
 

     Vyjádření 

PAP na  rigorózní  práci  Mgr. Kateřiny Havlíkové  na téma „ Mezinárodněprávní aspekty  

ochrany civilního letectví před protiprávními činy“ 

 Rigorózní práce je věnována stále aktuální problematice. Práce je členěna na úvod, 

sedm částí a závěr. Rigorózní práce má celkový rozsah 126 stran. V úvodu své práce se 

uchazečka zabývá pojem bezpečnost, který tvoří jádro práce. Vyjadřuje rozdílnosti ve 

významu pojmů safety a security, s tím že safety je spíše bezpečnost provozní, na rozdíl od 

pojmu security, kterou chápe jako bezpečnost ve smyslu ochrany civilního letectví před 

protiprávními činy (str. 1) S tímto rozlišováním lze souhlasit. Cílem práce je dle autorky 

provést přehled a zhodnocení  tradičních mezinárodněprávních nástrojů uplatňovaných 

v oblasti letecké security. Dále se zaměřuje také na přijímání preventivnívh mechanismů 

vyplývajících z analýzy rizik. 

V první kapitole po úvodu se autorka zaměřila na genezi protiprávních činů v oblasti 

civilního letectví. Danou problematikou se zabývá v období od 30. let 20. století.  Mezi  

protiprávní činy zahrnuje jednak letecké únosy a dále  protiprávní činy ohrožující bezpečnost 

letadel a cestujících. Všímá si rozdílů v pojímání bezpečnosti před a po 11. září 2001.  

Následující kapitola je věnována moderním trendům ve formování právního rámce 

ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Zdůrazňuje zde úlohu Organizace ICAO, 

která vydává globální zprávu hodnotící existující rizika v letecké dopravě. Jejím obsahem je 

identifikace potenciálních rizik ve vztahu k přepravě osob, zavazadel, nákladu nebo pošty, 

s ohledem zejména na potenciální teroristické hrozby. Dále se zaměřuje na terorismus a na 

jiné moderní hrozby, pozornost věnuje zejména kybernetickému terorismu. V této souvislosti 

zmiňuje i rezoluci Rady bezpečnosti č. 2341 z roku 2017, kterou byla problematika kritické 

informační struktury v souvislosti s hrozbou mezinárodního terorismu poprvé přímo upravena 

na půdě OSN (str. 22). Při ústní obhajobě by mohla uchazečka vyjádřit svůj názor na povahu 

této rezoluce, z hlediska pravomocí Rady bezpečnosti. Autorka dále konstatuje, že vedle 

rezoluce Rady bezpečnosti existují pouze dva doporučené postupy organizace ICAO a tyto 

postupy jsou obsaženy v Annexu 17 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví. Jaké právní 

důsledky má jejich zařazení do Annexu a jaký je  právní význam tohoto Annexu? 

Následuje kapitola o přehledu mezinárodních instrumentů v oblasti bezpečnosti civilního 

letectví. V kapitole se uchazečka zabývá i problematikou svrchovanosti ve vzdušném prostoru 

a vertikálním limitem suverenity státu. Autorka konstatuje, že se státům nepodařilo najít 

uspokojivou odpověď pro stanovení hranice vzdušného a kosmického prostoru (str. 30). Na 



základě čeho se určuje hranice mezi vzdušným a kosmickým prostorem, vzhledem 

k neexistenci smluvní úpravy? Dále se autorka zabývá výjimkami ze zásady výlučné 

svrchovanosti států. Pozornost věnuje i čl. 3bis Úmluvy o mezinárodním civilním letectví. Za 

jakých podmínek, pokud vůbec, je přípustné použít ozbrojenou sílu proti civilnímu letadlu za 

letu? Kapitola obsahuje analýzu řady mezinárodních smluv, které byly uzavřeny 

k potlačování činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví. Zmiňuje zde mimo jiné také 

Pekingskou úmluvu o potlačování protiprávních činů souvisejících s mezinárodním civilním 

letectvím z roku 2010 (str. 52 a násl). Jaký je její význam a přínos ve srovnání s Haagskou a 

Montrealskou úmluvou? Poněkud cizorodě vzhledem k předchozím smlouvám působí 

v kapitole zahrnutí  mezinárodních smluv v oblasti odpovědnosti za škody vlivem provozu 

mezinárodní letecké přepravy. Následující kapitola je zaměřena na úlohu mezinárodních 

organizací v oblasti bezpečnosti civilního letectví.  Autorka zde zmiňuje i rezoluci Rady 

bezpečnosti č. 2309/2016, kterou označuje za první rezoluci týkající se bezpečnosti 

mezinárodní letecké dopravy před teroristickými činy. Uchazečka by mohla rezoluci 

zhodnotit, zda se odlišuje od jiných rezolucí v této oblasti (např. 731, 748 ) a vyjádřit jaký 

význam má zahrnutí  Annexu 17 do této rezoluce.  V kaitole se zabývá  i vymahatelností  

právních norem v oblasti bezpečnosti civilního letectví (str. 82 a násl.). Jaký význam mají tam 

zmíněné články 54, 84, 86 Chicagské úmluvy z hlediska vymahatelnosti? Další kapitoly jsou 

zaměřeny na bezpečnost civilního letectví v Evropě, a dále na některé praktické postupy tzv. 

přístupu založeného na riziku, předběžné hodnocení cestujících, preventivní bezpečnostní 

opatření apod. 

Pokud jde o hodnocení, je zřejmé, že se uchazečka s problematikou podrobně seznámila. 

Rigorózní práce má logickou strukturu, při jejím zpracování rozebrala řadu právních a dalších 

dokumentů. Práce obsahuje komplexní pohled na problematiku bezpečnosti civilního letectví 

před protiprávními činy. Práce splňuje požadavky kladené na rigorózní práce. 

Po formální stránce je práce napsána srozumitelným jazykem. Pokud jde o literaturu, 

uchazečka použila díla českých i zahraničních autorů, které se vztahují k dané problematice a 

řadu dokumentů k dané problematice. Dokladem práce autorky s literaturou a dokumenty je i 

na 213 poznámek pod čarou. 

Rigorózní  práce splňuje požadavky kladené na tyto práce a doporučuji k ústní obhajobě. 

Při ústní obhajobě doporučuji, aby se uchazečka zaměřila na výše zmíněné otázky a 

připomínky.  

 

V Praze  dne  19. 11. 2018              doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. 



                                                                                           


