvy totiž 

evokuje její působnost ve vztahu k prakticky jakékoliv protiprávní činnosti související 

s mezinárodní leteckou dopravou. Přesto však úmluva sama pojem bezpečnost nedefinuje a 

všechny skutkové podstaty v ní obsažené se týkají výlučně situace, kdy se letadlo nachází ve 

fázi letu nebo je v provozu. Jakákoliv protiprávní činnost, byť související s mezinárodní 

leteckou dopravou, která však neohrozí bezpečnost letadla v provozu nebo letadla za letu, tak 

do režimu této úmluvy nespadá. 

3.8 Mezinárodní smlouvy v oblasti odpovědnosti za škody vlivem 

provozu mezinárodní letecké přepravy 
 

Závěrem k přehledu mezinárodních smluv týkajících se bezpečnosti letecké 

přepravy považuji rovněž za nutné alespoň okrajově zmínit smlouvy regulující 

soukromoprávní vztahy odpovědnosti za škodu s mezinárodním prvkem. Důvodem jsou 

především rozsáhlé škody na zemi, k nimž může v důsledku nehod vzniklých v letecké 

dopravě dojít a které výše uvedené mezinárodní smlouvy nikterak nereflektují. Výše uvedené 

mezinárodní smlouvy zpravidla regulují neočekávané protiprávní situace narušující plynulost 

letecké dopravy, ale až dalekosáhlé škody majetkové i nemajetkové povahy, ke kterým došlo 

v souvislosti s užitím trhaviny v letounu, sestřelením letadla nebo použitím letadla jako 

nástroje ke spáchání teroristického činu, podnítily snahy o právní regulaci a stanovení 

odpovědnosti za škody takto vzniklé. 

První významnější úmluvou v této oblasti byla Úmluva o škodách způsobených 

třetím osobám na zemi cizími letadly, podepsaná v Římě roku 1952 (dále jen „Římská 

úmluva z roku 1952“), které předcházela Římská úmluva z roku 1933, o sjednocení 

některých pravidel o náhradě škody způsobené třetím osobám nebo majetku na zemi cizími 

letadly. Již před založením organizace ICAO v roce 1944 tudíž existovaly tradiční 
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odpovědnostní principy přiznávající právo na náhradu škody za předpokladu prokázání 

vzniku škody a přičitatelnosti vzniku škody příslušnému letounu. Zároveň byly stanoveny 

výjimky odpovědnosti provozovatele letu za škody takto vzniklé v případech, kdy nastalý 

protiprávní stav nikterak nesouvisel s řízením letounu a zároveň byl způsoben úmyslně 

osobou odlišnou od leteckého personálu, a také pro případy, kdy nastalé situaci nebylo 

možno ze strany provozovatele letu nikterak předejít.  

Římská úmluva z roku 1952 nabyla účinnosti až v roce 1958 a ke dnešnímu dni byla 

ratifikována pouze 50 státy.
106

 Její znění bylo navíc poplatné době svého vzniku, kdy povaha 

protiprávních činů na palubě letadla nedosahovala takové intenzity, a Římská úmluva se tak 

uplatňovala především v případech škod způsobených ztrátou nebo vypadnutím objektů 

z paluby letadla. Situace si proto žádala aktualizaci znění této úmluvy, aby se zároveň 

dosáhlo většího zájmu ostatních států ji ratifikovat.  

Tím skutečným impulsem k zintenzivnění prací na aktualizaci stávajících právních 

instrumentů odpovědnosti za škody byly až fatální následky útoků z 11. září, které vedly 

namísto revize stávajících právních předpisů k návrhu dvou zcela nových mezinárodních 

smluv. Ty byly následně přijaty v květnu roku 2009 na mezinárodní konferenci o leteckém 

právu v Montrealu. Do dnešního dne však ani jedna z nich není účinná a Česká republika 

neprojevila vůli být ani jednou z těchto smluv vázána.
107

 Jedná se o Úmluvu o náhradě škody 

způsobené letadlem třetím osobám, označovanou tradičně jako General Risk Convention 

(dále jen „GRC“) a Úmluvu o náhradě škody způsobené třetím osobám vlivem aktu 

neoprávněného nakládání s letounem, označovanou jako Unlawful Interference 

Compensation Convention (dále jen „UICC“).  

GRC stanovuje odpovědnost provozovatele mezinárodního letu za škodu třetím 

osobám za předpokladu, že škoda byla způsobena letadlem za letu. GRC se tedy uplatní 

pouze na lety mezinárodní, nejedná-li se o případ neoprávněného zmocnění se letadla, 

jak vyplývá z čl. 2, odst. 1 GRC. Nic ovšem nebrání členskému státu učinit prohlášení 

depozitáři a vyjádřit vůli být vázán zněním úmluvy i ve vztahu k vnitrostátním letům. 

I nadále však platí, že se nemůže jednat o škodu vzniklou neoprávněným zmocněním 
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 Aktuální počet signatářských států je 49, Convention on Damage Caused by Foreign Aircraft to Third Parties 

on the Surface podepsaná v Římě dne 7. října 1952, dostupné z: 
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 Přehled aktuálního počtu smluvních stran existujících mezinárodních smluv v oblasti letecké dopravy, ICAO, 
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se letadla. Zvlášť je potom upravena odpovědnost za škodu způsobenou na majetku osob, 

stejně jako za škodu na životním prostředí, dojde-li k ní na území členského státu, 

a stanovuje se povinnost nahradit škodu také v případě smrti, tělesného zranění nebo 

psychické újmy.
108

 Čl. 3 odst. 3 stanoví, že psychická újmu bude kompenzována pouze 

v případě, že se jedná o uznanou a diagnostikovanou psychickou poruchu, která je výsledkem 

tělesného zranění nebo přímého vystavení kritické situaci, kdy hrozí smrt nebo tělesné 

zranění. Tento pojem v praxi činí z hlediska výkladu značné potíže, a v minulosti se proto 

stal předmětem četných sporů o náhradu škody mezi cestujícími a leteckými dopravci.  

UICC naproti tomu upravuje odpovědnost provozovatele letu v případech 

neoprávněného zmocnění se letadla v souladu s definicí tohoto protiprávního činu obsaženou 

v Haagské úmluvě. V mnoha ohledech je však UICC koncipována obdobně jako GRC. Týká 

se pouze mezinárodních letů s možností prohlášení k depozitáři a určení závaznosti i pro lety 

domácí, obdobným způsobem je upraven i vznik škody na majetku osob, na životním 

prostředí a pro případ smrti, tělesného zranění nebo psychické újmy.  

Specifickým rysem této smlouvy je především její dopad na vrcholný management 

provozujícího leteckého dopravce, čímž se pro účely této úmluvy rozumí zejména členové 

představenstva, ředitelé, členové dozorčí rady. Osoby disponující rozhodovací pravomocí 

v rámci leteckého dopravce coby právnické osoby jsou povinny zdržet se nedbalostního 

jednání ohledně implementace přílohy 17 Chicagské úmluvy. Odpovědnostní limity jsou 

upraveny v článku 4 a jejich výše je odvislá od váhy letounu, což nelze z praktického 

hlediska považovat za nejvhodnější řešení, neboť pád letadla na zem může vyvolat více 

či méně stejně závažné důsledky bez ohledu na váhu letadla.  

Za účelem efektivní spolupráce mezi členskými státy a finanční pomoci pro případy 

neoprávněného zmocnění se letadel, byl článkem 8 zřízen Mezinárodní fond náhrad v oblasti 

civilního letectví. Na základě prohlášení členského státu v souladu s čl. 2 odst. 2 UICC 

potom fond může přispět k úhradě vzniklé škody částkou přesahující limity uvedené v čl. 4. 

Maximální výše náhrady poskytované fondem však odpovídá 3 mld. SDR
109

 za každou 

událost. 
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 SDR (Special Drawing Rights) je měnová jednotka stanovena Mezinárodním měnovým fondem pro účely 

komplikovaných transakcí s mezinárodním prvkem; 
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3.9 Vnitrostátní účinky mezinárodních smluv z hlediska sankcionování 

pachatelů 
 

 Způsob formulace jednotlivých protiprávních činů proti civilnímu letectví ve výše 

uvedených mezinárodních smlouvách měl významný vliv na formulaci trestných činů 

a přestupků v oblasti bezpečnosti civilního letectví, která se po jejich vzoru stala součástí 

vnitrostátní právní úpravy.  

Základním pilířem je možnost trestněprávního postihu obsažená v zákoně č. 40/2009 

Sb., trestní zákoník. Vnitrostátní právní úprava obsažená v trestním zákoníku ctí znění 

rezoluce Rady bezpečnosti OSN z roku 1977, která zdůraznila nutnost zajištění souladu 

vnitrostátních opatření přijímaných státy při potlačování nezákonných činů s principy a cíli 

OSN a nutnost úzké spolupráce států s OSN a ICAO při jejich implementaci. Proto jsou 

skutkové podstaty vybraných trestných činů, jejichž objektem je bezpečnost civilního letectví, 

prakticky shodné se skutkovými podstatami obsaženými zejména v Haagské a Montrealské 

úmluvě. 

Trestní zákoník popisuje jednak skutkovou podstatu teroristického útoku (§311), dále 

potom zvláštní skutkové podstaty vztahující se bezprostředně k bezpečnosti civilního letectví 

před protiprávními činy v podobě trestného činu získání kontroly nad vzdušným dopravním 

prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou (§290), ohrožení bezpečnosti vzdušného 

dopravního prostředku a civilního plavidla (§291), zavlečení vzdušného dopravního 

prostředku do ciziny (§292). V úvahu lze ovšem vzít i další skutkové podstaty obecného 

ohrožení (§292), výtržnictví (§358) nebo násilného překročení státní hranice (§339), jejichž 

primárním objektem jsou zpravidla jiné právem chráněné zájmy. K naplnění jejich skutkové 

podstaty však může dojít při spáchání protiprávního činu v oblasti civilního letectví, a mohou 

tak být uplatněny subsidiárně zejména tehdy, pokud ke spáchání trestného činu dojde 

způsobem, který nebude možno subsumovat pod některou z výše uvedených zvláštních 

skutkových podstat.  

Důležitou roli vedle možnosti trestněprávního postihu však hraje také možnost 

správního sankcionování za přestupek. Přestupky v letecké dopravě jsou komplexně upraveny 

zejména v leteckém zákoně, jejich doplňující výčet však nalezneme i v dalších právních 

předpisech jako je například zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců, zákon č. 325/1999 Sb., 

o azylu a další. Přestupky fyzických a právnických osob spáchané podle leteckého zákona 

projednává a rozhoduje o nich Úřad pro civilní letectví. V souladu s výše uvedenými případy 

nepřizpůsobivých cestujících na palubě letadla podle Tokijské úmluvy, jsou Úřadem pro 
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civilní letectví z hlediska každodenního provozu nejčastěji projednávány zejména přestupky 

fyzických osob dle § 92 odst. 1 písm. g) a l) leteckého zákona spočívající v nesplnění příkazu 

kapitána letadla nebo nesplnění příkazu leteckého dopravce či posádky na palubě letadla.
110

 

                                                 

 
110

 konzultace s Mgr. Petrem Dubnem, odborným referentem bezpečnostního oddělení sekce správní a 

bezpečnostní Úřadu pro civilní letectví, ze dne 6. 3. 2018; 
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4. Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) 

4.1 Vznik, význam a struktura organizace 
 

Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) představuje specializovanou 

agenturu organizace OSN. Zřízena byla v rámci Chicagské konference v roce 1944 

na základě čl. 44 Chicagské úmluvy, kde jsou současně definovány její hlavní cíle. Ty 

zahrnují zejména úsilí o rozvoj bezpečné, pravidelné a účinné letecké dopravy a také 

o zajištění bezpečnosti mezinárodního civilního letectví.  

ICAO je nadáno velmi širokou působností, která zahrnuje prakticky všechny oblasti 

civilního letectví. Ačkoliv jsou z důvodu efektivity některé dílčí aspekty přeneseny na jiné 

organizace, zůstává organizaci ICAO zachována funkce normotvorby a funkce zajištění 

vymahatelnosti opatření zajišťujících bezpečnosti civilního letectví. ICAO rovněž 

spolupracuje s dalšími mezinárodními organizacemi vládní i nevládní povahy, provádí 

průzkumy, publikuje statistické údaje a poskytuje technickou asistenci rozvojovým zemím 

napříč kontinenty. 

Jednotlivé státy se stávají členy organizace na základě zaslání oznámení 

o přistoupení k Chicagské úmluvě depozitáři úmluvy, jímž je vláda USA. Přistoupení 

k Úmluvě, a tím i k organizaci samotné, se potom stává účinným třicátým dnem poté, kdy 

vláda USA obdrží takové oznámení.
111

 

Organizační strukturu ICAO tvoří dle čl. 43 Chicagské úmluvy Shromáždění, Rada, 

a další orgány, jež mohou být nezbytné pro její fungování. Stejně jako většina ostatních 

specializovaných agentur OSN, i ICAO bylo vytvořeno na principu tripartitní struktury 

orgánů, kdy vedle dvou výše uvedených orgánů stojí ještě Sekretariát ICAO coby stálý 

administrativní orgán. Dalšími orgány je možno rozumět Právní výbor, Aeronavigační 

komisi, Letecký dopravní výbor, Výbor pro společné financování leteckých provozních 

služeb, Finanční výbor nebo například Výbor proti nezákonnému zasahování do činnosti 

civilního letectví. 

                                                 

 
111

 ke dni 18. 11. 2017 má ICAO 192 členských států, aktuální přehled členských států je dostupný z: 

https://www.icao.int/MemberStates/Member%20States.Multilingual.pdf, ze dne 23. 12. 2017; 

https://www.icao.int/MemberStates/Member%20States.Multilingual.pdf
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4.2 Vztah organizací ICAO a OSN 
 

Vzhledem k postavení organizace ICAO coby specializované agentury OSN je 

zřejmé, že tyto dvě organizace mají mnoho společného. Kromě podobné organizační struktury 

spolu také neodmyslitelně velmi úzce spolupracují. V oblasti mezinárodní letecké dopravy 

se jedná zejména o spolupráci na zajištění mezinárodního míru a bezpečnosti prostřednictvím 

bezpečné mezinárodní letecké přepravy osob, zavazadel i nákladu. Výhodou vzájemné 

spolupráce je navíc i skutečnost, že členská základna je u obou organizací v zásadě stejná.
112

 

Ve výjimečných případech je proto možné zavazovat státy prostřednictvím rezoluce Rady 

bezpečnosti OSN, a to zejména tam, kde jiné instrumenty sloužící k zajištění mezinárodního 

míru a bezpečnosti selhávají, nebo nejsou dostatečně vymahatelné a existuje pro to patřičný 

důvod týkající se ochrany civilního letectví. 

4.2.1 Povaha rozhodnutí orgánů OSN a orgánů ICAO 
 

Na tomto místě považuji rovněž za nutné nastínit vzájemný vztah právní závaznosti 

a vymahatelnosti rozhodnutí orgánů OSN a ICAO. V kontextu mezinárodní ochrany civilního 

letectví před protiprávními činy je třeba zabývat se zejména činností Rady bezpečnosti OSN, 

která ve světle orgánů mezinárodních organizací zaujímá specifické postavení. Chartou OSN 

jí byla v čl. 24 svěřena odpovědnost za zachování mezinárodního míru a bezpečnosti, a státy 

tak již v době přijetí Charty OSN vyslovily souhlas s tím, že část jejich výlučných pravomocí 

bude přesunuta na orgán nadnárodní povahy. Rada bezpečnosti za účelem naplnění svého 

primárního poslání usiluje o pokojné řešení sporů mezi jednotlivými státy, a to doporučením 

vhodného postupu nebo doporučením vhodných prostředků pokojného řešení sporu.
113

 

Za tímto účelem je oprávněna přijímat opatření různorodé povahy se specifickými právními 

účinky. 

Rada bezpečnosti přijímá v prvé řadě rozhodnutí nebo rezoluce mající ryze 

doporučující charakter. Pro tento typ aktů Rady bezpečnosti, obdobně jako například 

pro rezoluce Shromáždění ICAO doporučující povahy, platí, že jejich formulace má obecnější 

                                                 

 
112

 např. Lichtenštejnsko je členským státem OSN, nikoliv však ICAO, Cookovy ostrovy jsou členským státem 

ICAO, nikoliv však OSN, platí ke dni 4. 1. 2018;  
113

 POTOČNÝ, Miroslav, ONDŘEJ, Jan. Mezinárodní Právo Veřejné - zvláštní část. 6. vydání, Praha, 

C. H. Beck, 2011, ISBN 978-80-7400-398-1, str. 299; 
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charakter a působí primárně silou morální autority namísto explicitní právní závaznosti.
114

 

V tomto duchu rozhodnutí Rady bezpečnosti v minulosti upravovalo například problematiku 

únosů letadel v mezinárodní letecké dopravě, a to konkrétně v rozhodnutí Rady bezpečnosti 

OSN č. 286 ze dne 9. 11. 1970,
115

 které bylo následováno rozhodnutím Valného shromáždění 

OSN č. 2645 ze dne 25. 11. 1970,
116

 jež bezvýjimečně odsoudilo jakékoliv únosy v letecké 

dopravě, veškeré činy, které jsou projevem násilí směřovaným proti cestujícím, leteckému 

personálu a letounu samotnému stejně jako jakýkoliv jiný neoprávněný zásah do civilního 

letectví, který je vyvolán výhružkou nebo za použití síly.  

Obecně lze však říci, že právní závaznost přijatých rozhodnutí Rady bezpečnosti 

vyplývá z čl. 25 Charty OSN, kterou je zakotvena shoda států na tom, že „přijmou a splní 

rozhodnutí Rady bezpečnosti podle této Charty.“ Z textace daného ustanovení tedy vyplývá, 

že ne jakýkoliv projev vůle Rady bezpečnosti, ale pouze ten, který má povahu rozhodnutí, 

jsou státy povinny přijmout a splnit. Pojem rezoluce není v textu Charty OSN definován, 

nicméně ze zavedené činnosti Rady bezpečnosti OSN lze usuzovat, že se jedná o vyjádření 

podstatného rozhodnutí neprocedurálního charakteru, které se od tradičních rozhodnutí liší 

po formální i obsahové stránce.
117

 

Na základě výše uvedeného je tudíž třeba rozlišovat mezi rezolucemi Rady 

bezpečnosti vydanými dle kapitoly VI a dle kapitoly VII Charty OSN. Rada bezpečnosti OSN 

je na základě čl. 39 Charty OSN rovněž oprávněna k tomu jednat v případě ohrožení míru 

nebo mezinárodní bezpečnosti. V takovém případě Rada bezpečnosti nejprve určí, zda došlo 

k ohrožení míru, porušení míru nebo k útočnému činu, a následně doporučí nebo rozhodne, 

jaká opatření budou učiněna.  

Formulace jednotlivých článků ve věci působnosti rezolucí Rady bezpečnosti 

vydaných dle kapitoly VI. (Pokojné řešení sporů) vzbuzuje dojem jejich doporučujícího 

charakteru. Jedná se zejména o formulace: „Rada bezpečnosti, uzná-li to za vhodné, požádá 

strany“ nebo „Rada bezpečnosti může konat šetření o sporu“, případně „Rada může 

                                                 

 
114

 Případ Korfský průliv, rozsudek Mezinárodního soudního dvora ze dne 9. 5. 1949 a rezoluce RB OSN č. 22 

(1947); 
115

 Rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN,  S/RES/286 (1970), dostupné z: 

http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/1970.shtml, ze dne 9. 11. 2017; 
116

 Rozhodnutí valného shromáždění OSN, 2645(XXV) ze dne 25. 11. 1970 Aerial Hijacking Or Interference 

With Civil Air Travel, dostupné z: http://www.un.org/documents/ga/res/25/ares25.htm, ze dne 9. 11. 2017; 
117

 POTOČNÝ, Miroslav. Rada Bezpečnosti - Její Funkce A Význam. Praha: Svoboda, 1978. Svět v pohybu 

(Svoboda). ISBN 73/508-21-8.2, str. 39; 

http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/1970.shtml
http://www.un.org/documents/ga/res/25/ares25.htm
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doporučit vhodné řízení“
 118

 a další. Ohledně právní závaznosti rezolucí Rady bezpečnosti 

OSN přijatých dle kapitoly VI se proto dlouho vedly akademické diskuze, nicméně pro jejich 

právní závaznost se konečně vyslovil Mezinárodní soudní dvůr ve věci Namibie,
119

 

když stanovil, že je třeba důsledně a individuálně hodnotit každou rezoluci v jejím celkovém 

kontextu, včetně diskuze, která jejímu přijetí předcházela a včetně ustanovení Charty, 

o něž se opírá. Pouze na základě takové analýzy je pak možno určit, zda taková rezoluce 

svým obsahem spadá do kategorie právně závazných rozhodnutí dle čl. 25 Charty OSN. 

Naproti tomu nesporná je právní závaznost a vynutitelnost rezolucí Rady bezpečnosti 

přijímaných v souladu s kapitolou VII. Jedná se zejména o nástroje sankční povahy zakotvené 

v článcích 41 a 42 Charty OSN, které Radě bezpečnosti umožňují ke zdůraznění chráněných 

zájmů v obsahu samotné rezoluce zavést další opatření, mezi nimiž je demonstrativním 

výčtem uvedeno např. přerušení hospodářských styků a dalších spojů, včetně těch leteckých, 

nebo přerušení styků diplomatických. Kdyby taková opatření nebyla dostatečná, 

nebo v případech, že by se nedostatečnými ukázala být, může Rada bezpečnosti podniknout 

akci leteckými, ale i jinými silami k zachování nebo obnovení mezinárodního míru 

a bezpečnosti. Použití vhodných prostředků je ponecháno na volbě Rady bezpečnosti, 

mezi články 41 a 42 však neplatí vzájemná hierarchie a opatření upravená v čl. 42 je možno 

použít i bez předchozí aplikace opatření obsažených v čl. 41.
120

 

Z výše uvedeného proto vyplývá, že mezinárodní civilní letecká doprava může být 

jak předmětem rezoluce Rady bezpečnosti OSN, tak nástrojem k zajištění bezpečnosti, kterou 

přijatá rezoluce proklamuje. 

