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Úvod 

Lidstvo celá tisíciletí vzhlíželo k nebeským tělesům jako k něčemu velmi vzdálenému, 

nedosažitelnému, a připisovalo jim zejména kulturní a náboženský význam. V literárních a 

uměleckých dílech byly představovány myšlenky lidské kolonizace nebeských těles, ale až do 

úspěšného uskutečnění mise Apollo 11 šlo spíše o sny a fantazie. Mise Apollo 11 si však kromě 

přistání člověka na jiném nebeském tělese připsala ještě jedno důležité prvenství. Zpátky na 

Zemi totiž přinesla první měsíční geologické vzorky. Dvacet dva kilogramů materiálu, včetně 

měsíčních kamenů a měsíčního regolitu získaného z povrchu a také z hloubky až třináct 

centimetrů pod povrchem Měsíce.1 

V posledních letech lze sledovat proměnu ve vnímání nebeských těles lidstvem. Stále 

více lidí a společností upírá svůj zrak k planetám, měsícům, kometám a asteroidům, ve kterých 

už nevidí jen uměleckou inspiraci či podoby božstev, ale nově také potenciál ekonomického 

zisku. Podle investiční bankovní společnosti Goldman Sachs 2  i podle astrofyzika Neila 

deGrasse Tysona3 budou prvními dolarovými „bilionáři“ právě ti, kteří se začnou věnovat 

využívání a těžbě přírodních zdrojů v kosmickém prostoru a na nebeských tělesech. 

Cílem této práce je analýza mezinárodního kosmického práva a následně právního 

režimu přírodních zdrojů na nebeských tělesech. Tohoto cíle bude dosaženo vymezením 

základních pojmů, popsáním historie relevantních dokumentů mezinárodního práva a jejich 

rozborem. Prostor bude věnován také úpravám a stanoviskům vybraných států. Konečným 

záměrem práce je posoudit, zda existuje univerzálně přijímaný právní režim přírodních zdrojů 

na nebeských tělesech, analyzovat jakým způsobem upravuje jejich využívání, případně popsat 

a porovnat odlišné právní režimy přírodních zdrojů na nebeských tělesech a jejich významnost.  

                                                           
1 The Lunar and Planetary Institute. Apollo 11 Mission [online]. [cit. 2020-12-02]. Dostupné na: 

https://www.lpi.usra.edu/lunar/missions/apollo/apollo_11/samples/. 

2 WEHNER, Mike. Asteroid mining will produce the world’s first trillionaire, according to Goldman Sachs. In: BGR 

[online]. 23. dubna 2018 [cit. 2020-12.02]. Dostupné na: https://bgr.com/2018/04/23/asteroid-mining-trillionaire-

goldman-sachs-report/. 

3 KRAMER, Katie. Neil deGrasse Tyson Says Space Ventures Will Spawn First Trillionaire. In. NBC News [online]. 

3. května 2015 [cit. 2020-12.02]. Dostupné na: https://www.nbcnews.com/science/space/neil-degrasse-tyson-says-

space-ventures-will-spawn-first-trillionaire-n352271. 

https://www.lpi.usra.edu/lunar/missions/apollo/apollo_11/samples/
https://bgr.com/2018/04/23/asteroid-mining-trillionaire-goldman-sachs-report/
https://bgr.com/2018/04/23/asteroid-mining-trillionaire-goldman-sachs-report/
https://www.nbcnews.com/science/space/neil-degrasse-tyson-says-space-ventures-will-spawn-first-trillionaire-n352271
https://www.nbcnews.com/science/space/neil-degrasse-tyson-says-space-ventures-will-spawn-first-trillionaire-n352271
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Struktura práce 

Práce je rozdělena do sedmi částí, z nichž každá je dále členěna na kapitoly a 

podkapitoly, případně body. 

V první části jsou v šesti kapitolách vymezeny základní pojmy, jejichž představení 

a definování je nezbytné pro zhotovení této práce. Detailněji se tato část věnuje pojmu nebeská 

tělesa, jehož vymezení je dílčí výzkumnou otázkou této části. 

Ve druhé části je popsán vývoj právního režimu kosmického prostoru a nebeských 

těles od prvních zmínek o kosmickém právu až po přijetí dvou hlavních mezinárodních 

dokumentů, týkajících se přírodních zdrojů na nebeských tělesech, tedy Kosmické smlouvy a 

Dohody o Měsíci. V jednotlivých kapitolách jsou tyto dokumenty představeny, je analyzováno 

jejich mezinárodní přijetí a také stručně nastíněna jejich možná budoucnost. 

Třetí část je věnována rozboru přístupu vybraných států k úpravě právního režimu 

aktivit v oblasti kosmických zdrojů. Nejprve jsou prezentovány doporučené základní zásady, 

na kterých by měly být národní legislativy vystavěny, a následně je v jednotlivých kapitolách 

analyzována relevantní právní úprava kosmických velmocí, Lucemburského velkovévodství, 

Evropské kosmické agentury a pro srovnání také České republiky a Evropské unie. Dílčí 

výzkumnou otázkou je zjistit, zda vůbec (a případně jak) aktivity v oblasti kosmických zdrojů 

dané státy upravují, popřípadě jaký je jejich postoj k této problematice a zjištěné výsledky 

porovnat. 

Čtvrtá část se zabývá řešením hlavní výzkumné otázky. Je zde zkoumán právní režim 

přírodních zdrojů podle Kosmické smlouvy, jsou představeny různé názory na jeho význam 

a následně je interpretován autorem práce. 

Pátá část rovněž přispívá k řešení hlavní výzkumné otázky. Je v ní analyzován právní 

režim přírodních zdrojů podle Dohody o Měsíci, který je porovnáván s právním režimem podle 

Kosmické smlouvy a následně opět interpretován autorem práce. 

V šesté části je stručně představen právní režim mořského dna a jeho podzemí za 

hranicemi pravomocí států, jeho historie i současná úprava. Právní režim mořského dna je 

podroben komparaci s úpravami Kosmické smlouvy a Dohody o Měsíci a na základě 

podobnosti režimů je naznačen možný vývoj do budoucna. 
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Závěrečnou částí práce je ta sedmá, ve které jsou shrnuty zjištěné výsledky, výzkumné 

otázky a odpovědi na ně, odhalené problémy a jejich možná řešení. Na konci je představen 

autorův názor na budoucí směřování mezinárodního společenství při definování právního 

režimu přírodních zdrojů na nebeských tělesech. 

 

Metodologická východiska diplomové práce 

Hlavní metodou používanou v práci ke zjištění odpovědi na otázku je analýza dané 

věci a následná interpretace za použití základních způsobů výkladu. Ve třetí a šesté části 

převládá metoda komparativní, zatímco ve čtvrté a páté části jsou využívány způsoby výkladu 

systematického, historického a teleologického.  
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1. Vymezení základních pojmů 

Tato část představuje základní pojmy, které jsou v práci dále používány. Kromě 

vysvětlení obsahu je u některých pojmů obsažena také stručná historie jejich vývoje. V případě, 

že existuje více definic daného pojmu, je zde vysvětleno, která z nich je v této práci 

uplatňována, nebo je předloženo specifické vymezení pojmu pro účely této práce. 

 

1.1. Mezinárodní prostor 

Veškeré prostory na planetě Zemi i mimo ni lze vymezit rozdělením zemského 

povrchu, zemského nitra a mimozemských prostorů podle svrchovanosti na takové prostory, 

které si státy mohou přivlastňovat, a na takové, které si státy přivlastnit nesmějí. Ty prostory, 

které si státy přivlastnit nesmějí, jsou označovány jako mezinárodní prostory.4 Konkrétně jde 

o některé části moře, mořské dno za hranicemi národní jurisdikce, kosmický prostor, nebeská 

tělesa a Antarktidu. Zákaz přivlastnění a právo využívání mezinárodních prostorů všemi státy 

tvoří hlavní dva znaky mezinárodních prostorů.5 

Právní režim mezinárodních prostorů může být obecně vyjádřen zásadami province of 

mankind a common heritage of mankind. 

Zásada province of mankind, obsažená ve Smlouvě o zásadách činnosti států při 

výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles6 (dále jen 

„Kosmická smlouva“), se do češtiny překládá ve vztahu k objektům, kterých se týká, tedy že 

tyto objekty „patří všemu lidstvu“. V prvním článku Kosmické smlouvy se za province of 

mankind označuje „výzkum a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských 

těles.“7 Za to, co patří všemu lidstvu, se tedy považují aktivity výzkumu a využívání, nikoli 

samotný kosmický prostor včetně Měsíce a jiných nebeských těles. 

                                                           
4 DAVID, Vladislav a Pavel SLADKÝ a František ZBOŘIL. Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou. s. 273. 

5 ONDŘEJ, Jan. Právní režimy mezinárodních prostorů. s. 8. 

6 Smlouva o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských 

těles, Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the 

Moon and Other Celestial Bodies, datum sjednání 27. ledna 1967, vstup v platnost 10. října 1967, UNTC No. 8843. 

7 Smlouva o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských 

těles. Čl. 1. 
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Zásada common heritage of mankind, obsažená v Dohodě o činnosti států na Měsíci 

a jiných nebeských tělesech 8  (dále jen „Dohoda o Měsíci“), se do češtiny překládá jako 

„společné dědictví lidstva“. Její obsah není přesně vymezen a ke zjištění jejích základních 

znaků je tak třeba porovnat mezinárodní dokumenty, ve kterých je tato zásada používána. 

Aby mezinárodní prostor byl považován za společné dědictví lidstva, musí splňovat tři základní 

podmínky. Tou první je zákaz přivlastnění (výkonu státní suverenity), který se vztahuje jak na 

prostor jako takový, tak na jeho přírodní zdroje. Mezinárodní prostory splňující podmínku 

zákazu přivlastnění lze také označit za věc patřící všem — res communis omnium. Druhá 

podmínka spočívá v právu států podílet se na výzkumu a rovném využívání mezinárodních 

prostorů. Třetí podmínkou je spravedlivé rozdělování prospěchu získaného z přírodních zdrojů 

mezinárodního prostoru s přihlédnutím zejména k zájmům rozvojových zemí.9 Mezinárodní 

prostory, které tyto podmínky nesplňují, nelze považovat za společné dědictví lidstva. 

Takovými mezinárodními prostory jsou volné moře, které splňuje pouze podmínku zákazu 

přivlastnění, a Antarktida, která naopak podmínku zákazu přivlastnění nesplňuje (článkem 

4 Smlouvy o Antarktidě došlo ke zmražení nároků na přivlastnění Antarktidy stanovením, že se 

Smluvní státy nezříkají svých dosavadních nároků na územní svrchovanost v Antarktidě, 

nicméně nové nároky na územní svrchovanost nebudou po dobu platnosti smlouvy 

uplatňovány)10. Mezinárodními prostory, které splňují podmínky zásady common heritage of 

mankind, a lze je tak podle P. Sladkého označit za společné dědictví lidstva, jsou Měsíc, 

nebeská tělesa a oblast mořského dna a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států.11 Je však 

nutné dodat, že v mezinárodním kosmickém právu zásada common heritage of mankind platí 

pouze pro státy, které Dohodu o Měsíci ratifikovaly, a takových států je v současnosti osmnáct. 

V menší míře pak také platí pro čtyři státy, které ji podepsaly, ale neratifikovaly12.13 

                                                           
8 Dohoda o činnosti států na Měsíci a jiných nebeských tělesech, Agreement governing the Activities of States on the 

Moon and Other Celestial Bodies, datum sjednání 5. prosince 1979, vstup v platnost 11. července 1984, UNTC No. 

23002. 

9 DAVID, Vladislav a Pavel SLADKÝ a František ZBOŘIL. Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou. s. 274. 

10 Smlouva o Antarktidě, The Antarctic Treaty, datum sjednání: 1. prosince 1959, vstup v platnost: 23. června 1961, 

UNTC No. 5778. Čl. 4. 

11 DAVID, Vladislav a Pavel SLADKÝ a František ZBOŘIL. Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou. s. 274. 

12 United Nations Office for Outer Space Affairs. Status of International Agreements relating to activities in outer 

space as at 1 January 2020 [online]. [cit. 2020-04-30]. Dostupné na: 

https://www.unoosa.org/documents/pdf/spacelaw/treatystatus/TreatiesStatus-2020E.pdf. 

13 VIRGILIU, Pop. Is Outer Space Proper the “Common Heritage of Mankind”? [online]. 67th International 

Astronautical Congress, Guadalajara, Mexico, 2016. [cit. 2020-04-08]. Dostupné na: 

https://www.researchgate.net/publication/314236045_Is_Outer_Space_Proper_the_Common_Heritage_of_Mankind. 

s. 4. 

https://www.unoosa.org/documents/pdf/spacelaw/treatystatus/TreatiesStatus-2020E.pdf
https://www.researchgate.net/publication/314236045_Is_Outer_Space_Proper_the_Common_Heritage_of_Mankind
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Zásady province of mankind a common heritage of mankind jsou od sebe odlišeny 

rozsahem své závaznosti, tím kde jsou použity a na co se vztahují. V případě zásady province 

of mankind jde o aktivity v kosmickém prostoru a vyjádření v Kosmické smlouvě, která tak této 

zásadě dává mnohem větší význam. V případě zásady common heritage of mankind jde 

o objekty mezinárodního prostoru a vyjádření v Dohodě o Měsíci, která má nízký počet 

smluvních stran. Z hlediska kosmického práva tak zásada common heritage of mankind není 

stejně významná, jako zásada province of mankind.14 

 

1.2. Kosmický prostor 

Kosmický prostor a nebeská tělesa tvoří součást mezinárodního prostoru. 

Na faktickém vymezení, kde končí zemská atmosféra a začíná kosmický prostor, nepanuje mezi 

státy mezinárodního společenství shoda. Většinově přijímanou hranicí je tzv. Kármánova 

hranice, pomyslná hranice sto kilometrů (šedesát dva mil) nad průměrnou hladinou moře, 

na kterou odkazuje například americký Národní úřad pro oceán a atmosféru.15 Jde o výšku, 

ve které se rychlost potřebná k udržení aerodynamického vztlaku letícího objektu rovná 

kruhové rychlosti.16 Stanovení hranice kosmického prostoru tímto způsobem znamená, že na 

jiných planetách bude hranice kosmického prostoru jinak daleko od povrchu dané planety, 

vzhledem k různé velikosti gravitačních sil planet a odlišným hustotám jejich atmosfér. 

Letectvo Spojených států amerických, stejně jako americký Národní úřad pro letectví 

a kosmonautiku (dále jen „NASA“), nicméně považují za vstup do kosmického prostoru 

překročení hranice osmdesáti kilometrů (padesáti mil) nad průměrnou hladinou moře. 17 

Odlišný názor měl rovněž německý konstruktér nacistických a posléze amerických raket 

Wernher von Braun, který odhadoval výšku, kde se nachází hranice vzdušného a kosmického 

prostoru, kolem dvou set kilometrů.18 

                                                           
14 GABRYNOWICZ, Joanne Irene. The "Province" and "Heritage" of Mankind Reconsidered: A New Beginning 

[online]. NASA Johnson Space Center, Second Conference on Lunar Bases and Space Activities of the twenty-first 

century, vol. 2, 1992. [cit. 2020-04-07]. Dostupné na: 

https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19930004830.pdf. 

15 National Oceanic and Atmospheric Administration. Where is space? [online]. 2016, USA. [cit. 2020-03-10]. 

Dostupné na: https://www.nesdis.noaa.gov/content/where-space. 

16 DE CÓRDOBA, Sanz Fernández. 100km Altitude boundary for astronautics [online]. Fédération Aéronautique 

Internationale [cit. 2020-03-10]. Dostupné na: https://www.fai.org/page/icare-boundary. 

17 National Oceanic and Atmospheric Administration. Where is space? [online]. 2016, USA. [cit. 2020-03-10]. 

Dostupné na: https://www.nesdis.noaa.gov/content/where-space. 

18 ČEPELKA, Čestmír a Pavel ŠTURMA. Mezinárodní právo veřejné. s. 194. 

https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19930004830.pdf
https://www.nesdis.noaa.gov/content/where-space
https://www.fai.org/page/icare-boundary
https://www.nesdis.noaa.gov/content/where-space
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Podobně nemá kosmický prostor ani přesné právní vymezení. Počáteční snahy o jeho 

definici se objevily v roce 1958 na IX. kongresu Mezinárodní astronautické federace, na kterém 

panovala shoda na tom, „že je nutno omezit státní svrchovanost na prostor zemské atmosféry 

a že není možno, aby zasahovala do meziplanetárního prostoru. Tento prostor má zůstat 

otevřený a volný pro objekty všech států jako volné moře.“19 Skutečnost, že i přes vzrůstající 

počet letů do kosmu státy, nad jejichž územím umělé družice prolétaly, vůči tomuto oficiálně 

neprotestovaly, vedla ke vzniku obyčejového pravidla, které vymezilo kosmický prostor 

a odlišilo tak jeho právní režim od právního režimu vzdušného prostoru.20 Kosmická smlouva 

pak kodifikovala zákaz přivlastnění kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských 

těles státy, ať už prohlášením suverenity, užíváním, okupací nebo jakýmkoli jiným způsobem.21 

Z článku 4 Kosmické smlouvy, ve kterém se smluvní státy zavázaly neumisťovat na oběžnou 

dráhu kolem Země žádné objekty nesoucí jaderné zbraně nebo jakékoli jiné druhy zbraní 

hromadného ničení a nerozmisťovat tyto zbraně jakýmkoli jiným způsobem v kosmickém 

prostoru, vyplývá obyčejové pravidlo, které teoreticky vymezuje hranici kosmického prostoru 

nejnižšími možnými oběžnými drahami kosmických objektů obíhajících kolem Země. 

Explicitní stanovení hranice však Kosmická smlouva neobsahuje. 

 

1.3. Nebeská tělesa 

Podobně jako kosmický prostor, ani nebeská tělesa nejsou Kosmickou smlouvou 

přesně vymezena. Vzhledem k výše uvedenému vymezení kosmického prostoru lze 

konstatovat, že kosmický prostor odděluje nebeská tělesa od Země a od sebe navzájem. 

Nebeská tělesa tak netvoří součást kosmického prostoru, což vyplývá i z definic hranice 

kosmického prostoru, který začíná v určité výšce nad povrchem planety a daná planeta tak 

nemůže tvořit jeho část. Ve většině článků Kosmické smlouvy jsou kosmický prostor a nebeská 

tělesa uváděna společně a daná úprava se na oba pojmy vztahuje stejně. Přesto však jde o dva 

odlišné instituty, které mohou být předmětem vlastní regulace. To potvrzuje i obsah Dohody 

o Měsíci, která se nevztahuje na kosmický prostor a v prvním článku stanoví, že ustanovení 

                                                           
19 ONDŘEJ, Jan. Právní režimy mezinárodních prostorů. s. 20. 

20 Tamtéž. s. 21. 

21 Smlouva o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských 

těles. Čl. 2. 
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této Dohody vztahující se k Měsíci lze použít rovněž na další nebeská tělesa uvnitř naší sluneční 

soustavy odlišná od Země.22 

V článku 4 Kosmické smlouvy se kosmický prostor odlišuje od Měsíce a jiných 

nebeských těles rozsahem zákazu militarizace, kdy u kosmického prostoru je stanoven „režim 

částečné nemilitarizace“ 23 , a u Měsíce a jiných nebeských těles pak „režim úplné 

nemilitarizace“24.25 Rovněž Deklarace právních zásad, jimiž se řídí činnost států při průzkumu 

a využívání kosmického prostoru v zásadách označených čísly 2 a 3 mluví o kosmickém 

prostoru a nebeských tělesech odděleně.26 

Z článku 12 Kosmické smlouvy, který stanoví, že „všechny stanice, zařízení, výstroj 

a kosmická plavidla na Měsíci a jiných nebeských tělesech jsou volně přístupné představitelům 

ostatních smluvních stran na základě vzájemnosti“27, pak vyplývá, že nebeskými tělesy jsou 

přirozená nebeská tělesa, a ne člověkem vytvořené objekty. Nebeská tělesa ve smyslu 

Kosmické smlouvy nejsou limitována naší sluneční soustavou a zahrnují tak všechna nebeská 

tělesa napříč celým vesmírem (vyjma planety Země). Zvláštní režim Měsíce, který stanovila 

Dohoda o Měsíci lze potom podle článku 1 této Dohody použít rovněž na další nebeská tělesa 

uvnitř naší sluneční soustavy, pokud se na ně nevztahuje vlastní právní úprava.28 Kromě Měsíce 

zatím jiná nebeská tělesa naší sluneční soustavy konkrétní právní úpravu nemají. 

Vymezení nebeských těles je problematické vzhledem k množství těles různých forem 

a druhů, které se v kosmu nachází. Definice pojmu nebeské těleso zpravidla vychází z významu 

slova těleso29, tedy „individualizovaná forma hmoty, která se od okolního prostředí odlišuje 

                                                           
22 Dohoda o činnosti států na Měsíci a jiných nebeských tělesech. Čl. 1. 

23  Režim částečně nemilitarizace spočívá v zákazu umisťování zbraní hromadného ničení jakýmkoli způsobem 

v kosmickém prostoru i v okolí Měsíce a jiných nebeských těles, již však nezakazuje umisťování jiných zbraní v kosmu 

a v okolí Měsíce. 

24 Režim úplné nemilitarizace znamená zákaz umisťování jakýchkoli zbraní na Měsíci a jiných nebeských tělesech (tedy 

nejen zbraní hromadného ničení). 

25 ONDŘEJ, Jan. Právní režimy mezinárodních prostorů. s. 72. 

26 Deklarace právních zásad, jimiž se řídí činnost států při průzkumu a využívání kosmického prostoru, Declaration of 

Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, datum přijetí 

13. prosince 1963, RES 1962 (XVIII). 

27 Smlouva o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských 

těles. Čl. 12. 

28 Dohoda o činnosti států na Měsíci a jiných nebeských tělesech. Čl. 1. 

29 V originále použité slovo body lze do češtiny přeložit jako tělo, těleso, nebo jádro či hlavní část něčeho. 
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svou hmotností a strukturou.“30 Dohoda o Měsíci v článku 1 však stanoví, že v ustanoveních 

této Dohody se Měsícem rozumí též oběžné a jiné dráhy kolem něj. Pracovní skupina III 

Mezinárodního institutu kosmického práva definovala v roce 1965 nebeská tělesa jako 

„přirozené objekty v kosmu, včetně jejich případné plynné koróny, kterými nelze uměle pohnout 

z jejich přirozených oběžných drah.“31 Aplikace režimu nebeských těles také na jejich oběžné 

dráhy odporuje výše zmíněnému obyčejovému pravidlu, podle kterého začíná kosmický prostor 

právě na úrovni oběžných drah kosmických objektů obíhajících kolem Země. 

Na definici nebeských těles zdánlivě závisí uplatnění zásady zákazu přivlastnění, která 

se vztahuje právě na kosmický prostor včetně Měsíce a jiných nebeských těles. V situaci, kdy 

by existoval přirozený hmotný objekt, který však není nebeským tělesem, zákaz přivlastnění by 

se na něj nevztahoval. V takovém případě vy přicházela v úvahu definice nebeských těles 

odkazující na jejich způsobilost (či nezpůsobilost) být jako celek zachyceny a přepravovány. 

Dle této úvahy přirozené objekty, které si lze de facto přivlastnit, by měly být i de iure způsobilé 

přivlastnění. Takový argument je však dle P. Mana nutno vyvrátit. Komplexní obsah pojmu 

„kosmický prostor včetně Měsíce a jiných nebeských těles“ zahrnuje všechny přirozené hmotné 

objekty v kosmu. I kdyby nebyly nebeskými tělesy podle výše zmíněné definice, tak budou 

zahrnuty do kategorie kosmického prostoru (v širším slova smyslu). Ustanovení článku 

2 Kosmické smlouvy má být tedy použito na všechny fyzické složky kosmu bez rozdílu, ať už 

by výklad tohoto ustanovení byl jakýkoli.32 

Vzhledem k obtížnému definování nebeských těles (případně jejich skupin či různých 

druhů) na základě astronomických či fyzikálních kritérií se zdá vhodnějším jejich funkční 

vymezení v závislosti na použitelném ustanovení. Například ustanovení článku 12 Kosmické 

smlouvy lze aplikovat pouze na taková nebeská tělesa, která umožňují, aby na nich byly 

umístěny stanice, zařízení, výstroj a kosmická plavidla. Tedy pokud přirozený objekt v kosmu 

nesplňuje tuto podmínku, je irelevantní zkoumat, zda je či není nebeským tělesem, protože toto 

ustanovení na něj není možné aplikovat. V případě, kdy dvě různá ustanovení jsou použitelná 

na nebeská tělesa, neznamená to, že se musí v obou případech jednat o identickou skupinu či 

druh nebeských těles. Takový funkční přístup se vyhýbá potřebě předchozí klasifikace 

                                                           
30 MAN, Philip De. The Commercial Exploitation of Outer Space and Celestial Bodies – A Functional Solution to the 

Natural Resource Challenge. In: New Perspectives on Space Law [online]. Proceedings of the 53rd IISL Colloquium 

on The Law of Outer Space, Paris, France, 2011. S. 43–69. [cit. 2020-11-14]. Dostupné na: 

https://iislweb.org/docs/NewPerspectivesonSpaceLaw.pdf. s. 48. 

