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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 



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.  
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