4.2.2 Rezoluce Rady bezpečnosti 2309/2016 
 

Historicky významnou roli sehrála v posledních letech jednohlasně přijatá rezoluce 

Rady bezpečnosti 2309 z roku 2016, která se tak stala vůbec první rezolucí týkající se 

bezpečnosti mezinárodní letecké dopravy před teroristickými činy.
121
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 viz čl. 33, odst. 2, čl. 34, čl. 36 odst. 1 Charty OSN; 
119

 Poradní posudek ze dne 21. 6. 1971, Mezinárodní soudní dvůr ve věci pokračující přítomnosti Jihoafrické 

republiky v Namibii, dostupné z: http://www.icj-cij.org/files/case-related/53/053-19710621-ADV-01-00-EN.pdf, 

ze dne 6. 3. 2018 
120

 Citováno výše, pozn. č. 112 (POTOČNÝ, ONDŘEJ, 2011), str. 299; 
121

 S/RES/2309, Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2309 ze dne 22. 9. 2016, dostupná z: 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2309(2016), 1. 1. 2018 

http://www.icj-cij.org/files/case-related/53/053-19710621-ADV-01-00-EN.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2309(2016)
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Rada bezpečnosti v ní vyzývá státy, které tak dosud neučinily, aby bez zbytečných 

průtahů přistoupily k existujícím mezinárodním smlouvám, jejichž působnost se týká boje 

s terorismem, a aby implementovaly závazky v těchto smlouvách obsažené v plném rozsahu 

do své vnitrostátní právní úpravy. Rezoluce zároveň potvrzuje odpovědnost státu za ochranu 

a bezpečnost všech osob na svém území, a to způsobem, který odpovídá závazkům 

vyplývajících z mezinárodního práva.  

Rezoluce dále zmiňuje Annex 17 Chicagské úmluvy a uvádí, že státy jsou jeho 

prostřednictvím zavázány k vytvoření a implementaci předpisů, praktik a procedur, které 

budou zajišťovat bezpečnost civilního letectví způsobem, jenž odpovídá moderním trendům 

protiprávních činů. Ačkoliv se Rada bezpečnosti nevyjadřuje k právní závaznosti SARPS, což 

jí ostatně ani nepřísluší, uvádí, že státy musí dodržovat (shall conform) další standardy a 

doporučení obsažené v Annexu 17. Za tímto účelem potom Rada bezpečnosti vyzývá 

organizaci ICAO, aby poskytla svoji součinnost a odbornou pomoc státům při implementaci 

reglementů ICAO. Znění rezoluce 2309 nasvědčuje tomu, že největší výzvou, která 

mezinárodní společenství čeká v oblasti dosažení souladu na minimální společné úrovni, je 

asistence rozvojovým státům prostřednictvím cílených plánů rozvoje, výcviku a další 

podpůrné technické asistence.  

Obsahem rezoluce byl zároveň požadavek na uskutečnění setkání generálního 

tajemníka organizace ICAO s představiteli Protiteroristického výboru Rady bezpečnosti OSN 

k projednání teroristických hrozeb v civilní letecké dopravě a následnému poskytnutí zpětné 

vazby Radě bezpečnosti ve lhůtě 12 měsíců. Toto setkání se uskutečnilo v červenci roku 2017 

a generální tajemnice ICAO na něm poukázala na nezbytnost zajištění některých aspektů 

k tomu, aby rezoluce Rady bezpečnosti mohla být efektivně naplněna.
122

 Jedním z nich je 

dostatečná informovanost národních dozorových orgánů ohledně aktuálních hrozeb, 

a to navzdory riziku, které ze sdílení takových informací obecně vyplývá. Dalšími jsou potom 

nové nástroje, kterými budou tyto hrozby eliminovány, jako je například důsledné plnění 

univerzálního plánu bezpečnosti mezinárodní letecké dopravy. 

                                                 

 
122

 ICAO, ICAO Secretary General Addressed In The UN Counter Terorism Committee Special Meeting On 

Terrorist Threats To International Civil Aviation, (online) www.ICAO.int, v Montrealu, Kanada, 7. 7. 2017, 

dostupné z: https://www.icao.int/Newsroom/Pages/ICAO-Secretary-General-addressed-the-UN-Counter-

Terrorism-Committee-Special-Meeting-on-terrorist-threats-to-international-c.aspx, 1. 1. 2018; 

http://www.icao.int/
https://www.icao.int/Newsroom/Pages/ICAO-Secretary-General-addressed-the-UN-Counter-Terrorism-Committee-Special-Meeting-on-terrorist-threats-to-international-c.aspx
https://www.icao.int/Newsroom/Pages/ICAO-Secretary-General-addressed-the-UN-Counter-Terrorism-Committee-Special-Meeting-on-terrorist-threats-to-international-c.aspx
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4.2.3 Další rezoluce Rady bezpečnosti týkající se civilního letectví  
 

V minulosti byly přijaty rezoluce Rady bezpečnosti OSN, které měly na mezinárodní 

leteckou dopravu vliv zejména tím, že blokády civilní letecké dopravy v nich bylo užito coby 

donucovacího nástroje k zajištění globální bezpečnosti a míru. Některé z těchto rezolucí 

vyvolaly z hlediska svých účinků celou řadu právních otázek. Jednalo se zejména o rezoluce 

Rady bezpečnosti související s vyšetřováním teroristického činu proti civilnímu letounu 

společnosti Pan Am let č. 103 nad skotským městem Lockerbie v roce 1988, a to rezoluce 

č. 731 z roku 1992,
123

 kterou byla Libye vyzvána ke spolupráci s OSN, Spojenými státy 

americkými, Francií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska při vyšetřování 

příčiny pádu letadla. V roce 1992 byla přijata navazující rezoluce Rady bezpečnosti č. 748,
124

 

kterou byly uvaleny sankce na Libyi za to, že výzvě nevyhověla a nespolupracovala 

s dotčenými státy ve vyšetřování a nepředala pachatele útoku k trestnímu stíhání. Rezoluce 

č. 748 z roku 1992 nadto ve svých závěrech zohlednila podezření, že se na spáchání útoku 

podíleli i vládní představitelé Libye. Konkrétní sankce spočívaly v kombinaci letecké blokády 

Libye s omezením hospodářských a diplomatických styků. Později byla přijata ještě rezoluce 

883 z roku 1993
125

 prohlubující již uvalené sankce.  

Libye však již od počátku argumentovala tím, že postupovala v souladu 

s ustanoveními článku 5 a 7 Montrealské úmluvy, neboť uplatnila národní jurisdikci proti 

podezřelým z teroristického útoku, které nevydala k trestnímu stíhání do USA ani do UK 

a namísto toho pověřila vlastní vnitrostátní orgány k provedení šetření. Ve svém stanovisku 

proklamovala Libye ochotu spolupracovat s vyšetřujícími orgány těchto států, nebyla však 

ochotna předložit jim kompletní dokumentaci týkající se trestního stíhání, která byla 

výsledkem několikaletého vyšetřování.
126

  

Ohledně legality těchto rezolucí se proto vedou četné právní diskuze. Rada 

bezpečnosti OSN je totiž stejně jako organizace sama vázána mezinárodními právními 
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normami, byť je její postavení specifické v tom, že může tyto normy sama uplatňovat. Není 

ovšem přijatelné, aby se pasovala do role orgánu stojící „nad právem“. V souvislosti 

s rezolucemi 748 a 883 se proto často hovořilo o překročení působnosti Rady bezpečnosti 

vyplývající z Charty OSN a o jejich rozporu s normami mezinárodního práva.
127

 Mezinárodní 

soudní dvůr, jemuž byl případ předložen, zamítl žádost Libye o přijetí předběžných opatření, 

jimiž mělo být USA a UK zabráněno v přinucení Libye k předání podezřelých ze spáchání 

teroristického činu a převzetí jurisdikce, čímž de facto došlo ze strany Mezinárodního 

soudního dvora k potvrzení závaznosti rezoluce Rady bezpečnosti 748 z roku 1992 a právních 

účinků z ní vyplývajících a nastolení její aplikační přednosti před ustanoveními Montrealské 

úmluvy. Ze závěru Mezinárodního soudního dvora tak nutně vyplývá, že v souladu s článkem 

103 Charty OSN, který stanoví, že „v případě rozporu mezi závazky členů Organizace podle 

této Charty a jejich závazky podle kterékoli jiné mezinárodní dohody, mají přednost závazky 

podle této Charty“ má rezoluce Rady bezpečnosti 748 z roku 1992 aplikační přednost před 

Montrealskou úmluvou, přestože se jedná o platnou mezinárodní smlouvu, která zavazuje 

všechny dotčené státy. Rezoluce Rady bezpečnosti lze v tomto kontextu vnímat jako nástroj 

mimořádné povahy, který na jedné straně ctí existující smluvní systém vydávání podezřelých 

ze spáchání protiprávního činu, doplňuje ho však tam, kde se jeví v praxi nefunkčním a kde 

znění smlouvy brání provedení účinného vyšetřování.
128

  

O několik let později reagovala Rada bezpečnosti OSN také na sestřelení civilního 

letounu společnosti Malaysia Airlines, let MH17 ze dne 17. 6. 2014 v oblasti Doněcku 

na Ukrajině rezolucí č. 2166 z roku 2014.
129

 Jedním z předmětů sváru mezi Libyí a ostatními 

zeměmi ohledně vyšetřování případu Lockerbie byl způsob vyšetřování okolností exploze 

letadla, čemuž se Rada bezpečnosti snažila v tomto případě předejít zdůrazněním významu 

důsledného a nezávislého vyšetřování incidentu v souladu s normami mezinárodního práva a 

zároveň za aktivní součinnosti organizace ICAO, která v tomto případě rozhodla o vyslání 

specializované vyšetřovací skupiny na pomoc ukrajinským orgánům. V této rezoluci Rada 
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bezpečnosti neopomněla vyzvat státy k tomu, aby pro vyšetření celé události poskytly 

maximální možnou součinnost. V kauze Lockerbie totiž Libye opakovaně namítala nedostatek 

institucionální součinnosti ze strany některých států při vyšetřování celého incidentu. 

Konečně také rezoluce č. 2166 požadovala okamžité přerušení vojenských aktivit včetně 

eliminace činnosti ozbrojených skupin v bezprostřední blízkosti místa nehody za účelem 

jejího řádného vyšetření. Rok od přijetí této rezoluce se Rada bezpečnosti sešla znovu, 

aby přijala rezoluci ustavující mezinárodní tribunál za účelem řízení s podezřelými 

ze sestřelení letounu MH17. Veto Ruské federace tyto snahy ovšem znemožnilo. 

4.3 Normotvorná činnost organizace ICAO 
 

Od svého vzniku působí ICAO především jako platforma pro členské státy, jejímž 

prostřednictvím dochází ke sjednávání a přijímání mezinárodních smluv v oblasti civilního 

letectví. V konečném důsledku jsou to ale státy samotné, které vystupují jako hlavní 

normotvůrci vyjadřující zároveň vůli být sjednanými smlouvami vázáni.  

Organizace ICAO si v průběhu let mimo sjednávání mezinárodních smluv osvojila 

i jiné, pružnější formy normotvorné činnosti v podobě mezinárodních standardů 

a doporučení, rezolucí Shromáždění ICAO, postupů navigačních služeb nebo například 

doplňkových postupů a specifikací (např. SUPPS - Regional Supplementary Procedures).  

Další formy normotvorné činnosti představují regionální plány navigace, modelové 

klauzule nebo modelová legislativa, přičemž právní závaznost těchto legislativních aktů 

nebyla dosud přesně a systematicky charakterizována, a jejich právní účinky jsou tudíž 

častým předmětem odborných diskuzí. ICAO vytváří i manuály, návody (guidance material) 

a technické příručky (technical manuals), které mají ryze podpůrný charakter bez jakékoliv 

právní závaznosti. Z hlediska letecké bezpečnosti je nejvýznamnějším dokumentem 

podpůrné povahy Bezpečnostní manuál k ochraně civilního letectví před protiprávními činy 

(dále jen „Bezpečnostní manuál“).
130

 

Celou řadu materiálu, který organizace ICAO produkuje a který nelze jednoznačně 

zařadit do kategorie formálních pramenů mezinárodního práva tak, jak jsou definovány čl. 38 

odst. 1 Statutu Mezinárodního soudního dvora, můžeme z hlediska právní teorie označit 
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za součást „soft law“.
131

 Přestože tento pojem není obsažen v Chicagské úmluvě, celá řada 

jejích ustanovení k takovému pojetí přímo vybízí. Je tomu tak například v článku 

54, písmena j) Chicagské úmluvy, který uvádí povinnosti Rady ICAO, mezi něž patří 

i povinnost „hlásit smluvním státům každé porušení této Úmluvy, jakož i případy, ve kterých 

doporučení nebo rozhodnutí Rady nebylo provedeno.“ Touto formulací je nastolena distinkce 

mezi dvěma typy konání a opomenutí. Jedním z nich je „tradiční“ porušení smlouvy 

představující jednání mezinárodním společenstvím zažité a známé. Druhým je potom hlášení 

případů, kdy nebylo provedeno doporučení nebo rozhodnutí Rady. Neprovedení doporučení 

nebo rozhodnutí Rady je specifickým jednáním, které je v rozporu s institucionální kvazi-

normou, nikoliv však v rozporu s Chicagskou úmluvou jako takovou, a z hlediska právní 

teorie se tak jedná o jisté novum. Zároveň lze výkladem článku 54, písmena j) v kombinaci 

s čl. 69 Chicagské úmluvy dospět k závěru, že ačkoliv neprovedení doporučení 

nebo rozhodnutí Rady není přímým porušením Chicagské úmluvy, jedná se o incident hodný 

hlášení, a uvedení opomenutí státu provést doporučení nebo rozhodnutí ve známost je potom 

odrazem neschopnosti státu zajistit podřízení se mechanismu, který byl organizací ICAO 

vytvořen. 

4.3.1 Standardy a doporučené postupy – jejich význam v kontextu 

nástrojů sloužících k zajištění bezpečnosti civilního letectví 
 

ICAO pracuje spolu s jednotlivými členskými státy na dosažení konsenzu ohledně 

standardů mezinárodního civilního letectví a doporučených postupů, souhrnně označovaných 

jako SARPS (standards and recommended practises).
132

 Ty jsou systematicky řazeny dle 

svého předmětu do jednotlivých příloh, tzv. Annexů Chicagské úmluvy, přičemž z hlediska 

ochrany civilního letectví před protiprávními činy hraje nejvýznamnější roli Annex č. 17.  

Na rozdíl od jednotlivých mezinárodních smluv plnících především funkci 

represivní, mají standardy a doporučení charakter preventivní. Tuto funkci plní například 

stanovením zákazu vnášení nebezpečných předmětů na palubu letadla, do vyhrazené zóny 

prostoru letiště nebo stanovením podmínek kontroly vstupu do těchto prostor. O preventivní 

funkci a významu SARPS bude pojednáno blíže v kapitole této práce týkající 
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se preventivních opatření vedoucích k zajištění bezpečnosti mezinárodní letecké dopravy. 

Tato kapitola se však zaměřuje především na význam SARPS v kontextu jiných 

mezinárodněprávních instrumentů, jejich závaznost a vymahatelnost. 

Distinkce mezi standardy a doporučenými postupy není obsažena v Chicagské 

úmluvě, ale v rezoluci Shromáždění ICAO.
133

 Rezoluce definuje standardy jako „jakékoliv 

fyzické charakteristiky, konfigurace, materiál, výkonnost, obsluha nebo procedura a jejich 

jednotná aplikace smluvními státy je z hlediska zajištění bezpečnosti civilního letectví 

nezbytná.“ Jakékoliv odchylky od znění standardů jako i nemožnost zajištění souladu 

vnitrostátní úpravy se zněním mezinárodního standardu jsou potom státy povinny hlásit Radě 

ICAO.  

Doporučené postupy (recommended practices) naproti tomu „blíže specifikují 

fyzické vlastnosti, konfigurace, materiál, výkonnost, obsluhu nebo proceduru a jejich 

jednotná aplikace je v zájmu zajištění bezpečnosti civilního letectví žádoucí.“ K oznámení 

odchylek nebo nemožnosti zajištění souladu s vlastní právní úpravou Radě ICAO jsou potom 

státy vybízeny, nejedná se však o jejich smluvní povinnost. 

Chicagská úmluva obsahuje v článku 37 závazek pokusit se o zajištění jednotné 

úrovně právní úpravy ve všech smluvních státech. Tuto zásadu jsou státy povinny dodržovat 

zejména při uplatnění oprávnění vyplývajícího z článku 38 Chicagské úmluvy, jímž je státům 

ponechána možnost odchýlit se od znění mezinárodních standardů a doporučených postupů 

za předpokladu, že stát: „shledá nemožnost podrobit se jim, nebo uvést vlastní předpisy 

v naprostý soulad s nimi, anebo tehdy, pokládá-li za nutné zavést vlastní nařízení nebo 

předpis lišící se od předpisů nebo metod stanovených mezinárodní normou.“
134

 Zavedení 

systému, který usiluje o zajištění jednoty za současného ponechání určité míry flexibility, 

překonává nedostatky původní Pařížské úmluvy z roku 1919 a pro organizaci ICAO se stalo 

velmi cenným nástrojem.
135
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Na tomto místě si však dovoluji poukázat na jistou zvláštnost formulace čl. 38 

Chicagské úmluvy, který upravuje postup státu při ohlašování odchylek vnitrostátní právní 

úpravy od znění SARPS. Z první věty článku 38 vyplývá, že státu je umožněno oznámit 

odchylku od mezinárodních norem nebo předpisů za předpokladu, že v dobré víře shledá, že 

není možné se jim podrobit nebo to pokládá za nutné. Státům je za tím účelem ponechána 

relativně vysoká míra autonomie. Z výše uvedeného však vyplývá, že nemožnost podrobit 

se znění SARPS může stát oznámit v zásadě bez jakéhokoliv časového omezení, a to i 

několik let poté, co znění SARPS nabude účinnosti, přičemž spouštěcí událostí pro oznámení 

odchylky je nabytí vědomosti o nezbytnosti uplatnit odlišnou úpravu. Na druhé straně potom 

druhá věta článku 38 uvádí, že pokud jde o změny mezinárodních norem, je stát, který se této 

změně nemůže podrobit, povinen ohlásit odchylku od znění schválené změny do šedesáti dnů 

ode dne přijetí změny této normy.  

Z hlediska posílení právní závaznosti SARPS, by se však jevilo jako praktičtější 

definovat okamžik, od něhož vzniká povinnost státu informovat o nesouladu se zněním 

SARPS, a to navíc na základě události, která by byla jednoznačně identifikovatelná, jako je 

například okamžik účinnosti standardu nebo doporučeného postupu. V případě, že by tak stát 

v daném časovém úseku neučinil, byl by zněním SARPS bez dalšího vázán. Za existujícího 

stavu mají však státy možnost oznámit nesoulad prakticky kdykoliv v průběhu času na 

základě vlastního uvážení za splnění podmínky dobré víry ve včasnost ohlášení.
136

 

V Chicagské úmluvě navíc chybí jakékoliv sankční mechanismy pro případ, že stát Radu 

ICAO o nesouladu se zněním standardů a doporučení nevyrozumí. Vzhledem k problematice 

právní závaznosti SARPS by takové ustanovení de lege ferenda mohlo státy přinejmenším 

přimět k seznámení se s textem SARPS včas a bez zbytečných průtahů posoudit jejich možné 

dopady.  

4.3.2 Právní závaznost a vymahatelnost standardů a doporučených 

postupů  
 

Z čl. 54 písm. l) Chicagské úmluvy vyplývá, že mezinárodní standardy 

a doporučované postupy jsou z důvodů vhodnosti označovány jako přílohy úmluvy a jsou 
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oznamovány všem smluvním státům. Tato formulace pouze nasvědčuje jinak obecně 

zakotvené zásadě, že přílohy mezinárodních úmluv zpravidla podléhají odlišnému 

schvalovacímu procesu než přijímání jejich samotného obsahu, a z toho důvodu nepůsobí 

stejné právní účinky jako obsah úmluvy v souladu s Vídeňskou úmluvou o právu smluvním. 

Této skutečnosti nasvědčuje zejména to, že jsou označovány za přílohy úmluvy „z důvodů 

vhodnosti,“ jak uvádí druhá část tohoto ustanovení. V této souvislosti proto vznikla otázka, 

zda mají SARPS obsažené v přílohách Chicagské úmluvy vůbec nějaký právní význam a jaká 

je závaznost těchto norem. Z hlediska právní teorie můžeme standardy a doporučované 

postupy označovat za součást „soft law“, což vyplývá mimo jiné z nastavení jejich 

schvalovacího procesu, způsobu oznamování jejich přijetí státům, stejně jako z možnosti 

vymanit se z jejich působnosti, nebude-li shledána možnost zajištění souladu s nimi. Takový 

režim neplatí pro formální prameny mezinárodního práva tak, jak jsou definovány Statutem 

Mezinárodního soudního dvora.  

Právní síla SARPS bezesporu nedosahuje významu mezinárodních smluv, na druhou 

stranu nepochybně představují více než jen prostou morální maximu deklaratorní povahy. 