31 Tamtéž. s. 47. 

32 Tamtéž. s. 52–53. 

https://iislweb.org/docs/NewPerspectivesonSpaceLaw.pdf
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hmotných objektů v kosmu. Tento přístup také lépe odpovídá předmětu mezinárodních smluv 

v oblasti kosmického práva — podporovat výzkum a využívání kosmického prostoru včetně 

Měsíce a jiných nebeských těles33. Jde tedy primárně o úpravu činností států v kosmickém 

prostoru a na nebeských tělesech. Většina ustanovení Kosmické smlouvy proto pro svou 

uplatnitelnost nepotřebuje přesnou definici nebeských těles, a to za předpokladu, že taková 

ustanovení budou použita bez rozdílu na všechny jevy v kosmu na základě činnosti, kterou 

regulují.34 

 

1.4. Přírodní zdroje 

Podle slovníku Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj jsou přírodními 

zdroji přirozené zdroje35 (nezpracované materiály), vyskytující se v přírodě, které mohou být 

použity pro hospodářskou výrobu nebo spotřebu.36 

Zpráva Světové obchodní organizace z roku 2010, zaměřující se na obchod 

s přírodními zdroji, definuje pro účely této publikace přírodní zdroje jako zásoby materiálu37, 

který existuje v přírodním prostředí a je vzácný a ekonomicky prospěšný pro výrobu či 

spotřebu, ať už ve svém surovém stavu, nebo jen po minimálním zpracování. 38  Nutno 

podotknout, že podle této definice by přírodními zdroji nebyl vzduch a mořská voda. 

Podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí jsou přírodními zdroji „ty části živé 

nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo může využívat k uspokojování svých potřeb.“39 

Takové přírodní zdroje lze dělit na obnovitelné, tedy takové, které mají schopnost se samy, 

                                                           
33 Tento cíl lze spatřovat jak v názvech Kosmické smlouvy a Dohody o Měsíci, tak v jejich preambulích. 

34 MAN, Philip De. The Commercial Exploitation of Outer Space and Celestial Bodies – A Functional Solution to the 

Natural Resource Challenge. In: New Perspectives on Space Law [online]. Proceedings of the 53rd IISL Colloquium 

on The Law of Outer Space, Paris, France, 2011. S. 43–69. [cit. 2020-11-14]. Dostupné na: 

https://iislweb.org/docs/NewPerspectivesonSpaceLaw.pdf. s. 49–51. 

35 V originále použité spojení natural assets, které se v ekonomickém kontextu doslovně překládá jako aktiva (v tomto 

případě by tedy šlo o přírodní aktiva), bylo nahrazeno opětovným použitím slova zdroje. 

36 Organisation for Economic Co-operation and Development. Glossary of Statistical Terms [online]. [cit. 2020-03-

15]. Dostupné na: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1740. 

37 V originále použité slovo material lze do češtiny přeložit jako hmota i látka, zahrnuje oba tyto významy. 

38 World Trade Organization. World Trade Report 2010 Trade in natural resources [online]. 2010. [cit. 2020-03-15]. 

Dostupné na: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report10_e.pdf. 

39 § 7 odst. 1 zákona č. 17/1992 Sb. ze dne 5. prosince 1991, o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

https://iislweb.org/docs/NewPerspectivesonSpaceLaw.pdf
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1740
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report10_e.pdf
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či za přispění člověka, při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat; 

a neobnovitelné, tedy takové, které spotřebováváním zanikají.40 

Za přírodní zdroje lze tedy považovat látky, materiály a nehmotné jevy41 přirozeně se 

vyskytující v přírodě (v její živé i neživé části), které mohou být použity pro hospodářskou 

výrobu nebo mohou sloužit k uspokojování lidských potřeb. 

 

1.5. Kosmické zdroje 

Kosmickými zdroji jsou přírodní zdroje nacházející a vyskytující se v kosmickém 

prostoru a na nebeských tělesech. Jsou jimi jak nerostné suroviny (voda, regolit42, vzácné kovy 

a vzácné plyny), tak energie, záření a další nehmotné statky (vakuum, mikrogravitace a oběžné 

dráhy). Jejich společnou vlastností je skutečnost, že se nacházejí v kosmu, tedy mimo planetu 

Zemi a její atmosféru a většina z nich je tedy vzhledem k současné technologické úrovni 

alespoň prozatím těžko dosažitelná.43 

Pojem kosmické zdroje (respektive přírodní zdroje v kosmickém prostoru a na 

nebeských tělesech) se používá jak pro zdroje in situ, tak pro nezpracované materiály, látky a 

jevy, z těchto zdrojů in situ získané nebo od nich oddělené. Tyto dva významy je nutné 

rozlišovat. V této práci bude pojem kosmický zdroj používán pro materiály, látky a jevy, které 

jsou získatelné či oddělitelné ze svého původního místa. Pro označení kosmických zdrojů in 

situ bude používáno toto slovní spojení.  

                                                           
40 § 7 odst. 2 zákona č. 17/1992 Sb. ze dne 5. prosince 1991, o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

41 Podle druhého odstavce čl. 44 Ústavy a úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie jsou přírodními zdroji také radiové 

frekvence a geostacionární oběžné dráhy. Jde o jediné konkrétní pojmenování přírodního zdroje v mezinárodních 

smlouvách týkajících se kosmického práva. 

42 Regolit je vrstva volného, sypkého kamene a prachu, která leží na skalním podloží. Měsíční regolit je vytvářen dopady 

meteoritů na měsíční povrch. Složení regolitu na různých planetách a asteroidech se značně liší. Viz též: 

https://www.britannica.com/science/regolith. 

43 Building Blocks pro své účely definují kosmické zdroje jako „extrahovatelné anebo dobytné abiotické zdroje in situ 

v kosmickém prostoru, mezi které patří například nerosty a těkavé látky, včetně vody, avšak mimo oběžné dráhy, radiové 

spektrum a sluneční energii.“ The Space Act pro své účely definuje kosmické zdroje jako „abiotické zdroje in situ 

v kosmickém prostoru, včetně vody a nerostů.“ 

https://www.britannica.com/science/regolith
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1.6. Vesmír a kosmos 

V běžné řeči se výrazy „vesmírný“ a „kosmický“ běžně zaměňují a jsou vnímány jako 

obsahově totožné. Pojem „vesmír“ (ekvivalent anglického universe) označuje vše, co existuje, 

tedy planetu Zemi i vše, co se na ní nachází, stejně jako prostor mimo ni a vše, co obsahuje. 

Přídavné jméno „vesmírný“ tak znamená nacházející se ve vesmíru, což ovšem může být jak 

mimo naši sluneční soustavu, tak na povrchu planety Země. Naproti tomu pojem „kosmos“ 

(ekvivalent anglického space) označuje pouze prostor mimo planetu Zemi a přídavné jméno 

„kosmický“ tak znamená nacházející se v kosmu, tedy ne na Zemi.44 

V souladu s touto definicí tak v této práci bude používán pojem kosmos a jeho další 

tvary pro vyjádření daného prostorového či účelového určení věci nebo jevu.45  

                                                           
44 KOLÁŘ, Jan. Kosmonautika nebo vesmíroplavectví? In. Czech Space Office [online]. Praha: 23. srpna 2018. 

[cit. 2020-07-11]. Dostupné na: https://www.czechspace.cz/cs/o-terminologii. 

45 Výjimkami z tohoto pravidla jsou ustálená slovní spojení jako „Mezinárodní vesmírná stanice“ a „vesmírný závod“, 

která jsou ve své podobě zachována i v této práci. 

https://www.czechspace.cz/cs/o-terminologii


 

 13 

2. Vývoj právního režimu kosmického prostoru a nebeských těles 

Tato část je věnována stručné charakteristice historie kosmického práva. Je zde popsán 

vznik důležitých dokumentů, kterými jsou Kosmická smlouva a Dohoda o Měsíci. U těchto 

dvou mezinárodních smluv je představen také postup, který jim předcházel a následně je 

naznačen jejich možný budoucí vývoj. 

 

2.1. První zmínky o kosmickém právu 

Kosmické právo je novodobým právem. Vznikalo jako odpověď na technologický 

pokrok v posledních sto letech. Kosmické právo nutně vznikalo na mezinárodní úrovni, 

protože technologický pokrok a povaha kosmického prostoru přesahovaly hranice států 

a státních suverenit. První úvahy o regulaci využívání kosmického prostoru přišly s rozmachem 

mezinárodního letectví na začátku 20. století. 

V roce 1910 belgický právník Emile Laude poukázal na to, že vznikne potřeba 

regulace oblasti atmosféry nad „dýchatelným vzduchem“ a společně s regulací otázky 

vlastnictví a užívání radiových vln toto právo pojmenoval law of space.46 E. Laude zamýšlel, 

že by tento termín zahrnoval právo vzdušného prostoru a také to, co dnes označujeme za 

kosmické právo.47 

V roce 1926 na konferenci v Moskvě, která se týkala leteckého práva, sovětský 

ministerský úředník V. A. Zarzar prezentoval ve své práci teorii rozdělení zemské atmosféry 

na dvě zóny. Spodní, která je předmětem národní kontroly, a vrchní, která je mezinárodní, 

a tedy neomezená národními regulacemi. V. A. Zarzar navrhoval, aby v budoucnu vedle zásady 

neomezené suverenity nad vzdušným prostorem nad územím státu existoval také princip 

založený na zmíněné teorii zón, umožňující lety ve výškových polohách a meziplanetární 

spojení. V případě druhého termínu navrhoval výraz „meziplanetární dopravní právo“ — 

interplanetary transport law. 48  Pokusit se stanovit konkrétní výšku, ve které by se měla 

nacházet hranice mezi těmito dvěma zónami, však V. A. Zarzar odmítl. Stejně jako E. Laude 

nicméně považoval za nutné oddělení práva vzdušného prostoru a kosmického práva. 

                                                           
46 LYALL, Francis a Paul B. LARSEN. Space Law: A Treatise. Routledge. s. 5. 

47 DOYLE, Stephen E. Origins of International Space Law and the International Institute of Space Law of the 

International Astronautical Federation [online]. 2002 [cit. 2020-06-16]. s. 1. 

48 Tamtéž. s. 3. 
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Autorem prvního odborného díla týkajícího se kosmického práva byl český právník 

Vladimír Mandl, absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Ve svých dvou publikacích, 

Problémy mezihvězdné dopravy a Kosmické právo, vydaných již v roce 1932, předpovídal 

budoucí nutnost odlišení právní úpravy leteckého práva a kosmického práva, aby přelet 

umělých družic nad územím států nebyl považován za narušení jejich suverenity. Podobně jako 

E. Laude a V. A. Zarzar, i V. Mandl nechal nezodpovězenou otázku, v jaké výšce nad zemským 

povrchem by se měla nacházet hranice teritoriální suverenity států. 49  Dále také předjímal 

nutnost stanovení zákazu přivlastnění si částí kosmického prostoru jednotlivými státy 50 , 

a předestřel i problematiku občanskoprávní a trestní odpovědnosti provozovatelů kosmických 

letů51. V. Mandl rovněž předvídal vznik umělé družice s lidskou posádkou na oběžné dráze 

kolem Země, kterou označoval za umělý měsíc nebo měsíček52. Ve své monografii se dotýkal 

i značných ekonomických přínosů těžby cenných surovin jak v kosmickém prostoru, 

tak na nebeských tělesech. Za samozřejmou považoval spolupráci mezi vládami a soukromými 

společnostmi při plánování a provádění misí do kosmického prostoru53.54 Okrajově věnoval 

pozornost také využití kosmického prostoru k válečným aktivitám. V tomto ohledu ovšem 

považoval kosmické lodě za pouhý doplněk ke klasickému způsobu vedení války, výroba 

válečných kosmických lodí by dle jeho názoru byla příliš nákladná a jejich ovládání velmi 

omezené na to, aby se dalo uvažovat o jejich využití ve „hvězdných válkách“55.56 

                                                           
49 MANDL, Vladimír. Das Weltraum-Recht: ein Problem der Raumfahrt. Mannheim, Leipzig, Berlin: J. Bensheimer, 

1932. (Outer space law: A problem of astronautics [online]. USA: Kanner Associates, 1983. Anglický překlad 

vypracován pro NASA. [cit. 2020-06-16]. Dostupné na: https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=19850008388.) s. 35. 

50 Tamtéž. s. 37. 

51 Tamtéž. s. 28–29. 

52 MANDL, Vladimír. Problém mezihvězdné dopravy. Praha: Nakladatelství Šolc a Šimáček, společnost s r.o., 1932. 

s. 88. 

53 K prvnímu zkušebnímu letu do kosmu, při kterém astronauty k Mezinárodní vesmírné stanici dopravila kosmická loď 

vyrobená a řízená soukromou společností, došlo 30. května 2020. Byla to loď Crew Dragon, vynesená na oběžnou dráhu 

raketou SpaceX Falcon 9. Oba stroje byly vyrobeny soukromou společností SpaceX a k Mezinárodní vesmírné stanici 

úspěšně dopravily dva astronauty NASA. Během první plnohodnotné mise pak raketa SpaceX Falcon 9 odstartovala 16. 

listopadu 2020 z Mysu Canaveral s celkem čtyřmi astronauty, třemi z NASA a jedním z JAXA, které Crew Dragon 

následně dopravila k Mezinárodní vesmírné stanici. 

54 MANDL, Vladimír. Das Weltraum-Recht: ein Problem der Raumfahrt. Mannheim, Leipzig, Berlin: J. Bensheimer, 

1932. (Outer space law: A problem of astronautics [online]. USA: Kanner Associates, 1983. Anglický překlad 

vypracován pro NASA. [cit. 2020-06-16]. Dostupné na: https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=19850008388.) s. 33. 

55 KOPAL, Vladimír a Mahulena HOFMANN. Chapter V - Vladimír Mandl. In: HOBE, Stephan. Pioneers of Space 

Law [online]. [cit. 2020-06-17]. s. 64. 

56 MANDL, Vladimír. Das Weltraum-Recht: ein Problem der Raumfahrt. Mannheim, Leipzig, Berlin: J. Bensheimer, 

1932. (Outer space law: A problem of astronautics [online]. USA: Kanner Associates, 1983. Anglický překlad 

vypracován pro NASA. [cit. 2020-06-16]. Dostupné na: https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=19850008388.) s. 38. 

https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=19850008388
https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=19850008388
https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=19850008388
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2.2. Rezoluce Valného shromáždění Organizace spojených národů 

předcházející Kosmické smlouvě 

 

2.2.1. Rezoluce RES 1348 (XIII) 

K prvnímu celosvětovému uznání kosmického prostoru za společný zájem lidstva 

a k vyjádření společného úmyslu lidstva využívat kosmický prostor pouze k mírovým účelům 

došlo v prosinci 1958 rezolucí Valného shromáždění Organizace spojených národů RES 1348 

(XIII). Bylo v ní rovněž vyjádřeno přání, aby se státy vyvarovaly pokračování ve vzájemném 

soupeření i v kosmickém prostoru. Rezoluce uznala mezinárodní spolupráci při zkoumání 

kosmického prostoru za velmi důležitou a projevila přání aktivní podpory výzkumu a 

využívání 57  kosmického prostoru ku prospěchu lidstva. Valné shromáždění v rezoluci 

připustilo, že významným přínosem by bylo zřízení příslušného mezinárodního orgánu v rámci 

struktury Organizace spojených národů, který by se zabýval kooperací v oblasti výzkumu 

kosmického prostoru. Touto rezolucí byla zřízena ad hoc komise pro mírové využití 

kosmického prostoru — Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, která měla za úkol 

vypracovat pro Valné shromáždění zprávu o oblasti mezinárodní spolupráce a programech 

mírového využití kosmického prostoru, nad kterými by mohla Organizace spojených národů 

převzít záštitu ku prospěchu států, bez ohledu na úroveň jejich ekonomického nebo vědeckého 

rozvoje. Komise dostala dále za úkol vypracovat zprávu, týkající se budoucích organizačních 

kroků, které by měly směřovat k usnadnění mezinárodní spolupráce v této oblasti v rámci 

struktury Organizace spojených národů a také ohledně právních problémů, které by mohly 

vyvstat při uskutečňování plánů na výzkum kosmického prostoru.58 

 

2.2.2. Rezoluce RES 1472 (XIV) a COPUOS 

V prosinci 1959, rok po ustanovení ad hoc komise pro mírové využití kosmického 

prostoru, byl rezolucí Valného shromáždění Organizace spojených národů RES 1472 (XIV) 

zřízen stálý Výbor Organizace Spojených národů pro mírové využívání kosmického prostoru 

(Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, dále jen „COPUOS“). COPUOS dostal za 

                                                           
57 V originále použitý pojem exploitation se do češtiny překládá jako využívání, stejně jako pojem use. V souvislosti se 

zdroji význam anglického exploitation ovšem zahrnuje také těžbu a zužitkování. 

58 Otázka mírového využití kosmického prostoru, Question of the Peaceful Use of Outer Space, datum přijetí 

13. prosince 1958, RES 1348 (XIII). 
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úkol sledovat oblast mezinárodní spolupráce a hledat vhodné prostředky pro uskutečňování 

programů mírového využití kosmického prostoru, které by mohly být prováděny pod záštitou 

Organizace spojených národů. Dále měl zkoumat povahu právních problémů, které by mohly 

vznikat při průzkumu kosmického prostoru. O svých aktivitách měl také podávat zprávy na 

následujících zasedáních Valného shromáždění Organizace spojených národů. 59  Při svém 

vzniku měl COPUOS jako stálý výbor dvacet čtyři členů, původních osmnáct členů dosavadní 

komise zůstalo stejných a připojilo se dalších šest států. Od roku 2019 zahrnuje zástupce 

devadesáti pěti členských států a řadu pozorovatelů, které tvoří mezivládní a nevládní 

organizace, a je tak jedním z nejpočetnějších výborů Valného shromáždění Organizace 

Spojených národů.60 

 

2.2.3. Rezoluce RES 1721 (XVI) 

V prosinci 1961 přijalo Valné shromáždění Organizace spojených národů rezoluci 

RES 1721 (XVI), ve které vyjádřilo přesvědčení, že výzkum a využití kosmického prostoru by 

měly probíhat pouze ku prospěchu lidstva, a zopakovalo, že by měly být přínosem státům bez 

ohledu na úroveň jejich ekonomického nebo vědeckého rozvoje. V této rezoluci byly státům 

poprvé doporučeny dva základní principy, kterými by se měly řídit při výzkumu a využívání 

kosmického prostoru: 

A) Mezinárodní právo, včetně Charty Spojených národů, se vztahuje na kosmický prostor 

a nebeská tělesa. 

B) Kosmický prostor a nebeská tělesa jsou volná pro výzkum a využívání všemi státy 

v souladu s mezinárodním právem, a nejsou předmětem přivlastnění jednotlivými 

státy. 

 Valné shromáždění touto rezolucí též vyzývalo státy, které vypouštěly objekty na 

oběžnou dráhu a dále, aby ihned poskytovaly informace COPUOS pro registraci takových 

startů.61 Veřejný registr takových informací pak měl být zajišťován Generálním tajemníkem 

                                                           
59 Mezinárodní spolupráce při mírovém využití kosmického prostoru, International Co-operation in the Peaceful Uses 

of Outer Space, datum přijetí 12. prosince 1959, RES 1472 (XIV). 

60 United Nations Office for Outer Space Affairs. Members of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space 

[online]. [cit. 2020-06-17]. Dostupné na: https://www.unoosa.org/oosa/en/members/index.html. 

61 V souvislosti s učiněním této výzvy je nutno poznamenat, že v dubnu roku 1961 byl uskutečněn první let člověka 

v kosmickém prostoru, kterého dosáhl Jurij Gagarin v sovětské lodi Vostok 1. 

https://www.unoosa.org/oosa/en/members/index.html
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Organizace spojených národů. Touto rezolucí také Veřejné shromáždění poprvé rozšířilo řady 

členských států COPUOS.62 

 

2.2.4. Rezoluce RES 1802 (XVII) 

V prosinci roku 1962 přijalo Valné shromáždění další rezoluci v oblasti mezinárodní 

spolupráce při mírovém využití kosmického prostoru, ve které zdůraznilo potřebu rozvoje 

mezinárodního práva, který měl spočívat v hlubším rozvinutí základních právních principů, 

jimiž se řídí činnost států při výzkumu a využívání kosmického prostoru, odpovědnosti za 

nehody kosmických objektů, pomoci a navrácení astronautů a kosmických objektů a dalších 

právních problémů. V této rezoluci bylo též vyjádřeno politování nad tím, že COPUOS do té 

doby neposkytl doporučení ohledně právních otázek spojených s mírovým využitím 

kosmického prostoru. Rezoluce tak vyzvala všechny členské státy, aby spolupracovaly na 

vývoji práva kosmického prostoru, a zároveň požádala COPUOS, aby neodkladně pokračoval 

v rozvíjení základních právních principů, jimiž se řídí činnost států při výzkumu a využívání 

kosmického prostoru. Rezoluce ocenila, že již několik států dobrovolně poskytlo informace 

o svých kosmických programech, a vyzvala ostatní státy a organizace, aby tak také učinily.63 

 

2.2.5. Deklarace právních zásad, jimiž se řídí činnost států při průzkumu a využívání 

kosmického prostoru 

V prosinci 1963 byla Valným shromážděním přijata Deklarace právních zásad, 

jimiž se řídí činnost států při průzkumu a využívání kosmického prostoru64 , kterou Valné 

shromáždění prohlásilo, že se státy při výzkumu a využívání kosmického prostoru mají řídit 

těmito principy: 

1) Princip výzkumu a využívání kosmického prostoru pro blaho a v zájmu všeho lidstva. 

2) Princip přístupnosti kosmického prostoru a nebeských těles všem státům na základě 

rovnosti a v souladu s mezinárodním právem. 

3) Princip zákazu přivlastnění kosmického prostoru a nebeských těles. 

                                                           
62 Mezinárodní spolupráce při mírovém využití kosmického prostoru, International Co-operation in the Peaceful Uses 

of Outer Space, datum přijetí 20. prosince 1961, RES 1721 (XVI). 

63 Mezinárodní spolupráce při mírovém využití kosmického prostoru, International Co-operation in the Peaceful Uses 

of Outer Space, datum přijetí 14. prosince 1962, RES 1802 (XVII). 

64 Deklarace právních zásad, jimiž se řídí činnost států při průzkumu a využívání kosmického prostoru, Declaration of 

Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, datum přijetí 

13. prosince 1963, RES 1962 (XVIII). 
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4) Princip závaznosti mezinárodního práva a zachování mezinárodního míru a 

bezpečnosti při výzkumu a využívání kosmického prostoru. 

5) Princip mezinárodní odpovědnosti státu za činnost v kosmickém prostoru. 

6) Princip vzájemného ohledu států na podobné zájmy jiných států při vykonávání všech 

činností v kosmického prostoru. 

7) Princip zachování vlastnictví, jurisdikce a kontroly státu nad objektem vypuštěným do 

kosmického prostoru státem, ve kterém je takový objekt registrován. 

8) Princip mezinárodní odpovědnosti státu, vypouštějícího objekt do kosmického 

prostoru, za škody způsobené takovým objektem nebo jeho částí. 

9) Princip univerzální povinnosti poskytnutí pomoci astronautům v případě nehody, 

tísně nebo nouzového přistání. 

Šlo o první rezoluci Valného shromáždění, ve které byly vyjádřeny základní principy 

kosmického práva. Všech devět zásad se následně stalo základem pro ustanovení prvních devíti 

článků Kosmické smlouvy. 