Vzhledem k tomu, že práva a povinnosti obsažené v SARPS nejsou bez dalšího přímo 

vynutitelné, předpokládá se jejich implementace do vnitrostátní právní úpravy.  

Přestože však standardy a doporučené postupy nejsou pro adresáty přímo závazné, 

státy se v souladu s čl. 37 Chicagské úmluvy zavázaly ke spolupráci na dosažení co možná 

nejvyššího stupně jednotnosti v legislativních úpravách a normách týkajících se letadel, 

personálu a pomocných služeb všude tam, kde tato jednotnost usnadní a zdokonalí 

mezinárodní letecký provoz.  

V praxi je tento závazek státy dodržován zejména s ohledem na normy a doporučení 

technické povahy týkající se provozní bezpečnosti. Jakýkoliv nesoulad s normami týkajícími 

se provozní bezpečnosti totiž pro stát představuje hrozbu odepření oprávnění poskytovat 

služby jeho leteckých dopravců i leteckého personálu v mezinárodní letecké přepravě 

na území jiného členského státu ICAO, případně hrozbu nemožnosti obchodovat s leteckými 

součástkami vyrobenými ve státě, který nezajistil soulad se SARPS, tak jak předvídá 

ustanovení článku 33 Chicagské úmluvy. Motivace států na dosažení společné úrovně 

implementace provozních norem je tak výrazně vyšší, neboť výše popsané důsledky lze 

považovat za dopady sankčního charakteru pro státy, které se znění SARPS nepřizpůsobí. 
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4.3.3 Formulování obsahu SARPS a přístup států k jejich implementaci 
 

Z hlediska formulace obsahu SARPS lze považovat za vysoce žádoucí, aby jejich 

znění reflektovalo určité společné jmenovatele v jednotlivých oblastech civilního letectví 

dosažitelné co nejvyšším počtem členských států. Za tímto účelem je proto žádoucí, aby tyto 

minimální společné požadavky zohledňovaly ekonomickou vyspělost jednotlivých členských 

států a jejich převažující politické či diplomatické tendence.  

Ve skutečnosti tomu tak zejména v počátcích fungování organizace ICAO nebylo 

a až do dnešní doby je při formulování SARPS stále patrný trend uplatnění dominantního 

postavení technicky a ekonomicky vyspělejších států oproti státům rozvojovým. Rozvojové 

státy potom nebyly fakticky schopny zajistit soulad s opatřeními, což s sebou přineslo dva 

významné negativní důsledky.
137

 Tím prvním byl nepříznivý trend spočívající v tom, 

že rozvojové státy se postupně přestávaly aktivně účastnit zasedání Shromáždění ICAO, 

zdržovaly se zasílání připomínek a komentářů k nově přijímaným standardům a často 

opomínaly zasílat oznámení dle čl. 38 Chicagské úmluvy ohledně existujícího nesouladu 

se zněním SARPS. Druhým nedostatkem, který jde ruku v ruce s trendem pasivního přístupu 

k činnosti ICAO, bylo potom faktické prohlubování rozdílů mezi jednotlivými státy 

v přijatých bezpečnostních opatřeních a také nedostatečná informovanost organizace ICAO a 

s tím související její neznalost úrovně bezpečnosti civilního letectví v jednotlivých částech 

světa. Situace byla prohloubena až do té míry, že sekretariát organizace ICAO zveřejnil v roce 

1995 studii, v níž uvádí, že z důvodu pasivního přístupu některých členských států bylo 

v danou chvíli nemožné určit konkrétní úroveň implementace materiálu obsaženého 

v přílohách Chicagské úmluvy.
138

 

Státy se proto rozhodly řešit tento problém na vnitrostátní, případně regionální 

úrovni. Úřad pro civilní letectví Spojených států amerických (dále jen „FAA“) tak například 

ustanovil program hodnocení bezpečnosti mezinárodního civilního letectví označovaný jako 

IASA.
139

 V jeho rámci potom hodnotil schopnost států, jejichž letečtí dopravci provozovaly 

svoje služby na území USA, dostát závazkům stanoveným v Přílohách 1, 6 a 8 Chicagské 
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 Citováno výše, poznámka č. 86 (MILDE, 2016), str. 165; 
138

 MILDE, Michael. Enforcement Of Aviation Safety Standards – Problems Of Safety Oversight, (online), 45 

ZLW (Zeitschrift für Luft und Weltraumrecht, German Journal for Air and Space Law), 1996, po registraci 

dostupné z: www.heinonline.org, str. 1-17, ze dne 30. 1. 2018; 
139

 Více informací o programu IASA dostupných z: https://www.faa.gov/about/initiatives/iasa/, 30. 12. 2017; 

http://www.heinonline.org/
https://www.faa.gov/about/initiatives/iasa/
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úmluvy. Podobnou jednostrannou reakci na neodpovídající úroveň implementace SARPS 

v některých, zejména rozvojových, oblastech světa měla i Evropská unie, která vytvořila 

tzv. černou listinu leteckých dopravců, kterým zcela nebo zčásti omezila vstup do vzdušného 

prostoru členských států Evropské unie. V současnosti se jedná o dva seznamy, přičemž 

leteckým dopravcům na prvním seznamu je bez dalšího zakázáno poskytovat svoje služby 

v Evropské unii, zatímco na druhém seznamu se nachází letečtí dopravci, jejichž možnost 

provozovat svoje služby je za okolností zde specifikovaných omezena.
140

 

Na tyto iniciativy reagovala organizace ICAO přijetím Manuálu dozoru 

bezpečnosti,
141

  v němž formulovala několik klíčových prvků provádění efektivního dohledu 

nad bezpečností civilního letectví. Jedná se zejména o pravidelné a systematické provádění 

dohledu, které umožňuje organizaci zvýšit vynutitelnost a zajistit tak srovnatelnou úroveň 

vnitrostátní legislativy v oblasti civilní letecké dopravy. Další prvky dohledu zahrnují mimo 

jiné hodnocení kvality letecké legislativy a specifických provozních předpisů. Manuál je 

v přední řadě přehledem povinností a závazků členských států ICAO a plní zejména funkci 

informační a podpůrnou ve vztahu k vnitrostátnímu dozorovému programu každého 

členského státu.  

ICAO však postupně změnilo svoji strategii a namísto diplomatického přístupu 

odrážejícího shovívavost nad nedůsledností některých států zavedlo Univerzální program 

auditu bezpečnosti civilního letectví (Universal Safety Audit Programme), o němž bude 

z hlediska jeho významu pojednáno blíže v následující kapitole týkající se celkové úrovně 

vymahatelnosti právních předpisů přijímaných na poli ICAO.  

I přes zavedení pravidelných auditů organizace zajišťujících jednu z forem kontroly 

souladu národní legislativy se zněním SARPS zůstává skutečností, že opomínání států 

notifikovat Radu ICAO o odchylkách vnitrostátní právní úpravy se zněním SARPS vyvolává 

vysokou míru nejistoty ohledně jednotné úrovně standardů v oblasti ochrany letecké dopravy 

před protiprávními činy. Taková situace je přirozeně z pohledu naplňování cílů organizace 

vysoce nežádoucí, a i proto by organizace ICAO měla do budoucna své snahy zaměřit právě 

na nalézání způsobu, jakým zajistit co nejvyšší úroveň vymahatelnosti norem a opatření, které 
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 Kompletní seznam všech leteckých dopravců uvedených v seznamu 1 a 2 je dostupný z: 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/air-safety-list_en.pdf, 1. 1. 2018; 
141

 ICAO Doc 9734. Safety Oversight Manual. 2. vydání, dostupné z: 

https://www.icao.int/WACAF/AFIRAN08_Doc/9734_parta_cons_en.pdf, 30. 12. 2017; 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/air-safety-list_en.pdf
https://www.icao.int/WACAF/AFIRAN08_Doc/9734_parta_cons_en.pdf
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přijímá, namísto sjednávání mezinárodních smluv, které se dílčím způsobem týkají 

bezpečnosti mezinárodní letecké dopravy, jejichž sjednávání je časově i administrativně velmi 

náročné a přináší pouze dílčí výsledky.  

4.3.4 Annex 17 a jeho aplikace v právním prostředí České republiky 
 

 Annex 17 je souborem mezinárodních standardů a doporučených postupů, jenž byl 

vytvořen výlučně za účelem ochrany mezinárodní letecké dopravy před protiprávními činy 

a jeho cílem je zajištění ochrany bezpečí cestujících, posádky, pozemního personálu, 

ale i veřejnosti. Za účelem dosažení tohoto cíle se Annex 17 zabývá především mezinárodní 

spoluprací, administrativní a koordinační činností a preventivními bezpečnostními opatřeními 

týkajícími se letadel, letišť, cestujících, zavazadel, nákladu a pošty, stejně jako kvalifikačních 

předpokladů letových posádek. 

 Přestože Annex 17 představuje v rámci Chicagské úmluvy základní pilíř bezpečnosti 

mezinárodní letecké dopravy, související ustanovení lze nalézt i v jiných přílohách, a to 

zejména v Annexu 2 (Rules of the Air), 6 (Aircraft Operation), 9 (Facilitation), 10 

(Aeronautical Telecommunications) a 13 (Aircraft Accident and Incident Investigation).  

Znění Annexu 17 se v České republice promítá spíše okrajově do některých 

ustanovení leteckého zákona a do vyhlášky Ministerstva dopravy č. 108/1997 Sb., kterou se 

provádí zákon o civilním letectví. Konkrétní znění standardů a doporučených postupů je 

potom vydáváno ve zvláštních prováděcích předpisech Ministerstva dopravy, jimiž se 

vydávají tzv. předpisy řady „L“. Předpisy řady „L“ jsou registrovány a jejich přijetí je 

oznamováno ve Sbírce zákonů.
142

 Jejich uveřejnění však zajišťuje státní podnik Řízení 

letového provozu prostřednictvím Letecké informační služby.  

Z § 102 odst. 2 leteckého zákona vyplývá, že tyto předpisy, které jsou v souladu 

s mezinárodními smlouvami, a jsou tudíž součástí právního řádu, jsou subjekty zde uvedené 

povinny dodržovat.
143

 Problematická vymahatelnost standardů a doporučených postupů je 

touto formulací do našeho právního prostředí přenesena, neboť z hlediska právní teorie lze 

považovat za nanejvýš sporné vymáhání povinností obsažených v podzákonném právním 
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 ČAPEK, Jan, KLÍMA, R., ZBÍRALOVÁ, J.. Civilní Letectví ve Světle Práva. 1. vydání, Praha, nakladatelství 

Legis, 2015, ISBN 80-86199-95-9, str. 29; 
143

 §102 odst. 2 uvádí, že se jedná o provozovatele letišť a leteckých staveb, osoby pověřené provozováním 

leteckých služeb, provozovatelé leteckých činností a ostatní osoby zúčastněné na civilním letectví; 
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předpisu, a to na základě prostého odkazu v právním předpise požívajícím síly zákona. 

Na základě ústavního pořádku České republiky totiž platí, že: „Povinnosti mohou být 

ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv 

a svobod.“
144

 Vzhledem k tomu, že letecký zákon žádné konkrétní povinnosti dostatečně 

nedefinuje, nelze je bez jakékoliv jiné opory v právním předpise vyšší právní síly vymáhat 

podzákonným právním předpisem.
145

 §102 odst. 2 leteckého zákona tedy do jisté míry 

kopíruje úsilí mezinárodního společenství o zajištění jednotnosti ohledně přijímaných 

standardů a doporučených postupů, jak ale ukazuje stávající praxe, absence inkorporace jejich 

konkrétního znění do textu zákona reálnou vynutitelnost standardů a doporučených postupů 

přinejmenším v České republice významně komplikuje. 

 Annex 17 ukládá státům povinnost vytvořit Národní bezpečnostní program (dále jen 

„NBP“), Národní program bezpečnosti výcviku (dále jen „NPBV“) a Národní program řízení 

kvality (dále jen „NPŘK“).
146

 V České republice je Národní bezpečnostní program vydáván a 

aktualizován Úřadem pro civilní letectví, přičemž NPBV a NPŘK na něj dále navazují. 

Účelem národních bezpečnostních programů je zabránit jednáním, která mohou mít 

nepříznivé důsledky pro leteckou dopravu a zajistit prevenci před vnesením a použitím zbraní, 

výbušnin a jiných předmětů, kterých by ke spáchání protiprávního činu mohlo být zneužito. 

Tato opatření nadto musí být přijata způsobem a prostředky, které budou mít na každodenní 

provoz letiště minimální dopady. 

 NBP nadto ukládá povinnost subjektů uplatňujících normy ochrany letectví vytvářet 

své vlastní bezpečnostní programy. Těmi je třeba rozumět Bezpečnostní program letiště, který 

zpracovává každý provozovatel letiště před zahájením svého provozu a udržuje ho v aktuální 

podobě po celou dobu provozu, dále Bezpečnostní program leteckého dopravce, jímž se 

rozumí dopravce provozující svou činnost na základě licence vydané Úřadem pro civilní 

letectví, a konečně také Bezpečnostní program poskytovatele letových provozních služeb. 

Národní bezpečnostní programy představují relativně pružný způsob inkorporace textu 

prakticky všech mezinárodních smluv, které se ochrany civilního letectví týkají, stejně tak i 

příslušných přímo použitelných předpisů Evropské unie a prováděcích nařízení Evropské 
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 čl. 4 ústavního zákona č. 2/1993 Sb.; 
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 K tomu blíže rozsudek Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 7 As 32/2009 ze dne 30. 7. 2009; 
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 Tento požadavek je znovu zdůrazněn v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 

11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení 

nařízení (ES) č. 2320/2002 v čl. 10, 11 a 12; 
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komise, včetně jejich změn.
147

 Jejich význam a vymahatelnost povinností v nich obsažených 

je ovšem závislá na kvalitě vnitrostátní legislativy a úrovni implementace SARPS v právních 

předpisech s právní silou zákona. Absence konkretizujících ustanovení obsažených v 

zákonném právním předpisu činí z bezpečnostních programů nástroj ryze deklaratorní 

povahy.  

4.3.5 Rezoluce Shromáždění ICAO 
 

Shromáždění je nejvyšším orgánem ICAO, jehož zasedání se mohou účastnit 

zástupci všech členských států. Nečlenské státy a mezinárodní organizace se mohou zasedání 

Shromáždění účastnit na základě přizvání Rady v roli pozorovatelů. Rezoluce jsou přijímány 

prostou většinou hlasů, navrhované změny Chicagské úmluvy musí být schváleny 

dvoutřetinovou většinou hlasů, přičemž taková změna nabývá účinnosti vůči státům, které ji 

ratifikovaly v souladu s čl. 94 písm. a) Chicagské úmluvy. Ve výjimečných případech může 

být některý z členských států výkonu hlasovacího práva zbaven. To se stalo např. v roce 

1974, kdy došlo k suspenzaci Jihoafrické republiky pro nesplnění povinnosti platit pravidelné 

roční finanční příspěvky do rozpočtu ICAO a pro opakované porušení přijatých rezolucí 

Shromáždění ICAO.
148

  

Rezoluce Shromáždění ICAO jsou považovány za obdobu rozhodnutí Valného 

shromáždění OSN.
149

 Jejich význam je různorodý, převažuje však funkce deklaratorní, 

informační a koordinační, přičemž o těchto kategoriích bude konkrétněji pojednáno 

v následujících podkapitolách. Působnost rezolucí je relativně široká, neboť plní i jiné než 

výše uvedené funkce v závislosti na svém účelu a obsahu.  

Z hlediska teorie právní závaznosti rezolucí Shromáždění ICAO, stojí na jedné 

straně názor, že rozhodnutí Shromáždění nepůsobí v zásadě žádné právní účinky navenek, 

neboť orgány mezinárodní organizace nejsou nadány dostatečným mandátem k vytváření 

obecně závazných mezinárodněprávních norem opravňujícím je přímo ukládat povinnosti 

členské i nečlenské státy.
150

 O rezolucích Shromáždění ICAO lze však říci, že zpravidla 
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 Prováděcí nařízení Evropské komise 2015/1998 ze dne 5. 11. 2015 a nařízení Komise (EU) č. 1254/2009 ze 

dne 18. 12. 2009; 
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 Citováno výše, poznámka č. 142 (ČAPEK, 2015), str. 48; 
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 Citováno výše, poznámka č. 139 (HUANG, 2009, str. 221  
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 SZASZ, Paul. General Law Making Processes. Washington, USA, 1997, edice Joyner, C .C., The United 

Nations and International Law, American Society of International Law, č. 27, str. 58; 
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nemají ambice adresovat přímo členské státy, natož pak nečlenské státy nebo mezinárodní 

organizace, a ukládat jim povinnosti, proto se otázky týkající se právní závaznosti rezolucí 

Shromáždění ICAO nestaly v minulosti příčinou neshod mezi státy. 

Druhým názorem ohledně právní závaznosti rezolucí vydávaných orgány 

mezinárodních organizací je ten, že vydávání aktů normativní povahy je jejich 

nepominutelným atributem, a mezinárodní organizace je proto oprávněna k jejich přijetí za 

předpokladu, že se týkají otázek fungování, organizace, struktury nebo postupů organizace 

samé a jejich adresáty jsou pouze členské státy. Oprávnění k jejich vydávání je potom 

odvozeno od statutu konkrétní organizace, a o jejich závaznosti dnes již není sporu. 

Liberálnější výklad potom umožňuje přijetí právně závazného aktu i ve vztahu ke třetím 

osobám nebo jiným mezinárodním organizacím, jsou-li jejich adresátům nebo i třetím 

subjektům poskytována práva. 

Z hlediska právní teorie je možno hovořit o rozhodnutí orgánu mezinárodní 

organizace jako o kvazi normativním aktu. Jedná se o koncept, který není v oblasti 

mezinárodního práva žádným novem, neboť pravděpodobně vůbec poprvé byly atributy 

kvazi normativního aktu, byť ne pod tímto označením, zohledněny ve společném 

nesouhlasném stanovisku soudců Spendera a Fitzmaurice ve věci jihozápadní Afriky 

projednávané Mezinárodním soudním dvorem v roce 1962, a to ve vztahu k rozhodnutí 

Rady Společnosti národů.
151

 V tomto stanovisku se o rozhodnutí Rady hovoří jako aktu 

orgánu mezinárodní organizace, jenž je projevem aktivního výkonu moci svěřené tomuto 

orgánu zakládajícím dokumentem.  

V návaznosti na výše uvedené lze proto celou řadu dokumentů přijímaných 

Shromážděním nebo Radou ICAO, které nespadají výslovně do kategorie pramenů 

mezinárodního práva tak, jak jsou definovány v článku 38 odst. 1 Statutu Mezinárodního 

soudního dvora, zařadit právě do kategorie kvazi legislativních nástrojů. Jejich právní 

závaznost nelze ovšem předem souhrnně definovat, liší se totiž v každém individuálním 

případě v závislosti na svém obsahu, účelu a sledovaném cíli.  

Rezoluce Shromáždění mohou plnit i další, podpůrné funkce. Jednou z nich je 

například funkce kvazi-legislativní v případě schvalování změn Chicagské úmluvy. Další je 
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 Společné stanovisko soudců Percy Spendera a Gerald Fitzmaurice v případech jihozápadní Afriky (Ethipie v. 
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význam rezolucí Shromáždění z hlediska vytváření modelové legislativy či vzorového znění 

bilaterální úmluvy v oblasti bezpečnosti civilní letecké dopravy. V takovém případě je 

obsahem rezoluce text navrhovaného znění vnitrostátní legislativy, případně ustanovení 

obsahu bilaterálních smluv mezi jednotlivými státy ohledně bezpečnosti civilního letectví. 

Rezolucí Shromáždění A33-4 byla například navržena modelová vnitrostátní úprava 

obsahující vzor uplatnění jurisdikce státu, na jehož území letadlo přistane, proti 

nepřizpůsobivému cestujícímu v případech, kdy jurisdikce není dána dle principu teritoriality 

nebo dle principu osobního. Cílem rezoluce bylo odstranění nedostatků vyplývajících 

z nedostatečné implementace Tokijské úmluvy na vnitrostátní úrovni. Na základě 

modelových klauzulí je umožněno státům relativně jednoduše převzít již předepsanou úpravu 

do svých národních předpisů. 

4.3.5.1 Rezoluce Shromáždění ICAO deklaratorní povahy  

Mezinárodní obyčej představuje jeden ze základních pramenů mezinárodního 

práva.
152

 Rezoluce Valného shromáždění OSN často obsahují deklaraci či stvrzení takové 

zvyklosti, která jinak existuje v nepsané podobě. Význam proklamace právního obyčeje 

v textu rezolucí potom spočívá především v možnosti pozorovat vývoj pramenů 

mezinárodního práva jinak existujících v nepsané podobě a způsob, jakým se odráží v praxi a 

jakým se vyvíjí. Na právním významu nabývá jak rezoluce sama, tak i v ní deklarovaný 

mezinárodní obyčej v závislosti na tom, co je jejím předmětem, a v závislosti na množství 

států, jež takovou rezoluci přijímají. Platí tedy jakási úměra mezi významem rezoluce 

samotné a významem mezinárodního obyčeje v ní obsaženém.  

Obdobně existuje i celá řada rezolucí Shromáždění ICAO mající deklaratorní či 

stvrzující povahu ohledně již existujících mezinárodních obyčejů v oblasti bezpečnosti 

civilního letectví.  

Příkladem může být i již výše zmíněná rezoluce Shromáždění ICAO A25-1: 

Doplnění Úmluvy o mezinárodním civilním letectví,
153

 jíž došlo k inkorporaci čl. 3bis 

stvrzující zásadu zdržení se použití zbraní proti civilnímu letounu za letu.  