 

2.2.6. Rezoluce RES 1963 (XVIII) 

Ve stejný den přijalo Valné shromáždění další rezoluci, ve které doporučovalo, 

aby bylo zváženo právní ustanovení principů, jimiž se řídí činnost států při výzkumu 

a využívání kosmického prostoru, ve formě mezinárodní smlouvy.65 

 

2.2.7. Rezoluce RES 2130 (XX) 

V prosinci 1965 byla Valným shromážděním přijata rezoluce, ve které je naléháno na 

COPUOS, aby při vytváření práva kosmického prostoru zvážil právní ustanovení principů, 

jimiž se řídí činnost států při výzkumu a využívání kosmického prostoru, ve formě mezinárodní 

smlouvy.66  

                                                           
65 Mezinárodní spolupráce při mírovém využití kosmického prostoru, International Co-operation in the Peaceful Uses 

of Outer Space, datum přijetí 13. prosince 1963, RES 1963 (XVIII). 

66 Mezinárodní spolupráce při mírovém využití kosmického prostoru, International Co-operation in the Peaceful Uses 

of Outer Space, datum přijetí 21. prosince 1965, RES 2130 (XX). 
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2.2.8. Rezoluce RES 2221 (XXI) 

V prosinci 1966 Valné shromáždění rezolucí rozhodlo o konání Konference Spojených 

národů týkající se výzkumu a mírového využití kosmického prostoru ve Vídni, v září roku 

1967. Na této konferenci měly být přezkoumány výhody kosmických programů na základě 

vědeckých a technických úspěchů a také možnosti mezinárodní spolupráce států bez vlastních 

kosmických programů na kosmických aktivitách, se zvláštním odkazem na rozvojové země.67 

 

2.3. Kosmická smlouva 

Rezoluce Valného shromáždění Organizace spojených národů RES 2222 (XXI), 

obsahující jako dodatek Smlouvu o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání 

kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles, byla přijata v prosinci 1966. 

Touto rezolucí rovněž Valné shromáždění ukládalo COPUOS, aby započal se zkoumáním 

otázek, týkajících se vymezení a využívání kosmického prostoru a dalších nebeských těles, 

včetně možných důsledků kosmické dopravy.68 

V lednu 1967 byla Kosmická smlouva třemi depozitárními státy (které tvořily Spojené 

království Velké Británie a Severního Irska, Spojené státy americké a tehdejší Svaz sovětských 

socialistických republik — nynější Ruská federace) zpřístupněna k podpisům států a v říjnu 

1968 vstoupila v platnost. Od té doby Kosmickou smlouvu ratifikovalo sto deset států a dvacet 

tři ji podepsalo, ale zatím neratifikovalo. 69  Smluvními stranami Kosmické smlouvy jsou 

všechny kosmické velmoci, zatím žádný stát od Kosmické smlouvy neodstoupil a ke Kosmické 

smlouvě rovněž dosud nebyl schválen žádný dodatek.70 

Východiskem Kosmické smlouvy jsou základní právní principy vyjádřené v Deklaraci 

právních zásad, jimiž se řídí činnost států při průzkumu a využívání kosmického prostoru. 

Všech devět právních zásad je obsaženo v prvních devíti článcích Kosmické smlouvy. Většina 

jich je oproti Deklaraci právních zásad, jimiž se řídí činnost států při průzkumu a využívání 

                                                           
67 Mezinárodní spolupráce při mírovém využití kosmického prostoru, International Co-operation in the Peaceful Uses 

of Outer Space, datum přijetí 19. prosince 1966, RES 2221 (XXI). 

68 Smlouva o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských 

těles, Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the 

Moon and Other Celestial Bodies, datum přijetí 19. prosince 1966, RES 2222 (XXI). 

69 United Nations Office for Outer Space Affairs. Status of International Agreements relating to activities in outer 

space as at 1 January 2020 [online]. [cit. 2020-04-30]. Dostupné na: 

https://www.unoosa.org/documents/pdf/spacelaw/treatystatus/TreatiesStatus-2020E.pdf. 

70 MASSON-ZWAAN, Tanja a Mahulena HOFMANN. Introduction to Space Law. s. 16. 

https://www.unoosa.org/documents/pdf/spacelaw/treatystatus/TreatiesStatus-2020E.pdf
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kosmického prostoru rozvedena v Kosmické smlouvě do většího detailu. Základní zásady 

Kosmické smlouvy lze shrnout takto: 

1) Výzkum a využívání kosmického prostoru včetně nebeských těles se provádějí pro 

blaho a v zájmu všech zemí a patří všemu lidstvu. 

2) Kosmický prostor včetně nebeských těles je volný pro výzkum a využívání všemi 

státy. 

3) Kosmický prostor včetně nebeských těles si jednotlivé státy nemohou přivlastnit 

prohlášením suverenity, užíváním, okupací nebo jakýmkoli jiným způsobem. 

4) Státy nemohou umístit jaderné zbraně nebo jiné druhy zbraní hromadného ničení na 

oběžnou dráhu Země nebo na nebeská tělesa, nebo je jakýmkoli způsobem 

rozmisťovat v kosmickém prostoru. 

5) Měsíc a jiná nebeská tělesa se využívají výhradně pro mírové účely. 

6) Astronauti se pokládají za vyslance lidstva. 

7) Státy nesou odpovědnost za národní činnost v kosmickém prostoru, ať již tuto činnost 

provádí vládní organizace nebo nevládní instituce. 

8) Státy jsou odpovědné za škody způsobené jejich kosmickými objekty. 

9) Státy předcházejí škodlivému zamořování kosmického prostoru a nebeských těles. 

 

Kosmická smlouva je produktem studené války, a tak primárně adresuje otázky, které 

zajímaly tehdejší svět. Jedním z hlavních účelů vzniku Kosmické smlouvy bylo ustanovení 

zákazu umisťování nukleárních zbraní a jiných zbraní hromadného ničení na oběžnou dráhu 

kolem Země, na nebeská tělesa a ustanovení zákazu jejich rozmisťování v kosmickém prostoru. 

Beze zmínky v Kosmické smlouvě jsou problémy, které můžeme ve využívání kosmického 

prostoru spatřovat dnes, jako jsou například rušení signálu a ozařování satelitních konstelací na 

oběžné dráze Země a nabourávání se do jejich systémů 71  nebo problematika komerčních 

kosmických programů. V době vzniku Kosmické smlouvy existovaly pouze dvě kosmické 

velmoci, Spojené státy americké a tehdejší Svaz sovětských socialistických republik, mezi 

kterými během studené války probíhal také vesmírný závod. V současnosti mají kosmický 

program desítky zemí, existují mezinárodní kosmické agentury a v posledních měsících a letech 

se do popředí dostávají soukromé společnosti s vlastními kosmickými ambicemi, které 

                                                           
71 KRAUSE, Jason. The Outer Space Treaty turns 50. Can it survive a new space race? [online]. ABA Journal, 2017. 

[cit. 2020-06-18]. Dostupné na: https://www.abajournal.com/magazine/article/outer_space_treaty. 

https://www.abajournal.com/magazine/article/outer_space_treaty
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uskutečňují jak v rámci své podnikatelské činnosti, tak pro účely vládních kosmických 

agentur.72 

V tomto světle je až s podivem, že Kosmická smlouva nebyla ani jednou od svého 

vzniku aktualizována či doplněna. 73  To ovšem neznamená, že žádné dodatky nebyly 

zvažovány. V dubnu a v květnu roku 2017 předseda podvýboru pro letectví a kosmonautiku 

Senátu Spojených států amerických prohlásil, že je čas Kosmickou smlouvu aktualizovat, 

aby odrážela stále častější komerční aktivity v kosmickém prostoru.74 23. května 2017 tomuto 

podvýboru prezentoval své stanovisko Mike Gold75, ve kterém představil, ve kterých bodech 

Kosmické smlouvy spatřuje potenciální prostor pro úpravu. Za problém hodný okamžité 

pozornosti označil část článku 6, ve které je stanoveno, že „činnost nevládních institucí 

v kosmickém prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles povoluje a trvale kontroluje 

příslušný smluvní stát.“76 M. Gold poukázal na to, že v současnosti není zaveden žádný proces, 

který by vládě Spojených států amerických dovoloval povolovat a kontrolovat nové komerční 

kosmické aktivity. V článku 12 Kosmické smlouvy, kterým se zakládá volná přístupnost všech 

stanic, zařízení, výstroje a kosmických plavidel na Měsíci a jiných nebeských tělesech, 

spatřoval problém v tom, že by byl kladen takovýto požadavek společnostem soukromého 

sektoru. Dále poukazoval na nejasnost pojmu province of all mankind zmíněném v článku 1, 

který pro nedostatečně jasnou definici může být předmětem různých výkladů. Dle jeho slov 

některé státy tento článek vykládají jako požadavek rozdělování jakéhokoli ekonomického 

                                                           
72 Zde je vhodné zmínit nabízející se otázku, zda je Kosmická smlouva závazná i pro nestátní subjekty. Kosmická 

smlouva je institutem mezinárodního práva, které v zásadě zavazuje státy a mezinárodní organizace, které vyjádří svou 

vůli být daným institutem mezinárodního práva vázány. V oblasti kosmických aktivit lze však pozorovat stále 

významnější postavení soukromých společností. Objevuje se tedy otázka, zda i pro tyto společnosti jsou ustanovení 

Kosmické smlouvy závazná. Na tuto otázku dává odpověď článek 6 Kosmické smlouvy, podle kterého nese příslušný 

smluvní stát mezinárodní odpovědnost za národní činnost v kosmickém prostoru a na nebeských tělesech, ať již jsou 

vykonávány vládní nebo nevládní institucí. Soukromé společnosti jsou tak vázány ustanoveními Kosmické smlouvy 

nepřímo skrze povolení a kontrolu příslušného smluvního státu, který je Kosmickou smlouvou vázán přímo na základě 

její ratifikace či přistoupení k ní. 

73 Tímto je myšlen samotný obsah Kosmické smlouvy, který nebyl změněn ani doplněn. Kosmická smlouva jako 

základní součást kosmického práva byla doplněna čtyřmi dalšími mezinárodními dokumenty: Dohodou o pomoci 

kosmonautům a jejich návratu a o vrácení předmětů vypuštěných do kosmického prostoru ze dne 19. prosince 1967, 

Úmluvou o mezinárodní odpovědnosti za škody způsobené kosmickými objekty ze dne 29. listopadu 1971, Úmluvou o 

registraci objektů vypuštěných do kosmického prostoru ze dne 12. listopadu 1974 a Dohodou o činnosti států na Měsíci 

a jiných nebeských tělesech ze dne 5. prosince 1979. 

74 FOUST, Jeff. Cruz to hold hearing on updating the Outer Space Treaty. In: Space News [online]. 17. května 2017. 

[cit. 2020-06-19]. Dostupné na: https://spacenews.com/cruz-to-hold-hearing-on-updating-the-outer-space-treaty/. 

75 Mike Gold v současnosti pracuje v NASA jako dočasný pomocný ředitel kanceláře pro mezinárodní a mezirezortní 

vztahy. Viz též: https://www.nasa.gov/feature/Michael_Gold. 

76 Smlouva o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských 

těles. Čl. 6. 

https://spacenews.com/cruz-to-hold-hearing-on-updating-the-outer-space-treaty/
https://www.nasa.gov/feature/Michael_Gold
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užitku, pocházejícího z kosmických aktivit soukromého sektoru. Spojené státy americké a další 

země v tomto článku spatřují pouze oporu volného přístupu všem zemím k výzkumu 

kosmického prostoru. M. Gold také upozornil na to, že zásadu zákazu přivlastnění kosmického 

prostoru včetně nebeských těles jednotlivými státy, vyjádřenou v článku 2, některé státy 

interpretují jako zákaz těžby a využívání kosmických zdrojů soukromým sektorem. Spojené 

státy americké naopak ve využívání mimozemských zdrojů soukromým sektorem nespatřují 

rozpor s článkem 2 Kosmické smlouvy. Za významný bod této problematiky zmínil také 

koncept těžby přírodních zdrojů na asteroidech, který v době vzniku Kosmické smlouvy nebyl 

vůbec uvažován. K tomu dodal, že po uplynutí padesáti let od jejího vzniku Kosmická smlouva 

odolala zkoušce času. Její pružnost a zastávání základních a podstatných principů je důvodem, 

proč je Kosmická smlouva dnes stejně relevantní, jako byla v roce 1967. V návaznosti na to 

M. Gold navrhoval, aby se státy s podobnými zájmy vzájemně oslovovaly a dosahovaly shody 

ve svých výkladech prostřednictvím dvoustranných a vícestranných dohod. Tímto by šlo dospět 

k napravení nedostatků Kosmické smlouvy, aniž by tím bylo riskováno otevření Kosmické 

smlouvy k častým úpravám ze strany mnoha států.77 

 

2.3.1. Budoucnost Kosmické smlouvy 

Jak již bylo naznačeno výše, současný vývoj moderních technologií, komerční plány 

a aktivity soukromých společností v oblasti využívání přírodních zdrojů na nebeských tělesech, 

ale také měnící se přístup států ke kosmickému prostoru a potenciálu kosmických zdrojů nebyl 

a ani nemohl být brán v úvahu v 60. letech 20. století, kdy vrcholil vesmírný závod mezi 

tehdejším Svazem sovětských socialistických republik a Spojenými státy americkými a kdy 

byla přijata Kosmická smlouva. V dnešní době státy přijímají právní předpisy, upravující těžbu 

kosmických zdrojů78, soukromé společnosti představují plány a vyvíjejí technologie na těžbu 

surovin z asteroidů79 a Spojené státy americké v prosinci 2019 vytvořily Space Force80 jako 

                                                           
77 GOLD, Mike. Reopening the American Frontier: Exploring How the Outer Space Treaty Will Impact American 

Commerce and Settlement in Space [online]. Hearing of the Senate Space, Science, and Competitiveness 

Subcommittee, 23. května 2017. [cit. 2020-06-18]. Dostupné na: 

https://www.commerce.senate.gov/services/files/1E3724FE-15BC-4B24-8BA1-D5404C7DF904. 

78 HOFMANN, Mahulena. Space Resources: Regulatory Aspects. In: HOFMANN, Mahulena a P. J. Blount. 

Innovation in Outer Space: International and African Legal Perspectives. s. 206. 

79 Trans Astronautica Corporation. Optical Mining [online]. [cit. 2020-07-11]. Dostupné na: 
https://www.transastracorp.com/optical-mining.html. 

80 Do češtiny lze přeložit jako Vesmírné síly či Kosmické síly. Pro neexistenci oficiálního překladu či ustáleného 

slovního spojení byl název ponechán v originálním anglickém znění. 

https://www.commerce.senate.gov/services/files/1E3724FE-15BC-4B24-8BA1-D5404C7DF904
https://www.transastracorp.com/optical-mining.html
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šestou složku svých ozbrojených sil81  s odůvodněním, že je třeba zabezpečit a zajišťovat 

americkou dominanci v kosmickém prostoru 82 . Je tedy otázkou, zda by měla Kosmická 

smlouva reflektovat tyto změny a pokud ano, tak jakým způsobem. Vzhledem k téměř 

desetiletému vývoji, který vzniku Kosmické smlouvy předcházel, a tehdejšímu rozložení 

světových sil mezi dvě hlavní kosmické velmoci je pravděpodobné, že přijetí většinově 

akceptovatelného dodatku či nějaké výraznější změny Kosmické smlouvy by v dnešní době 

mnoha státních i soukromých hráčů na poli kosmického výzkumu a průmyslu bylo velmi těžko 

představitelné. V době jejího vzniku šlo hlavně o zamezení závodu ve zbrojení v kosmickém 

prostoru, dnes jsou možnosti kosmického prostoru a kosmických zdrojů mnohem znatelnější a 

dosažitelnější. Jedním z největších úspěchů Kosmické smlouvy je skutečnost, že ji ratifikovalo 

či k ní přistoupilo sto deset států, včetně všech kosmických velmocí.83 Za významný úspěch lze 

považovat i skutečnost, že za více než padesát let své existence nebyl její text ani jednou měněn, 

nebyl k němu přijat žádný dodatek a žádný stát od Kosmické smlouvy zatím neodstoupil. To 

svědčí o její rigiditě, ale také univerzálnosti a odolnosti, že navzdory značně odlišné době, 

ve které vznikala, řadě let, která od jejího vzniku uplynula, a technologickému pokroku, kterého 

bylo za tu dobu dosaženo, je stále relevantní a všeobecně uznávaná. Lze tedy předpokládat, 

že alespoň v několika následujících letech k žádné výraznější změně Kosmické smlouvy 

nedojde. Ke konkrétním úpravám aktivit, jako je těžba surovin na asteroidech a nabývání a 

uznávání práv k takto vytvořeným produktům, bude docházet na úrovni národních legislativ, 

jejichž kompatibilita a vzájemná uznatelnost budou koordinovány dvoustrannými a 

vícestrannými dohodami, případně bude kontrolován jejich soulad se směrnicemi vydávanými 

mezinárodními orgány, vytvořenými za takovým účelem. Aby národní legislativy, upravující 

výzkum a využívání kosmického prostoru, splňovaly alespoň základní požadavky na jejich 

obsah a aby byly vzájemně srovnatelné, přijalo Valné shromáždění Organizace spojených 

národů v prosinci roku 2013 rezoluci, která obsahovala doporučení k vnitrostátním právním 

                                                           
81 United States Space Force. About U.S. Space Force [online]. 15. května 2020. [cit. 2020-07-12]. Dostupné na: 

https://www.spaceforce.mil/About-Us/About-Space-Force. 

82 The White House. The Trump Administration Is Establishing the United States Space Command to Advance 

American Interests and Defend Our Nation [online]. 29. srpna 2019. [cit. 2020-07-12]. Dostupné na: 
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/trump-administration-establishing-united-states-space-command-

advance-american-interests-defend-nation/. 

83 United Nations Office for Outer Space Affairs. Status of International Agreements relating to activities in outer 

space as at 1 January 2020 [online]. [cit. 2020-04-30]. Dostupné na: 

https://www.unoosa.org/documents/pdf/spacelaw/treatystatus/TreatiesStatus-2020E.pdf. 

https://www.spaceforce.mil/About-Us/About-Space-Force
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/trump-administration-establishing-united-states-space-command-advance-american-interests-defend-nation/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/trump-administration-establishing-united-states-space-command-advance-american-interests-defend-nation/
https://www.unoosa.org/documents/pdf/spacelaw/treatystatus/TreatiesStatus-2020E.pdf
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předpisům týkajícím se mírového výzkumu a využívání kosmického prostoru. 84  Rezoluce 

vyjadřovala potřebu konzistence a předvídatelnosti při povolování a kontrole kosmických 

aktivit a také potřebu regulačního systému účasti nevládních subjektů.85 Aktuálnost těchto 

doporučení a potvrzení domněnky, že k úpravě otázek výzkumu a využívání kosmického 

prostoru bude docházet na úrovni národních legislativ a mezinárodních dohod mezi státy, které 

na tuto problematiku sdílejí podobný pohled, můžeme spatřovat již v současnosti na příkladu 

přijetí Artemis Accords86. 

 

2.4. Návrhy států a rezoluce Valného shromáždění Organizace spojených 

národů předcházející Dohodě o Měsíci 

21. července 1969 přistála na Měsíci kosmická loď Apollo 11, jejíž dva členové 

posádky se stali prvními lidmi, kteří stanuli na povrchu jiného nebeského tělesa. Od listopadu 

téhož roku až do prosince roku 1972 následovalo dalších pět amerických kosmických lodí 

z programu Apollo, které donesly na povrch Měsíce dalších deset astronautů. Tato přistání, 

stejně jako mnohá další bez lidské posádky, byla důvodem pro úvahy o podrobnější úpravě 

právního režimu Měsíce.87 

 

2.4.1. Americký návrh 

V roce 1966 zaslaly Spojené státy americké COPUOS návrh smlouvy o průzkumu 

Měsíce a jiných nebeských těles. Ohniskem tohoto návrhu byla svoboda průzkumu a vědeckého 

bádání a zákaz umisťování zbraní hromadného ničení a jiných vojenských objektů na Měsíci a 

jiných nebeských tělesech.  

                                                           
84 Doporučení k vnitrostátním právním předpisům týkajícím se mírového výzkumu a využívání kosmického prostoru, 

Recommendations on National Legislation Relevant to the Peaceful Exploration and Use of Outer Space, datum přijetí 

11. prosince 2013, A/RES/68/74. 

85 MASSON-ZWAAN, Tanja a Mahulena HOFMANN. Introduction to Space Law. s. 45. 

86 Viz níže: Bod 3.3.1.3. Artemis Accords. 

87 ONDŘEJ, Jan. Právní režimy mořských oblastí. Srovnání s kosmem a Antarktidou. s. 134. 
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2.4.2. Argentinský návrh 

Roku 1970 představila Argentinská republika návrh dohody o zásadách, jimiž se řídí 

činnosti při využívání přírodních zdrojů Měsíce a jiných nebeských těles, který se ve svých pěti 

článcích zaměřoval pouze na právní režim a využívání přírodních zdrojů Měsíce a jiných 

nebeských těles. Tento právní režim, uplatňovaný na přírodní zdroje využívané v místě jejich 

původu, měl být odlišný od právního režimu uplatňovaného na tyto přírodní zdroje dopravené 

na Zemi. Získaný užitek měl být učiněn dostupným pro všechno lidstvo bez jakékoli 

diskriminace. Návrh Argentinské republiky, který tehdy podporovala řada zemí včetně 

Spojených států amerických, také označoval Měsíc a jiná nebeská tělesa za společné dědictví 

lidstva — common heritage of mankind, což poukazovalo na snahu rozvojových zemí 

dosáhnout takového označení.88 

 

2.4.3. Sovětský návrh 

V roce 1971 poslal tehdejší Svaz sovětských socialistických republik v dopise 

generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů svůj návrh smlouvy o Měsíci. Jeho 

patnáct článků se týkalo pouze Měsíce, jiná nebeská tělesa nezmiňoval. Obsahoval zákaz 

přivlastnění povrchu a podzemí Měsíce, ale zásadou common heritage of mankind, ani otázkou 

těžby přírodních zdrojů se nezabýval. 

 

2.4.4. Rezoluce RES 2779 (XXVI) 

V rezoluci přijaté v listopadu 1971 vzalo Valné shromáždění Organizace spojených 

národů na vědomí sovětský návrh smlouvy o Měsíci a vzhledem k pokroku v průzkumu 

kosmického prostoru, ke kterému v posledních letech docházelo, vyjádřilo úvahu, že Měsíc 

jako jediný přirozený satelit Země má významnou úlohu při dobývání kosmického prostoru, 

a měl by tak být využíván s ohledem na zájmy současných i budoucích generací. S ohledem na 

to, že činnosti při využívání všech přírodních zdrojů Měsíce a jiných nebeských těles by měly 

být podrobeny zvláštním pravidlům, uložilo Valné shromáždění COPUOS a jeho právnímu 

podvýboru, aby se začal zabývat rozpracováním návrhu mezinárodní smlouvy týkající se 

                                                           
88 MARBOE, Irmgard. Study of the drafting history of the Moon Agreement [online]. Vienna: University of Vienna, 

Space Law Symposium 2019. [cit. 2020-06-20]. Dostupné na: 

https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/lsc/2019/symp-02E.pdf. 

https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/lsc/2019/symp-02E.pdf
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Měsíce. 89  V roce 1972 byla ustanovena pracovní skupina právního podvýboru COPUOS, 

která se na základě rezoluce RES 2779 (XXVI) začala zabývat otázkami týkajícími se právní 

regulace Měsíce. Zásadním bylo řešení otázky rozsahu případné smlouvy, zda by se měla 

zabývat pouze úpravou poměrů Měsíce, nebo zda by měla zahrnovat i jiná nebeská tělesa. 