Stejnou zásadu stvrzuje i Rezoluce A28-7
154

 přijatá v návaznosti na invazi Iráku 

do Kuvajtu a v návaznosti na přijaté rezoluce Rady bezpečnosti OSN 662 a 671, v níž 

                                                 

 
152

 čl. 38 odst. 1 Statutu Mezinárodního soudního dvora; 
153

 Protokol k úmluvě o mezinárodním civilním letectví podepsaný v Montrealu dne 10. 5. 1984 (článek 3 bis), 

dostupný z: https://www.mcgill.ca/iasl/files/iasl/montreal1984.pdf, ze dne 9. 11. 2017; 

https://www.mcgill.ca/iasl/files/iasl/montreal1984.pdf
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Shromáždění ICAO deklaruje, že jednostranné zmocnění se letadel a následná registrace 

letounů společnosti Kuwait Airways Irákem je nicotná s ohledem na porušení zásady zákazu 

použití síly a aktu agrese v rámci probíhající okupace Kuvajtu Irákem. 

V mnoha případech je tedy účelem rezolucí deklaratorní povahy nejen stvrdit, 

ale i vyjasnit či zpřesnit některé aspekty mezinárodního obyčejového práva v kontextu 

specifického prostředí mezinárodní letecké dopravy. Tak tomu bylo v případě již výše 

zmíněné rezoluce Shromáždění A36-13,
155

 která zpřesňuje rozdíly mezi mezinárodními 

standardy a doporučenými postupy v oblasti civilního letectví přijímanými na základě 

Chicagské úmluvy.  

4.3.5.2 Rezoluce Shromáždění ICAO interpretační povahy 

 

Druhou pomyslnou kategorií rezolucí Shromáždění ICAO jsou ty, jež plní funkci 

interpretační povahy tam, kde ustanovení Chicagské úmluvy nejsou dostatečně konkrétní, 

případně tam, kde ustanovení Chicagské úmluvy působí výkladové problémy. 

V minulosti tak formou rezoluce došlo k výzvě členským státům aplikovat čl. 4 

Mezinárodní úmluvy o značkování plastických trhavin pro účely detekce způsobem, který byl 

v rezoluci samotné popsán.
156

 Rezoluce státům stanovila vodítka k přijetí nezbytných opatření 

ohledně provádění kontroly vlastnictví a převodu vlastnictví neznačkovaných trhavin, 

způsobu zničení, zneškodnění nebo spotřeby trhavin.  

Tímto způsobem státy mezi sebou de facto vytváří podružná ujednání ohledně 

interpretace a aplikace úmluvy a v kontextu čl. 31 odst. 2, písm. b) a c) Vídeňské úmluvy 

o mezinárodním právu smluvním tvoří obecně závazná interpretační pravidla smlouvy.  

                                                                                                                                                         

 
154

 Rezoluce Shromáždění ICAO A28-7, Aeronautical Consequences Of The Iraqui Invasion Of Kuwait,  

DOC 9958, Rozhodnutí Shromáždění v právní moci ze dne 8. 10. 2010, I-42, dostupné z: 

https://www.icao.int/publications/Documents/9958_en.pdf, ze dne 25. 12. 2017 
155

 Citováno výše, poznámka č. 133; 
156

 Rezoluce Shromáždění ICAO A35-2, Application Of Article IV Of The Conventioin On The Marking Of 

Plastic Explosives For The Purpose Of Detection, DOC 10022, Rezoluce Shromáždění v právní moci ze dne 

4. 10. 2013, V-8, dostupné z: https://www.icao.int/publications/Documents/10022_en.pdf, 25. 12. 2017; 

https://www.icao.int/publications/Documents/9958_en.pdf
https://www.icao.int/publications/Documents/10022_en.pdf
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4.3.5.3 Rezoluce Shromáždění ICAO koordinační povahy 

 

Význam Rezolucí Shromáždění ICAO obdobně jako význam Rezolucí Valného 

shromáždění OSN spočívá v jejich koordinační roli. Rezoluce zaujímají postavení interních 

pravidel vztahujících se ke zřízení nebo fungování organizaci podřízených orgánů a institucí.  

Rezoluce, jejichž účinky směřují primárně dovnitř organizace, však mohou mít 

významný vnější dopad na práva a povinnosti jednotlivých členských států. V případě OSN se 

jednalo o rezoluce o zřízení mezinárodních trestních tribunálů nebo rezoluce ohledně 

mírových operací OSN. Na poli ICAO plní obdobnou roli například rezoluce A32-11, kterou 

se zřizuje tzv. Universal Safety Oversight Audit Programme (dále jen „program univerzálního 

bezpečnostního auditu“) a kterou se zároveň nařizuje Radě, aby zavedla tento program do 

účinnosti od určeného data. Všechny členské státy zároveň respektují, že audity budou 

prováděny výlučně z iniciativy ICAO, vždy však se souhlasem státu, jenž má být 

auditován.
157

 Z hlediska určení povahy rezoluce hraje významnou roli především jazyková 

formulace, kdy pro povinnosti jednotlivých podřízených orgánů rezoluce používá pojmy 

„nařizuje“ nebo „určuje“, zatímco ve vztahu ke státům používá méně direktivní jazykové 

prvky. 

Obdobně na svém 37. zasedání přikázalo Shromáždění ICAO Radě instruovat 

zvláštní bezpečnostní panel AVSEC (Aviation Security Panel) který se skládá z 27 odborníků 

nominovaných státy a z 5 pozorovatelů z daného odvětví, k vytvoření vhodné metodologie 

hodnocení rizik letecké dopravy v rámci uplatnění přístupu založeném na riziku.
158

  

Rezoluce Shromáždění ICAO koordinační povahy tedy primárně stanovují 

povinnosti jednotlivým podřízeným orgánům organizace, zatímco ve vztahu ke státům 

samotným mají spíše informační a doporučující povahu.  

                                                 

 
157

 ICAO DOC 9848, Rezoluce Shromáždění ICAO v právní moci, ze dne 8. 10. 2004, I-56, kapitola 3, dostupné 

z: https://www.icao.int/publications/Documents/9848_en.pdf, 23. 12. 2017; 
158

 Zpráva ICAO: ICAO Risk Context Statement, str. 2, dostupný z: 

https://www.icao.int/Meetings/avsecconf/Documents/Risk%20Context%20Statement/Risk%20Context%20State

ment%20-%20Abridged%20Version.Published.EN.pdf, ze dne 4. 1. 2017 

https://www.icao.int/publications/Documents/9848_en.pdf
https://www.icao.int/Meetings/avsecconf/Documents/Risk%20Context%20Statement/Risk%20Context%20Statement%20-%20Abridged%20Version.Published.EN.pdf
https://www.icao.int/Meetings/avsecconf/Documents/Risk%20Context%20Statement/Risk%20Context%20Statement%20-%20Abridged%20Version.Published.EN.pdf
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4.4 Nástroje k zajištění vymahatelnosti reglementů ICAO v oblasti 

bezpečnosti civilního letectví 
 

Od svého počátku se působnost organizace ICAO zaměřovala především na 

přijímání mezinárodních smluv, mezinárodních standardů a doporučených postupů, přičemž 

způsob jejich implementace do národní legislativy členských států byl ponechán na státech 

samotných. Relativně velké množství právních reglementů různorodé povahy přijímaných 

jednotlivými orgány ICAO na jednu stranu umožňuje pružně reagovat na nově vzniklé 

hrozby, jejichž objektem je civilní letecká doprava, často však vyvolává také nejasnosti 

související s jejich právní závazností, aplikovatelností, ale i následnou vynutitelností. 

S ohledem na to, že některé reglementy ICAO zakládají povinnosti státům působící 

erga omnes, vzniká zde otázka, jakými nástroji zajistit plnění a dodržování těchto povinností. 

Podoba vynucení může mít v zásadě dvojí povahu. Vynucení právní povinnosti mající 

decentralizovaný charakter spočívá v přijetí protiopatření ze strany státu nebo i skupiny států, 

které nejsou porušením právní povinnosti jiného státu bezprostředně ohroženy 

nebo poškozeny. Taková forma vynucení s sebou ovšem nese riziko hrozby zneužití 

politických zájmů a moci silnějších států a vzhledem k existujícím mezinárodněprávním 

závazkům vyplývajícím především z Charty OSN není tato forma dnes běžně uplatňována. 

Druhou podobou vynucení je potom vynucení centralizované neboli institucionální 

zajišťované skrze uznanou organizaci. Zajistit vynucení norem centralizovanou formou se jeví 

jako vhodnější řešení s ohledem na cíle a prostředky mezinárodní organizace ICAO jakožto 

globální a nestranné organizace.  

4.4.1 Universal Security Audit Programme 
 

Po 11. 9. 2001 byl zaznamenán významný posun ve vnímání organizace ICAO 

a došlo ke zdůraznění nezbytnosti přijetí nástrojů zajišťujících alespoň minimální úroveň 

vymahatelnosti reglementů přijímaných organizací ICAO. Na ministerské konferenci týkající 

se bezpečnosti leteckého provozu konané v Montrealu v roce 2002 proto došlo k přijetí 

akčního plánu bezpečnosti civilního letectví (Aviation Security Plan of Action). Cílem 

akčního plánu bylo především přijetí opatření, která obnoví důvěru veřejnosti v bezpečnost 

civilní letecké dopravy. Na konferenci proto došlo také ke shodě mezi státy ohledně 

implementace programu univerzálního bezpečnostního auditu (Universal Security Audit 

Programme). Ten byl schválen v červnu roku 2002 a k zavedení povinných bezpečnostních 
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auditů došlo již v listopadu téhož roku. Provádění auditů umožňuje organizaci dohlížet 

nad způsobem, jakým státy dodržují standardy, které jinak nejsou právně vymahatelné.
159

  

Audity prováděné organizací ICAO nejsou vynucovacím prostředkem stricto sensu, 

neboť neplní primárně roli reparační, ale především preventivní, vzdělávací a informační. 

Probíhají se souhlasem auditovaného státu a obecně se těší podpoře ze strany států. 

Výsledkem auditu je poukázání na silné a slabé stránky ohledně implementace standardů 

obsažených v Annexech Chicagské úmluvy, mapování regionálních a globálních trendů 

a doporučení adresovaná státům za účelem vylepšení jejich bezpečnostních opatření.
160

  

Po skončení auditu jsou státy povinny předložit akční plán náprav zohledňující 

nedostatky zjištěné při kontrole. Následné kontroly ze strany ICAO se tradičně konají 

ve druhém roce následujícím po roce, v němž probíhal původní audit, přičemž do dnešního 

dne proběhly celkem dva cykly auditů. Ve druhém cyklu, který byl dokončen v roce 2013, 

bylo auditováno celkem 177 členských států ICAO.
161

 Výsledky již proběhlých kontrol by 

měly sloužit k určení priorit budoucích auditů. 

Radou ICAO bylo schváleno, že auditu nemusí podléhat všechny státy stejně často, 

a to i přesto, že program univerzálního bezpečnostního auditu by měl vždy zachovat princip 

univerzality. V rámci zachování tohoto principu je potřeba, aby každý stát byl auditován 

alespoň jedenkrát za šest let.  

Přestože jsou audity v zásadě vítaným prostředkem jakým zajistit soulad států 

se zněním předpisů, jejichž aplikace může na vnitrostátní úrovni působit potíže, i nadále 

existují státy, které ani na základě následné kontroly, nebyly schopny zajistit soulad 

s předpisy ICAO a nereagovaly ani na doporučení nápravné povahy zjištěné skrze audity. 

Konkrétní statistické analýzy s výsledky auditů byly původně dostupné pouze na zabezpečené 

internetové adrese. Později však Shromáždění ICAO zaujalo proaktivnější postoj tím, 

že povolilo organizaci zveřejnit statistiky a generalizované výsledky auditů všem bez rozdílu. 

Toto rozhodnutí mělo významný vliv z hlediska vynucení dodržování SARPS. Hrozba 

zveřejnění nedostatků v kombinaci se ztrátou věrohodnosti státu a potažmo i jeho leteckých 
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 PIERA, Alejandro. The Challenge Of Finding A Legal Vehicle To Enforce Compliance With A Global 

Aviation Emissions Scheme. (online) Green Air Communications, 19. 11. 2014, dostupné z: 

http://www.greenaironline.com/news.php?viewStory=2007, 28. 12. 2017; 
160

 Citováno výše, poznámka č. 19 (ABEYRATNE, 2010), str. 265; 
161

 Zpráva ICAO, Security and Facilitation: The Second Cycle Of USAP Audits, (online), dostupné z: 

https://www.icao.int/Security/USAP/Pages/The-Second-Cycle-of-USAP-Audits.aspx, 29. 12. 2017; 

http://www.greenaironline.com/news.php?viewStory=2007
https://www.icao.int/Security/USAP/Pages/The-Second-Cycle-of-USAP-Audits.aspx
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dopravců v prostředí mezinárodní letecké dopravy se staly významným donucovacím 

nástrojem.   

Neuspokojivé výsledky některých států v auditech vykazují podle souhrnné zprávy 

sekretariátu ICAO určité společné rysy. Jejich příčinou jsou zpravidla neodpovídající finanční 

prostředky vyčleněné na zajištění implementace standardů, nedostatek kvalifikovaných 

lidských zdrojů, případně časté personální změny v dozorovém orgánu příslušného státu. 

V některých případech došlo i k podrývání významu proběhlých auditů nezájmem státu 

přijmout jakákoliv nápravná opatření. 

Detailní výsledky auditů, byť dostupné pouze omezenému okruhu osob, jsou však 

podle zpráv ICAO významným zdrojem informací pro jednotlivé členské státy, které na jejich 

základě přijaly další bezpečnostní opatření, a závěry proběhlých auditů jim tak pomohly 

při implementaci standardů. Tím dochází k naplnění zamýšleného cíle auditu, kterým je 

zajištění srovnatelné úrovně implementace standardů a doporučení ICAO v jednotlivých 

členských státech ICAO.   

4.4.2 Vymahatelnost na základě čl. 54, písm. j) Chicagské úmluvy 
 

 Chicagská úmluva disponuje několika mechanismy, jejichž prostřednictvím zajišťuje 

dodržování právních norem v oblasti bezpečnosti civilního letectví. Jedním z nich je čl. 54, 

písm. j) Chicagské úmluvy, který stanoví, že: „Rada je povinna … hlásit smluvním státům 

každé porušení této Úmluvy, jakož i případy, ve kterých doporučení nebo rozhodnutí Rady 

nebylo provedeno.“  

Sama Úmluva neposkytuje definici toho, co se rozumí pod pojmem porušení. 

Na základě převládajícího právního názoru je tomuto pojmu přiřazen význam obvyklý a jedná 

se tedy jakékoliv, byť i dílčí porušení úmluvy nebo nepřizpůsobení se jejímu znění.
162

 

Na tomto místě je potom nutno zopakovat, že existující nesoulad národní legislativy 

členského státu se zněním SARPS a z toho vzniklé nedostatky v bezpečnostní legislativě státu 

nemohou být z důvodu nedostatečné právní závaznosti příloh Chicagské úmluvy 

klasifikovány jako porušení smlouvy jako takové. Přesto však neprovedení doporučení 

nebo rozhodnutí Rady je incident hodný hlášení, nebudou-li vzniklé odchylky řádně ohlášeny 

Radě ICAO v souladu s čl. 38 Chicagské úmluvy.  
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 Citováno výše, poznámka č. 159 (PIERA, 2014); 
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Zároveň ale platí, že aplikace tohoto článku je jakýmsi prostředkem ultima ratio 

a uplatní se tedy v případě skutečně závažného nebo opakovaného porušení povinnosti státu. 

V prvé řadě by však nedostatky měly být odstraněny na základě výzvy Rady ICAO, 

doporučení nebo žádosti o vysvětlení za současného uplatnění asistenčních programů a jiných 

podpůrných mechanismů. 

Teprve pokud se nápravu nepodaří sjednat výše uvedeným způsobem, měla by věc 

být předložena Radě, která určí následující kroky k zajištění konformity v podobě zákazu 

určité činnosti nebo přijetí konkrétních nápravných opatření. Výše uvedený postup můžeme 

ale vnímat spíše v teoretické rovině, protože k jeho praktické aplikaci dosud nedošlo. 

Na tomto místě považuji rovněž za vhodné zmínit propojení aplikace tohoto 

ustanovení s výše popsaným mechanismem USAP. Shromáždění organizace ICAO ve své 

rezoluci A36-2
163

 nařizuje Radě uplatňovat dle potřeby postup týkající se informování států 

ohledně zásadních nedostatků v implementaci SARPS zjištěných v rámci proběhlého 

univerzálního bezpečnostního auditu postupem dle čl. 54, písm. j) Chicagské úmluvy. 

Rezoluce Shromáždění ve svém textu ovšem zcela opomíjí povinnost Rady informovat 

Shromáždění o každém porušení Úmluvy smluvním státem, který opomene učinit vhodná 

opatření v přiměřené lhůtě po tom, kdy mu bylo porušení oznámeno dle článku 54, písm. k) 

Chicagské úmluvy. Pokud by nesplnění povinnosti přijmout vhodná opatření bylo veřejně 

ventilováno na zasedání Shromáždění ICAO za přítomnosti ostatních členských států, bylo by 

přinejmenším hrozbou pomyslného veřejného zostuzení daného státu možné dosáhnout vyšší 

úrovně vynucení splnění takto uložené povinnosti.  

4.4.3 Vymahatelnost na základě čl. 84 a 86 Chicagské úmluvy 
 

Druhým nástrojem, kterým Chicagská úmluva disponuje za účelem posílení 

vymahatelnosti jejích ustanovení je čl. 84 upravující způsob řešení sporů mezi členskými 

státy. Ten stanoví, že: „nelze-li neshodu mezi dvěma nebo několika státy ve věci výkladu nebo 

provádění této Úmluvy a jejich příloh urovnati vyjednáváním, rozhodne o ní Rada, požádá-li 

ji o to některý stát, jehož se neshoda týká.“ Kterákoliv smluvní strana tedy může předložit 

spor ohledně výkladu nebo aplikace úmluvy a všech jejích příloh Radě k rozhodnutí, nelze-li 
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 Rezoluce Shromáždění A36-2, Unified Strategy To Resolve Safety Related Deficiencies (Jednotná strategie 

k vyřešení bezpečnostních nedostatků) klauzule 6, přijata na 36. zasedání Shromáždění ICAO, str. 2 dostupná z: 

https://www.icao.int/Meetings/AMC/MA/Assembly%2036th%20Session/A36_res_prov_en.pdf, 29. 12. 2017; 

https://www.icao.int/Meetings/AMC/MA/Assembly%2036th%20Session/A36_res_prov_en.pdf
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takový spor urovnat dohodou stran. Proti rozhodnutí Rady je potom možno podat odvolání 

k Mezinárodnímu soudnímu dvoru nebo k rozhodčímu soudu.  

Svoji roli hraje také ustanovení čl. 86 Chicagské úmluvy, který umožňuje Radě 

ICAO přijímat rozhodnutí týkající se posouzení konformity způsobu, jakým mezinárodní 

letecký dopravní podnik provozuje svoje služby, s Chicagskou úmluvou. Takové rozhodnutí 

Rady potom zůstává v platnosti do doby, než bude v odvolacím řízení změněno. O odvolání 

potom rozhoduje, stejně jako ve výše uvedeném případě, Mezinárodní soudní dvůr 

nebo rozhodčí soud. Tento nástroj hraje potenciálně významnou roli z hlediska donucení 

leteckých dopravců k dodržování bezpečnostních opatření stanovených v mezinárodních 

doporučeních a standardech, ačkoliv k jeho uplatnění v praxi dosud nedošlo. 
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5. Bezpečnost civilního letectví v Evropě 

Vzhledem k zaměření této práce na mezinárodněprávní aspekty ochrany civilního 

letectví se následující kapitola bude zabývat významem regionální právní úpravy týkající 

se této problematiky pouze okrajově. Pominout její význam však zejména s ohledem 

na bezprostřední účinky některých právních aktů přijímaných v rámci Evropské unie nelze. 

Následující kapitola proto obsahuje spíše popisný výčet nástrojů, kterými starý kontinent 

disponuje za účelem zajištění bezpečné letecké dopravy. 

Po útocích z 11. 9. 2001 došlo nejprve k přijetí nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 2320/2002 stanovující společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního 

letectví. Toto nařízení bylo později zrušeno a nahrazeno nařízením 300/2008 o společných 

pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy.
164

 Nařízení 

č. 300/2008 od té doby představuje základní pilíř právní úpravy letecké security, na který 

navazuje celá řada podpůrných předpisů, především v podobě nařízení a prováděcích nařízení 

Evropské komise, která je orgánem Evropské unie zřízeným k zajištění řádného uplatňování 

práva Evropské unie v jednotlivých členských státech. 

5.1 Nařízení 300/2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního 

letectví před protiprávními činy  
 

Cílem tohoto nařízení je poskytnout základ pro jednotný výklad přílohy 17 Chicagské 

úmluvy mezi členskými státy Evropské unie, a dosáhnout tak vyšší míry harmonie ohledně 

aplikovaných opatření zajišťujících bezpečnost civilního letectví. Nařízení usiluje o dosažení 

tohoto cíle definováním základních zásad prostředků a opatření vhodných k ochraně civilního 

letectví před protiprávními činy, aniž by se však uchylovalo k aplikaci ryze technických 

a procedurálních podrobností.
165

  

Tyto zásady zároveň představují společnou minimální úroveň ochrany, přičemž státům 

by měla být za všech okolností ponechána možnost přijmout přísnější opatření na základě 
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 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. 3. 2008 o společných pravidlech 

v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002; 
165

 bod (2) a (5) nařízení 308/2008;  
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posouzení hrozby rizik daným členským státem.
166

 Přijetí přísnějších opatření je zároveň 

přípustné za předpokladu, že tato opatření jsou relevantní, objektivní, nediskriminační a 

splňují požadavek proporcionality ve vztahu k předpokládanému riziku. O přijetí přísnějších 

opatření musí členské státy vyrozumět Evropskou komisi, která o tom informuje ostatní 

členské státy. 