Řešení vyžadovala také otázka právního režimu přírodních zdrojů, zda na ně použít zásadu 

common heritage of mankind.90 Právě tyto problémy byly důvodem dlouhotrvajících jednání a 

také následného neúspěchu Dohody o Měsíci. Rozvojové státy trvaly na zásadě společného 

dědictví lidstva a na spravedlivém rozdělování prospěchu z přírodních zdrojů Měsíce. Spojené 

státy americké sice myšlenku společného dědictví lidstva zpočátku také podporovaly, 

nicméně s výhradou, že konkrétní režim využívání přírodních zdrojů Měsíce bude stanoven 

v budoucnu, až bude jejich těžba reálná. Naproti tomu socialistické státy byly proti této zásadě, 

zvláště pro předčasnost takového ustanovení a skutečnost, že na její obsah nahlížely státy 

rozdílnými výklady.91 

 

2.5. Dohoda o Měsíci 

Po dosažení shody mezi všemi čtyřiceti sedmi tehdejšími členy COPUOS na návrhu 

Dohody o Měsíci byla v prosinci 1979 přijata Valným shromáždění Organizace spojených 

národů rezoluce RES 34/68, jejíž dodatek tvořila Dohoda o činnosti států na Měsíci a jiných 

nebeských tělesech. Dohoda o Měsíci byla zpřístupněna k podpisům států v prosinci roku 1979 

a podle článku 19 měla vstoupit v platnost třicet dní po uložení ratifikační listiny pátého státu. 

K tomu však došlo až v červenci roku 1984 ratifikací Dohody o Měsíci Rakouskem, pět a půl 

roku poté, co byla Dohoda o Měsíci zpřístupněna státům k podpisu v sídle Organizace 

spojených národů v New Yorku.92 Celkem Dohodu o Měsíci ratifikovalo nebo k ní přistoupilo 

osmnáct zemí a čtyři ji podepsaly, ale neratifikovaly. Smluvními stranami Dohody o Měsíci 

nejsou Čínská lidová republika, Ruská federace, ani Spojené státy americké; právy a 

povinnostmi vyplývajícími z Dohody o Měsíci není vázána ani Evropská kosmická agentura 

                                                           
89 Příprava mezinárodní smlouvy týkající se Měsíce, Preparation of an international treaty concerning the Moon, 

datum přijetí 29. listopadu 1971, RES 2779 (XXVI). 

90 MARBOE, Irmgard. Study of the drafting history of the Moon Agreement [online]. Vienna: University of Vienna, 

Space Law Symposium 2019. [cit. 2020-06-20]. Dostupné na: 

https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/lsc/2019/symp-02E.pdf. 

91 ONDŘEJ, Jan. Právní režimy mořských oblastí. Srovnání s kosmem a Antarktidou. s. 136. 

92 United Nations Office for Outer Space Affairs. Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other 

Celestial Bodies [online]. [cit. 2020-06-23]. Dostupné na: 

https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/intromoon-agreement.html. 

https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/lsc/2019/symp-02E.pdf
https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/intromoon-agreement.html


 

 27 

(dále jen „ESA“). Ze států s významným kosmickým programem podepsaly93 Dohodu o Měsíci 

Francouzská republika a Indická republika, ani jeden z těchto dvou států ji však neratifikoval.94 

Vzhledem k tomu, že Dohodou o Měsíci není vázán žádný ze států s významným 

kosmickým programem, který by se zabýval i výzkumem a využíváním Měsíce, je Dohoda o 

Měsíci považována za neúspěšný pokus o mezinárodněprávní regulaci postavení Měsíce a jeho 

přírodních zdrojů a činnosti států a jiných subjektů při jejich zkoumání a využívání. 

K problematické otázce využívání přírodních zdrojů, na jejímž řešení se státy dlouho 

nemohly shodnout, bylo nakonec přistoupeno tak, že v Dohodě o Měsíci byl Měsíc a jeho 

přírodní zdroje prohlášeny za společné dědictví lidstva, nicméně k vyjádření obsahu této zásady 

má dojít na základě mezinárodního režimu, k jehož vzniku se státy zavazují přistoupením 

k Dohodě o Měsíci, až se bude využívání přírodních zdrojů Měsíce ukazovat jako 

realizovatelné. 95  Vzhledem k tomu, že takový mezinárodní režim, jehož vytvoření je 

předpokladem pro mezinárodní správu využívání přírodních zdrojů Měsíce, nevznikl, zůstává 

zásada common heritage of mankind nenaplněna. Kdyby měl předvídaný mezinárodní režim 

vzniknout, mohl by v rámci dodržování této zásady požadovat po státech (a soukromých 

společnostech spadajících do jurisdikce států), aby část vytěžených či jinak získaných 

přírodních zdrojů Měsíce a jiných nebeských těles přerozdělovaly mezi ostatní státy.96 

V článku 11 Dohoda o Měsíci stanoví, že povrch Měsíce, jeho podzemí, nebo jakákoli 

jiná část nebo přírodní zdroje in situ, nemohou být předmětem vlastnictví států, mezinárodních 

mezivládních nebo nevládních organizací, národních organizací nebo nevládních subjektů nebo 

jakýchkoli fyzických osob. Toto ustanovení řešilo pokusy fyzických a právnických osob 

vznášet nárok na povrch Měsíce a prodávat jeho části.  

                                                           
93 Podepsat mezinárodní smlouvu neznamená vůli státu být jí právně vázán. Jde pouze o vyjádření předběžného souhlasu 

a případného budoucího zvážení její ratifikace. 

94 United Nations Office for Outer Space Affairs. Status of International Agreements relating to activities in outer 

space as at 1 January 2020 [online]. [cit. 2020-04-30]. Dostupné na: 

https://www.unoosa.org/documents/pdf/spacelaw/treatystatus/TreatiesStatus-2020E.pdf. 

95 Dohoda o činnosti států na Měsíci a jiných nebeských tělesech. Čl. 11. 

96 LISTNER, Michael. The Moon Treaty: failed international law or waiting in the shadows? In: The Space Review 

[online]. 24. října 2011. [cit. 2020-06-19]. Dostupné na: https://www.thespacereview.com/article/1954/1. 

https://www.unoosa.org/documents/pdf/spacelaw/treatystatus/TreatiesStatus-2020E.pdf
https://www.thespacereview.com/article/1954/1
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2.5.1. Budoucnost Dohody o Měsíci 

Při úvaze o budoucnosti Dohody o Měsíci je nutno poznamenat, že Spojené státy 

americké byly v době jejího přijetí Valným shromážděním nakloněny její ratifikaci. S nástupem 

administrativy prezidenta Ronalda Reagana však bylo oznámeno, že Spojené státy americké již 

neuvažují o ratifikaci Dohody o Měsíci.97 Takový obrat přístupu státu spojený se změnou osoby 

prezidenta však znamená možnost opětovného obratu oficiálního pohledu státu na Dohodu o 

Měsíci, což by Dohodě značně přidalo na důležitosti.98 Stejně tak by význam Dohody o Měsíci 

pozvedlo přistoupení Ruské federace nebo Čínské lidové republiky, či ratifikace Dohody 

Indickou republikou, která ji již dříve podepsala. 

Jak bylo zmíněno výše, Dohoda o Měsíci předpokládá vznik mezinárodního režimu, 

který má regulovat využívání přírodních zdrojů Měsíce v rámci zásady common heritage of 

mankind a který má vzniknout, až bude takové využívání realizovatelné. Potřeba vzniku 

podobného režimu je stále patrnější vzhledem k průběhu novodobého vesmírného závodu, který 

ovšem na rozdíl od toho původního (který probíhal od konce 50. let do poloviny 70. let 20. 

století mezi Spojenými státy americkými a tehdejším Svazem sovětských socialistických 

republik) vedou mimo jiné také soukromé společnosti. Těžba přírodních zdrojů na Měsíci, ale 

i na asteroidech, nejenže již není pouze tématem vědeckofantastických románů, ale kosmické 

agentury i soukromé společnosti mají plány na její uskutečňování a za tím účelem vyvíjí a 

testují technologie, s pomocí kterých jí chtějí úspěšně dosáhnout. Vzhledem k tomu je zřejmá 

potřeba mezinárodní regulace přivlastňování, těžby, využívání, dovážení a prodeje přírodních 

zdrojů nebeských těles, aby v kosmu nedocházelo ke konfliktům mezi státy a jinými subjekty, 

k vyčerpání či poškozování určitých přírodních zdrojů, k ekologickému zamořování nebeských 

těles a k dalším katastrofám, ke kterým při těžbě přírodních zdrojů a při jejich využívání 

dochází na Zemi. Stejně tak společnosti, ať už veřejné či soukromé, budou mít zájem na tom, 

aby jejich právní nárok na využívání a zužitkování přírodních zdrojů nebyl rušen či napadán 

                                                           
97 LISTNER, Michael. The Moon Treaty: failed international law or waiting in the shadows? In: The Space Review 

[online]. 24. října 2011. [cit. 2020-06-19]. Dostupné na: https://www.thespacereview.com/article/1954/1. 

98 Zde je však třeba zmínit, že prezident Spojených států amerických Donald Trump podepsal dne 6. dubna 2020 

výkonné nařízení, kterým mimo jiné pověřil ministra zahraničí, aby se ohrazoval proti všem pokusům, které by 

považovaly Dohodu o Měsíci za reprezentující mezinárodní obyčejové právo s tím, že tato Dohoda představuje 

neúspěšný pokus o omezení svobodného podnikání a nepředstavuje světlou budoucnost rostoucí kosmické ekonomiky. 

Viz též: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-encouraging-international-support-recovery-

use-space-resources/. 

Na druhou stranu, směřování Spojených států amerických se může změnit s nástupem zvoleného prezidenta Josepha 

Bidena. V roce 2007, kdy J. Biden zastával funkci senátora, se vyslovil pro přijetí Úmluvy OSN o mořském právu, která 

mořské dno, jeho podzemí a jeho zdroje in situ označuje za common heritage of mankind. Pokud by se mu podařilo 

přesvědčit Senát Spojených států amerických k ratifikaci Úmluvy OSN o mořském právu, znamenalo by to jistou naději 

ve změnu přístupu i k Dohodě o Měsíci. Viz též: https://www.thespacereview.com/article/4073/1. 

https://www.thespacereview.com/article/1954/1
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-encouraging-international-support-recovery-use-space-resources/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-encouraging-international-support-recovery-use-space-resources/
https://www.thespacereview.com/article/4073/1
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jiným státem či společností. K ochraně zájmů organizací, lidské společnosti a v neposlední řadě 

také k ochraně prostředí nebeských těles může nejlépe sloužit mezinárodní režim regulující 

činnosti týkající se výzkumu a využívání přírodních zdrojů na nebeských tělesech. Takové 

mezinárodní právní řešení k udržení mezinárodního míru a bezpečnosti a také k zajištění 

koordinovaného a udržitelného rozvoje využívání přírodních zdrojů na nebeských tělesech 

v zájmu všech zemí by mohl nabídnout mezinárodní režim, předpokládaný pátým odstavcem 

článku 11 Dohody o Měsíci. 

Dohodě o Měsíci se naskýtají dva odlišné modely budoucnosti. Může nabýt původně 

předpokládaného mezinárodněprávního významu postupnou ratifikací státy s významnými 

kosmickými programy, a začít tak naplňovat účel, pro který byla v roce 1979 přijata. Tomu by 

neodporovalo její měnění či upravování, aby lépe odpovídala současné době, technologickému 

pokroku a postavení soukromých kosmických aktivit na roveň těch státních. Možným postupem 

nabízejícím se na základě historické podobnosti by bylo přijetí určité dohody či úmluvy o 

provádění Dohody o Měsíci, kterou by bylo dosaženo kompromisu mezi odlišnými přístupy 

rozvojových a vyspělých států, což by následně mohlo vést k její přijatelnosti pro větší počet 

zemí. Podobně jako tomu bylo v případě Úmluvy Organizace spojených národů o mořském 

právu, kterou takto zpřístupnila širšímu okruhu zemí Dohoda o provádění Části XI Úmluvy 

Organizace spojených národů o mořském právu z 10. prosince 1982.99 

Nebo může být i nadále ignorována kosmickými velmocemi a mezinárodními 

organizacemi jako je ESA, nikdy nedosáhnout svého účelu a zůstat tím neúspěšným pokusem 

o úpravu činností států na Měsíci a jiných nebeských tělesech, za který je v současnosti 

považována.  

                                                           
99 Viz níže: Kapitola 6.1. Režim mořského dna za hranicemi národní jurisdikce států. 
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3. Regulace aktivit v oblasti kosmických zdrojů 

Využívání přírodních zdrojů, nacházejících se na nebeských tělesech, je novodobá 

myšlenka, se kterou Kosmická smlouva v době svého vzniku nepočítala. Byť i v dnešní době 

jde zatím stále jen o teoretický koncept, je pravděpodobné, že jeho praktické provedení je pouze 

otázkou času. Již dnes se tomuto tématu věnují kosmické agentury i soukromé společnosti, 

jejichž cílem je kromě výzkumu také využívání kosmických zdrojů k ekonomickému 

prospěchu.100 Přírodní zdroje na nebeských tělesech totiž mohou obsahovat drahé kovy jako 

zlato, platinu a palladium, které jsou na Zemi velmi vzácné, ale také vodu, jejíž přítomnost na 

nebeských tělesech by byla velmi významná jak pro její funkci základní složky živých 

organismů101 a nezbytné podmínky pro jejich přežití, tak pro její složení z prvků vodíku a 

kyslíku, které se využívají pro výrobu paliva kosmických lodí102 a v neposlední řadě také pro 

její schopnost radiačního stínění a její využitelnost pro ukládání energie103. Zejména voda by 

tak byla využitelná ve všech fázích získávání přírodních zdrojů na nebeských tělesech: byla by 

těžena a dovážena na Zemi za účelem ekonomického zisku, byla by využívána na místě jako 

součást systému životní podpory lidských posádek a také by byla zpracovávána na palivo 

kosmických lodí dovážejících produkty z kosmických zdrojů z nebeských těles zpátky na Zemi. 

Vzhledem k tomu, že Kosmická smlouva se právním režimem přírodních zdrojů na 

nebeských tělesech explicitně nezabývá, vyvstává otázka, zda získávání a následné využívání 

a případná komercializace surovin z kosmických zdrojů je v rozporu či v souladu 

s mezinárodním právem. Tuto problematiku se některé státy snaží řešit na úrovni svých 

národních legislativ a v současné době můžeme také pozorovat první případ mezinárodní 

dohody věnující se tomuto tématu.104 Aby byla v takových právních předpisech, mezinárodních 

                                                           
100 Jako příklad mohou posloužit dvě v současnosti asi nejznámější společnosti, Blue Origin a SpaceX. Jejich vlastníky 

jsou američtí miliardáři Jeff Bezos, respektive Elon Musk. Cílem obou společností je podstatně snížit náklady na 

vynesení rakety na oběžnou dráhu a tím přiblížit zdroje na Měsíci, Marsu a na asteroidech lidskému využití. 

101 Zajímavostí týkající se živých organismů v kosmickém prostoru je 14. září 2020 oznámený objev molekuly fosfanu 

v oblacích Venuše. Tento plyn na Zemi vzniká především průmyslovou činností nebo činností mikroorganismů, které 

žijí v prostředí bez kyslíku. Otázka, zda je tento plyn v atmosféře Venuše biologického původu, zaujala jak širokou 

veřejnost, tak kosmické agentury. NASA i ruská kosmická agentura Roskosmos oznámily plány na mise k Venuši, které 

by se odpovědí na tuto otázku měly zabývat. Viz též: https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3184902-venuse-se-stala-pres-

noc-lakavym-cilem-rusko-ji-chce-nyni-zkoumat-samo-bez-spoluprace-s; https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3185820-

nasa-chce-hledat-zivot-na-venusi-sama-zvazuje-vyslani-roboticke-sondy. 

102 How Close Are We to Mining in Space? In: Yotube [online]. 14. srpna 2019 [cit. 2020-07-11]. 
Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=d44TQRewClc. 

103 SPUDIS, Paul. Lunar Resources: Unlocking the Space Frontier. Ad Astra [online]. 2011, 23(2). [cit. 2020-09-24]. 

Dostupné na: https://space.nss.org/lunar-resources-unlocking-the-space-frontier/. 

104 Viz níže: Bod 3.3.1.3. Artemis Accords. 

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3184902-venuse-se-stala-pres-noc-lakavym-cilem-rusko-ji-chce-nyni-zkoumat-samo-bez-spoluprace-s
https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3184902-venuse-se-stala-pres-noc-lakavym-cilem-rusko-ji-chce-nyni-zkoumat-samo-bez-spoluprace-s
https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3185820-nasa-chce-hledat-zivot-na-venusi-sama-zvazuje-vyslani-roboticke-sondy
https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3185820-nasa-chce-hledat-zivot-na-venusi-sama-zvazuje-vyslani-roboticke-sondy
https://www.youtube.com/watch?v=d44TQRewClc
https://space.nss.org/lunar-resources-unlocking-the-space-frontier/
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dohodách a případném mezinárodním rámci obsažena srovnatelná úprava základních zásad a 

aby se jimi bylo věnováno obdobným institutům, došlo k přijetí Zásad dlouhodobé udržitelnosti 

v kosmickém prostoru a k vydání Building Blocks for the Development of an International 

Framework for the Governance of Space Resource Activities. 

 

3.1. Zásady dlouhodobé udržitelnosti v kosmickém prostoru 

V červnu roku 2019 přijal COPUOS dokument s názvem Zásady dlouhodobé 

udržitelnosti v kosmickém prostoru105, ve kterém předkládal doporučení týkající se politiky 

a regulačního rámce pro kosmické aktivity. Vzhledem k nezávaznosti tohoto dokumentu 

COPUOS rovněž vyzval státy a mezinárodní mezivládní organizace, aby dobrovolně přijaly 

opatření, která zajistí implementaci těchto doporučení.106 

Tento dokument byl součástí každoroční Zprávy COPUOS, ve které byl vyjádřen 

poznatek několika delegací, že nové právní otázky, vyvstávající z pokračujícího rozvoje vědy 

a technologií, jako jsou ty týkající se využívání kosmických zdrojů, by měly být řešeny na 

základě vícestranných jednání.107 Ve zprávě byla také popsána výměna názorů jednotlivých 

delegací na potenciální právní modely pro činnosti spočívající ve výzkumu, získávání 

a využívání kosmických zdrojů. Jedna z delegací tvrdila, že přestože v současnosti není 

technologicky uskutečnitelné věnovat se aktivitám v oblasti kosmických zdrojů, skutečnost, že 

některé státy se již těmito otázkami zabývají ve svých národních legislativách vyžaduje, aby 

byla tato záležitost řešena mnohostranně s cílem vyvinout mezinárodní právní rámec, v jehož 

mezích by tyto činnosti mohly být prováděny. Rovněž zazněl názor, že aktivity v oblasti 

kosmických zdrojů by měly být prováděny na základě zásad udržitelného využívání přírodních 

zdrojů a zabránění škodlivé kontaminaci a měly by být koordinovány na mezinárodní úrovni 

s cílem zabránit konkurenčním zájmům a minimalizovat konflikty. Dále zazněl názor, že 

subjekty zapojené do aktivit v oblasti kosmických zdrojů by měly spolupracovat, aby se 

budoucí činnosti mohly vyvíjet vhodným a praktickým způsobem a ve shodě s mezinárodním 

                                                           
105 Zásady dlouhodobé udržitelnosti činností v kosmickém prostoru Výboru pro mírové využívání kosmického 

prostoru, Guidelines for the Long-term Sustainability of Outer Space Activities of the Committee on the Peaceful Uses 

of Outer Space, datum vydání 20. srpna 2019, Report of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space A/74/20. 

106 United Nations Office for Outer Space Affairs. Long-term Sustainability of Outer Space Activities [online]. 

[cit. 2020-10-25]. Dostupné na: https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/topics/long-term-sustainability-of-outer-

space-activities.html. 

107 Commitee on the Peaceful Uses of Outer Space. Report of the Commitee on the Peaceful Uses of Outer Space 
A/74/20 [online]. 3. července 2019 [cit. 2020-10-25]. Dostupné na: 

https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2019/a/a7420_0_html/V1906077.pdf. s. 26. 
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právem. Vzhledem k rostoucímu zájmu a poptávce po vývoji těchto aktivit by neměl ve vývoji 

zaostávat ani právní rámec a regulace těchto činností. Několik delegací vyjádřilo přesvědčení, 

že by měla být vytvořena pracovní skupina, která by se těmito otázkami zabývala a která by 

postupně formovala návrh mezinárodních pravidel upravujících všechny aktivity v oblasti 

kosmických zdrojů v souladu s právním rámcem a zásadami stanovenými ve stávajících 

smlouvách kosmického práva. Podle jedné delegace by se taková pracovní skupina měla 

zabývat přípravou článků mezinárodní smlouvy, která by stanovila závazný a komplexní 

mezinárodní právní rámec pro výzkum a využívání kosmických zdrojů.108 

 

3.2. Building Blocks for the Development of an International Framework for 

the Governance of Space Resource Activities 

V prosinci 2014 svolal Haagský institut pro globální spravedlnost diskuzi o správě 

kosmických zdrojů, ke které byli přizváni vědci, představitelé průmyslu, diplomaté, politici 

i právníci. Diskuze poukazovala jak na chybějící shodu na legálnosti využívání přírodních 

zdrojů z asteroidů, Měsíce a jiných nebeských těles v souladu s mezinárodními smlouvami, tak 

na neexistenci dohody ohledně požadované struktury, kterou by se takové aktivity měly řídit.109 

V návaznosti na tuto diskuzi byla vytvořena Haagská mezinárodní pracovní skupina pro správu 

kosmických zdrojů (dále jen „Haagská pracovní skupina“)110, které bylo dáno za cíl posuzovat 

potřebu regulační struktury pro činnosti v oblasti kosmických zdrojů a následně připravit 

dokument představující základní použitelné prvky této struktury. V případě vzniku takové 

potřeby měla Haagská pracovní skupina podporovat a vést státy k jednání o mezinárodní 

dohodě nebo právně nezávazném dokumentu. 111  Vzhledem k tomu, že dochází k vývoji 

činností, jejichž předmětem je využívání kosmických zdrojů, a s ohledem na neexistenci 

                                                           
108 Commitee on the Peaceful Uses of Outer Space. Report of the Commitee on the Peaceful Uses of Outer Space 
A/74/20 [online]. 3. července 2019 [cit. 2020-10-25]. Dostupné na: 

https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2019/a/a7420_0_html/V1906077.pdf. s. 32–34. 

109 The Hague Institute for Global Justice. The Hague Roundtable on the Governance of Space Mineral Resources 

[online]. [cit. 2020-07-08]. Dostupné na: http://www.thehagueinstituteforglobaljustice.org/events/the-hague-

roundtable-on-the-governance-of-space-mineral-resources/. 

110 Haagská pracovní skupina je tvořena členy a pozorovateli a je pořádána konsorciem organizací ze všech kontinentů, 

jehož hlavním společníkem je Institut leteckého a kosmického práva Univerzity v Leidenu. Česká republika je mezi 

členy zastoupena delegátem Ministerstva dopravy a mezi pozorovateli zástupcem Univerzity Karlovy. 

111 United Nations Office for Outer Space Affairs. The Hague Space Resources Governance Working Group [online]. 

[cit. 2020-07-08]. Dostupné na: 

https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2016/aac_105c_22016crp/aac_105c_22016crp_17_0_html/AC1

05_C2_2016_CRP17E.pdf. 
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jasného rámce, který by tyto činnosti řídil, vyvstává zde potřeba přezkumu předkládaných 

koncepcí, aby byl zajištěn soulad s mezinárodními smlouvami v oblasti kosmických zdrojů. 

Takové koncepce musí umožňovat, podporovat a koordinovat využívání kosmických zdrojů 

a musí být přijatelné pro země s kosmickým programem i pro ostatní zúčastněné státy.112 

Za účelem reagovat na tyto požadavky a v souladu se svým vytyčeným cílem vydala v listopadu 

2019 Haagská pracovní skupina dokument Building Blocks for the Development of an 

International Framework for the Governance of Space Resource Activities113 (Základní zásady 

pro rozvoj mezinárodního rámce pro řízení aktivit v oblasti kosmických zdrojů; dále jen 

„Building Blocks“). Building Blocks představují ve dvaceti bodech základní témata, která by 

měla být východisky pro mezinárodní diskuzi o případném vývoji mezinárodního rámce 

řídícího aktivity zaměřené na využívání kosmických zdrojů. Vypracováním tohoto dokumentu 

Haagská pracovní skupina zamýšlela přispět k národním, regionálním i světovým snahám 

o správu aktivit v oblasti kosmických zdrojů. 

Building Blocks konstatují, že mezinárodní rámec by měl vytvořit prostředí 

umožňující provádění aktivit týkajících se kosmických zdrojů, ve kterém bude brán zřetel na 

zájmy a prospěch všech států a celého lidstva. Tento mezinárodní rámec by se měl zaměřit na 

státy i mezinárodní organizace a mohl by rovněž obsahovat regulaci jednání států, 

mezinárodních organizací i nevládních subjektů. Mezinárodní rámec by měl být koncipován 

tak, aby byl v souladu s principem přizpůsobivé správy, a to tím způsobem, že by postupně 

upravoval aktivity, které by se stávaly možnými, a tím přispíval k udržitelnému vývoji aktivit 

a k udržitelnému, účinnému a bezpečnému využívání kosmických zdrojů, a aby poskytoval 

právní jistotu a předvídatelnost pro subjekty takové aktivity provádějící. Mezinárodní rámec by 

rovněž měl ustanovit využívání kosmických zdrojů pouze pro mírové účely a ve prospěch a 

v zájmu všech zemí a celého lidstva, bez ohledu na úroveň jejich hospodářského nebo 

vědeckého vývoje. Dále by měl zajistit mezinárodní odpovědnost států za aktivity týkající se 

kosmických zdrojů prováděné vládními i nevládními subjekty a že budou takové aktivity 

                                                           
112 International Institute of Air and Space Law, Leiden University. The Hague International Space Resources 

Governance Working Group [online]. [cit. 2020-07-08]. Dostupné na: 

https://www.universiteitleiden.nl/en/law/institute-of-public-law/institute-of-air-space-law/the-hague-space-resources-

governance-working-group - sponsors. 

113 The Hague International Space Resources Governance Working Group. Building Blocks for the Development of an 

International Framework on Space Resource Activities. [online]. 2019. Dostupné na: 
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prováděny v souladu s tímto mezinárodním rámcem. Aktivity prováděné nevládními subjekty 

mají být podmíněny předchozím povolením a soustavnou kontrolou příslušného státu.114 

 

3.2.1. Přednostní právo 

Vzhledem k tomu, že mezinárodní právo neumožňuje státům přivlastnit si kosmický 

prostor a nebeská tělesa prohlášením suverenity, užíváním, okupací nebo jakýmkoli jiným 

způsobem, Building Blocks doporučují, aby mezinárodní rámec umožňoval nabývání 

přednostních práv subjekty k vyhledání a získání kosmických zdrojů, a to na maximální 

určenou dobu a na maximální určené ploše, na základě registrace subjektů v mezinárodním 

registru. Mezinárodní rámec by měl rovněž zajistit mezinárodní uznání takových práv. Nabytí, 

doba a místo výkonu přednostního práva by měly být určeny na základě zvláštních okolností 

navrhované aktivity týkající se kosmických zdrojů.115 Přednostní práva by měla být subjekty 

registrována a rovněž by jimi měly být dopředu oznámeny zamýšlené aktivity a s nimi spojená 

bezpečnostní opatření. Subjekty by také měly oznámit ukončení takových aktivit, společně 

s prohlášením o stavu oblasti, ve které byly aktivity prováděny, a o přítomnosti jakýchkoli 

kosmických objektů či produktů nebo jejich částí.116 Systém přednostních práv je důležitý pro 

ochranu úsilí a investic subjektů při vyhledávání kosmických zdrojů a uskutečňování 

souvisejících aktivit a pro koordinaci přístupu ke kosmickým zdrojům. 117  Při posuzování 

legálnosti takového systému přednostních práv lze odkázat na článek 1 Kosmické smlouvy, 

článek 11 Dohody o Měsíci a rezoluci RES 1721 (XVI) Valného shromáždění Organizace 

spojených národů, které souhlasně stanoví, že kosmický prostor i nebeská tělesa jsou volné pro 

výzkum a využívání všemi státy v souladu s mezinárodním právem. 

Mezinárodní rámec by měl také ustanovit vznik a zajišťování veřejně přístupného 

mezinárodního registru pro registraci přednostních práv subjektů k vyhledání a získání 

kosmických zdrojů. Rovněž by měl dát vzniknout mezinárodní databázi, ve které by byla 

zveřejňována oznámení subjektů o plánovaných aktivitách v oblasti kosmických zdrojů, včetně 

                                                           
114 The Hague International Space Resources Governance Working Group. Building Blocks for the Development of an 

International Framework on Space Resource Activities. [online]. 2019 [cit. 2020-07-09]. Dostupné na: 

https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-publiekrecht/lucht--en-
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115 Tamtéž. Bod 7. 
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117 BITTENCOURT, Olavo et al. Building Blocks for the Development of an International Framework for the 
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příslušných bezpečnostních opatření, a oznámení o ukončení takových aktivit. Monitorování a 

kontrola dodržování mezinárodního rámce, stejně jako spravování mezinárodního registru a 

mezinárodní databáze, by mělo příslušet mezinárodnímu orgánu, jehož vznik či ustanovení by 

měl mezinárodní rámec rovněž zajistit.118 

 

3.2.2. Právo ke zdrojům 

Mezinárodní rámec by podle Building Blocks měl zabezpečit legální možnost nabytí 

práv ke kosmickým zdrojům prostřednictvím vnitrostátní legislativy, dvoustranných či 

vícestranných mezinárodních dohod. Takové právo by umožňovalo získávat z kosmických 

zdrojů suroviny a látky, a z těch zase další produkty.119 Aby byla zajištěna právní jistota 

subjektů a jejich ochota investovat do aktivit v oblasti kosmických zdrojů, mělo by nabývání 

těchto práv být na základě mezinárodního rámce státy vzájemně uznáváno. Bod 8, který 

navrhuje toto řešení, doznal při svém vývoji značných změn. Původně se v něm hovořilo o 

nabývání mezinárodně uznávaných vlastnických práv, což bylo změněno do podoby současné 

terminologie. K této změně došlo z důvodu, že Haagská pracovní skupina se domnívala, že není 

v její kompetenci, aby určovala, jaký má být právní obsah práv, která budou udělována ke 

kosmickým zdrojům. Haagská pracovní skupina rovněž uvažovala, zda by práva ke zdrojům 

měla být evidována v mezinárodním registru, nebo recipročně akceptována na základě 

vzájemného uznávání. Nakonec se rozhodla pro druhou z variant jako pro jednodušší 

a efektivnější nástroj spolupráce. Ve třetím odstavci Bodu 8 bylo rovněž zaměněno původní 

prohlášení, podporující zákonnost plného využití nebeského tělesa, za odkaz na zásadu zákazu 

přivlastnění kosmického prostoru včetně nebeských těles, vyjádřenou v článku 2 Kosmické 

smlouvy.120  

                                                           
118 The Hague International Space Resources Governance Working Group. Building Blocks for the Development of an 

International Framework on Space Resource Activities. [online]. 2019 [cit. 2020-07-09]. Dostupné na: 

https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-publiekrecht/lucht--en-
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120 BITTENCOURT, Olavo et al. Building Blocks for the Development of an International Framework for the 
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3.2.3. Sdílení prospěchu z využívání kosmických zdrojů 

Vzhledem k tomu, že výzkum a využívání kosmického prostoru by měly být 

prováděny ku prospěchu a v zájmu všech států a celého lidstva, měl by podle Building Blocks 

mezinárodní rámec zaručit, že státy a mezinárodní organizace, odpovědné za aktivity v oblasti 

kosmických zdrojů, zajistí sdílení prospěchu z nich prostřednictvím podpory účasti všech států 

na aktivitách týkajících se kosmických zdrojů, zejména států rozvojových. Mezinárodní rámec 

by neměl vyžadovat povinné sdílení finančních výhod. Subjekty provádějící tyto aktivity by 

však měly být ke sdílení prospěchu povzbuzovány.121 Státy a mezinárodní organizace by při 

provádění aktivit v oblasti kosmických zdrojů rovněž měly brát ohled na příslušné zájmy všech 

států a celého lidstva.122 

Building Blocks rovněž předpokládají vznik nástroje pro sledování implementace 

mezinárodního rámce, například na základě oznámení států a mezinárodních organizací. 

Tento nástroj by měl také sloužit ke kontrole a dalšímu vývoji mezinárodního rámce v souladu 

s principem přizpůsobivé správy.123 Bod 20 nepředkládá návrh na konkrétní podobu takového 

nástroje, pouze zdůrazňuje jeho důležitost pro uskutečňování kosmických aktivit.124 

 

3.2.4. Předběžná kontrola rozhodnutí o provedení aktivity 

Podle Bodu 11 by měly státy a mezinárodní organizace předem přezkoumat každé 

rozhodnutí směřující k aktivitám v oblasti kosmických zdrojů, čímž má být předcházeno 

škodlivým dopadům těchto aktivit. Náležitý postup takové kontroly by měl být ustanoven 

mezinárodním rámcem, aby bylo zaručeno, že tyto aktivity budou prováděny bezpečně. 

Požadavek předcházejících kontrol je vázán na článek 6 Kosmické smlouvy, podle kterého jsou 

státy odpovědné za národní aktivity prováděné v kosmickém prostoru, ať již jsou 

uskutečňovány vládními organizacemi nebo nevládní institucemi.125  
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3.3. Postoj států k aktivitám v oblasti kosmických zdrojů 

Některé státy se rozhodly využít neexistence konkrétní mezinárodní úpravy aktivit 

v oblasti kosmických zdrojů a upravit tuto problematiku vlastními vnitrostátními předpisy. 

V této kapitole budou představena stanoviska Spojených států amerických, Ruské federace, 

Čínské lidové republiky, Indické republiky a Lucemburského velkovévodství k problematice 

získávání a využívání kosmických zdrojů, případně jejich národní legislativa upravující tuto 

oblast. První čtyři státy jsou vzhledem ke svým úspěchům a budoucím plánům v oblasti 

kosmických aktivit považovány za kosmické velmoci, jejichž postoj k této problematice bude 

v budoucnosti pravděpodobně velmi zásadní. Lucemburskému velkovévodství je věnována 

podkapitola zejména z důvodu progresivity jeho zákonodárství a pro velmi rozsáhlou skupinu 

mezinárodních partnerů, se kterými v této oblasti navázalo spolupráci. Pro srovnání je také 

uvedeno postavení České republiky k otázce kosmických zdrojů a přístup Evropské kosmické 

agentury a Evropské unie. 

 

3.3.1. Spojené státy americké 

Spojené státy americké ke konci roku 2015 přijaly zákon U.S. Commercial Space 

Launch Competitiveness Act 126  (zákon o konkurenceschopnosti komerčních aktivit 

v kosmickém prostoru; dále jen „The Space Act“), který ve svých čtyřech částech novelizoval 

americké kosmické právo, zejména pak jeho část týkající se komerčního využívání kosmického 

prostoru, s cílem podpořit průmysl v oblasti výzkumu a využívání kosmických zdrojů. 

První část The Space Act upravuje zákon Spojených států amerických Commercial 

Space Launch Act127 z roku 1984, který byl přijat za účelem usnadnění soukromého podnikání 

v oblasti komercionalizace kosmických aktivit a technologií.128 První část The Space Act se 

zaměřuje na změny metodiky pro stanovení limitu odpovědnosti třetích stran pro nabyvatele 

licence, dále upravuje podmínky účasti takzvaných vládních astronautů na zprostředkovaných 

letech, podmínky užívání Mezinárodní vesmírné stanice, a novelizuje zapojení jednotlivých 

                                                           
126 Zákon Spojených států amerických, U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act, Public Law 114-90, 
ze dne 25. listopadu 2015. 

127 Zákon Spojených států amerických, Commercial Space Launch Competitiveness Act, Public Law 98-575, 
ze dne 30. října 1984. 

128 GOUYON MATIGNON, Louis de. The Commercial Space Launch Act of 1984. In: Space Legal Issues [online]. 

3. června 2019. [cit. 2020-09-26]. Dostupné na: https://www.spacelegalissues.com/the-commercial-space-launch-act-

of-1984/. 

https://www.spacelegalissues.com/the-commercial-space-launch-act-of-1984/
https://www.spacelegalissues.com/the-commercial-space-launch-act-of-1984/
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států Spojených států amerických do sektoru komerčních startovacích raket a budoucích 

vládních systémů.129 

Čtvrtá část The Space Act s názvem Space Resource Exploration and Utilization 

(Výzkum a využívání kosmických zdrojů) přinesla nejvýznamnější změny. Kromě definování 

kosmického zdroje a zdroje z asteroidu130 také výslovně umožňuje občanům Spojených států 

amerických131 věnovat se komerčnímu průzkumu a využívání kosmických zdrojů. 

 

3.3.1.1. Právo ke zdrojům 

Ve čtvrté části The Space Act se stanoví, že „občan Spojených států amerických, 

věnující se komerčnímu získávání zdroje z asteroidu nebo kosmického zdroje podle této 

kapitoly, má práva k jakémukoli získanému zdroji z asteroidu nebo kosmickému zdroji, včetně 

práva držet, vlastnit, přepravovat, užívat a prodat zdroj z asteroidu nebo kosmický zdroj, 

získaný v souladu s platnými právními předpisy, včetně mezinárodních závazků Spojených států 

amerických.“132 Z tohoto ustanovení vyplývá, že taková práva jsou uznávána jen v rozsahu 

jurisdikce Spojených států amerických, tedy na území nebo před soudy Spojených států 

amerických.133 Zmíněné mezinárodní závazky Spojených států amerických odkazují na článek 

2 Kosmické smlouvy. The Space Act dále i výslovně zmiňuje, že „přijetím tohoto zákona 

Spojené státy americké neuplatňují svrchovanost nebo svrchovaná či výlučná práva nebo 

jurisdikci či vlastnictví nad žádným nebeským tělesem.“134 

Na otázku, zda zákaz přivlastnění kosmického prostoru a nebeských těles, který je 

vyjádřený v článku 2 Kosmické smlouvy, znamená zákaz přivlastnění konkrétních zdrojů nebo 

                                                           
129 DUNK, Frans von der. The US Space Launch Competitiveness Act of 2015. In: JURIST [online]. 

30. listopadu 2015. [cit. 2020-09-26]. Dostupné na: https://www.jurist.org/commentary/2015/11/frans-vonderdunk-

space-launch/. 

130 Kosmický zdroj je pro účely The Space Act definován jako „abiotický zdroj in situ v kosmickém prostoru, včetně 

vody a nerostů“. Zdrojem z asteroidu se rozumí „kosmický zdroj nacházející se na jediném asteroidu nebo uvnitř něj“. 

131 Za občana Spojených států amerických je pro účely tohoto zákona považována a) fyzická osoba, která je občanem 

Spojených států amerických; b) právnická osoba vzniklá nebo existující podle práva Spojených států amerických; 

c) právnická osoba vzniklá nebo existující podle práva jiného státu, jestliže její většinový podíl je držen fyzickou nebo 

právnickou osobou podle a) nebo b). 

132 § 51303 zákona Spojených států amerických, U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act, 
Public Law 114-90, ze dne 25. listopadu 2015. 

133 DUNK, Frans von der. The US Space Launch Competitiveness Act of 2015. In: JURIST [online]. 

30. listopadu 2015. [cit. 2020-09-28]. Dostupné na: https://www.jurist.org/commentary/2015/11/frans-vonderdunk-

space-launch/. 

134 Sekce 403 zákona Spojených států amerických, U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act, 
Public Law 114-90, ze dne 25. listopadu 2015. 

https://www.jurist.org/commentary/2015/11/frans-vonderdunk-space-launch/
https://www.jurist.org/commentary/2015/11/frans-vonderdunk-space-launch/
https://www.jurist.org/commentary/2015/11/frans-vonderdunk-space-launch/
https://www.jurist.org/commentary/2015/11/frans-vonderdunk-space-launch/
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i jejich komerčního využívání, odpovídá F. Dunk ve prospěch úpravy The Space Act. Podle 

F. Dunka je východiskem přístupu ke kosmickému prostoru obecná svoboda, kterou lze omezit 

pouze mezinárodním konsensem, a výslovný zákaz komerčního využívání kosmického 

prostoru neexistuje. Jedinou podmínkou Kosmické smlouvy v tomto směru je požadavek 

vyjádřený v článku 6, podle kterého státy nesou mezinárodní odpovědnost za národní činnosti, 

bez ohledu na to, zda ji vykonávají vládní organizace nebo nevládní instituce. Činnost těchto 

nevládních institucí je povolována a kontrolována příslušným státem. Podle F. Dunka tak 

Spojené státy americké přijetím The Space Act postupují v souladu s článkem 6 Kosmické 

smlouvy, jelikož jím stanoví právní rámec pro komerční aktivity uskutečňované v kosmickém 

prostoru a na nebeských tělesech. F. Dunk v přijetí The Space Act rovněž spatřuje výzvu 

Spojených států amerických mezinárodnímu společenství ke společné práci na vývoji 

mezinárodního režimu, který by tuto oblast upravoval.135 

 

3.3.1.2. Výkonné nařízení vybízející k mezinárodní podpoře získávání a využívání 

kosmických zdrojů 

Prezident Spojených států amerických vydal 6. dubna 2020 výkonné nařízení136 , 

ve kterém charakterizuje politiku Spojených států amerických týkající se komercionalizace 

kosmického prostoru. Ve výkonném nařízení je prezentován názor Spojených států amerických 

na kosmický prostor, který jimi není považován za global commons137, a na účast na komerčním 

výzkumu, získávání a využívání zdrojů v kosmickém prostoru, ke které by měl mít právo každý 

občan Spojených států amerických. Z těchto důvodů je ve výkonném nařízení obsažena výzva 

Spojených států amerických k mezinárodní podpoře pro veřejné a soukromé získávání a 

využívání kosmických zdrojů, v souladu s platným právem. Za tímto účelem pověřil prezident 

                                                           
135 DUNK, Frans von der. The US Space Launch Competitiveness Act of 2015. In: JURIST [online]. 

30. listopadu 2015. [cit. 2020-09-28]. Dostupné na: https://www.jurist.org/commentary/2015/11/frans-vonderdunk-

space-launch/. 

136 Výkonné nařízení prezidenta Spojených států amerických, Executive Order on Encouraging International Support 

for the Recovery and Use of Space Resources, E.O. 13914, ze dne 6. dubna 2020. 

137 Mezi Global Commons, které jsou tradičně vymezovány jako ty části světa, jež nespadají do jurisdikce žádného státu 

a ke kterým mají všechny státy přístup, patří podle Geralda Stanga, spolupracovníka Ústavu Evropské unie pro studium 

bezpečnosti, volné moře, vzdušný prostor, kosmický prostor a kyberprostor. 

Viz též: https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Brief_17.pdf. 
Podle společné Tematické úvahy Úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva, Úřadu Vysokého komisaře OSN 

pro nejméně rozvinuté země, Útvaru OSN pro hospodářské a sociální záležitosti, Programu OSN pro životní prostřední 

a Populačního fondu OSN patří mezi Global Commons volné moře, vzdušný prostor, kosmický prostor a Antarktida, 

které se jako oblasti zdrojů řídí zásadou common heritage of mankind. Viz též: 

https://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/thinkpieces/24_thinkpiece_global_governance.pdf. 

https://www.jurist.org/commentary/2015/11/frans-vonderdunk-space-launch/
https://www.jurist.org/commentary/2015/11/frans-vonderdunk-space-launch/
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Brief_17.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/thinkpieces/24_thinkpiece_global_governance.pdf
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ministra zahraničí, aby usiloval o sjednávání společných prohlášení, dvoustranných a 

vícestranných dohod s dalšími státy, týkajících se bezpečného a udržitelného získávání a 

využívání kosmických zdrojů. Dále výkonné nařízení obsahuje odmítnutí Dohody o Měsíci, 

kterou Spojené státy americké nepovažují ani za součást mezinárodního obyčejového práva, 

s odůvodněním, že není účinným či nezbytným nástrojem pro podporu komerční účasti 

v dlouhodobém výzkumu a využívání nebeských těles.138 

Zásadní rozdíl mezi úpravou The Space Act a výkonným nařízením vybízejícím 

k mezinárodní podpoře získávání a využívání kosmických zdrojů spočívá v dikci těchto dvou 

předpisů. Zatímco The Space Act uznává práva občanů Spojených států amerických 

k získaným kosmickým zdrojům a hovoří o podpoře soukromého sektoru v aktivitách 

v kosmickém prostoru, výkonné nařízení již hovoří o podpoře veřejného i soukromého 

získávání a využívání kosmických zdrojů. 

 

3.3.1.3. Artemis Accords 

10. září 2020 vydala NASA výzvu soukromým společnostem k předložení nabídek na 

sběr kosmických zdrojů, práva k nimž by následně byla za úplatu převedena na NASA. Podle 

ředitele NASA Jima Bridenstinea je důvodem tohoto kroku snaha dokázat, že je taková aktivita 

možná a že je na čase, aby byl dán základ regulační jistotě při získávání kosmických zdrojů a 

obchodování s nimi.139 Tato výzva nebyla určena pouze soukromým společnostem sídlícím ve 

Spojených státech amerických, ale všem soukromým společnostem z celého světa, které jsou 

schopny získat mezi padesáti a pěti sty gramy měsíčního regolitu do roku 2024 a následně 

převést vlastnická práva k těmto zdrojům na NASA. 3. prosince 2020 pak NASA oznámila 

výběr čtyř společností, se kterými uzavřela smlouvu na získání a dopravu měsíčních přírodních 

zdrojů a následné převedení práv k nim na NASA.140 

Takové výzvy plánuje NASA v budoucnu opakovat. Jejich hlavním účelem je podnítit 

a standardizovat získávání a prodej měsíčního materiálu. J. Bridenstine uvedl, že NASA chce 

dokázat, že kosmické zdroje mohou být obchodovány jak mezi společnostmi a fyzickými 

                                                           
138 Sekce 1, 2 a 3 výkonného nařízení prezidenta Spojených států amerických, Executive Order on Encouraging 

International Support for the Recovery and Use of Space Resources, E.O. 13914, ze dne 6. dubna 2020. 

139 WALL, Mike. NASA wants to buy moon dirt from private companies. In: Space [online]. 10. září 2020 [cit. 2020-

10-16]. Dostupné na: https://www.space.com/nasa-buy-moon-dirt-private-companies.html. 

140 National Aeronautics and Space Administration. NASA Selects Companies to Collect Lunar Resources for Artemis 

Demonstrations [online]. 3. prosince 2020 [2020-12-05]. Dostupné na: https://www.nasa.gov/press-release/nasa-

selects-companies-to-collect-lunar-resources-for-artemis-demonstrations. 

https://www.space.com/nasa-buy-moon-dirt-private-companies.html
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-selects-companies-to-collect-lunar-resources-for-artemis-demonstrations
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-selects-companies-to-collect-lunar-resources-for-artemis-demonstrations
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osobami, tak mezi státy navzájem. Podle M. Golda jsou kosmické zdroje palivem, které bude 

Spojené státy americké a celé lidstvo pohánět ke hvězdám.141 

Tato spolupráce se soukromými společnostmi je jedním z kroků na cestě k dlouhodobé 

a udržitelné lidské přítomnosti na Měsíci, což je cílem programu Artemis142. Za tímto účelem 

vydala NASA v květnu roku 2020 dokument s názvem Artemis Accords, ve kterém stanoví 

zásady spolupráce při civilním průzkumu a využívání Měsíce, Marsu, komet a asteroidů pro 

mírové účely. 143  Podle J. Bridenstinea bude Artemis nejrozsáhlejší a nejrozmanitější 

mezinárodní program v historii lidského průzkumu kosmu a Artemis Accords jsou 

prostředkem, na jehož základě má vzniknout jednotná globální koalice, která tento program 

povede.144  Podepsání Artemis Accords a přistoupení k nim bude předpokladem pro účast 

kosmických agentur na programu Artemis. Účelem Artemis Accords má být vytvořit společnou 

vizi prostřednictvím souboru zásad, směrnic a příkladů nejlepší praxe, s cílem zlepšit správu 

civilního průzkumu a využívání kosmického prostoru, s úmyslem postupovat dále v programu 

Artemis. Artemis Accords představují politický závazek vůči v nich vyjádřeným zásadám, 

z nichž mnohé operativně provádějí povinnosti obsažené v Kosmické smlouvě. Kosmickým 

zdrojům se Artemis Accords věnují v sekci 10 čtyřmi články: 

1) Signatáři berou na vědomí, že využívání kosmických zdrojů může prospět lidstvu 

poskytováním kritické podpory pro bezpečný a udržitelný provoz. 

2) Signatáři zdůrazňují, že dobývání a využívání kosmických zdrojů, včetně jejich 

získávání z povrchu či podloží Měsíce, Marsu, komet nebo asteroidů, by mělo být 

prováděno způsobem, který je v souladu s Kosmickou smlouvou a který podporuje 

provádění bezpečných a udržitelných kosmických aktivit. Signatáři potvrzují, 

že dobývání kosmických zdrojů neznamená ve své podstatě přivlastnění ve smyslu 

článku 2 Kosmické smlouvy a že smlouvy a jiné právní nástroje, týkající se 

kosmických zdrojů, by měly být v souladu s Kosmickou smlouvou. 