Možnost přijmout přísnější opatření s sebou nese výhody, stejně jako určitá rizika. 

Výhodou je možnost států zohlednit své vlastní potřeby a individualizovat požadavky kladené 

na bezpečnost ve vlastním prostředí, a to na základě analýzy rizik. Přijetí přísnějších opatření 

tak v podstatě nechává možnost států nahradit tradiční reaktivní přístup k ochraně letectví 

před protiprávními činy přístupem založeným na riziku, který více vyzdvihuje autonomii státu 

ve věcech rozhodování o přijetí bezpečnostních opatření na vnitrostátní úrovni.  

Negativním dopadem přijetí takových opatření je především roztříštěnost právní 

úpravy ohledně přístupu jednotlivých států k zajištění bezpečnosti. Další nevýhodou spojenou 

s uplatněním přísnějších opatření může být i nedostatek právních nástrojů k vynucení 

základních požadavků na relevanci, objektivitu a přiměřenost v případech, kdy nejsou státy 

při aplikaci přísnějších bezpečnostních opatření dodržovány.
167

 

Nejednotný přístup členských států k zajištění ochrany před protiprávními činy 

významným způsobem komplikuje aplikaci konceptu založeného na jediné bezpečnostní 

kontrole cestujících v rámci schengenského prostoru (tzv. one stop security).
168

 Koncept 

jediné kontroly cestujících spočívá v tom, že Evropská unie rozeznává mezi třetími státy ty, 

které mají srovnatelné bezpečnostní standardy s těmi, které jsou aplikované v Evropské unii, a 

cestujícím, zavazadlům a nákladu, které se do Evropské unie dostávají z těchto třetích zemí 

tak evropská legislativa umožňuje podstoupit pouze jednu bezpečnostní kontrolu, a to při 

vstupu na území prvního členského státu, do něhož z této třetí země vstupují bez nutnosti 

procházet dalšími kontrolami při přestupech v jiných členských zemí. Taková metoda je tedy 

vítaná zejména mezi transferovými cestujícími z hlediska jejich pohodlí a rychlosti odbavení.  

Čl. 2 nařízení obsahuje oblast jeho působnosti, která se vztahuje na všechna letiště 

umístěná na území členského státu, všechny provozovatele, včetně dopravců provozujících 
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 Bod (10), preambule nařízení 308/2008; 
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 ENERSTVEDT, Olga Mironenko. Aviation Security, Privacy, Data Protection and Other Human Rights. 

Nizozemí, 2017, Springer, ISBN 978-3-319-58138-5, str. 149 
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 Evropská komise, Civil Aviation Security: EU - Wide Rules, blíže: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Atr0028, ze dne 6. 2. 2018; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Atr0028
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svoje služby na těchto letištích a všechny další subjekty uplatňující normy ochrany letectví 

před protiprávními činy, které provozují činnost z prostorů nacházejících se uvnitř či vně 

letiště a které poskytují zboží nebo služby pro letiště. S ohledem na takto formulovanou 

věcnou působnost nařízení činí ve vnitrostátní praxi značné výkladové obtíže způsob, jakým 

společné základní normy stanovit. Za současného stavu totiž letecký zákon ani žádný 

z národních bezpečnostních programů nečiní rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi letišť 

s ohledem na jejich velikost, počet přepravovaných osob, povaha leteckého provozu nebo 

četnost letů. Úřad pro civilní letectví je proto za současného stavu povinen vydávat v souladu 

se zásadou individualizace výroků rozhodnutí vydávaných ve správním řízení rozhodnutí, 

kterým zvlášť ukládá každému provozovateli letiště základní opatření zvlášť, a to i přesto, že 

některé kategorie letišť by, de lege ferenda, mohly být z působnosti nařízení 300/2008 vyňaty. 

Vhodnějším způsobem, jakým ukládat základní opatření by proto mohla být zákonem 

upravená kategorizace letišť, kterou předpokládá jak samo nařízení 300/2008 ve svém bodu 9 

preambule a článku 4 odst. 4, ale také nařízení 1254/2009
169

 umožňující členským státům 

odchýlit se od společných základních norem v oblasti ochrany civilního letectví před 

protiprávními činy a přijmout alternativní bezpečnostní opatření. 

Nařízení ve svém čl. 4 dále rozlišuje mezi společnými základními normami, které jsou 

stanoveny v příloze a obecnými opatřeními, která mají za účel „změnit jiné než podstatné 

prvky společných základních norem, která se přijímají regulativní postupem s kontrolou dle 

čl. 19 odst. 3.“
170

  

5.2 Nařízení Evropské komise č. 272/2009 
 

 Právní rámec ochrany civilního letectví v evropském vzdušném prostoru dotváří celá 

řada nařízení majících zejména podpůrnou povahu. Jedná se především o nařízení Evropské 

komise č. 272/2009,
171

 jehož existenci předvídá i nařízení č. 300/2008. To ve výše citovaném 

ustanovení čl. 4 odst. 2 předpokládá přijetí obecných opatření, která mají za účel změnit jiné 

než podstatné prvky společných základních norem, a to konkrétně v oblasti „detekční 
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 Nařízení komise (EU) č. 1254/2009 ze dne 18. prosince 2009, kterým se stanoví kritéria umožňující členským 

státům odchýlit se od společných základních norem v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a 

přijmout alternativní bezpečnostní opatření; 
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 čl. 4 odst. 2 nařízení 300/2008; 
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 Nařízení komise (ES) č. 272/2009 ze dne 2. 4. 2009, kterým se doplňují společné základní normy ochrany 

civilního letectví před protiprávními činy stanovené v příloze nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

300/2008; 
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kontroly, kontroly vstupu, v oblasti zakázaných předmětů, náboru pracovníků, odborné 

přípravy, zvláštních bezpečnostních postupů a osvobození od bezpečnostních kontrol.“
172

  

 Přílohou nařízení č. 272/2009 jsou potom povolené metody detekční kontroly, a to 

specificky upravené pro kategorie kontroly osob, kabinových zavazadel, kapalin, gelů a 

aerosolů. Zákon č. 49/1997 Sb. způsob provádění detekčních kontrol blíže nespecifikuje, 

pouze uvádí, že osoba provádějící detekční kontrolu „je povinna provádět ji takovými způsoby 

a s použitím takových prostředků, které sledují výhradně účel kontroly a šetří důstojnost 

každého člověka, který je kontrole podroben. Za tím účelem provádí ruční prohlídku fyzických 

osob osoba stejného pohlaví.“
173

  

 Způsob, jakým detekční kontroly provádět, byl později blíže upraven také 

v rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 6. 7. 2011 o bezpečnosti civilního letectví se 

zvláštním zaměřením na bezpečnostní scannery. V tomto rozhodnutí Evropský parlament 

zdůrazňuje význam bezpečnostních scannerů ve vztahu k přepravě nákladu, jehož bylo 

v minulosti opakovaně zneužito ke spáchání protiprávního činu. Rozhodnutí rovněž 

zdůrazňuje dodržení zásady nezbytnosti a přiměřenosti, ochrany zdraví, soukromí 

a důstojnosti osob, a to především v souvislosti s pořizování obrazového záznamu, jeho 

uchování a následné mazání.  

Část B přílohy nařízení č. 272/2009 potom navazuje na čl. 4 odst. 3 nařízení 

č. 300/2008 a upravuje tak kategorie předmětů, jež mohou být zakázány ve vyhrazených 

bezpečnostních prostorech a na palubě letadla. Za tyto předměty lze dle přílohy nařízení 

č. 272/2009 považovat střelné a palné zbraně, ochromující zařízení, předměty s ostrým hrotem 

nebo ostrou hranou, pracovní nářadí, tupé předměty, výbušniny a zápalné látky a zařízení. 

Konkrétní podmínky pro vstup a pobyt cestujících a ostatních osob potom upravují 

bezpečnostní pravidla provozovatele letiště jakožto subjektu podílejícího se na ochraně 

civilního letectví před protiprávními činy.
174
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 bod 3 preambule nařízení 300/2008; 
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 § 85d zákona č. 49/1997 Sb.; 
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 k tomu blíže Bezpečnostní pravidla Letiště Praha, dostupné z: http://www.prg.aero/cs/odbaveni-

cestujicich/odbaveni-cestujicich/zasady-a-pravidla-bezpecnostniho-odbaveni/, ze dne 30. 1. 2018; 
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http://www.prg.aero/cs/odbaveni-cestujicich/odbaveni-cestujicich/zasady-a-pravidla-bezpecnostniho-odbaveni/
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5.3 Regionální organizace pro bezpečnost letectví 

5.3.1 Evropská agentura pro bezpečnost civilního letectví (EASA) 
 

 Zřízením orgánu Evropské unie zabývajícím se problematikou bezpečnosti 

mezinárodního civilního letectví mělo dojít k vytvoření instituce obdobné svým postavením a 

svěřenými pravomocemi Federal Aviation Authority v USA. Na základě toho bylo přijato 

nařízení Rady č. 1592/2002,
175

 kterým se mimo jiné vytváří Evropská agentura pro leteckou 

bezpečnost (dále jen „agentura“ nebo také „EASA“). Význam agentury spočívá v zajištění 

jednotné úrovně vysoké ochrany civilního letectví v Evropě za současného zajištění volného 

pohybu osob, zboží a služeb v rámci vnitřního trhu. EASA se zabývá jak bezpečností 

provozní, a to zejména ve smyslu regulace certifikačních specifikací, tak i ochranou 

mezinárodní letecké dopravy před protiprávními činy.  

 V době formování právního rámce evropského civilního letectví v roce 2002 se zájem 

zákonodárců soustředil zejména na vytvoření společných pravidel týkajících se letuschopnosti 

a ochrany životního prostředí, dále také na vytvoření orgánu Evropské unie s vlastními 

pracovními metodami, vnitřní strukturou a úpravou jejího financování v rámci bezpečnostního 

systému jako takového.
176

 

Působnost agentury je upravena v čl. 17 nařízení Rady. V souladu s tímto ustanovením 

agentura vydává stanoviska a nebytná opatření v rámci úkolů, které jsou jí svěřeny a provádí 

kontroly a šetření nutné k jejich plnění. V současné době se agentura zabývá především 

některými dílčími aspekty ochrany civilního letectví, jimiž můžeme rozumět například 

regulaci bezpilotních letounů, kybernetickou bezpečnost nebo regulaci nebezpečných 

předmětů na palubě letadla a v neveřejných částech letiště. 

5.3.2 Evropská konference pro civilní letectví (ECAC) 
 

 ECAC je mezinárodní organizací, která vznikla v roce 1955, a to za přispění 

a zapojení organizace ICAO. Původní počet členských států se z původních 18 vyšplhal 
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 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných 

pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví; 
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 MANUHUTU Chelina, GERHARD, Michael. Perspectives of the European Aviation Safety Agency: Further 

Development of the European Civil Aviation Safety System: a Medium and Long Term Outlook. 64 ZLW 310, 

2015, (online), po registraci dostupné z: www.heinonline.org, str. 310, ze dne 18. 2. 2018; 

http://www.heinonline.org/
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na současných 44. Konference velmi úzce spolupracuje s dalšími mezinárodními 

i regionálními organizacemi jako je EASA nebo EUROCONTROL.  

 ECAC byla založena za účelem zajištění kontinuálního rozvoje bezpečného 

a efektivního systému letecké přepravy tím, že harmonizuje praktiky a zavedené postupy 

v letecké přepravě mezi jednotlivými členskými státy a zajišťuje jakousi osvětu a pochopení 

bezpečnostních záležitostí mezi jednotlivými členskými státy navzájem a mezi těmito státy 

a zbytkem světa. ECAC tak funguje především jako fórum pro výměnu a konzultaci 

stanovisek zástupců členských států. Jeho nejvyšším orgánem je plenární zasedání, které 

se schází pravidelně jedenkrát za tři roky, případně i častěji, pokud je to nutné. Státy na 

plenárním shromáždění zastupuje generální ředitel (director general) pro oblast civilního 

letectví z každého státu.  

 V rámci své působnosti přijímá ECAC rezoluce a doporučení, mezinárodní smlouvy 

a další podpůrné materiály. 

 Z hlediska bezpečnosti civilního letectví hraje z výše uvedených dokumentů 

nejvýznamnější roli Doc 30 označený jako ECAC Policy statement in the field of civil 

aviation facilitation.
177 Tento dokument vychází z Annexu 17 a z Annexu 9 Chicagské 

úmluvy a má především doporučující charakter. Vyzývá státy k tomu, aby co nejrychleji 

implementovaly Annex 9 Chicagské úmluvy, a to s co nejmenšími odchylkami od sjednaných 

standardů a doporučených postupů.     

 Dokument 30 dále stanovuje požadavky na vydávání cestovních dokladů ve strojově 

čitelných formátech, a to i osobám majícím status uprchlíků, nebo osob bez státní příslušnosti 

ve formě víz. Zdůrazňuje také význam spolupráce s leteckými dopravci ohledně prováděných 

kontrol při vstupu do letadla a při přestupech, spolupráce s příslušnými orgány a organizacemi 

jako je např. INTERPOL ve věcech ilegální migrace a ztráty nebo krádeže cestovních dokladů 

vydaných příslušným státem. 
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 ECAC.CEAC, Doc No. 30 (part I), 11. edice, prosinec 2009, dostupné z: https://www.ecac-

ceac.org/documents/10189/51566/Doc+30+Part+1+-+Amdt+6+-+December+2016.pdf/a7d57cf6-3490-40e7-
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https://www.ecac-ceac.org/documents/10189/51566/Doc+30+Part+1+-+Amdt+6+-+December+2016.pdf/a7d57cf6-3490-40e7-af20-08d1e64a931c
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6. Předběžné hodnocení cestujících 

Následující kapitoly této rigorózní práce mapují praktické uplatnění přístupu 

založeného na riziku, jenž zohledňuje některé moderní trendy v oblasti ochrany civilního 

letectví před protiprávními činy. Nezastupitelnou roli v tomto směru proto hraje především 

práce s osobními údaji o cestujících a efektivní předávání těchto údajů mezi složkami 

podílejícími se na ochraně mezinárodní letecké dopravy za účely prevence a následného 

vyšetřování protiprávní činnosti, předběžného hodnocení rizik nebo profilování cestujících. 

6.1 Passenger Name Record – význam a obsah 
 

Frekventované využití moderních technologií a s tím související automatizace postupů 

v mezinárodní letecké přepravě, zaručují cestujícím v dnešní době jen relativně nízkou míru 

anonymity. Cestující tak od okamžiku provedení rezervace svého letu až do okamžiku 

nástupu na palubu letadla opakovaně zpřístupňuje své osobní údaje, které jsou dále různými 

subjekty za různorodými účely zpracovávány. Informace týkající se cestujících jsou 

shromažďovány leteckými dopravci a cestovními agenturami zpravidla z komerčních důvodů, 

zpracování údajů o cestujících provádí ale i bezpečnostními sbory státu za účelem zajištění 

vysoké úrovně ochrany letecké přepravy a zdraví osob, případně za účely regulace vstupu 

cizinců na území státu v rámci provádění hraničních kontrol vstupu. 

Základní databází osobních údajů nesoucí podobu digitálního záznamu o konkrétním 

cestujícím a jeho konkrétní cestě je záznam o knihování cestujících, známý pod svým 

původním anglickým označením Passenger Name Record (dále jen „PNR“). Tato databáze je 

primárně určena leteckým dopravcům, případně cestovním kancelářím a jiným 

zprostředkovatelům služeb.  

Zdrojem údajů v databázi je tak zpravidla sám cestující, případně cestovní kancelář a 

účelem jejich shromažďování a následného zpracování je zvyšování komfortu mezinárodní 

letecké přepravy.
178

  To zároveň odpovídá požadavku čl. 22 Chicagské úmluvy, který 

zavazuje státy k vynaložení veškerého úsilí k tomu, aby se „usnadnilo a urychlilo létání 

letadel mezi územími smluvních států a aby se zabránilo zbytečným zdržováním letadel, 

                                                 

 
178

 MARŠÁLEK, D., PALATÁŠ O., ŠČUREK R.; Předběžné Hodnocení Cestujících Za Účelem Zvýšení 

Bezpečnosti Civilního Letectví, (online) The science for population protection 4/2012, dostupné z: 

http://www.population-protection.eu/prilohy/casopis/20/140.pdf, str. 1, ze dne 18. 2. 2018; 

http://www.population-protection.eu/prilohy/casopis/20/140.pdf
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posádky, cestujících a zboží, zejména při provádění zákonů týkajících se přistěhovalectví, 

karantény, cla a výstupu.“  

 Údaje v databázi uvedené obsahují informace v minimálním rozsahu jména, příjmení 

a čísla letu cestujícího. Vedle toho zde ale může být uvedena i celá řada dalších informací 

týkajících se např. preferovaného jídla, sedadla v letadle, zdravotního stavu cestujícího, 

ale i jakýchkoliv doplňkových služeb požadovaných v libovolné fázi letu. Díky tomu jsou 

PNR data využívána leteckými dopravci primárně pro komerční účely, svoji nezastupitelnou 

roli hrají ale i z hlediska bezpečnostního.  

PNR data lze považovat za klíčová ve vztahu k provádění hodnocení rizik, stejně jako 

z hlediska prevence, vyšetřování a následného trestání pachatelů protiprávních činů.
179

 

Podle závazných Pokynů organizace ICAO ohledně PNR dat,
180

 které představují základní 

pilíř mezinárodněprávní regulace zpracování osobních údajů o cestujících, by databáze 

za žádných okolností neměla obsahovat informace, které letecký dopravce nezbytně 

nepotřebuje v souvislosti s přepravou konkrétního cestujícího v rámci jeho platné rezervace 

na konkrétní let. PNR databáze by tedy nikdy neměla obsahovat informace týkající 

se rasového nebo etnického původu, politických názorů, náboženství, členství v odborových 

organizacích, manželského stavu nebo sexuální orientace.
181

 

 Při zpracování osobních údajů by měl jejich příjemce vzít v potaz skutečnost, že 

shromažďování dat začíná již provedením prvotní rezervace cestujícím, nanejvýš však 345 

dní před samotným plánovaným datem letu. Poskytovatel i příjemce dat si proto musí být 

vědomi dynamičnosti údajů zde uvedených a možnosti jejich následné změny v průběhu 

času.
182

  

Z hlediska bezpečnostního hrají významnou roli data obsažená v kontrolních 

systémech při odletu (tzv. DNC databáze), která obsahují nejaktuálnější verzi PNR dat. Tyto 

osobní údaje jsou shromažďovány od okamžiku, kdy lze provést check-in a informace v 

systému zůstává zpřístupněna 12-24 hodin po příletu letadla do cílové destinace.
183

 Z toho 

                                                 

 
179

 ABEYRATNE, Ruwantissa. Megatrends and Air Transport: Legal, Ethical and Economic Issues. Nizozemí, 

Springer, 2017, ISBN 978-3-319-61123-5, str. 19; 
180

 Doc 9944, Guidelines on Passenger Name Record (PNR) Data, 1. vydání 2010, ICAO, ISBN 978-92-9231-

625-9, dostupné z: https://www.iata.org/iata/passenger-data-toolkit/assets/doc_library/04-

pnr/New%20Doc%209944%201st%20Edition%20PNR.pdf, 1. 2. 2018 
181

 Bod 2.1.9, Doc 9944; 
182

 Bod 2.1.11, Doc 9944; 
183

 Bod 2.1.12, Doc 9944; 

https://www.iata.org/iata/passenger-data-toolkit/assets/doc_library/04-pnr/New%20Doc%209944%201st%20Edition%20PNR.pdf
https://www.iata.org/iata/passenger-data-toolkit/assets/doc_library/04-pnr/New%20Doc%209944%201st%20Edition%20PNR.pdf
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důvodu je DNC databáze využívaným zdrojem informací týkajících se nejčastěji 

nepřizpůsobivých cestujících na palubě letadla pro účely jejich předání příslušným orgánům 

v cílové destinaci. Mimo to DNC databázi využívají operující letečtí dopravci ve spolupráci 

se svými smluvními partnery, zejména pak pozemními odbavovacími společnostmi, 

v cílových nebo navazujících destinacích za účelem zefektivnění služeb.  

6.1.1 Zásady zpracování PNR dat 
 

 Počet států, které u mezinárodních letů požadují PNR data, neustále narůstá. Z toho 

důvodu upoutala problematika zpracování údajů obsažených v databázích pozornost 

mezinárodního společenství do té míry, že organizace ICAO věnovala část Annexu 9 

problematice zpracování dat obsažených v databázích PNR a vypracovala také již výše 

zmíněné Pokyny ohledně PNR dat obsahující základní zásady zpracování osobních údajů 

cestujících za současného zohlednění potenciálu zpracování těchto dat v boji proti 

mezinárodnímu terorismu. Oba dokumenty se úzce prolínají, neboť součástí Annexu 9 je i 

doporučený postup, kterým jsou smluvní státy vyžadující přístup k PNR datům vyzývány k 

přijetí odpovídajících opatření a požadavků na zpracování osobních údajů v souladu se 

zásadami obsaženými v Pokynech ohledně PNR dat.  