                                                           
141 National Aeronautics and Space Administration. NASA Selects Companies to Collect Lunar Resources for Artemis 

Demonstrations [online]. 3. prosince 2020 [2020-12-05]. Dostupné na: https://www.nasa.gov/press-release/nasa-

selects-companies-to-collect-lunar-resources-for-artemis-demonstrations. 

142 Cílem kosmického programu Artemis je znovu přistát s lidskou posádkou na Měsíci a připravit následný výzkum 

Marsu. Artemis se od programu Apollo odlišuje zejména tím, že na něm s NASA spolupracují i další kosmické agentury 

a soukromé společnosti zabývající se výzkumem a využíváním kosmického prostoru. 

Viz též: https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/artemis_plan-20200921.pdf. 

143 National Aeronautics and Space Administration. Artemis Accords [online]. [cit. 2020-10-16]. Dostupné na: 

https://www.nasa.gov/specials/artemis-accords/img/Artemis-Accords_v7_print.pdf. 

144 STRICKLAND, Ashley. Eight nations sign NASA's Artemis Accords that guide cooperative exploration of the 

moon. In: CNN [online]. 14. října 2020 [cit. 2020-10-16]. Dostupné na: 

https://edition.cnn.com/2020/10/14/world/artemis-accords-nations-sign-nasa-scn-trnd/index.html. 

https://www.nasa.gov/press-release/nasa-selects-companies-to-collect-lunar-resources-for-artemis-demonstrations
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-selects-companies-to-collect-lunar-resources-for-artemis-demonstrations
https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/artemis_plan-20200921.pdf
https://www.nasa.gov/specials/artemis-accords/img/Artemis-Accords_v7_print.pdf
https://edition.cnn.com/2020/10/14/world/artemis-accords-nations-sign-nasa-scn-trnd/index.html
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3) Signatáři se zavazují informovat generálního tajemníka Organizace Spojených národů, 

jakož i veřejnost a mezinárodní vědeckou komunitu, o svých činnostech v oblasti 

dobývání kosmických zdrojů v souladu s Kosmickou smlouvou. 

4) Signatáři mají v úmyslu využít své zkušenosti v rámci těchto dohod k tomu, 

aby přispěli k mnohostrannému úsilí o další rozvoj mezinárodních postupů a pravidel, 

platných pro dobývání a využívání kosmických zdrojů, a to i prostřednictvím 

pokračujícího úsilí v COPUOUS. 

 

V prvním článku sekce 10 (podobně jako v sekci 1) je patrné prohlášení o prospěchu 

kosmických aktivit pro celé lidstvo, Artemis Accords však neodkazují na zásadu province of 

mankind, vyjádřenou v Kosmické smlouvě, ani na zásadu common heritage of mankind145, 

vyjádřenou v Dohodě o Měsíci, kterou navíc Spojené státy americké nepovažují za účinný či 

potřebný nástroj mezinárodního práva a odmítají, že by mohla být brána za součást 

mezinárodního obyčejového práva.146 

13. října 2020 se podepsáním Artemis Accords připojilo ke Spojeným státům 

americkým sedm zemí: Australské společenství, Italská republika, Japonsko, Kanada, 

Lucemburské velkovévodství, Spojené arabské emiráty a Spojené království Velké Británie a 

Severního Irska. 147  Evropská kosmická agentura se bezprostředně k Artemis Accords 

nepřipojila, nicméně Italská republika, Lucemburské velkovévodství a Spojené království 

Velké Británie a Severního Irska jsou členy ESA. ESA nadto zajišťuje pro NASA dodavatele 

servisních modulů pro kosmickou loď Orion, která má být součástí programu Artemis, a ředitel 

NASA na Mezinárodním astronautickém kongresu v říjnu 2020 přiznal, že NASA spoléhá na 

podporu Evropské kosmické agentury při provádění programu Artemis s tím, že ESA je pro 

tento program rozhodujícím partnerem. 

                                                           
145 V sekci 9 signatáři vyjadřují svůj úmysl zachovat „kosmické dědictví“ (v originále outer space heritage), které však 

podle nich zahrnuje historicky významná místa přistání člověka nebo robota, artefakty, kosmické lodě a další důkazy 

o činnosti na nebeských tělesech. Se zásadou common heritage of mankind tak toto ustanovení nijak nesouvisí. 

146 Výkonné nařízení prezidenta Spojených států amerických, Executive Order on Encouraging International Support 

for the Recovery and Use of Space Resources, E.O. 13914, ze dne 6. dubna 2020. 

147 Artemis Accords, Zásady spolupráce při civilním průzkumu a využívání Měsíce, Marsu, komet a asteroidů pro 

mírové účely, The Artemis Accords, Principles of Cooperation in the Civil Exploration and Use of the Moon, Mars, 

Comets, and Asteroids for Peaceful Purposes, datum sjednání 13. října 2020. Dostupné na: 

https://www.nasa.gov/specials/artemis-accords/img/Artemis-Accords-signed-13Oct2020.pdf. 

https://www.nasa.gov/specials/artemis-accords/img/Artemis-Accords-signed-13Oct2020.pdf
http://google.com/search?q=answer+to+life+the+universe+and+everything
http://google.com/search?q=answer+to+life+the+universe+and+everything
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Podle C. Johnsona 148  stojí za vydáním Artemis Accords snaha Spojených států 

dosáhnout dohody s dalšími státy, aniž by taková dohoda musela procházet standardním 

procesem přijímání mezinárodní smlouvy. C. Johnson tvrdí, že Spojené státy americké nechtějí 

zdlouhavě vyjednávat o něčem, co je v jejich zájmu, a proto vydaly tento dokument, ke kterému 

mohou ostatní státy přistupovat. 149  Podle generálního ředitele ruské kosmické agentury 

Roskosmos D. Rogozina je program Artemis na to, aby se k němu mohla připojit i Ruská 

federace, příliš zaměřený na zájmy Spojených států amerických.150 

Mezi státy, které se připojily k Artemis Accords, chybí mimo jiné Indická republika, 

Francouzská republika (oba tyto státy jsou signatáři Dohody o Měsíci) a Spolková republika 

Německo. Znatelná je také absence afrických a jihoamerických států. 

Byť podobný jev předvídal a navrhoval M. Gold 151 , tak podmínění účasti 

v kosmickém programu přistoupením ke dvoustranné či vícestranné dohodě, která určuje 

normy chování, je novinkou v oblasti mezinárodního kosmického práva.152 

 

3.3.2. Ruská federace 

V současné době legislativa Ruské federace neobsahuje úpravu otázky získávání a 

využívání kosmických zdrojů. Stanovisko Ruské federace lze seznat z komentáře Informačního 

a tiskového oddělení Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace, ve kterém bylo reagováno 

na výše zmíněné výkonné nařízení prezidenta Spojených států amerických ze dne 6. dubna 

2020. V tomto komentáři se vyjadřuje k současnému směřování politik států ve věci výzkumu 

a využívání kosmických zdrojů, které považuje za velmi rizikové pro mezinárodní spolupráci a 

porozumění, a to i v kosmickém prostoru. Ministerstvo zahraničních věcí připomíná všeobecně 

uznávané zásady a normy mezinárodního kosmického práva, kodifikované v Kosmické 
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právo rovněž vyučuje na Univerzitě v Georgetownu. Viz též: https://swfound.org/about-us/our-team/christopher-d-
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149 GRUSH, Loren. NASA announces international Artemis Accords to standardize how to explore the Moon. 

In: The Verge [online]. 15. května 2020 [cit. 2020-10-16]. Dostupné na: 
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150 KLUGER, Jeffrey. A New Space Pact Seeks to Ensure Peace and Prosperity on the Moon. In: Time [online]. 

14. října 2020 [cit. 2020-10-16]. Dostupné na: https://time.com/5899880/artemis-accords-moon-peace/. 
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In: The Conversation [online]. 19. října 2020 [cit. 2020-11-12]. Dostupné na: 
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smlouvě, která stanoví, že kosmický prostor včetně Měsíce a nebeských těles si jednotlivé státy 

nemohou přivlastnit. Dále pak tvrdí, že je naléhavě potřeba, aby mezinárodní společenství 

kolektivně usilovalo o zabránění tomu, aby se kosmický prostor a nebeská tělesa staly místem 

mezinárodních konfliktů. Z toho důvodu Ministerstvo zahraničních věcí zdůrazňuje zájem a 

ochotu Ruské federace vést praktickou a otevřenou diskuzi na toto téma, v souladu s normami 

a zásadami mezinárodního práva, a zároveň v rámci Organizace Spojných národů a 

COPUOS.153 Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitry Peskov uvedl, rovněž v reakci 

na výkonné nařízení prezidenta Spojených států amerických ze dne 6. dubna 2020, že jakékoli 

pokusy o privatizaci kosmického prostoru by byly nepřijatelné.154 V březnu roku 2019 ruská 

místopředsedkyně vlády Tatyana Golikova oznámila, že v lednu toho roku Ruská federace 

předložila Lucemburskému velkovévodství návrh dohody o spolupráci při výzkumu a 

využívání kosmického prostoru.155 K přímé spolupráci v oblasti využívání kosmických zdrojů 

návrh nesměřuje z důvodu chybějící mezinárodní úpravy i ruské národní legislativy v této 

oblasti.156 

Jak bylo zmíněno výše, Ruská federace se nepřipojila k Artemis Accords. Z těchto 

skutečností lze tedy usuzovat, že Ruská federace má k získávání a využívání kosmických zdrojů 

a ke komercializaci těchto aktivit spíše negativní postoj. 

 

3.3.3. Čínská lidová republika 

V roce 2003 se Čínská lidová republika stala třetí zemí, která úspěšně poslala člověka 

do kosmu a od té doby ve svém kosmickém programu postupuje velmi rychle kupředu. V roce 

2016 vyslala na oběžnou dráhu Země kosmickou loď bez lidské posádky Tiangong-2, která se 
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[online]. 7. dubna 2020 [cit. 2020-10-26]. Dostupné na: https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-
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má stát jedním z modulů budoucí čínské kosmické stanice.157 V roce 2021 by měl být na 

oběžnou dráhu Země vynesen základní modul této stanice a práce na ní by měly být dokončeny 

kolem roku 2022. Následně by měla fungovat asi 15 let.158 V lednu 2019 sonda Chang’e-4 jako 

první v historii přistála na odvrácené straně Měsíce.159  V prosinci 2020 sonda Chang’e-5, 

přistála na povrchu Měsíce, úspěšně odebrala vzorky regolitu a ty má následně dopravit zpátky 

na Zemi. Půjde o první vzorky měsíčního povrchu dopravené na Zemi po čtyřiceti čtyřech 

letech.160 Čínská lidová republika připravuje také kosmickou loď, která by vynesla lidskou 

posádku na Měsíc.161 K tomuto účelu vyvíjí novou nosnou raketu, kterou představila v září roku 

2020 na Čínské kosmické konferenci. Přestože tedy zatím Čínská lidová republika oficiálně 

nepředstavila program přistání člověka na Měsíci, je zřejmé, že takový plán má a chystá se ho 

v blízké budoucnosti začít naplňovat.162 

V prosinci roku 2017 zveřejnila Informační kancelář Státní rady Bílou knihu o 

čínských kosmických aktivitách v roce 2016. V tomto dokumentu jsou popisovány již 

uskutečněné úkoly a mise a představovány budoucí cíle. Součástí těch je vyslat sondu k Marsu, 

zkoumat možnosti transportu vzorků z Marsu zpátky na Zemi, výzkum asteroidů a planetárního 

systému Jupiteru. Rovněž je zmíněna snaha urychlit utváření právního systému zaměřeného na 

přijímání národní legislativy upravující kosmický průmysl. Přímo kosmické zdroje nebo jejich 

využívání Bílá kniha nezmiňuje, vyjadřuje však názor Čínské lidové republiky, že „všechny 

státy mají stejná práva na mírový výzkum a využívání kosmického prostoru včetně nebeských 

těles a že činnosti všech zemí v kosmickém prostoru by měly přínosem pro jejich ekonomický 

rozvoj, sociální pokrok a mír, bezpečnost, přežití a rozvoj lidstva. Mezinárodní spolupráce 

v kosmickém prostoru by měla dodržovat základní zásady vyjádřené v Kosmické smlouvě a 
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158 DAVID, Leonard. China selects 18 new astronauts in preparation for space station launch. In: Space [online]. 
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v Deklaraci o mezinárodní spolupráci při výzkumu a využívání kosmického prostoru pro blaho 

a v zájmu všech zemí, s přihlédnutím zejména k potřebám rozvojových zemí. Čínská lidová 

republika zastává názor, že mezinárodní výměny a spolupráce by měly být posíleny na základě 

rovnosti a vzájemného prospěchu, mírového využívání a inkluzivního rozvoje.“163 Čínská lidová 

republika se dále v Bílé knize zavazuje podporovat činnosti, týkající se využívání kosmického 

prostoru, v rámci Organizace spojených národů a také aktivity mezivládních a nevládních 

organizací, které podporují rozvoj kosmického průmyslu.164 

Na půdě Mezinárodního astronautického kongresu v Mexiku v roce 2016 při 

prezentaci konceptu kosmické solární elektrárny mluvil viceprezident Čínské akademie 

kosmických technologií Li Ming o možnosti výstavby této elektrárny při využívání kosmických 

zdrojů získaných z asteroidů, což by výrazně snížilo náklady na její vybudování.165 Li rovněž 

označil těžbu zdrojů na Měsíci a asteroidech za prioritu čínských plánů.166 

Čínská lidová republika se nepřidala k Artemis Accords, účast na programu Artemis 

jí ze strany Spojených států amerických nebyla nabídnuta. V roce 2011 Kongres Spojených 

států amerických zakázal NASA jakoukoli formu spolupráce s Čínskou lidovou republikou 

nebo společností, ve které by Čínská lidová republika vlastnila podíl.167 

Oficiální postoj k otázce, zda získávání a využívání kosmických zdrojů je či není 

v rozporu s článkem 2 Kosmické smlouvy, Čínská lidová republika zatím s mezinárodním 

společenstvím nesdílela. Vzhledem k jejím aktivitám a investicím v oblasti výzkumu a plánům 

budoucích misí lze však předpokládat, že se bude přiklánět k názoru, že řečené aktivity nejsou 

v rozporu s článkem 2 Kosmické smlouvy. Tuto domněnku podporuje i skutečnost, že v lednu 

roku 2018 podepsala Čínská národní kosmická agentura s Lucemburským velkovévodstvím 

Memorandum o porozumění, které poskytuje rámec mimo jiné pro spolupráci v oblasti 

                                                           
163 State Council of the People’s Republic of China. Full text of white paper on China’s space activities in 2016 

[online]. 28. prosince 2016 [cit. 2020-10-28]. Dostupné na: 
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ekonomických, právních, regulačních a technologických aspektů využívání kosmických 

zdrojů.168 

 

3.3.4. Indická republika 

Prvním a zatím posledním indickým astronautem se již v roce 1984, díky spolupráci 

Indické republiky a tehdejšího Svazu sovětských socialistických republik, stal Rakesh Sharma, 

který v kosmické lodi Sojuz T-11 absolvoval let k sovětské kosmické stanici Saljut-7.169 

Indické kosmické lodě zatím na svých palubách lidskou posádku nenesly. To by se však mělo 

změnit v roce 2022, kdy má Indická republika v úmyslu uctít sedmdesáté páté výročí vyhlášení 

nezávislosti tím, že se stane čtvrtou zemí, která úspěšně pošle člověka do kosmu.170 Kosmická 

loď Gaganyaan (jejíž možná budoucí posádka v současnosti podstupuje výcvik v ruském 

Středisku přípravy kosmonautů J. A. Gagarina 171 ) je součástí stejnojmenného programu, 

který je prvním článkem indického plánu na vybudování vlastní kosmické stanice.172 

Indická kosmická agentura svými úspěšnými misemi bez posádky k Měsíci a k Marsu, 

plánovanými budoucími misemi s lidskou posádkou a dalšími programy ukazuje, že je 

důležitým aktérem v oblasti kosmických aktivit. 

V roce 2017 byl zveřejněn návrh zákona o kosmických aktivitách, který se měl stát 

základem indického kosmického práva. Důvodová zpráva k návrhu uvádí, že vzhledem 

k celkovému rozvoji kosmických aktivit je patrná potřeba vnitrostátní úpravy, která by 

podpořila účast nevládních agentur či soukromých společností na takových činnostech. Při 

vytváření návrhu se indický Úřad kosmických aktivit inspiroval Modelovým zákonem o 

národní legislativě týkající se kosmických aktivit, který vydala Asociace mezinárodního práva. 
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Podobně jako The Space Act se i indický návrh zákona o kosmických aktivitách vztahoval na 

indické občany a na právnické osoby registrované v Indické republice. V úvodu návrh definoval 

základní pojmy jako kosmický objekt a komerční aktivita, kterou definoval jako „vypuštění 

kosmického objektu, použití kosmického objektu, provoz, navádění a vstup kosmického objektu 

do a z kosmického prostoru a všechny funkce pro provádění uvedených činností, včetně pořízení 

objektů pro uvedené účely.“173 Zmínka o kosmických zdrojích chybí jak v této definici, tak 

v celém návrhu zákona o kosmických aktivitách. Jeho hlavním účelem mělo být stanovení 

pravidel pro registraci, odpovědnost a udílení licencí k provádění takových kosmických aktivit 

a nastavení kontrolních mechanismů a systému přestupků a postihů za ně.174  Tento návrh 

zákona nakonec nebyl přijat a Indická republika tak zůstává bez zákonné úpravy kosmického 

práva.  

Indická republika, podobně jako Čínská lidová republika, veřejně nedeklarovala své 

stanovisko týkající se legality získávání a využívání kosmických zdrojů. Na rozdíl od Čínské 

lidové republiky však ani její plány a budoucí mise nenaznačují vývoj tímto směrem. Zde je 

rovněž vhodné připomenout, že Indická republika jako jediný stát s rozsáhlým kosmickým 

programem podepsala Dohodu o Měsíci. Podepsána byla v roce 1982, k ratifikaci zatím nedošlo 

a je tedy otázkou, jaký je skutečně postoj Indické republiky k Dohodě o Měsíci a k zásadě 

common heritage of mankind v ní vyjádřené. 

 

3.3.5. Lucemburské velkovévodství 

V červenci roku 2017 přijalo Lucemburské velkovévodství zákon Loi sur l’exploration 

et l’utilisation des ressources de l’espace175 (zákon o výzkumu a využívání kosmických zdrojů; 

dále jen „lucemburský zákon o kosmických zdrojích“) a jako první země v Evropě následovalo 

Spojené státy americké v právní úpravě získávání přírodních zdrojů v kosmickém prostoru a na 

nebeských tělesech. Účelem tohoto zákona (podobně jako v případě The Space Act) není snaha 

o přivlastnění kosmického prostoru či nebeských těles, ale definování pozice Lucemburského 

velkovévodství ke statusu zdrojů, které lze získávat na nebeských tělesech a v kosmickém 

prostoru, a vytvoření účinného právního a regulačního rámce, který bude zajišťovat stabilitu a 
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174 Tamtéž. 

175 Zákon Lucemburského velkovévodství, Loi sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace, Mémorial 

A674, ze dne 20. července 2017. 

https://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/Draft%20Space%20Activities%20Bill%202017.pdf
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zaručovat vysokou úroveň ochrany investorů, průzkumníků a těžařů.176 V důvodové zprávě 

k návrhu tohoto zákona lucemburský zákonodárce uvádí prohlášení (ve kterém lze spatřovat 

další podobnost tohoto zákona s The Space Act), že tento návrh zákona nezamýšlí, ani 

nepředpokládá prohlášení suverenity nad nebeským tělesem, jeho částí či částí kosmického 

prostoru, čímž odkazuje na článek 2 Kosmické smlouvy a snaží se tak dopředu rozptýlit 

pochybnosti o případném rozporu ustanovení tohoto zákona se zásadou zákazu přivlastnění.177 

 

3.3.5.1. Právo ke zdrojům 

První článek lucemburského zákona o kosmických zdrojích stanoví, že „kosmické 

zdroje jsou způsobilé přivlastnění.“178 V původním znění návrhu zákona však tento článek 

uváděl, že kosmické zdroje jsou způsobilé přivlastnění v souladu s mezinárodním právem. 

Tímto zákonodárce sledoval záměr dosáhnout právní jistoty v tomto směru. Názor, že toto znění 

není v rozporu s články 1 a 2 Kosmické smlouvy zákonodárce obhajoval v důvodové zprávě 

k návrhu zákona odkazem na belgického teoretika Françoise Laurenta, který v 19. století 

označil ryby, korýše a další divoká zvířata za věc ničí, a tedy způsobilou přivlastnění. 

Zákonodárce tvrdil, že znění článku 1 tohoto návrhu zákona se opírá o stejný princip vyjádřený 

Laurentem, tedy že kosmické zdroje jsou přivlastnitelné stejným způsobem jako ryby, na rozdíl 

od nebeských těles, která si, tak jako širé moře, přivlastnit nelze. Po přezkoumání návrhu 

zákona lucemburskou Státní radou, tato vydala doporučení, ve kterém prohlašuje, že Kosmická 

smlouva explicitně nezakazuje přivlastnění kosmických zdrojů soukromými osobami pro 

komerční účely, vzhledem k tomu, že k této otázce nezaujímá stanovisko 179 . K analogii 

s mořským právem, kterou argumentuje lucemburský zákonodárce ve prospěch práva ke 

kosmickým zdrojům, Státní rada projevila nesouhlas, jelikož území, na kterém by se nacházely 

těžební lokality, jsou součástí sféry, nad kterou žádný stát nemůže prohlásit suverenitu, či si ji 

jinak přivlastnit, a proto si ji nemůže přivlastnit ani soukromá osoba, byť to Kosmická smlouva 

výslovně nezakazuje. Státní rada dále upozornila na další zásadní problém, spočívající v řešení 

                                                           
176 Luxembourg Space Agency. Legal Framework [online]. 18. listopadu 2019. [cit. 2020-09-28]. Dostupné na: 
https://space-agency.public.lu/en/agency/legal-framework.html. 

177 MAN, Philip De. Luxembourg’s law on space resources rests on a contentious relationship with international 

framework. In: The Space Review [online]. 23. října 2017. [cit. 2020-10-08]. Dostupné na: 
https://www.thespacereview.com/article/3355/1. 

178 Článek 1 zákona Lucemburského velkovévodství, Loi sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace, 

Mémorial A674, ze dne 20. července 2017. 