Pokyny organizace ICAO ohledně PNR dat rozlišují dva základní způsoby předávání 

osobních údajů. První z nich je označen jako metoda „pull“, což označuje možnost státních 

orgánů přistupovat k databázím leteckého dopravce a získávat údaje, které požaduje. Druhá 

metoda je označená jako „push“, která funguje na principu aktivního vkládání dat leteckým 

dopravcem do dispozice státního orgánu státu požadujícího přístup k osobním údajům. 

Organizace ICAO v této souvislosti upřednostňuje druhou z výše uvedených metod, která dle 

Pokynů ICAO lépe odráží postavení operujícího leteckého dopravce coby správce a garanta 

řádného zpracování těchto dat.
184

 Stejný přístup zaujímá v čl. 8 také směrnice Evropského 

parlamentu a Rady o používání údajů jmenné evidence cestujících.
185

 

Úprava obsažená v Annexu 9 i v Pokynech ohledně PNR dat zohledňuje existující 

závazky vyplývající z mezinárodních smluv ohledně určení režimu vstupu na území státu. 

                                                 

 
184

 bod 2.7.3., Pokyny organizace ICAO: Doc 9944, Guidelines on Passenger Name Record (PNR) Data, 1. 

vydání 2010, ICAO, ISBN 978-92-9231-625-9, dostupné z: https://www.iata.org/iata/passenger-data-

toolkit/assets/doc_library/04-pnr/New%20Doc%209944%201st%20Edition%20PNR.pdf; 
185

 Směrnice EP a Rady (EU) 2016/681 ze dne 27. 4. 2016, o používání údajů jmenné evidence cestujících 

(PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti; 
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Článek 13 Chicagské úmluvy uvádí, že „připuštění cestujících, posádek nebo zboží letadla 

na území státu nebo na výstup z něj podléhá zákonům a nařízením tohoto smluvního státu, 

které se týkají vstupu, výstupu, přistěhovalectví, cestovních pasů, a dalších.“ Tím je 

zachována relativní autonomie každého smluvního státu ohledně stanovení podmínek vstupu 

na území daného státu a výstupu z něj a s tím související oprávnění k určení rozsahu 

zpracovávaných osobních údajů o cestujících. 

Pokyny ohledně PNR dat doporučují zakomponovat do vnitrostátní právní úpravy 

povinnost leteckého dopravce, který provozuje lety z území daného smluvního státu nebo na 

území tohoto státu, poskytovat osobní údaje státním orgánům na jejich žádost.
186

 Tento 

požadavek přejímá ve vnitrostátní úpravě České republiky letecký zákon, který v §69 odst. 1 

stanoví, že „letecký dopravce je povinen za účelem zdokonalení hraničních kontrol a boje 

proti nedovolenému přistěhovalectví předávat útvaru Policie České republiky, který je 

(…)  příslušný k provedení hraniční kontroly na letišti, na jeho žádost elektronicky, (…), 

údaje o cestujících, kteří překročí vnější hranici, a to neprodleně po doručení žádosti, 

nejdříve však po ukončení nástupu všech cestujících do letadla.“ V souladu s tímto 

ustanovením proto po leteckém dopravci, jenž zahájí pravidelné lety ze států mimo 

schengenský prostor, budou na základě žádosti Ředitelství služby cizinecké policie 

požadovány údaje o cestujících přicházejících na území České republiky z těchto zemí. 

 ICAO v Pokynech ohledně PNR dat dále zdůrazňuje význam konkretizace právních 

důvodů pro zpracování PNR dat na vnitrostátní úrovni, stanovení účelu jejich zpracování 

a zásadu minimalizace údajů. Minimalizace údajů spočívá jednak v oprávnění předávat údaje 

pouze v takovém rozsahu, jenž striktně odpovídá žádosti, dále také spočívá v povinnosti státu, 

který je v pozici příjemce údajů, zpracovávat údaje výlučně o takových cestujících, jejichž 

místo příletu, odletu nebo přestupu se nachází na území daného státu. Letecký dopravce je 

přitom povinen dodržovat příslušné zákony států v místě odletu a v místě příletu.
187

 Právě 

realizace tohoto požadavku ale v praxi činí leteckým dopravcům nemalé obtíže související 

především s roztříštěností vnitrostátní právní úpravy v jednotlivých státech 

nebo neodpovídajícím technickým zázemím zejména v rozvojových zemích a s tím 
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187
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související celková náročnost a ekonomická nevýhodnost při zahájení poskytování služeb 

na území takového státu. 

 Výše uvedené zásady předávání osobních údajů ctí i úprava regionální. Směrnice 

o používání údajů jmenné evidence cestujících byla přijata s ohledem na významný potenciál 

zpracování údajů o cestujících spočívající v možnosti porovnávat PNR data s databázemi 

hledaných osob, od čehož si zákonodárce slibuje zajištění prevence, efektivnější odhalování, 

vyšetřování a stíhání teroristických činů a závažné trestné činnosti. Směrnice upravuje 

zejména předávání údajů PNR leteckými dopravci u letů mimo schengenský prostor,
188

 

nicméně členský stát se může zavázat k aplikaci této směrnice také na lety v rámci 

schengenského prostoru, jestliže o tom písemně vyrozumí Evropskou komisi. V souladu 

se směrnicí je třeba v každém členském státě zřídit nebo určit orgán, v jehož působnosti je 

prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů, a v jeho rámci zřídit útvar 

pro informace o cestujících. V České republice je tímto orgánem Policie České republiky – 

Služba cizinecké policie.  

Pokyny ohledně PNR dat se vyjadřují také ke způsobu předávání údajů obsažených 

v PNR databázích mezi jednotlivými státy. K tomu by mělo docházet výlučně na základě 

bilaterálních smluv mezi členskými státy, jejichž obsahem jsou vzájemná práva a povinnosti 

týkající se zásad zpracování a poskytnutí záruk organizačního a technického charakteru při 

zpracování osobních údajů, včetně výslovné úpravy týkající se zpracování zvláštních kategorií 

osobních údajů.  

Mezinárodní organizace IATA vypozorovala nepříznivý trend spočívající v tom, že 

mnoho států žádá údaje z PNR databází bez existence příslušných bilaterálních smluv, a tudíž 

v rozporu s existujícími doporučenými postupy ICAO upravenými v Annexu 9. Celá řada 

států považuje zpracování údajů o cestujících za svůj oprávněný zájem, a tak jejich 

zpracování uskutečňuje bez stanovení konkrétního účelu zpracování, případně jejich předáním 

podmiňuje oprávnění leteckého dopravce k provozování služeb na území jejich státu. 

 Evropská unie uzavřela v minulosti bilaterální smlouvy ohledně předávání PNR dat se 

státy, které zajišťují alespoň stejnou úroveň ochrany zpracovávaných osobních údajů. Jednalo 

se o smlouvy uzavřené s Kanadou, Austrálií a USA, přičemž tyto smlouvy byly uzavřeny bez 

vzájemné souvislosti a pro samostatné účely, což znamená, že obsah práv a povinností v nich 
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obsažených se liší. Potřeba konkretizovat vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 

v bilaterálních smlouvách o předávání PNR dat je však podstatnou náležitostí těchto smluv a 

na regionální úrovni k tomu vyjádřila také Evropská komise ve svém Komuniké o globálním 

přístupu k předávání PNR dat do třetích zemí.
189

 Komuniké v zásadě kopíruje požadavky a 

zásady zpracování upravené v Pokynech ohledně PNR dat a požadavky na minimalizaci údajů 

dále konkretizuje a doplňuje o specifikaci postupu při uzavírání smluv mezi členskými a 

nečlenskými státy Evropské unie, které by měly být uzavírány pouze na časově omezené 

období, a měla by být zaručena možnost jejich přezkumu.  

V současnosti lze hodnotit obzvláště pozitivně také soulad požadavků obsažených 

ve výše uvedených existujících regulatorních opatření s obecným nařízením o ochraně 

osobních údajů,
190

 jež vstoupí v platnost v květnu roku 2018 a které se o zásady minimalizace 

zpracování osobních údajů a konkretizace účelu výslovně opírá. 

6.1 Advance Passenger Information (API) 
 

 Advance Passenger Information (API) představuje elektronický komunikační systém, 

který shromažďuje jednak základní osobní údaje získané z cestovních dokladů nebo i z jiných 

oficiálních dokladů totožnosti, a dále informace týkající se letu, včetně délky plánovaného 

pobytu. Informace získané z tohoto systému slouží čistě k bezpečnostním účelům, včetně 

zdokonalení hraničních kontrol, nikoliv však k účelům obchodním.  

 Koncept API byl v podobě, v jaké ho vnímáme dnes, vytvořen v roce 1993 

ve spolupráci mezinárodních organizací IATA a WCO jako reakce na neustále rostoucí počet 

cestujících v mezinárodní letecké dopravě a s tím související průtahy při provádění hraničních 

kontrol vstupu. Mezinárodní společenství věnuje způsobu zpracování API dat značnou 

pozornost. Klíčovým dokumentem pro stanovení způsobu, jakým přistupovat k informacím 

obsaženým v API, jsou Pokyny organizace ICAO ohledně API systémů,
191

 které byly 

vyhotoveny ve spolupráci organizací ICAO, IATA a WTO. Organizace OSN vypozorovala, 
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 Sdělení Evropské komise, Communication from the Commission of 21 September 2010 on the global 
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 Guidelines on Advance Passenger Information (API), 2010, (online), ICAO, dostupné z: 
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že v roce 2015 používalo tento systém 51 členských států, což je však možné vnímat mimo 

jiné i s ohledem na hojné využívání moderních technologií v letecké přepravě jako relativně 

nízké číslo. Důvody, pro které API systém není dodnes využívaný optimálním počtem států, 

spočívají zejména v jeho technické náročnosti a komplexnosti systému, která je nejen 

leteckými dopravci, ale leckdy i členskými státy jen obtížně dosažitelná. Letečtí dopravci 

tak musí vynaložit nemalé náklady na zakoupení i následnou údržbu systému, který musí být 

schopný komunikovat ve všech API formátech tak, aby představoval skutečně účinný nástroj 

zajištění bezpečnosti letecké dopravy.  

Organizace ICAO si je zároveň vědoma nedostatečné technické vyspělosti některých 

členských států, které nejsou schopny vydávat strojově čitelné cestovní doklady, a proto byl 

za účelem pomoci těmto rozvojovým státům přijat akční plán organizace ICAO, jehož 

posláním je celosvětová implementace strojově čitelných dokumentů.
192

 

Když v květnu roku 2014 došlo k teroristickým útokům v židovském muzeu 

v Bruselu, byla bezpečnostním sborům Belgie vyčítána jejich nízká úroveň informovanosti 

vyplývající z nedostatečné spolupráce mezi jednotlivými složkami. Předávání informací je 

však pro každodenní činnost zpravodajských služeb, stejně jako pro efektivní předcházení 

podobných typů protiprávních činů, klíčové.
193

 Pachatelem teroristického činu byl Mehdi 

Nemmouche, zahraniční bojovník Islámského státu a státní příslušník Francie alžírského 

původu, který strávil více než rok výcvikem v Sýrii. Přestože byl Nemmouche znám 

příslušným bezpečnostním složkám a byl jimi monitorován, nezabránilo to tomu, že mu 

v březnu roku 2014 bylo umožněno bez povšimnutí odcestovat nejprve z Frankfurtu do 

Turecka, a dále přes několik destinací v Asii zpět do Frankfurtu. Informace, že se ocitl znovu 

v Německu, se k příslušným bezpečnostním složkám dostala až v okamžiku, kdy Nemmouche 

opustil letiště.  

 Pokud by tedy ze strany příslušných subjektů došlo ke zrychlení procesu předání 

osobních údajů a k porovnání těchto dat s národními a mezinárodními seznamy sledovaných 

osob a pokud by zároveň takto získané informace byly včas předány do dispozice příslušných 

orgánů v cílové destinaci podezřelé nebo hledané osoby, byla by pravděpodobnost jejího 
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 Universal Implementation of Machine Readable Travel Documents; 
193

 ABEYRATNE, Ruwantissa. Terrorism and State Accountability – The Aviation Perspective. 3 Journal of 

International and Comparative Law, č. 97 (2016), str. 98, po registraci dostupné z: www.heinonline.org, ze dne 

18. 2. 2018; 
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nepozorovaného vstupu na území státu, kde se plánuje dopustit spáchání protiprávního činu, 

přinejmenším významně eliminována.  

 Takový postup by zároveň byl v souladu s rezolucí OSN 1373 z roku 2001,
194

 která 

ukládá povinnost všem členským státům OSN vyvinout společné úsilí za účelem prevence 

a boje proti terorismu. Především pak zdůrazňuje povinnost členského státu předcházet 

teroristické činnosti co nejefektivnější hraniční kontrolou a zvýšenou obezřetností 

při vydávání dokladů totožnosti, zejména cestovních dokladů. Rezoluce OSN 1373 zároveň 

vyzývá státy k tomu, aby společně nalezly způsob, jakým zintenzivnit a zrychlit výměnu 

informací, a to zvláště těch, které se týkají příslušníků teroristických organizací. 

6.2 Rizika zpracování osobních údajů o cestujících 
 

Vzhledem k rozsahu zpracování osobních údajů s sebou tato činnost nese relativně 

vysoké riziko úniku osobních údajů či neoprávněného způsobu zpracování. Za účelem 

minimalizace rizik je z toho důvodu vhodné harmonizovat především způsob, jakým 

se osobní údaje předávají mezi jednotlivými státy, neboť úroveň ochrany mezi nimi zpravidla 

významně liší. 

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2178 z roku 2014
195

 nadto obsahuje požadavek, aby 

jakékoliv opatření přijaté členským státem v souvislosti s potíráním terorismu bylo v souladu 

se závazky státu vyplývajícími z mezinárodního práva, a to zejména v souvislosti 

s mezinárodní ochranou základních lidských práv a svobod. Ochrana osobnosti, důstojnosti 

a soukromí při zpracování osobních údajů a také při profilování cestujících pro bezpečnostní 

účely představuje jistou protihodnotu k zájmu státu na zajištění bezpečnosti a ochrany 

civilního letectví před protiprávními činy. Obě tyto hodnoty je třeba posuzovat individuálně, 

v kontextu existujících bezpečnostních rizik a důsledků z nich vyplývajících, a to zejména 

pro určení rozhodujících kritérií, podle nichž zpracování nebo profilování cestujících probíhá. 

Základní zásady zpracování osobních údajů o cestujících by měly být vždy upraveny 

v bilaterálních smlouvách uzavíraných v souladu s Pokyny organizace ICAO ohledně PNR 

a API dat. V případě mezinárodní letecké dopravy může jinak nastat situace, kdy mezi státem 
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 Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1373/2001 ze dne 28. 9. 2001; Threats To International Peace And Security 

Caused By Terrorist Acts, dostupná z: http://www.un.org/Docs/scres/2001/sc2001.htm; 4. 2. 2018; 
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 Rezoluce OSN 2178/2014 ze dne 24. 9. 2014. Threats to international peace and security caused by terrorist 

acts, dostupná z: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2178%20(2014), 9. 3. 2018 

http://www.un.org/Docs/scres/2001/sc2001.htm
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2178%20(2014)
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příletu a státem odletu nebude uzavřena bilaterální dohoda o zpracování osobních údajů 

o cestujících, a nadto bude existovat rozpor mezi zásadami zpracování osobních údajů v obou 

státech. Pokyny organizace ICAO ohledně API systémů v takovém případě navrhují státům 

zahájit konzultace ohledně nastalé situace s cílem dosáhnout kompromisu mezi ochranou 

základních lidských práv a svobod při zpracování osobních údajů na jedné straně a plynulostí 

letecké dopravy na straně druhé.  

Tento způsob řešení případných konfliktů mezi jednotlivými státy byl zakomponován 

také do Pokynů ohledně PNR dat z důvodu incidentu, který nastal v roce 2005 na letu 

společnosti KLM z Mexico City do Amsterdamu, kdy plánovaná trasa letu zasahovala 

v zanedbatelném úseku také do vzdušného prostoru USA. Řízení letového provozu Spojených 

států amerických v tomto případě nařídilo letounu vrátit se zpět do Mexika, neboť dva 

z cestujících na palubě letadla byli uvedeni na seznamu osob, jimž je zakázáno vstupovat 

na území USA („no fly list“). Tento incident vzbudil odbornou diskuzi týkající se oprávnění 

členského státu organizace ICAO nařídit návrat nebo uzemnění letounu registrovaného 

pod značkou jiného státu provádějícího průlet bez přistání ve vzdušném prostoru tohoto 

členského státu organizace, a to na základě zpracování osobních údajů o cestujících, které 

byly dotčenému státu předány. Na danou situaci se nevztahovala působnost smlouvy uzavřené 

mezi Evropskou unií a USA, neboť ta neupravuje předávání osobních údajů o cestujících 

v případě pouhého průletu ve vzdušném prostoru bez současného přistání. K příkazu došlo 

ze strany příslušných orgánů USA na základě informace poskytnuté mexickými úřady, které 

plnily povinnost vyplývající z působnosti bilaterální smlouvy uzavřené mezi Mexikem 

a USA. 

Letecký dopravce se tak snadno může ocitnout ve svízelné situaci, v níž může 

odmítnout předání osobních údajů cestujících a současně tím porušit legislativu příslušného 

státu a zkomplikovat si tím do budoucna možnost poskytovat svoje služby na území tohoto 

státu. V opačném případě může zvolit často ekonomičtější hledisko předání osobních údajů 

o cestujících bez bližšího ověření zajištění zásad jejich řádného zpracování, a tím 

kompromitovat soukromí, případně i bezpečí cestujících coby svých klientů.     

6.3 Zásady zpracování biometrických údajů a související rizika 
 

Vedle klasických databází shromažďujících údaje o cestujících se v současnosti 

uplatňuje také možnost identifikace cestujících prostřednictvím biometrických údajů 

získaných ze strojově čitelných cestovních dokladů. Význam tohoto způsobu identifikace 
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cestujících spočívá v eliminaci slabin digitálně uchovávaných dat, která je možno relativně 

snadno zneužít.  

Organizace ICAO pracovala na způsobu, jakým lze rozvíjet technologie týkající 

se získání biometrických údajů z cestovních dokladů jakožto primárních dokumentů 

obsahujících identitu svého držitele, již od roku 1968.
196

 Kontrolou jejich zpracování se však 

organizace ICAO začala zabývat až relativně nedávno. V současné době jsou základní 

požadavky týkající se biometrických údajů ve strojově čitelném formátu cestovního dokladu 

zapracovány v dokumentaci o strojově čitelných cestovních dokladech, která je postupně 

doplňována a revidována technickou poradní skupinou organizace ICAO. Způsob čtení 

biometrických údajů z cestovních dokladů potom, velmi zjednodušeně, probíhá na základě 

možnosti jedinečného kódování určitých jedinečných biologických charakteristik cestujícího 

v biometrickém identifikátoru nebo biometrickém vzorci a při kontrole je jeho obsah přenášen 

do čtecího zařízení, které dále vyhodnocuje shodu těchto rysů s držitelem cestovního dokladu. 

Biometrické údaje, které byly organizací ICAO vyhodnoceny jako odpovídající 

pro dostatečnou identifikaci osoby, zahrnují metodu rozpoznávání obličeje, otisky prstů a 

snímek oční duhovky. Shromažďování a následné zpracování biometrických údajů 

obsažených ve strojově čitelných formátech cestovních dokladů s sebou na druhou stranu 

neodmyslitelně nese poměrně vysoké riziko neoprávněného zpracování osobních údajů 

obsažených na čipu, jenž je inkorporován v cestovním dokladu.  

Organizace ICAO se ochranou biometrických údajů v minulosti blíže nezabývala. 

V dokumentu 9303, který se strojově čitelných cestovních dokladů týká, je pouze okrajově 

uvedeno, že jakékoliv biometrické údaje uložené v cestovních dokumentech musí odpovídat 

národní úpravě státu vydávajícího cestovní doklad týkající se ochrany osobních údajů a 

soukromí.
197

 

Vzhledem k tomu, že biometrické údaje lze považovat za jedinečné a v průběhu času 

relativně neměnné, je na jejich základě možno konkrétní osobu jednoznačně identifikovat. 

Z toho důvodu spadají tyto biometrické údaje do kategorie osobních údajů, s nimiž je třeba 

náležitým způsobem nakládat. V souvislosti s blížící se účinností obecného nařízení o ochraně 
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 Veškerá dokumentace zpracovaná organizací ICAO od roku 1968 a týkající se MRTD (machine readable 

travel documents) pod označením Doc 9303 obsažená v Annexu 9 k Chicagské úmluvě o mezinárodním civilním 

letectví je dostupná z: https://www.icao.int/publications/pages/publication.aspx?docnum=9303, 28. 1. 2018; 
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 ICAO Doc 9303, část 9, bod 3.5, odst. 2, 7. vydání z r. 2015, dostupné z: 

https://www.icao.int/publications/Documents/9303_p9_cons_en.pdf , 28. 1. 2018 
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osobních údajů v Evropské unii je na místě rovněž uvést, že toto nařízení považuje 

biometrické údaje za zvláštní kategorii osobních údajů, jejichž zpracování podléhá ještě 

přísnějším kritériím pro zpracování, než je zpracování ostatních osobních údajů, na jejichž 

základě je konkrétní fyzická osoba identifikovaná nebo alespoň identifikovatelná.
198

 

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů tak bude třeba pro naplnění 

předpokladu zákonnosti zpracování osobních údajů naplnit některý z titulů obsažených v čl. 9 

odst. 2 nařízení, který vyžaduje přijetí technických opatření souvisejících se zajištěním 

odpovídajícího způsobu zpracování osobních údajů a navíc také přijetí vhodných organizační 

opatření související se zajištěním bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů. 