179 Státní rada Lucemburského velkovévodství připouští, že v Dohodě o Měsíci takový zákaz stanoven je, nicméně její 

ustanovení nepovažuje za relevantní vzhledem k tomu, že Lucemburské velkovévodství Dohodu o Měsíci 

neratifikovalo. 

https://space-agency.public.lu/en/agency/legal-framework.html
https://www.thespacereview.com/article/3355/1
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otázky ochrany těžebních lokalit na nebeských tělesech na základě vnitrostátního práva, 

s přihlédnutím k tomu, že výkon takové ochrany by mohl představovat nárokování si 

suverenity. Státní rada také poukázala na to, že vnitrostátní přiznání práv ke kosmickým 

zdrojům nezaručuje uznání takových práv dalšími státy. Vzhledem k těmto problémům tedy 

otázku přivlastňování přírodních zdrojů v kosmickém prostoru a na nebeských tělesech nebylo 

možné považovat za vyřešenou a její řešení tedy nemohlo požívat právní jistoty, kterou jí chtěl 

lucemburský zákonodárce přisoudit. Státní rada ve svém doporučení uzavírala, že využívání 

kosmických zdrojů v současnosti není podporováno mezinárodním rámcem, který by takové 

využívání reguloval, pročež lze pochybovat o tom, že by původní návrh zákona mohl dosáhnout 

zákonodárcem vytyčeného cíle právní jistoty. 180  Byť tedy na základě výše uvedených 

argumentů lucemburská Státní rada navrhovala článek 1 z návrhu lucemburského zákona o 

kosmických zdrojích vypustit, rozhodl se lucemburský zákonodárce pro změnu jeho znění do 

současně platné podoby. Došlo tedy k odstranění odkazu na mezinárodní právo, se kterým měla 

být způsobilost kosmických zdrojů k přivlastnění v souladu.181 

Podle analýzy lucemburské Státní rady je hlavním problémem skutečnost, že zákonné 

využívání kosmických zdrojů vyžaduje přesvědčivé rozhodnutí na mezinárodní úrovni, 

bez kterého je vnitrostátní zákonodárství, kladoucí si za cíl přiznat vlastnická práva ke 

kosmickým zdrojům svým občanům, bez účinku. Právní jistota v této věci tak nemůže být 

zajištěna, pokud základ práv ke zdrojům, přiznaných vnitrostátním právem, nevychází 

z existujícího mezinárodněprávního režimu.182 

V následujících článcích se lucemburský zákon o kosmických zdrojích na rozdíl od 

The Space Act nevěnuje detailnějšímu popisu obsahu práva ke kosmickému zdroji, ale naopak 

obsahuje podrobnou úpravu podmínek pro získání písemného povolení mise, jejímž cílem je 

výzkum a využívání kosmických zdrojů pro komerční účely. Podobně jako The Space Act 

i lucemburský zákon o kosmických zdrojích stanoví, že oprávněný provozovatel může 

                                                           
180 Základním problémem dle lucemburské Státní rady je otázka, zdali je možné, aby vnitrostátní zákonodárce zajistil 

pro své občany právní jistotu ve věci, jejíž mezinárodněprávní legálnost je sporná. V souvislosti s tímto pak vyvstávají 

další otázky, jako otázka vzájemného uznávání soudních rozhodnutí týkajících se kosmických aktivit, dále také otázka, 

zda požadavek volného přístupu všech do oblastí nebeských těles, vyjádřený v článku 1 Kosmické smlouvy, znamená, 

že by soukromé osoby a společnosti nemohly odmítnout přístup dalším stranám do jejich zařízení. V neposlední řadě 

rovněž zůstává nezodpovězena otázka ochrany prostředí kosmického prostoru a nebeských těles, jeho zachování pro 

budoucí generace a případná mezinárodní odpovědnost státu za jeho porušení. 

181 MAN, Philip De. Luxembourg’s law on space resources rests on a contentious relationship with international 

framework. In: The Space Review [online]. 23. října 2017. [cit. 2020-10-08]. Dostupné na: 
https://www.thespacereview.com/article/3355/1. 

182 Tamtéž. 

https://www.thespacereview.com/article/3355/1
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vykonávat povolenou činnost pouze v souladu s podmínkami, danými povolením, 

a mezinárodními závazky Lucemburského velkovévodství.183 Dále jsou stanoveny podmínky 

pro právní formu žadatele o oprávnění (na rozdíl od The Space Act může být povolení k misi 

podle lucemburského zákona o kosmických zdrojích uděleno pouze žadateli, který je 

právnickou osobou) a pro jeho vnitřní systém finančních, technických a zákonem 

vyžadovaných postupů a opatření, organizační struktury, účinných procesů identifikace, 

správy, monitorování a hlášení rizik, kontrolních a bezpečnostních rizik.184 Samotných práv ke 

kosmickým zdrojům se tedy týká pouze jediný článek lucemburského zákona o kosmických 

zdrojích. Oproti The Space Act tak jde o úpravu převážně zaměřenou na podmínky a náležitosti, 

které musí žadatel o oprávnění splňovat. 

Dle P. Mana je lucemburský zákon o kosmických zdrojích, usilující o implementaci 

článku 6 Kosmické smlouvy, pouze „formální úpravou, která ve skutečnosti neuspěla ve snaze 

o dosažení stanoveného cíle právní jistoty pro soukromé subjekty. Naopak spíše slouží 

k ochraně státu před obviněním z porušování mezinárodních pravidel a přesouvá odpovědnost 

za dodržování mezinárodního práva na soukromé subjekty vykonávající činnost, k jejímuž 

výkonu by možná ani neměli být oprávněni.“185 

Jak bylo zmíněno výše, Lucemburské velkovévodství podepsalo v říjnu roku 2020 

Artemis Accords a přijalo tak úpravu v tomto dokumentu obsaženou. Čtyři články Artemis 

Accords věnující se kosmickým zdrojům však na stanovisku Lucemburského velkovévodství 

nic razantního nemění, naopak potvrzují postoj vyjádřený v lucemburském zákoně o 

kosmických zdrojích, že kosmické zdroje jsou způsobilé přivlastnění.  

                                                           
183 Článek 2 odst. 3 zákona Lucemburského velkovévodství, Loi sur l’exploration et l’utilisation des ressources de 

l’espace, Mémorial A674, ze dne 20. července 2017. 

184 Článek 7 zákona Lucemburského velkovévodství, Loi sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace, 

Mémorial A674, ze dne 20. července 2017. 

185 MAN, Philip De. Luxembourg’s law on space resources rests on a contentious relationship with international 

framework. In: The Space Review [online]. 23. října 2017. [cit. 2020-10-08]. Dostupné na: 
https://www.thespacereview.com/article/3355/1. 

https://www.thespacereview.com/article/3355/1
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3.3.5.2. Iniciativa SpaceResources.lu 

Od roku 2017 podepsalo Lucemburské velkovévodství Memoranda o porozumění186, 

týkající se spolupráce v oblasti kosmických aktivit, s celkem devíti státy, z toho s osmi z nich 

se Lucemburské velkovévodství dohodlo na spolupráci se zvláštním zaměřením na oblast 

získávání a využívání kosmických zdrojů. Těmito osmi státy jsou Spojené arabské emiráty, 

Japonsko, Čínská lidová republika, Portugalská republika, Česká republika, Polská republika, 

Belgické království a jeden ze států Australského společenství — Nový Jižní Wales. Konkrétně 

v Memorandu o porozumění uzavřeném mezi Lucemburským velkovévodstvím a Českou 

republikou signatáři vyjadřují společný úmysl propagovat v rámci národních politik i 

v mezinárodních organizacích udržitelné využívání kosmických zdrojů ku prospěchu lidstva. 

Také zamýšlejí usilovat o konstruktivní dialog s ostatními státy Organizace spojených národů 

a podporovat jej s cílem vytvořit transparentní rámec pro využívání kosmických zdrojů. Oba 

signatáři se mají pravidelně informovat a konzultovat svá stanoviska k ekonomickým, právním, 

regulačním a technologickým aspektům komerčního využívání kosmických zdrojů. Na závěr 

je pak v Memorandu o porozumění poznamenáno, že neobsahuje žádné povinnosti na základě 

mezinárodního práva, ani vnitrostátního práva signatářů.187 Vzhledem k obecným formulacím 

obsaženým v tomto Memorandu o porozumění a vzhledem k cílům, kterých se Lucemburské 

velkovévodství přijímáním takových Memorand o porozumění snaží dosáhnout, lze 

předpokládat, že Memoranda o porozumění přijatá s ostatními státy, budou obsahově podobná 

tomu podepsanému s Českou republikou.188 

                                                           
186  Memorandum o porozumění je jedním z druhů mezinárodní smlouvy, není však vždy právně závazným 

dokumentem. Často vyjadřuje vůli signatářů společně směřovat k určitému cíli nebo je určitým předstupněm na cestě 

k uzavření právně závazné mezinárodní smlouvy. Případná právní závaznost Memoranda o porozumění se posuzuje na 

základě úmyslu a postavení stran a výkladu obsahu dokumentu. 

Tiskové zprávy lucemburského Ministerstva hospodářství, oznamující podepsání Memorand s jednotlivými státy, jsou 

dostupné na následujících odkazech: Spojené arabské emiráty, Japonsko, Čínská lidová republika, Česká republika, 

Polská republika, Belgické království, Nový Jižní Wales. [cit. 2020-11-01]. 

187 Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem dopravy České republiky a Ministerstvem hospodářství 

Lucemburského velkovévodství o spolupráci v rámci výzkumu a využívání kosmických zdrojů, Memorandum of 

Understanding between the Ministry of Transport of the Czech Republic and the Ministry of the Economy of the 

Grand Duchy of Luxembourg on a Cooperation in the Frame of Space Resources Exploration and Utilization, datum 

sjednání 2. října 2018. 

188 Tato Memoranda o porozumění nejsou veřejně přístupnými dokumenty. Z tohoto důvodu je popsán pouze obsah 

Memoranda o porozumění uzavřeného mezi Lucemburským velkovévodstvím a Českou republikou, jehož text byl pro 

účely této práce poskytnut ředitelem Odboru inteligentních dopravních systémů, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje 

a inovací Ministerstva dopravy České republiky, Václavem Koberou. Na základě znalosti textu tohoto Memoranda je 

pak předpokládán podobný obsah ostatních Memorand i vzhledem k tomu, že na ně Lucemburské velkovévodství 

vzájemně odkazuje v tiskových zprávách vydávaných při uzavření dalšího Memoranda v této oblasti. 

https://space-agency.public.lu/dam-assets/press-release/2017/2017-10-10-press-release-mou-space.pdf
https://space-agency.public.lu/dam-assets/press-release/2017/2017-11-29-press-release-mou-japan-space.pdf
https://spacelu.com/wp-content/uploads/2019/06/10-2018-01-17-press-release-cooperation-china-luxembourg.pdf
https://space-agency.public.lu/dam-assets/press-release/2018/2018-10-10-Press-release-MoU-Czech-Lux-FINAL.pdf
https://space-agency.public.lu/dam-assets/press-release/2018/2018-10-05-Press-Release-MOU-Luxembourg-Poland-Space.pdf
https://space-agency.public.lu/dam-assets/press-release/2019/2019-01-23-ENG-joint-press-release-BE-LU.pdf
https://space-agency.public.lu/en/news-media/news/2020/new_south_wales_mou.html
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V červnu roku 2017 podepsali lucemburský ministr hospodářství Etienne Schneider 

a generální ředitel ESA Jan Wörner společné prohlášení189, ve kterém se shodli na příležitosti 

k dalšímu studiu technických a vědeckých aspektů aktivit v oblasti výzkumu a využívání 

kosmických zdrojů. Na toto prohlášení navázali v listopadu roku 2019 Memorandem o 

spolupráci190, ve kterém projevili zájem o další posilování spolupráce v oblasti kosmických 

zdrojů. 

Se Spojenými státy americkými podepsalo Lucemburské velkovévodství v květnu 

roku 2019 Memorandum o porozumění, jehož cílem je podporovat pokračující růst kosmického 

průmyslu prostřednictvím nových obchodních a investičních příležitostí a také posílení 

koordinace politiky v této oblasti.191 V říjnu roku 2020 pak Lucemburské velkovévodství dále 

prohloubilo svou spolupráci se Spojenými státy americkými podepsáním Artemis Accords. 

S Ruskou federací vytvořilo Lucemburské velkovévodství společnou Radu pro 

vědeckou a technickou spolupráci, která se má mimo jiné zabývat výzkumem kosmických 

technologií.192 O spolupráci v oblasti získávání a využívání kosmických zdrojů však nejde.193 

 

Tato Memoranda uzavírá Lucemburské velkovévodství v rámci své iniciativy 

SpaceResources.lu s cílem harmonizovat pravidla pro výzkum a využívání kosmických zdrojů. 

Iniciativa SpaceResources.lu, zahájená v roce 2016, je nástrojem lucemburské snahy stát se 

průkopníkem v oblasti výzkumu a využívání kosmických zdrojů. Cílem této iniciativy je 

zajistit, aby výzkum kosmických zdrojů v jejím rámci sloužil k mírovým účelům, kosmické 

                                                           
189 The Government of the Grand Duchy of Luxembourg. Luxembourg and the European Space Agency enhance 

cooperation on asteroid missions, related technology and space resources exploration and utilization [online]. 

20. června 2017 [cit. 2020-11-01]. Dostupné na: https://space-agency.public.lu/dam-assets/press-

release/2017/2017_06_21%20Press%20Release%20ESA%20LeBourget.pdf. 

190 Luxembourg Space Agency. ESA and LSA confirm strategic partnership for European Space Resources 

Innovation Centre [online]. 27. listopadu 2019 [cit. 2020-11-01]. Dostupné na: https://space-agency.public.lu/en/news-

media/news/2019/ESA_and_LSA_confirm_space_resources_partnership.html. 

191 Luxembourg Space Agency. United States and Luxembourg sign Memorandum on space co-operation [online]. 

10. května 2019 [cit. 2020-11-02]. Dostupné na: https://space-agency.public.lu/en/news-media/news/2019/united-

states-memorandum.html. 

192 The Government of the Grand Duchy of Luxembourg. Luxembourg agreed to cooperate with Russia on space 

resources [online]. 15. února 2018 [cit. 2020-11-02]. Dostupné na: https://www.tradeandinvest.lu/news/luxembourg-

agreed-cooperate-russia-space-resources/. 

193 Viz výše: Podkapitola 3.3.2. Ruská federace. 

https://space-agency.public.lu/dam-assets/press-release/2017/2017_06_21%20Press%20Release%20ESA%20LeBourget.pdf
https://space-agency.public.lu/dam-assets/press-release/2017/2017_06_21%20Press%20Release%20ESA%20LeBourget.pdf
https://space-agency.public.lu/en/news-media/news/2019/ESA_and_LSA_confirm_space_resources_partnership.html
https://space-agency.public.lu/en/news-media/news/2019/ESA_and_LSA_confirm_space_resources_partnership.html
https://space-agency.public.lu/en/news-media/news/2019/united-states-memorandum.html
https://space-agency.public.lu/en/news-media/news/2019/united-states-memorandum.html
https://www.tradeandinvest.lu/news/luxembourg-agreed-cooperate-russia-space-resources/
https://www.tradeandinvest.lu/news/luxembourg-agreed-cooperate-russia-space-resources/
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zdroje byly využívány udržitelným způsobem, v souladu s mezinárodním právem a ku 

prospěchu lidstva.194 

V srpnu roku 2020 podepsala Lucemburská kosmická agentura s Lucemburským 

institutem vědy a technologie dohodu o spolupráci, jejímž cílem je vytvořit Evropské inovační 

centrum pro kosmické zdroje. Na základě výše zmíněného Memoranda o spolupráci 

uzavřeného v roce 2019 mezi Ministerstvem hospodářství Lucemburského velkovévodství a 

Evropskou kosmickou agentura by se měla ESA stát strategickým partnerem tohoto centra. 

Dlouhodobým cílem Evropského inovačního centra pro kosmické zdroje má být umožnit 

integraci dalších evropských subjektů, soukromých i veřejných, aktivních v oblasti kosmických 

zdrojů. Hlavními čtyřmi budoucími aktivitami Evropského inovačního centra pro kosmické 

zdroje mají být: výzkum a vývoj v souvislosti s kosmickými zdroji, podpora ekonomických 

aktivit, řízení znalostí a řízení komunity.195 

 

3.3.6. Česká republika 

Od roku 2010 vydává Česká republika vždy na určité účinné období dokument 

s názvem Národní kosmický plán, ve kterém představuje národní kosmickou strategii 

a vymezuje kosmické aktivity, kterým se plánuje věnovat, a stanoví cíle, kterých chce v oblasti 

kosmických aktivit dosáhnout. Národní kosmický plán rovněž představuje politiku České 

republiky, „směřující k tomu, aby Česká republika hrála významnou roli v rámci 

mezinárodního společenství v oblasti kosmických aktivit.“196 První dva Národní kosmické plány 

vydané pro roky 2010–2016, respektive 2014–2019 se otázkou kosmických zdrojů vůbec 

nezabývaly. Aktuální Národní kosmický plán pro roky 2020–2025 se již kosmickým zdrojům 

věnuje, když zmiňuje poznatky, které budou získány prostřednictvím mise HERA a mohou být 

následně cenným přínosem při budoucích misích zaměřených na získávání a využívání 

kosmických zdrojů na asteroidech, které jsou zde označovány jako zdroj extrémně hodnotných 

minerálů. Národní kosmický plán pak jako jeden z cílů stanovil snahu přispívat ke hledání 

                                                           
194 Luxembourg Space Agency. SpaceResources.lu Iniciative [online]. [cit. 2020-11-01]. 
Dostupné na: https://space-agency.public.lu/en/space-resources/the-initiative.html. 

195 Luxembourg Space Agency. The Luxembourg Space Agency and LIST join forces to create a ‘European Space 

Resources Innovation Centre’ in Luxembourg [online]. 5. srpna 2020 [cit. 2020-11-10]. Dostupné na: https://space-

agency.public.lu/en/news-media/news/2020/ESRIC_Agreement_Launch.html. 

196 Ministerstvo dopravy České republiky. Národní kosmický plán 2020–2025 [online]. 14. října 2019. 

[cit. 2020-11-09]. Dostupné na: https://www.czechspaceportal.cz/wp-content/uploads/2020/08/NKP2020-

2025_CZ.pdf. s 4. 

https://space-agency.public.lu/en/space-resources/the-initiative.html
https://space-agency.public.lu/en/news-media/news/2020/ESRIC_Agreement_Launch.html
https://space-agency.public.lu/en/news-media/news/2020/ESRIC_Agreement_Launch.html
https://www.czechspaceportal.cz/wp-content/uploads/2020/08/NKP2020-2025_CZ.pdf
https://www.czechspaceportal.cz/wp-content/uploads/2020/08/NKP2020-2025_CZ.pdf
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obecně přijatelných řešení, podporovat mezinárodní spolupráci a usilovat o dosažení 

mezinárodního konsenzu zejména v oblastech, ve kterých takový konsenzus prozatím chybí, 

jako je například otázka využívání kosmických zdrojů.197 

Kromě již výše zmíněného Memoranda o porozumění uzavřeného s Lucemburským 

velkovévodstvím o spolupráci v rámci průzkumu a využití kosmických zdrojů, Česká republika 

uzavřela také smlouvu s Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti průzkumu a využití 

kosmického prostoru k mírovým účelům.198 

Podle ředitele Odboru inteligentních dopravních systémů, kosmických aktivit a 

výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva dopravy České republiky, Václava Kobery 199 , 

je přístup České republiky k problematice těžby v kosmickém prostoru a na nebeských tělesech 

obecně kladný, v této oblasti pak Česká republika preferuje vytvoření vhodného režimu v rámci 

Organizace spojených národů.200 

 

3.3.7. Evropská kosmická agentura 

Evropská kosmická agentura je mezinárodní organizací čítající dvacet dva členských 

států. Kromě Finské republiky, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a 

Švýcarské konfederace jsou všichni členové ESA rovněž členskými státy Evropské unie. 

Lotyšská republika a Slovinská republika jsou přidruženými členy ESA a zbývající členské 

státy Evropské unie s Evropskou kosmickou agenturou uzavřely dohody o spolupráci. 

Na základě dohody o spolupráci se na některých projektech ESA podílí také Kanada.201 

Cílem ESA je „zajišťovat a podporovat spolupráci mezi členskými státy v oblasti 

kosmického výzkumu a technologií za výlučně mírovými účely a jejich kosmických aplikací 

s úmyslem jejich využití pro vědecké účely a pro funkční systémy kosmických aplikací.“202 

                                                           
197 Ministerstvo dopravy České republiky. Národní kosmický plán 2020–2025 [online]. 14. října 2019. 

[cit. 2020-11-09]. Dostupné na: https://www.czechspaceportal.cz/wp-content/uploads/2020/08/NKP2020-

2025_CZ.pdf. s 4. 

198 Tamtéž. 

199 JUDr. Václav Kobera je rovněž delegátem České republiky v orgánech ESA a ve vybraných orgánech Evropské unie 

pro vesmír. 

200 KOBERA, Václav. Dotaz na postoj České republiky k problematice kosmických zdrojů [e-mailová komunikace]. 

9. listopadu 2020 7:05 [cit. 2020-11-09]. 

201 The European Space Agency. ESA facts [online]. [cit. 2020-11-06]. Dostupné na: 

https://www.esa.int/About_Us/Corporate_news/ESA_facts. 

202 Czech Space Portal. Evropská kosmická agentura (ESA) [online]. [cit. 2020-11-06]. Dostupné na: 

https://www.czechspaceportal.cz/esa-gsa/evropska-kosmicka-agentura-esa/. 

https://www.czechspaceportal.cz/wp-content/uploads/2020/08/NKP2020-2025_CZ.pdf
https://www.czechspaceportal.cz/wp-content/uploads/2020/08/NKP2020-2025_CZ.pdf
https://www.esa.int/About_Us/Corporate_news/ESA_facts
https://www.czechspaceportal.cz/esa-gsa/evropska-kosmicka-agentura-esa/
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Jak již bylo zmíněno výše, ESA podepsala s Lucemburským velkovévodstvím v roce 

2019 Memorandum o spolupráci, ve kterém oba signatáři vyjádřili společný zájem na dalším 

posilování spolupráce v oblasti kosmických zdrojů. K Artemis Accords ESA samotná 

nepřistoupila, nicméně všechny tři evropské státy, které se k Artemis Accords v roce 2020 

přidaly, jsou členskými státy ESA. 

V květnu roku 2019 ESA zveřejnila Strategii přístupu ke kosmickým zdrojům. 

V úvodu tohoto dokumentu jsou kosmické zdroje označeny za hlavní téma budoucích 

mezinárodních činností. Evropa se musí do těchto aktivit bezodkladně zapojit, aby měla vliv na 

určování jejich směru a aby z nich měla prospěch. Strategie přístupu ke kosmickým zdrojům 

následně uvádí základní otázky, kterými se dále zabývá. Byť mezi zásadní otázky bezpochyby 

patří i právní, regulační a politický rámec kosmických zdrojů, tak mezi těmi, kterými se 

Strategie přístupu ke kosmickým zdrojům zabývá, není zastoupen. Tato skutečnost je 

odůvodněna tím, že není úkolem ESA, ale jejích členských států, zabývat se těmito konkrétními 

aspekty. ESA nemůže ze své pozice interpretovat a rozvíjet právní rámec použitelný pro 

kosmické zdroje. K tomuto může přispět pouze poskytováním příležitostí k výměně informací 

a koordinaci mezi členskými státy.203 

 

3.3.8. Evropská unie 

Evropská unie ve spolupráci s ESA vypracovala v roce 2000 společnou kosmickou 

strategii a v roce 2003 zahájila Politiku EU pro oblast vesmíru.204 Evropská unie má několik 

kosmických programů, mezi ty nejznámější patří například Galileo a Copernicus. V roce 2017 

přijala Evropská unie novou Evropskou kosmickou strategii. Čtyři hlavní cíle této strategie 

jsou: maximalizovat přínosy kosmu pro společnost a hospodářství EU, podporovat celosvětově 

konkurenceschopné a inovační evropské kosmické odvětví, posilovat úlohy Evropy jako 

globálního aktéra a podporovat mezinárodní spolupráci. Tato strategie nehovoří o potenciálu 

využívání kosmických zdrojů a ani neobsahuje sdělení stanoviska Evropské unie k této otázce. 

Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 12. září 2017 žádá Evropskou komisi, aby 

„monitorovala stávající cíle soukromého odvětví v oblastech, jako je těžba ve vesmíru, a 

                                                           
203 The European Space Agency. ESA Space Resources Strategy [online]. 23. května 2019 [cit. 2020-11-06]. 

Dostupné na: https://exploration.esa.int/web/moon/-/61369-esa-space-resources-strategy. 

204 V červnu 2018 Evropská komise navrhla vytvoření Agentury Evropské unie pro kosmický program, která by měla 

být odpovědná za úkoly spojené s bezpečnostní akreditací pro všechna opatření Unie v kosmickém odvětví a měla by 

nahradit stávající Agenturu pro evropský globální navigační družicový systém. Viz též: 

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-crypto-assets-2/10-2020. 

https://exploration.esa.int/web/moon/-/61369-esa-space-resources-strategy
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-crypto-assets-2/10-2020
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zvážila, jaký mohou mít tyto cíle dopad na nynější právní rámec a zejména na Kosmickou 

smlouvu.“ Evropský parlament dále poznamenává, že je třeba se vyhnout závodům o 

vyčerpatelné kosmické zdroje a vyzývá členské státy, aby „vyvíjely činnost směrem ke 

koordinovanému evropskému postupu, a vyzývá Komisi, aby se ujala vedení při sjednávání 

konsenzu.“ Evropský parlament také uznává, že „vesmír je společným dědictvím lidstva.“205 

 

3.3.9. Shrnutí 

Na přístupu k otázce získávání a využívání kosmických zdrojů nepanuje na 

mezinárodní úrovni shoda. Na straně jedné je přesvědčení, že komerční využívání kosmických 

zdrojů není v rozporu s mezinárodním kosmickým právem, a tedy ani se zásadou zákazu 

přivlastnění kosmického prostoru a nebeských těles vyjádřenou v článku 2 Kosmické smlouvy. 