6.4 Profilování jako realizace přístupu založeného na riziku 
 

Hodnocení údajů z PNR a API systémů spolu se zajištěním předáváním těchto dat jistě 

není jediným nástrojem způsobilým předejít veškeré protiprávní činnosti v letecké dopravě. 

V souladu s tím, co bylo zmíněno již v úvodu této práce, je však rychlé zpracování údajů a 

jejich předání příslušným orgánům jednou ze základních vrstev v celkové bezpečnostní 

struktuře, která pravděpodobnost spáchání konkrétního protiprávního činu přinejmenším 

komplikuje. Efektivní zpracování osobních údajů je tudíž významným nástrojem přístupu 

k ochraně mezinárodní letecké přepravy založeného na riziku.   

Jedním z preventivních nástrojů vycházejících ze zpracování osobních i biometrických 

údajů je profilování cestujících. To probíhá na základě behaviorální analýzy, která je hojně 

uplatňována především izraelskými bezpečnostními složkami a národním leteckým 

dopravcem Izraele, společností El Al. Výhodou behaviorální analýzy v kombinaci 

s informacemi zjištěnými při odbavení cestujících je fakt, že nikterak nenarušuje plynulost 

odbavení, a nedochází tak k nadbytečnému vytváření kontrolních stanovišť a shlukování 

cestujících. Profilování se tak jakožto jedna z forem screeningu cestujících a jejich zavazadel 

zaměřuje na pachatele protiprávního činu a jeho osobnostní rysy spíše než na detekci 

zakázaných nebezpečných předmětů, jejichž vnesení na palubu letadla nebo do prostor letiště 

nelze v praxi předejít často ani za použití moderních technologií a bezpečnostních rámů. 

Oproti tradičním metodám detekce zakázaných nebezpečných předmětů, je nadto profilování 

méně předvídatelné z pohledu potenciálních pachatelů.  
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Diskutována je však v souvislosti s aplikací profilování jednak jeho proveditelnost, 

a to především v prostředí velkých letišť, dále také právní přípustnost profilování z hlediska 

nastavení rozhodných kritérií a zásady nediskriminace v souladu s existujícími závazky států, 

které se týkají ochrany základních lidských práv a svobod. Organizace ICAO se k přípustnosti 

profilování dosud nevyjádřila, a jeho realizace tak zůstává na uvážení jednotlivých států, 

přičemž oprávněnost a přípustnost profilování je vždy závislá na konkrétních právních 

základech obsažených v mezinárodních smlouvách, jimiž jsou státy vázány, a dále pak 

zpravidla v ústavách jednotlivých států nebo jiných vnitrostátních právních předpisech 

upravujících základní zásady zpracování osobních údajů o cestujících za účelem vyhodnocení 

jejich behaviorálních charakteristik, podle nichž dochází k jejich kategorizaci cestujících dle 

míry rizika, které pro leteckou dopravu představují.  

S přípustností provádění profilování je však spojena celá řada právních otázek. 

Provádění profilování z bezpečnostních důvodů je často vytýkáno, že příliš invazivně 

zasahuje do soukromí cestujících, kteří ve většině případů nemají v úmyslu jakoukoliv 

protiprávní činnost páchat. Z pohledu cestujících se tak jedná o zpracování osobních údajů 

bez právního základu, které je navíc prováděno na základě osobních údajů zjištěných 

z neznámých zdrojů, odlišných od subjektu osobních údajů. Cestující je v této souvislosti 

zbaven oprávnění vykonávat některá ze svých základních práv, která se zásadami zpracování 

osobních údajů souvisí. Tím je třeba rozumět zejména právo na informace o zpracování, 

přenositelnost údajů nebo například v obecném nařízení o ochraně osobních údajů zakotvené 

právo na výmaz.  

Žádné z těchto práv není zakotveno ani v žádném jiném mezinárodněprávním 

instrumentu, neboť žádná z mezinárodních organizací provádění profilování nikterak 

nereguluje. Jedním z důvodů absence právní úpravy profilování na mezinárodní úrovni je 

rozpor v pojetí soukromí napříč kontinenty, přičemž tento rozdíl je nejmarkantnější v Evropě 

a USA. Pojem soukromí ve většině evropských zemí představuje hodnotu, která může být 

primárně ohrožena digitálními technologiemi a konotuje tak zejména s pojmem důstojnost, 

protože je výrazem práva na rozhodování o tom, kolik informací o sobě konkrétní fyzická 

osoba zpřístupní veřejnosti, a jakým způsobem na veřejnost díky tomu působí. Naproti tomu 

ve Spojených státech amerických je soukromí chápáno spíše ve smyslu oproštění se od 
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státního dohledu, a je tedy výrazem svobody jednání a projevu a nedotknutelnosti člověka.
199

 

Tyto odchylky v pojetí soukromí mezi kontinenty již v minulosti komplikovaly přijetí 

unifikované mezinárodní úpravy týkající se různých oblastí, od ochrany osobních údajů, přes 

ochranu autorských práv až po oblast kybernetické bezpečnosti.  

Na vnitrostátní úrovni se potom obzvláště problematicky může jevit právní úprava 

zdrojů osobních údajů a institut vlastnictví údajů o cestujících. Cestujícím totiž není znám 

zdroj osobních údajů, na jejichž základě profilování probíhá, a kritici profilování tuto metodu 

opakovaně napadají zejména z důvodu podezření, že osobní údaje zpracovávané státy za 

účelem profilování jsou získávány od nedůvěryhodných soukromoprávních subjektů.
200

 

Cestující jsou také zbaveni práva na informace o způsobu zpracování osobních údajů, které se 

jich týkají, neboť z bezpečnostního hlediska není přípustné odhalit rozsah zpracovávaných 

osobních údajů, na jejichž základě se profilování realizuje. V návaznosti na výše uvedené 

bude bezesporu zajímavé sledovat, jakým směrem se bude profilování ubírat zejména 

v prostředí Evropské unie v souvislosti s účinností obecného nařízení o ochraně osobních 

údajů fyzických osob.  
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 RAVICH, Timothy. Is Airline Passenger Profiling Necessary. 62 University of Miami Law Review, číslo 1, 

2007, str. 10, dostupné z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2310040, 20. 3. 2018; 
200

 Id. (RAVICH, 2007), str. 8; 
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7. Preventivní bezpečnostní opatření 

7.1 Provádění detekčních kontrol cestujících, zavazadel a nákladu 
 

Screening cestujících a zavazadel představuje preventivní bezpečnostní opatření 

zavedené původně za účelem předcházení množících se únosů letadel na konci 60. a začátku 

70. let v USA. Původním účelem screeningu bylo monitorování dění na vybraných rizikových 

letištích v USA a jeho prováděním byly národní legislativou pověřeni samotní letečtí 

dopravci. V současnosti lze screening považovat za základní pilíř existujících bezpečnostních 

opatření, který je poměrně efektivním nástrojem z hlediska odrazení pachatele od spáchání 

protiprávního činu na palubě letadla nebo v prostorách letiště. Na druhou stranu se jedná o 

poměrně invazivní nástroj do soukromí cestujících, a zejména tradičním detekčním zařízení je 

mnohdy vytýkána jejich předvídatelnost z pohledu potenciálních pachatelů protiprávních 

činů.  

 Samotný pojem screening je množinou, která v sobě zahrnuje několik významů 

a způsobů, jakým je realizován. Jedním z nich je fyzická kontrola jednotlivců a věcí jim 

patřícím, která je tou nejčastější metodou screeningu. Detekčním kontrolám podléhají 

prostřednictvím bezpečnostních rámů cestující a jejich kabinová i zapsaná zavazadla, stejně 

jako náklad. Lze jím však rozumět i počítačový předběžný screening cestujících, případně 

výše popsané profilování. Další metodou screeningu je také způsob prověřování trestní 

minulosti letištního personálu, poměřování shody cestujícího s jeho zavazadlem nebo 

bezpečnostní program známého odesílatele v oblasti nákladu. Všechny výše uvedené činnosti 

lze považovat za rozdílné podoby screeningu tvořící jednotlivé vrstvy celého bezpečnostního 

rámce. 

 Opatření vztahující se k cestujícím a jejich zavazadlům, kabinovým i zapsaným, jsou 

v současné době upraveny v hlavě 4 Annexu 17. Ten stanoví zejména povinnost leteckého 

dopravce zavést opatření, která budou zaručovat, že všichni cestující i členové posádky 

letadel budou v místě, kde začínají svůj let, podrobeni detekční kontrole před nástupem do 

letadla. Obdobně platí povinnost projít znovu detekční kontrolou pro transferové cestující a 

jejich zavazadla. Cílem těchto opatření je „předejít jakýmkoliv zákonným prostředkem vnesení 

a použití zbraní, výbušnin a dalších nebezpečných zařízení, předmětů nebo látek, jejichž 
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držení a převoz není povolen a kterých by se dalo zneužít ke spáchání protiprávního činu na 

palubě letadla nebo na letišti“.
201

 Toto oprávnění však nelze vnímat jako absolutní právo 

státu, potažmo absolutní právo konkrétních složek podílejících se na zajištění bezpečnosti 

letecké dopravy. Přijetí jakéhokoliv bezpečnostního opatření je třeba vždy poměřovat 

v kontextu ochrany osobnosti, soukromí a důstojnosti cestujících. Zároveň s tím Annex 17 

stanovuje povinnost leteckých dopravců i provozovatelů letiště přijmout taková opatření, 

která nenaruší komplexnost a plynulost leteckého provozu, což je žádoucí především 

z pohledu zajištění komfortu cestujících. Většina v praxi přijatých bezpečnostních opatření 

v oblasti screeningu se však od počátku soustřeďovala zejména na detekci kovových 

předmětů tradičními rentgenovými zařízeními. Ty však nebyly schopny odhalit plastickou 

trhavinu, což se záhy projevilo jako významná slabina těchto zařízení. Provádění detekčních 

kontrol bylo navíc časově náročné a významně tak zpomalovalo celý proces odbavení 

cestujících.  

 Úpravu obsaženou v Annexu 17 rozvádí na regionální úrovni zejména prováděcí 

nařízení Evropské komise (EU) 2015/1998,
202

 jehož přímé účinky se projevují také na území 

České republiky. V rámci prováděné detekční kontroly je cestující povinen dle čl. 4.1.1 

svléknout si kabáty, saka a bundy, přičemž kontrolní pracovník může cestující požádat o 

svléknutí dalších oděvů. Metody detekční kontroly jsou shodné s těmi, které uvádí organizace 

ICAO a které jsou blíže popsány v následující kapitole.  

7.1.1 Výkon kontroly cestujících a jejich příručních zavazadel 
 

Organizace ICAO v rámci regionálního zasedání výboru AVSEC pro Severní a 

Střední Ameriku a Karibik v roce 2005
203

 nabídla státům několik základních variant k 

dosažení kýženého výsledku, kterým bylo provedení kontrol všech příručních zavazadel všech 

cestujících, přičemž volba vhodné metody, případně kombinace metod, byla ponechána na 
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 Bod 4.1.1 Annex 17; 
202

 Prováděcí nařízení Komise 2015/1998 ze dne 5. 11. 2015, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným 

základním normám letecké bezpečnosti; 
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 AVSEC, Regional AVSEC Activities, Meeting The 100 Percent Hold Baggage Screening Requirement In 

January 2006, ICAO, 22/9/05, Tegucigalpa, Honduras, 11. - 14. 10. 2005, dostupné z: 

https://www.icao.int/Meetings/AMC/MA/2005/NACC_DCA2/nacc02ip07.pdf, ze dne 6. 2. 2018; 
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rozhodnutí státu s ohledem na bezpečnostní rizika daného letiště. Tyto varianty také dodnes 

představují jediný ustálený přehled provádění detekční kontroly. 

Jednou z variant byla fyzická kontrola, která je zároveň historicky nejstarší metodou. 

Mezinárodní společenství si uvědomovalo, že s narůstajícím počtem cestujících 

v mezinárodní letecké přepravě nelze dlouhodobě využívat tuto relativně pomalou a pracnou 

metodu kontroly. 

Druhou předestřenou možností bylo potom využití cvičených psů označovaných jako 

K-9. V současné době je však tato metoda používána pouze v souvislosti s odhalením 

podezřelých předmětů v letecké přepravě. Její úspěch nadto závisí na celé řadě proměnných a 

i samotný výcvik psů je poměrně náročný. 

Dále shromáždění ICAO posuzovalo efektivitu tradičních rentgenových zařízení, 

jejichž využití je v praxi stále běžné, a to zejména v kombinaci s fyzickou kontrolou. Dnešní 

rentgenová zařízení jsou schopna odhalit organické materiály a stejně jako výbušniny je 

v zobrazeném snímku barevně odlišit od kovových předmětů a jiných materiálů. Vzhledem 

k tomu, že výbušná zařízení nemají jeden tradiční tvar, záleží úspěšnost odhalení 

nebezpečného předmětu na odbornosti, trénovanosti a pozornosti konkrétní osoby, která 

screening provádí.  

Pokročilé moderní technologie umožnily automatizaci výše uvedeného postupu a jsou 

tak v dnešní době schopné činit konkrétní posouzení v rámci probíhající detekce. Jedná se o 

tzv. AT (advanced technology) rentgenová zařízení, která nabízí několik úhlů pohledu a 

působením dvojí energie zaručují přesnější odhalení zakázaného předmětu. 

Vedle toho organizace ICAO zmiňuje také zařízení pro stopovou detekci výbušnin a 

ruční detektor kovů. Ruční detektor je však vhodné použít pouze jako doplňkový prostředek 

detekční kontroly, který navíc nenahrazuje požadavky stanovené na ruční prohlídku. 

Shodným způsobem upravuje metody detekční kontroly také prováděcí nařízení Evropské 

komise 2015/1998.
204

 

7.1.2 Kontrola zapsaných zavazadel 
 

Co se týče zapsaného zavazadla, zakotvuje Annex 17 především povinnost leteckého 

dopravce zajistit, aby „všechna zapsaná zavazadla včetně zavazadel posádek letadel byla 
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 Bod 4.1.1.2 prováděcího nařízení Komise 2015/1998; 
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podrobena detekční kontrole v místě, kde začínají svůj let, a to předtím, než budou naložena 

do letadla odléhajícího z vyhrazeného bezpečnostního prostoru.“
205

 

Významnou roli z hlediska odpovědnosti leteckého dopravce za zapsané zavazadlo 

cestujícího hraje jeho povinnost zajistit, že zavazadlo bude chráněno před neoprávněným 

zásahem počínaje místem, kde došlo k jeho odbavení, až do okamžiku jeho umístění na 

palubu letadla. Letecký dopravce musí provést novou detekční kontrolu, jestliže byla integrita 

zavazadla ohrožena nebo porušena v časovém úseku od odbavení do jeho umístění na 

palubě.
206

  

Od doby incidentu, který se odehrál nad městečkem Lockerbie, Annex 17 explicitně 

stanovuje také zákaz leteckého dopravce přepravovat zavazadlo cestujícího, který se 

nenachází na palubě letadla, nejedná-li se o nedoprovázené zavazadlo. Od nedoprovázených 

zavazadel je třeba odlišit zavazadla neidentifikovaná, která musí být dle Annexu 17 umístěna 

v chráněném a odděleném prostoru do té doby, než bude posouzeno příslušné bezpečnostní 

riziko. Rovněž v návaznosti na aféru Lockerbie byla přijata zvláštní úprava transferových 

zavazadel úpravou obsaženou v bodě 4.5.4 Annexu 17, která stanoví, že: „Za provedení 

bezpečnostní kontroly překládaných zavazadel a za následnou ochranu odpovídá letecký 

dopravce.“  

V této souvislosti je rovněž možno poukázat na neustále stoupající počet povinností, 

které mezinárodní a velmi často i národní právní úprava klade na leteckého dopravce. V tomto 

případě se jedná o objektivní odpovědnost za činnost, která mnohdy neprobíhá pod přímým 

dohledem leteckého dopravce. Překládku zavazadel totiž jen zřídkakdy provádí dopravce sám, 

zpravidla ji však vykonává některý ze smluvních partnerů leteckého dopravce v podobě 

pozemní odbavovací společnosti. Letecký dopravce je nadto povinen zajistit, že detekční 

kontrola je realizována certifikovanými pracovníky a že používané detekční prostředky mají 

patřičné osvědčení technické způsobilosti. Poskytnutí takové záruky je však často mimo 

účinnou kontrolu dopravce, kterému tak leckdy nezbývá než spokojit se s možností regresního 

postihu obdobně jako je tomu například ve věcech odpovědnosti za škodu způsobenou 
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odepřením nástupu na palubu, zpožděním nebo zrušením letu,
207

 pro kterou rovněž platí 

objektivní odpovědnost leteckého dopravce.  

Nabízí se tak otázka, zda množství povinností, které je letecký dopravce v souladu 

s platnými právními předpisy povinen dodržovat, negativně neovlivňuje kvalitu jím 

poskytovaných služeb a stejně tak i úroveň bezpečnosti, která je odvislá mimo jiné i od jeho 

ekonomické situace. 

7.1.3 Přípustnost celotělových detekčních zařízení v kontextu zajištění 

ochrany základních lidských práv a svobod 
 

Technologie zachycující obraz celého těla cestujícího vzbudily zejména ve Spojených 

státech amerických značný ohlas s ohledem na tamější ústavní zásady týkající se ochrany 

svobody osobní a domovní obsažené v dodatku 4 Ústavy. Znění dodatku vylučuje jakýkoliv 

neopodstatněný zásah do lidského soukromí v podobě prohledávání nebo zabavení věcí, 

přičemž právě moderní technologie zachycující vedle zbraní, výbušnin, peněženek a 

kovových mincí také kompletní obraz lidského těla včetně jeho intimních partií nebo 

například vrstev podkožního tuku, záruky obsažené v tomto ustanovení do jisté míry 

ohrožují.
208

  

Druhá kontroverze původně přijatých bezpečnostních opatření spočívala ve využívání 

zařízení s ionizujícím zářením a s tím související ochrana zdraví osob podrobujících se této 

metodě kontroly. V této souvislosti je třeba vyzdvihnout zejména působení Evropské komise, 

která provedla rozsáhlé posouzení rizik ohledně vlivu zařízení s ionizujícím zářením na zdraví 

cestujících v letecké přepravě a v prováděcím nařízení 1147/2011
209

 dospěla k závaznému 

rozhodnutí nepoužívat tuto technologii pro kontrolu cestujících do doby, než budou 

dostatečně vyloučena jakákoliv zdravotní rizika. Ačkoliv toto prováděcí nařízení dnes již není 

účinné, jeho obsah v zásadě kopíruje prováděcí nařízení Komise 2015/1998, které ho 

nahradilo a které v bodě 4.1.1.2. písm. e) výslovně vylučuje možnost použití bezpečnostního 
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 Náhrada škody za odepření nástupu na palubu, zpoždění nebo zrušení letu je upravena na regionální úrovni 
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skeneru využívajícího ionizující záření. V důsledku významného posunu moderních 

technologií však obavy ohledně používání zařízení s negativním vlivem na zdraví cestujících 

dnes již můžeme považovat za překonané. 

V daném případě je proto třeba vždy poměřovat právo na soukromí, ochranu lidské 

důstojnosti a vlastnictví v kontrastu se zajištěním národní, potažmo i mezinárodní bezpečnosti 

a ochranou života a zdraví osob na straně druhé. Vzájemné poměřování výše uvedených 

hodnot často není jednoduché provádět ani v každodenních situacích, natož potom v rámci 

provozu letecké dopravy. Zde je totiž třeba brát ohledy vedle požadavků legislativních také na 

bezpečnostní, provozní a finanční efektivitu daného opatření a na to, jak takové opatření 

naruší plynulost provozu, neboli jaký bude mít dopad při procesu odbavení cestujícího. 

Souhrnně lze však říci, že pochopení cestujících pro invazivnější zásah do jejich soukromí, je 

přímo úměrné riziku, které pociťují, v souvislosti s hrozbou následků nejhoršího možného 

scénáře. Výše uvedené diskuze tak byly aktuální zejména v době, kdy možnost zavést 

celotělové bezpečnostní skenery byla ve svých počátcích. Vzhledem k tomu, že postupem 

času došlo k odstranění zdravotních rizik a že v minulosti nastalé případy odůvodnily jejich 

použití, hlasů brojících proti jejich použití v posledních letech významně ubylo. 

Potřebu jejich aplikace odůvodnil zejména v USA případ Richarda Reida, který byl 

blíže popsán v úvodu této práce a který se týkal výbušného zařízení ukrytého v botě 

pachatele. Tento případ zapříčinil zavedení plošné kontroly obuvi cestujících rentgenovým 

zařízením a vedl k požadavku zouvání bot, který je uplatňován především na letištích v USA. 

Dalším případem odůvodňujícím výše uvedené celotělové detekční nástroje byl případ 

Nigérijce Umara Farouka Abdulmutallaba, který pronesl bezpečnostními rámy až na palubu 

letadla výbušný systém ukrytý pod spodním prádlem. Třetím případem, který vzbudil zájem o 

právní regulaci celotělových detekčních zařízení, bylo odpálení výbušného zařízení ukrytého 

v těle pachatele. Odborné diskuze ohledně potřeby právní regulace vzešly z uskutečnění 

teroristického útoku na ministra vnitra Saudské Arábie v roce 2009 a jednalo se o případ do 

jisté míry přelomový, neboť do té doby nedošlo k dokonání teroristického útoku obdobným 

způsobem. Cíl útoku v tomto případě vyvázl jen s lehkými zraněními, neboť samotný výbuch 

byl ztlumen tělem pachatele, nicméně sama skutečnost, že došlo k pronesení výbušného 

zařízení ukrytého uvnitř těla pachatele, představovala varování do budoucna. Tento útok totiž 

jasně poukázal na to, že ani bezpečnostní rámy schopné zaznamenat kovové i nekovové 

předměty pod oblečením, ale zároveň na těle pachatele, nejsou vždy schopny efektivně 

předejít veškeré protiprávní činnosti. 
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Na regionální úrovni jsou v současnosti zajištěny dostatečné záruky ochrany soukromí 

a důstojnosti cestujících stanovením minimálních podmínek použití bezpečnostních skenerů 

snímajících obraz celého těla cestujícího v prováděcím nařízení Evropské komise 

2015/1998.
210

 Jednou z minimálních podmínek, které musí být splněny, je zákaz ukládání, 

uchování, kopírování, tisku nebo načítání snímku. Každý snímek je možno uchovat pouze po 

dobu nezbytnou k analýze lidským posuzovatelem a následně musí být odstraněn. Lidský 

posuzovatel se musí nacházet na místě odděleném od místa provádění detekční kontroly, tak 

aby kontrolovaného neviděl, a totožnost osoby, která je podrobená detekční kontrole, musí 

být posuzovateli utajena. Tomu má napomoci rozmazání nebo rozostření snímku, aby 

nemohlo dojít k identifikaci tváře cestujícího. Ten je potom oprávněn žádat, aby snímek jeho 

těla byl analyzován lidským posuzovatelem pohlaví dle jeho vlastního výběru.  

Letecký zákon rovněž poskytuje alespoň minimální úroveň ochrany základních 

lidských práv cestujících v §85d, když stanoví, že osoba provádějící detekční kontrolu je 

povinna provádět ji takovým způsobem a za použití takových prostředků, které sledují 

výhradně účel kontroly a šetří důstojnost každého, kdo je kontrole podroben. Ruční prohlídku 

provádí osoba stejného pohlaví. Výše uvedené minimální požadavky tak mají za úkol zmírnit 

nepříznivé vnímání provádění detekčních kontrol a poskytovat tak alespoň minimální úroveň 

anonymity a ochrany soukromí při provádění kontrol. Jednotlivé státy potom mohou 

přistoupit k přísnějším kontrolám, shledají-li to důvodným z hlediska posouzení míry rizika.  

7.2 Ověřování spolehlivosti  
 

 Množství lidských zdrojů, kterými subjekty podílející se na ochraně civilního letectví 

před protiprávními činy disponují, každoročně stoupá. Jak již bylo zmíněno v úvodu 

předchozí kapitoly, i ověřování spolehlivosti osob vstupujících bez doprovodu do vyhrazené 

části letiště, je v širším pojetí jednou z podob screeningu, a představuje tak významný článek 

mezi ostatními preventivními bezpečnostními opatřeními. Z toho důvodu je ověřování 

spolehlivosti (background check) rámcově upraveno v Annexu 17. Annex 17 definuje ověření 

spolehlivosti jako „ověření identity a předchozí zkušenosti osoby včetně, pokud je to právně 

přípustné, její trestní minulosti, jako součást posouzení vhodnosti takové osoby pro provádění 

bezpečnostní kontroly a nedoprovázeného přístupu do vyhrazené části letiště.“  
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Organizace ICAO tak vyzdvihuje význam lidského prvku primárně pro účely 

provádění bezpečnostních kontrol. Kvalifikace, trénovanost, pečlivost a odbornost osob 

provádějících kontrolu jsou často činitelem rozhodujícím o tom, zda k dokonání protiprávního 

činu dojde. To zároveň odůvodňuje zpřísněné podmínky kladené na zaměstnance 

vykonávající bezpečnostní kontroly na letištích. Organizace ICAO zároveň bere v potaz, že na 

chodu letiště a provozu letecké dopravy se podílí i další osoby, jejichž postavení může být 

méně společensky významné. Takových osob může být zneužito pachateli protiprávních činů, 

případně u nich vzniká hrozba jejich vlastní motivace za účelem získání neoprávněného 

vstupu do neveřejné části letiště.  

Důležitou roli v definici ověření spolehlivosti hraje rovněž splnění podmínky „právní 

přípustnosti“ při posuzování trestněprávní minulosti. Annex 17 tak počítá s tím, že každý stát 

definuje okruh trestných činů, které jsou pro získání ověření spolehlivosti diskvalifikující. 

Jedná se potom o trestné činy či jiné protiprávní činy dle příslušné vnitrostátní úpravy, za 

které byl pachatel pravomocně odsouzen, a zároveň u nich dosud nedošlo k zahlazení 

uloženého trestu. 

V bodě 3.4 Annexu 17 je dále zakotvena povinnost státu zajistit, že osoby podílející se 

na provádění bezpečnostních kontrol budou podrobeny ověřování spolehlivosti a zároveň 

pečlivému výběru. Dále je zde upraveno oprávnění osob vstupovat do neveřejné části letiště 

bez doprovodu pouze s platným ověřením spolehlivosti, tedy bez možnosti přidělení 

předběžné identifikační karty zaměstnance, která by vstup umožnila.
211

 V souladu s 

Bezpečnostním manuálem organizace ICAO má ověření spolehlivosti omezenou dobu 

platnosti a musí se v pravidelných intervalech opakovat. 

 Ověření spolehlivosti v České republice vydává Úřad pro civilní letectví, a to 

postupem ve správním řízení na základě žádosti účastníka řízení. Ověření spolehlivosti je 

upraveno v § 85e a násl. leteckého zákona, který stanoví, že podmínkou spolehlivosti fyzické 

osoby je její bezúhonnost a důvěryhodnost. Tyto pojmy jsou definovány v §85f leteckého 

zákona tak, že za bezúhonnou se pro účely ověření spolehlivosti považuje „fyzická osoba, 

která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin ani nebyla pravomocně 

odsouzena pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s výkonem činnosti leteckého 

personálu, provozováním letiště, poskytováním leteckých služeb nebo provozováním leteckých 

                                                 

 
211

 Citováno výše, pozn. č. 90 (KOVERDYNSKÝ, 2014) tamtéž; 



112 

 

 

činností, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.“ Bezúhonnost se proto posuzuje 

na základě předloženého výpisu z Rejstříku trestů, přičemž v případě, že bezúhonnost není 

tímto způsobem prokázána, vydává Úřad pro civilní letectví rozhodnutí o nespolehlivosti.  

Za důvěryhodnou se potom podle § 85f odst. 2 považuje „fyzická osoba, u které nelze 

v souvislosti s jejím vstupem bez doprovodu do vyhrazeného bezpečnostního prostoru 

spatřovat specifické riziko.“ Zatímco posuzování bezúhonnosti nečiní významné výkladové 

potíže, posuzování důvěryhodnosti probíhá z pohledu žadatele méně transparentním 

způsobem. Úřad pro civilní letectví každou podanou žádost předkládá Policii České 

republiky, která vyhotovuje zprávu o tom, zda je žadatele možno považovat za 

důvěryhodného. K vydání stanoviska je možno vyžádat potřebné informace od příslušné 

zpravodajské služby České republiky. Stanovisko Policie České republiky není z pohledu 

žadatele blíže odůvodněno, když se omezuje na konstatování, že „informace dostupné Policii 

České republiky zakládají důvodné podezření, že by osoba mohla vystavit civilní letectví 

nebezpečí protiprávního činu a v souvislosti s jejím vstupem do vyhrazeného bezpečnostního 

prostoru bez doprovodu lze spatřovat specifické riziko.“ Pro rozhodnutí Úřadu pro civilní 

letectví o spolehlivosti je však toto stanovisko závazné. V případě zamítavého stanoviska 

Policie České republiky tak dochází k vydání rozhodnutí o nespolehlivosti. V takovém 

případě zůstává zachována možnost účastníka řízení odvolat se proti rozhodnutí Úřadu pro 

civilní letectví k Ministerstvu dopravy. To je však vázáno ve svém rozhodování týmž 

stanoviskem Policie České republiky jako Úřad pro civilní letectví, což pravděpodobnost 

dosažení úspěchu při odvolání, kterým je napaden závěr ohledně důvěryhodnosti účastníka 

řízení, významně snižuje. 

Ověření spolehlivosti má charakter veřejné listiny a doklad spolehlivosti se vydává na 

dobu 5 let. V souladu s požadavkem stanoveném v Bezpečnostním manuálu ICAO je třeba 

proces ověřování v pravidelných intervalech opakovat. Stejně tak může Úřad pro civilní 

letectví z moci úřední zahájit přezkum spolehlivosti, zjistí-li během doby platnosti dokladu o 

spolehlivosti skutečnosti nasvědčující tomu, že držitel dokladu není bezúhonný, důvěryhodný 

nebo úmyslně uvedl nepravdivé údaje rozhodné pro ověření spolehlivosti nebo je zamlčel.
212
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Závěr 

 

V ideálních podmínkách by měla být vidina bezpečné a plynulé mezinárodní letecké 

dopravy tím hlavním hnacím motorem ve snaze států aktivně se podílet na dosažení tohoto 

cíle. Státy se mu mohou přibližovat za použití právních, ale i mimoprávních prostředků, a to 

na úrovni mezinárodní i vnitrostátní. V právu mezinárodních organizací je však do jisté míry 

zažité, že různorodou úroveň zapojení států do činnosti mezinárodních organizací ovlivňuje 

především faktická nerovnost mezi státy při uplatňování svých zájmů. V případě 

mezinárodního leteckého práva se tyto nerovnosti významně projevují jednak v rámci 

normotvorné, ale i kontrolní činnosti organizace ICAO. S tím dále souvisí také relativně 

vysoká koncentrace moci organizace v rukou Rady, jejíž činnost je řízena převážně 

západoevropskými a severoamerickými státy.  

Způsob, jakým organizace ICAO může naplňovat svoje cíle a poslání, spočívá 

ve vytvoření vnitřního systému brzd a protivah, kterými bude organizace schopna oslovit 

co nejširší okruh států. Bude-li zájem organizace soustředěn na její cíle formulované 

Chicagskou úmluvou a oprostí-li se zároveň od politických intervencí, může tak rychleji 

a efektivněji přijímat různorodé právní nástroje s širším faktickým dopadem, které budou 

zároveň systematicky zapadat do již existujícího právního rámce. K tomu je však zapotřebí 

v každém případě zohlednit zájmy menších, případně méně vyspělých států, 

na něž reglementy organizace dopadají ve stejném rozsahu jako na státy vyspělé a technicky 

pokročilejší. Žádoucí je rovněž vytvořit mechanismus pro zrychlení revize existujících 

mezinárodních úmluv. K tomu napomáhá postupné posilování významu Právního výboru 

organizace ICAO a vytváření jemu podřízených komisí. Úkolem těchto subkomisí je postupně 

revidovat jednotlivé mezinárodní úmluvy, které byly popsány v textu této práce, a jejichž 

věcná působnost z hlediska aktuálních trendů protiprávní činnosti může být dnes již v mnoha 

ohledech neaktuální.  

Pro oblast leteckého práva je specifická jistá dvojakost právních nástrojů, kterými 

mezinárodní společenství disponuje. Na jedné straně stojí mezinárodní smlouvy, o jejichž 

právní závaznosti pro smluvní strany není sporu. Na straně druhé potom stojí kvazi právní 

instrumenty v podobě doporučení, dodatků, a především potom mezinárodních standardů 

a doporučených postupů přijímaných organizací ICAO, jejichž právní závaznost, a tudíž 

i vymahatelnost, je v praxi sporná. Ve skutečnosti tak dochází ke kumulaci různých 

regulatorních nástrojů majících odlišnou míru právní závaznosti. Přijímání jakýchkoliv 
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nových právních nástrojů by mělo zohledňovat i jejich možné faktické dopady a především 

aplikovatelnost z pohledu států i dalších subjektů podílejících se na ochraně civilního letectví 

před protiprávními činy. Přehnané množství legislativních opatření přijímaných bez jakékoliv 

systematičnosti nemůže rozumně vést k jejich řádné aplikaci a celková nesourodost 

legislativního rámce nezbytně komplikuje také samotné poskytování služeb leteckých 

dopravců. Pozitivně lze však vnímat postupné propojování sféry soukromoprávní 

a veřejnoprávní při tvorbě nových regulatorních nástrojů. Subjekty zastupující různá odvětví 

leteckého průmyslu se na úrovni mezinárodní, regionální i vnitrostátní stále častěji zapojují 

do diskuze v procesu přijímání regulatorních opatření, což významně napomáhá následné 

aplikaci právních nástrojů subjekty podílejícími se na ochraně civilního letectví před 

protiprávními činy. 

Velmi problematickým aspektem letecké security je také nedostatečná úroveň 

implementace mezinárodních standardů a doporučených postupů přijímaných organizací 

ICAO na vnitrostátní úrovni. Stav právní nejistoty, který neúplnou implementací SARPS 

vzniká, je dán jednak jejich nejasným postavením v kontextu existujících pramenů 

mezinárodního práva, ale i v kontextu reglementů přijímaných organizací ICAO. Ačkoliv tedy 

SARPS představují poměrně pružný nástroj, jakým je organizaci umožněno reagovat 

na aktuálně se formující bezpečnostní hrozby, nelze v jejich souvislosti hovořit o právní 

závaznosti, která by byla srovnatelná s formálním pojetím pramenů mezinárodního práva tak, 

jak jsou definovány ve Statutu mezinárodního soudního dvora. Skutečný přínos SARPS je 

tedy odvislý od toho, do jaké míry jsou státy ochotny jejich znění fakticky dodržovat.  

Nedůsledná implementace SARPS do vnitrostátní úpravy je pro mnoho států spojena 

právě s dlouhodobým opomíjením jejich zájmů, ale i s nedostatečným zohledněním jejich 

možností na různých mezinárodních platformách. Nedůsledná implementace SARPS je často 

odrazem náročnosti technického provedení nebo finančních nákladů, s nimiž je plnění 

požadavků obsažených v SARPS spojeno. Takový stav potom ve svém důsledku vede jednak 

k nedostatečné harmonizaci právních předpisů v jednotlivých státech, navíc i významným 

způsobem komplikuje činnost organizace ICAO, která ztrácí přehled o aktuálním stavu 

implementace SARPS, což je vzhledem k cílům organizace zcela nežádoucí. Vzniklý stav 

právní nejistoty se dále prohlubuje v případech, kdy organizace ICAO podrobuje auditu také 

regulatorní nástroje, které ve skutečnosti nejsou považovány za závazné. Tím je možno 
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rozumět například kontrolu souvisejících procedur, podpůrného materiálu a postupů 

souvisejících s bezpečností.
213

  

Přestože je celou řadu materiálu organizace ICAO možno považovat za součást „soft 

law,“ mělo by být hlavním posláním organizace budovat takový právní základ, na jehož 

dodržení budou mít státy skutečný zájem, což se bude projevovat jednak faktickým 

dodržováním norem obsažených ve standardech a doporučených postupech, především však 

jejich důslednou implementací a konkretizací na vnitrostátní úrovni.  

Formulování obsahu závazných právních nástrojů, stejně jako norem obsažených 

v „soft law“ přirozeně není jednoduchým úkolem. V oblasti letecké security se často objevuje 

trend přílišného lpění textace právní úpravy na proběhlých protiprávních činech. Příkladem 

takových opatření může být například stanovení požadavku zouvání obuvi, nebo zákazu 

vnášení tekutin, gelů a aerosolů na palubu letadla přijatých v návaznosti na proběhlé pokusy o 

teroristické činy. Tento postup lze považovat za reaktivní. Jeho preventivní funkce se váže 

pouze k úmyslu potencionálního pachatele spáchat totožný protiprávní čin v budoucnu. 

Z hlediska uplatnění přístupu založeného na riziku je však efektivita takového přístupu 

sporná, neboť letectví představuje nesmírně dynamickou oblast, stejně jako trendy protiprávní 

činnosti směřující proti němu. Proto by se z hlediska aplikace přístupu založeného na riziku 

jako vhodnější jevilo přijetí obecněji formulovaných opatření, která si státy budou moci ve 

svých vnitrostátních úpravách dle svých individuálních potřeb konkretizovat.  

Zároveň je však třeba vzít v potaz, že normativní stránka věci představuje pouze jeden 

díl z celkového skutečného obrazu letecké security. Legislativní základ proto musí být nutně 

doplněn o fungující technická, organizační a personální opatření, jejichž funkčnost musí být 

v pravidelných intervalech ověřována a dle potřeb aktualizována. 
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Mezinárodněprávní aspekty ochrany civilního letectví před 

protiprávními činy 

Abstrakt 
 

Předkládaná rigorózní práce se zabývá analýzou existujících právních nástrojů, jimiž 

mezinárodní společenství disponuje za účelem zajištění bezpečné mezinárodní civilní letecké 

dopravy a její ochrany před protiprávními činy. S ohledem na panující napjatou mezinárodní 

situaci lze téma ochrany civilní letecké dopravy před protiprávními činy považovat za stále 

aktuální, neboť z pohledu pachatelů protiprávních činů představují jednotlivé složky 

infrastruktury letecké dopravy hodnotný cíl.  

Předkládaná práce analyzuje existující smluvní nástroje a hodnotí především význam 

normotvorné činnosti mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO za současného 

zdůraznění přístupu založeného na riziku, jenž by měl doplnit převážně reaktivní přístup 

zrcadlící se v existujících mezinárodních smlouvách, které se ochranou civilního letectví 

zabývají, a postupně nad ním také převážit. 

 Předkládaná rigorózní práce je členěna do 7 částí, přičemž v úvodní části je nastíněna 

geneze protiprávních činů v mezinárodní letecké dopravě za současného zohlednění významu, 

který tyto činy měly na normativní vývoj letecké security.  

Druhá část se zabývá vybranými moderními trendy, které formování právního rámce 

na mezinárodní úrovni významně ovlivňují. Důraz je kladen zejména na aplikaci přístupu 

založeného na riziku namísto dosavadního reaktivního přístupu, hrozby terorismu včetně 

kybernetického terorismu jakožto moderního fenoménu dnešní doby.  

Třetí kapitola je přehledem mezinárodních smluv uzavřených v oblasti ochrany civilní 

letecké dopravy před protiprávními činy. Tato kapitola nabízí analýzu existujícího právního 

rámce a obsahuje zamyšlení nad některými spornými aspekty, které se aplikace nebo výkladu 

smluv týkají, ať již z hlediska aktuálnosti jejich věcné působnosti nebo z hlediska 

problematiky sporů ohledně určení jurisdikce.  

Čtvrtá kapitola nabízí vhled do činnosti organizace ICAO, právních nástrojů, které má 

k dispozici a do některých problematických aspektů, které s její činností souvisí. Těmi je 

možno rozumět například nedostatečnou vymahatelnost mezinárodních standardů a 

doporučených postupů majících podobu Annexů Úmluvy o mezinárodním civilním letectví. 

 Pomyslná druhá část této práce se potom v části 6 a 7 zabývá některými praktickými 

dopady přístupu založeného na riziku. Konkrétně se jedná o předběžné hodnocení cestujících 

a rizika, která souvisí především se zpracováním osobních údajů cestujících, včetně efektivity 
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jejich předávání a získání dostatečného právního základu pro takový způsob zpracování údajů 

o cestujících. Tato problematika je posuzována rovněž v kontextu ochrany základních 

lidských práv a svobod, které s opatřeními směřujícími k ochraně civilního letectví nezřídka 

kolidují. Závěrem je poukázáno na význam detekčních kontrol a ověřování spolehlivosti a 

jejich právní základ.  

 

Klíčová slova: letecká security, mezinárodní právo, ochrana civilního 

letectví před protiprávními činy 
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International legal aspects of civil aviation security 

 
Summary 

 
The main focus of this thesis is to analyze the existing legal instruments that the 

international community has at its disposal in order to secure safe international air transport 

and its protection from unlawful acts. As the current level of global security tightens, the topic 

of civil aviation security can be perceived as especially topical. Seen from the perspective of a 

perpetrator, air transport, including each element of its infrastructure, represents a valuable 

target.  

This thesis analyses the legal instruments and evaluates the importance of the 

legislative functions of the International Civil Aviation Organization ICAO within the 

framework of the proclaimed risk based approached. The risk-based approach should 

gradually prevail over the traditional reactive approach firmly established in the existing 

multilateral treaties dealing with civil aviation security. 

This thesis is divided into 7 parts. The first of which outlines the genesis of unlawful 

acts in civil aviation and takes into account the importance of those events for legislative 

development in the area of air security. 

Part two deals with selected modern trends in civil aviation security shaping the 

existing legal regime. Threats of terrorism and cyberterrorism as a present day phenomena are 

best dealt with through the application of the risk-based approach and should therefore be 

properly addressed.  

The third part of this thesis provides an overview of existing international treaties 

concerned with civil aviation security. This chapter contains analysis of the existing legal 

framework, together with an in-depth reflection of certain disputable aspects regarding the 

application or interpretation of international treaties, both in terms of timeliness and their 

material scope.  

Chapter four highlights the function of ICAO and the legal instruments at its disposal 

as well as some problematic aspects going hand in hand with its functioning and its conferred 

powers. An example of this could be the insufficient enforcement of international standards 

and recommended practices attached to the Chicago Convention in the form of Annexes. 

The notional second part of this thesis deals with some practical impacts of the risk-

based approach application in chapters 6 and 7. This includes passenger profiling and 

processing of passengers´ personal data, effectiveness of such processing and legal grounds 
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for it. This issue is analyzed in the context of basic human rights and fundamental freedoms 

which often collide with the measures securing air transport. In conclusion examples of the 

risk-based approach are described using detection control methods currently placed in practice 

and background check performance. 

 

Key words: civil aviation security, international law, protection of civil 

aviation from unlawful acts 

  