Tento názor, reprezentovaný zejména postojem Spojených států amerických a Lucemburského 

velkovévodství, zastávají především státy, které jsou signatáři Artemis Accords. Na straně 

druhé je přesvědčení, že komerční využívání kosmických zdrojů je v rozporu s mezinárodním 

kosmickým právem. Tento názor se opírá především o široký výklad zásady zákazu 

přivlastnění, dle kterého spolu s kosmickým prostorem a nebeskými tělesy nejsou způsobilé 

přivlastnění ani jejich přírodní zdroje, které tak není možné ani získávat a využívat. Zde je 

nutno podotknout, že ani jedna z kosmických velmocí takto široce zásadu zákazu přivlastnění 

formálně neinterpretuje. Mezi těmito dvěma hlavními názorovými proudy je pak oblast, 

ve které se nacházejí státy, které se oficiálně nepřiklonily ani k jednomu z nich. Mezi tyto patří 

především Čínská lidová republika, Indická republika a Ruská federace. 

Čínská lidová republika ani Indická republika se nepřipojily k Artemis Accords, 

ale obě vyvíjejí svůj kosmický program a mají velké plány zahrnující mimo jiné mise na Měsíc. 

Indická republika je nadto od roku 1982 signatářem Dohody o Měsíci. Tyto dvě kosmické 

velmoci tak mohou svým budoucím přikloněním se k jednomu názorovému proudu významně 

ovlivnit utváření mezinárodního rámce či případného obyčejového pravidla. 

Ruská federace se rovněž oficiálně nepřiklonila ani k jednomu ze dvou hlavních 

názorů. Mezi Ruskou federací a Lucemburským velkovévodstvím sice probíhají jednání o 

spolupráci v oblasti kosmických zdrojů, účast na americkém programu Artemis však Ruská 

federace odmítá. 

                                                           
205 Usnesení Evropského parlamentu P8_TA(2017)0323 ze dne 12. září 2017, o kosmické strategii pro Evropu 

(2016/2325(INI). 
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Určitý vliv na vývoj mezinárodního konsenzu mohou mít také Francouzská republika 

a Spolková republika Německo. Kromě toho, že oba státy jsou největšími přispěvateli do 

rozpočtu Evropské kosmické agentury 206 , postavení Francouzské republiky přidává na 

významu také skutečnost, že kosmodrom, z něhož startují i kosmické rakety ESA, se nachází 

na území francouzského departmentu Guyana. Na území Spolkové republiky Německo je pak 

konstruován servisní modul pro kosmickou loď Orion207, která se má v rámci programu Artemis 

vydat k Měsíci. Francouzská republika je od roku 1980 signatářem Dohody o Měsíci. Ani jedna 

z těchto dvou zemí se nepřidala k Artemis Accords. K této skutečnosti mluvčí Ministerstva 

hospodářství a energetiky Spolkové republiky Německo sdělil, že „německá vláda má v zásadě 

zájem na dalším rozvoji právního rámce stávajícího mezinárodního práva na mnohostranné 

úrovni.“208 

V oficiálních i neoficiálních vyjádřeních, v memorandech o porozumění, 

v mezinárodních dohodách i ve dvou zákonech, které v současnosti upravují otázku získávání 

a využívání kosmických zdrojů, jsou patrné odkazy na Kosmickou smlouvu a ustanovení 

zmiňující potřebu vzniku mezinárodního režimu. Takový režim, ideálně vyjádřený 

v mnohostranné mezinárodní smlouvě, však zatím neexistuje a nezdá se pravděpodobné, že by 

mezinárodní společenství v blízké budoucnosti spělo ke konsenzu v otázce právního režimu 

přírodních zdrojů v kosmickém prostoru a na nebeských tělesech.  

                                                           
206 The European Space Agency. ESA budget 2020 [online]. 14. ledna 2020 [cit. 2020-11-13]. Dostupné na: 

https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2020/01/ESA_budget_2020. 

207 National Aeronautics and Space Administration. NASA Gains Broad International Support for Artemis Program at 

IAC [online]. 8. listopadu 2019 [cit. 2020-11-13]. Dostupné na: https://www.nasa.gov/feature/nasa-gains-broad-

international-support-for-artemis-program-at-iac. 

208 STIRN, Alexander. Wie die USA das Völkerrecht aushebeln könnten. In: Spektrum.de [online]. 30. října 2020 

[cit. 2020-11-13]. Dostupné na: https://www.spektrum.de/news/wie-die-usa-das-voelkerrecht-aushebeln-

koennten/1787216. 

https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2020/01/ESA_budget_2020
https://www.nasa.gov/feature/nasa-gains-broad-international-support-for-artemis-program-at-iac
https://www.nasa.gov/feature/nasa-gains-broad-international-support-for-artemis-program-at-iac
https://www.spektrum.de/news/wie-die-usa-das-voelkerrecht-aushebeln-koennten/1787216
https://www.spektrum.de/news/wie-die-usa-das-voelkerrecht-aushebeln-koennten/1787216
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4. Právní režim přírodních zdrojů na nebeských tělesech podle 

Kosmické smlouvy 

 

4.1. Legalita přivlastnění kosmických zdrojů 

Vyřešení otázky existence určitých práv ke kosmickým zdrojům je zásadní pro jejich 

faktické získávání a využívání. Subjekty (ať už státy, mezinárodní organizace, nebo soukromé 

společnosti a osoby) potřebují určitou právní jistotu, která by chránila jejich investice v této 

oblasti. Podmínkou komerčního získávání kosmických zdrojů, které je motivováno ziskem 

z jejich následného využívání, je určitá forma práv ke zdrojům, které mají být využívány.209 

V této kapitole bude analyzován obsah Kosmické smlouvy a na základě jeho výkladu 

bude argumentováno, že zásada zákazu přivlastnění se na přírodní zdroje v kosmickém prostoru 

a na nebeských tělesech nevztahuje. 

 

4.1.1. Zásada zákazu přivlastnění 

Na významu zásady zákazu přivlastnění, vyjádřené v Kosmické smlouvě, nepanuje 

v akademické sféře úplná shoda. Dle některých autorů lze tuto zásadu interpretovat tak, 

že nezakazuje přivlastnění kosmických zdrojů soukromými osobami, pokud to zároveň 

neznamená výkon suverenity ze strany státu.210 Podle jiných autorů zásada vyjadřuje i zákaz 

vytváření práv soukromého vlastnictví, protože přivlastnění soukromými osobami by fakticky 

vyprázdnilo její obsah, který spočívá v zachování kosmického prostoru a nebeských těles pro 

volný výzkum a využívání bez jakékoli diskriminace a ve prospěch celého lidstva.211 

Článek 2 Kosmické smlouvy stanoví zásadu zákazu přivlastnění vyjádřením, 

že „kosmický prostor včetně Měsíce a jiných nebeských těles si jednotlivé státy nemohou 

                                                           
209 HARN, Norry. Commercial Mining of Celestial Bodies: A Legal Roadmap. Georgetown Environmental Law 

Review [online]. 2015, Volume 27, Issue 4. [cit. 2020-11-19]. Dostupné na: 

https://gielr.files.wordpress.com/2015/12/harn.pdf. 

210 Srov. LEE, Ricky J. Creating a Practical Legal Framework for the Commercial Exploitation of Mineral Resources 

in Outer Space. Perth, 2009. Dizertační práce. Murdoch University. s. 342–344.; GOROVE, Stephen. Interpreting 

Article II of the Outer Space Treaty. Fordham Law Review [online]. 1969, Volume 37, Issue 3. s. 351–352. 

211 Srov. TENNEN, Leslie I. Outer Space: A Preserve for All Humankind. Houston Journal of International Law 

[online]. 1979, Volume 2, No. 1. s. 151.; ZULLO, Kelly M. The Need to Clarify the Status of Property Rights in 

International Space Law. The Georgetown Law Journal [online]. 2002, Volume 90, No. 7. s. 2420. 

https://gielr.files.wordpress.com/2015/12/harn.pdf
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přivlastnit prohlášením suverenity, užíváním, okupací nebo jakýmkoli jiným způsobem.“212 

Ustanovení výslovně zakazuje přivlastnění 213  kosmického prostoru a nebeských těles, 

o přírodních zdrojích se nezmiňuje. Základním účelem tohoto ustanovení je zabránit územním 

konfliktům mezi státy v kosmickém prostoru a na nebeských tělesech, aby zůstaly volné pro 

výzkum a využívání všemi státy bez jakékoli diskriminace, jak požaduje článek 1 Kosmické 

smlouvy. Jestliže tedy zásada stanoví zákaz přivlastnění kosmického prostoru a nebeských těles 

za účelem, aby bylo umožněno jejich využívání a takovým přípustným využíváním je získávání 

přírodních zdrojů, nemůže se zásada zákazu přivlastnění na tyto získané přírodní zdroje 

vztahovat. 

Vzhledem k tomu lze tedy konstatovat, že zákaz přivlastnění kosmického prostoru 

včetně Měsíce a jiných nebeských těles, vztahující se ke kosmickému prostoru jako celku a na 

nebeská tělesa jako taková, není použitelný na získané přírodní zdroje v kosmickém prostoru a 

na nebeských tělesech.214 

 

4.2. Legalita využívání kosmických zdrojů 

Dále je třeba zodpovědět otázku, zda je získávání, těžba a zužitkování kosmických 

zdrojů přípustným způsobem jejich využívání, ve smyslu ustanovení článku 1 Kosmické 

smlouvy. Kosmická smlouva neobsahuje definici využívání kosmického prostoru, nebeských 

těles či jejich zdrojů. V Kosmické smlouvě lze nalézt demonstrativní výčet různých činností, 

které jsou buď zakázány, nebo které jsou specificky upraveny. Příkladem těch zakázaných 

způsobů využívání kosmického prostoru včetně nebeských těles je zavádění a rozmisťování 

jaderných zbraní.215 Upraveným způsobem využívání je například vypouštění a obstarávání 

                                                           
212 Smlouva o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných 

nebeských těles. Čl. 2. 

213 Takové přivlastnění (appropriation) Blackův právnický slovník popisuje jako učinění věci předmětem vlastnictví, 

vykonávání panství nad věcí takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby sloužil vlastnímu užívání. 

214 MAN, Philip De. The Commercial Exploitation of Outer Space and Celestial Bodies – A Functional Solution to the 

Natural Resource Challenge. In: New Perspectives on Space Law [online]. Proceedings of the 53rd IISL Colloquium 

on The Law of Outer Space, Paris, France, 2011. S. 43–69. [cit. 2020-11-14]. Dostupné na: 

https://iislweb.org/docs/NewPerspectivesonSpaceLaw.pdf. s. 58. 

215 Smlouva o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných 

nebeských těles. Čl. 4. 

https://iislweb.org/docs/NewPerspectivesonSpaceLaw.pdf
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vypouštění objektů do kosmického prostoru včetně nebeských těles216 nebo umisťování stanic, 

zařízení, výstroje a kosmických plavidel na nebeských tělesech217. 

Článek 1 Kosmické smlouvy stanoví, že kosmický prostor včetně nebeských těles je 

volný pro výzkum a využívání na základě rovnosti a podle mezinárodního práva. 218 

O využívání přírodních zdrojů v kosmickém prostoru a na nebeských tělesech ve smyslu jejich 

těžby, zužitkování a komercializace se nezmiňuje. O výzkumu a využívání kosmických zdrojů 

ve smyslu těžby a zužitkování219 se nicméně hovoří již v Rezoluci RES 1348 (XIII)220, kterou 

byl mimo jiné zřízen COPUOS. S ohledem na demonstrativní výčet způsobů využívání 

kosmického prostoru včetně nebeských těles; na to, že Kosmická smlouva uvažovaný způsob 

využívání explicitně nezakazuje; a na to, že zásada zákazu přivlastnění se na kosmické zdroje 

nevztahuje, lze konstatovat, že těžení a zužitkování přírodních zdrojů je přípustným způsobem 

jejich využívání.221 

 

4.2.1. Zásada výzkumu a využívání pro blaho a v zájmu všech zemí 

Problematickým však zůstává vymezení požadavku, vyjádřeném v článku 1 Kosmické 

smlouvy, dle kterého má být výzkum a využívání kosmického prostoru a nebeských těles 

prováděn pro blaho222  všech zemí. Podle R. Leeho existují čtyři hlavní postoje k tomuto 

požadavku: 

1) Komerční kosmické aktivity nejsou ze své podstaty ku prospěchu ani v zájmu všech 

států, byť z nich může mít prospěch jeden či několik států, a proto jsou v rozporu 

s článkem 1 Kosmické smlouvy. 

                                                           
216 Smlouva o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných 

nebeských těles. Čl. 7. 

217 Tamtéž. Čl. 12. 

218 Smlouva o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných 

nebeských těles. Čl. 1. 

219  V originále použité slovo exploitation se do češtiny překládá jako využívání. Aby došlo k odlišení od stejně 

překládaného pojmu use, byl v tomto případě zvolen překlad, který odpovídá významu anglického exploitation, 

ale zároveň jej odlišuje od pojmu use. 

220 Viz výše: Podkapitola 2.2.1. Rezoluce RES 1348 (XIII). 

221 MAN, Philip De. The Commercial Exploitation of Outer Space and Celestial Bodies – A Functional Solution to the 

Natural Resource Challenge. In: New Perspectives on Space Law [online]. Proceedings of the 53rd IISL Colloquium 

on The Law of Outer Space, Paris, France, 2011. S. 43–69. [cit. 2020-11-14]. Dostupné na: 

https://iislweb.org/docs/NewPerspectivesonSpaceLaw.pdf. s. 58–59. 

222 V originále použité slovo benefit (v českém znění Kosmické smlouvy překládané jako blaho) se do češtiny překládá 

též jako užitek, prospěch, přínos. Je-li proto v této kapitole použit jeden z těchto alternativních překladů, myslí se tím 

vždy význam originálního pojmu benefit. 

https://iislweb.org/docs/NewPerspectivesonSpaceLaw.pdf
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2) Komerční kosmické aktivity jsou přínosem pro všechny státy, pokud je v souvislosti 

s výnosnou činností poskytována všem státům určitá forma veřejné služby.223 

3) Komerční kosmické aktivity jsou v souladu s požadavkem přínosu pro všechny státy, 

pokud jimi poskytované zboží nebo služby mohou být získány kterýmkoli subjektem 

bez jakékoli diskriminace. 

4) Komerční kosmické aktivity splňují požadavek přínosu pro všechny státy, pokud 

povaha a druh činnosti nebrání žádnému jinému subjektu ve stejné činnosti.224 

R. Lee dále tvrdí, že vzhledem k současné praxi států a obecnému přesvědčení je 

nepravděpodobné, že by se situace v budoucnu vyvíjela podle prvního nebo druhého 

stanoviska. První popsaný pohled na požadavek výzkumu a využívání kosmického prostoru a 

nebeských těles pro blaho všech zemí by komerční aktivity prováděné za tímto účelem úplně 

vyloučil. Druhý popsaný pohled by požadavek provádění aktivit pro blaho všech zemí vykládal 

jako uložení pozitivní povinnosti sdílení prospěchu z provádění těchto aktivit. 

R. Lee se přiklání ke třetímu a čtvrtému popsanému postoji k požadavku přínosu pro 

všechny státy, ve kterých lze zároveň spatřovat podobnost s právním režimem využívání zdrojů 

mořského dna za hranicemi národní jurisdikce. 225  V případě komerčních aktivit v oblasti 

přírodních zdrojů na nebeských tělesech by tak mohl požadavek přínosu pro všechny státy 

znamenat povinnost zpřístupnit ze zdrojů získaný prospěch všem státům bez jakékoli 

diskriminace i když ne nutně za přiměřených cenových podmínek.226 

Blaho či prospěch je velmi subjektivní pojem. Jednak určitá činnost může být ve 

prospěch jedné země, ale v neprospěch jiné a zároveň to, co je ve prospěch určitého státu dnes, 

nemusí být v jeho prospěch v budoucnosti. Aby určitá činnost byla ve prospěch všech států, 

musí být z logiky věci ve prospěch také toho státu či subjektu, který ji provádí. Aby byla tedy 

uskutečněna činnost, která je ve prospěch všech států, musí ji určitý stát či jiný subjekt vůbec 

provést a k tomu musí být určitým způsobem motivován. Lze se tedy domnívat, že požadavek 

provádění výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně nebeských těles pro blaho a 

                                                           
223 Příkladem podobné veřejné služby požadované mezinárodní smlouvou může být zajišťování trvalého poskytování 

služeb globální námořní tísňové a bezpečnostní družicové komunikace na základě článku 3 Úmluvy o Mezinárodní 

družicové organizaci pro pohyblivé služby. 

Viz též: https://imso.org/wp-content/uploads/2019/08/E.IMSO-CONVENTION.pdf. 

224 LEE, Ricky J. Creating a Practical Legal Framework for the Commercial Exploitation of Mineral Resources in 

Outer Space. Perth, 2009. Dizertační práce. Murdoch University. [cit. 2020-11-20]. s. 324–325. 

225 Viz níže: Podkapitola 6.1.1. Podvojný systém. 

226 LEE, Ricky J. Creating a Practical Legal Framework for the Commercial Exploitation of Mineral Resources in 

Outer Space. Perth, 2009. Dizertační práce. Murdoch University. [cit. 2020-11-24]. s. 325–327. 

https://imso.org/wp-content/uploads/2019/08/E.IMSO-CONVENTION.pdf
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v zájmu všech zemí je spíše požadavkem nediskriminačního přístupu při sdílení prospěchu 

získaného z kosmických zdrojů komerčním či jiným způsobem než požadavkem obligatorního 

faktického sdílení prospěchu se všemi státy.227 

 

4.3. Bulding Blocks 

K získávání a využívání kosmických zdrojů se vyjadřují také Building Blocks. 

Vzhledem ke svému doporučujícímu charakteru nepodávají Building Blocks odpověď na 

otázku, zda kosmické zdroje jsou nebo nejsou způsobilé přivlastnění. Místo toho představují 

zásady, na jejichž základě by měl být vytvořen mezinárodní rámec, který by se věnoval správě 

využívání kosmických zdrojů.228 

Building Blocks konstatují, že mezinárodní rámec by měl zajistit možnost nabývání 

práv k nerostům a těkavým látkám a jiným produktům získaným z kosmických zdrojů. Building 

Blocks se vyhýbají označení takových práv za práva vlastnická a nazývají je právy ke zdrojům 

s tím, že mezinárodní rámec by měl zajistit využívání kosmických zdrojů v souladu se zásadou 

zákazu přivlastnění vyjádřenou v Kosmické smlouvě a vzájemné uznávání takových práv mezi 

státy.229 Možností nabývání práv ke zdrojům a jejich vzájemným uznávání mezi státy by byla 

naplněna zásada, dle které je kosmický prostor včetně nebeských těles volný pro výzkum a 

využívání všemi státy bez jakékoli diskriminace a zároveň by byla striktně dodržena zásada 

zákazu přivlastnění kosmického prostoru včetně nebeských těles ve svém nejširším slova 

smyslu.230 

Za účelem využívání kosmických zdrojů by měl mezinárodní rámec umožňovat 

udělení přednostního práva k vyhledání a získání kosmických zdrojů. Jeho obsahem by na 

základě registrace v mezinárodním registru bylo určení doby a oblasti pro vyhledávání a 

                                                           
227 Rovněž je vhodné poznamenat, že někteří autoři mají za to, že požadavek provádění aktivit pro blaho a v zájmu všech 

zemí je spíše vyjádřením morálního závazku než zákonné povinnosti. 

Srov. LEE, Ricky J. Creating a Practical Legal Framework for the Commercial Exploitation of Mineral Resources in 

Outer Space. Perth, 2009. Dizertační práce. Murdoch University. 316–317. 

228 Viz výše: Kapitola 3.2. Building Blocks for the Development of an International Framework for the Governance of 

Space Resource Activities. 

229 The Hague International Space Resources Governance Working Group. Building Blocks for the Development of an 

International Framework on Space Resource Activities. [online]. 2019 [cit. 2020-12-01]. Dostupné na: 

https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-publiekrecht/lucht--en-

ruimterecht/space-resources/final-bb.pdf. Bod 8. 

230 BITTENCOURT, Olavo et al. Building Blocks for the Development of an International Framework for the 

Governance of Space Resource Activities A Commentary [online]. [cit. 2020-12-01]. s. 50–52. 

https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-publiekrecht/lucht--en-ruimterecht/space-resources/final-bb.pdf
https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-publiekrecht/lucht--en-ruimterecht/space-resources/final-bb.pdf
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získávání kosmických zdrojů.231 Kolem této oblasti by mělo být možné stanovit bezpečnostní 

zónu, jejímž účelem by bylo zajistit bezpečnost a zabránit škodlivému rušení kosmické činnosti, 

aniž by tím bylo bráněno volnému přístupu ke kosmickému prostoru včetně nebeských těles.232 

Tímto způsobem by byly chráněny zájmy a investice daného subjektu, byla by zachována 

zásada zákazu přivlastnění kosmického prostoru a nebeských těles a zároveň by bylo zabráněno 

konfliktům mezi jednotlivými subjekty při provádění kosmických aktivit ve stejné oblasti. 

Takový režim by zároveň časovým a místním omezením přednostních práv dával možnost 

pozdějšímu zapojení rozvojových států do kosmických aktivit.233 

Building Blocks se rovněž věnují otázce sdílení prospěchu získaného při využívání 

kosmických zdrojů. K takovému sdílení prospěchu by mělo docházet skrze podporu účasti 

všech států, zejména těch rozvojových, na aktivitách v oblasti kosmických zdrojů. A to 

například prostřednictvím spolupráce ve vzdělávání a výcviku, nabídky společných podniků 

nebo založení mezinárodního fondu. Mezinárodní rámec by však neměl vyžadovat povinné 

sdílení finančního prospěchu.234 

 

4.4. Shrnutí 

Kosmický prostor a nebeská tělesa jsou volné pro výzkum a využívání všemi státy. 

Takovým využíváním může být mimo jiné získávání, zužitkování i zcizování kosmických 

zdrojů. Získané přírodní zdroje v kosmickém prostoru a na nebeských tělesech si lze přivlastnit 

za předpokladu, že tím není uplatňován nárok na kosmické zdroje in situ či nebeská tělesa, 

kosmický prostor a jejich části. 

Využívání přírodních zdrojů na nebeských tělesech v souladu s požadavkem přínosu 

pro všechny státy musí být prováděno tak, aby nevylučovalo z obdobných činností jiné státy či 

                                                           
231 The Hague International Space Resources Governance Working Group. Building Blocks for the Development of an 

International Framework on Space Resource Activities. [online]. 2019 [cit. 2020-12-01]. Dostupné na: 

https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-publiekrecht/lucht--en-

ruimterecht/space-resources/final-bb.pdf. Bod 7. 

232 Tamtéž. Bod 11. 

233 BITTENCOURT, Olavo et al. Building Blocks for the Development of an International Framework for the 

Governance of Space Resource Activities A Commentary [online]. [cit. 2020-12-01]. s. 46–48. 

234 The Hague International Space Resources Governance Working Group. Building Blocks for the Development of an 

International Framework on Space Resource Activities. [online]. 2019 [cit. 2020-12-01]. Dostupné na: 

https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-publiekrecht/lucht--en-

ruimterecht/space-resources/final-bb.pdf. Bod 13. 

https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-publiekrecht/lucht--en-ruimterecht/space-resources/final-bb.pdf
https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-publiekrecht/lucht--en-ruimterecht/space-resources/final-bb.pdf
https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-publiekrecht/lucht--en-ruimterecht/space-resources/final-bb.pdf
https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-publiekrecht/lucht--en-ruimterecht/space-resources/final-bb.pdf
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subjekty a aby v jeho rámci bylo ke všem státům přistupováno na základě rovnosti a bez 

jakékoli diskriminace. 

Takovéto činnosti mohou být prováděny státy, ale i jinými subjekty, vládními 

organizacemi, soukromými společnostmi i osobami. Za činnosti státní, ale i jiných subjektů, 

a za soulad těchto činností s mezinárodním právem, nese mezinárodní odpovědnost smluvní 

stát, který danou činnost povolil a který nad ní vykonává trvalou kontrolu. Za tímto účelem by 

státy měly přijímat legislativu, která by kosmické činnosti jejich občanů upravovala. Při jejím 

formulování by se pak měly řídit doporučeními a zásadami, vyjádřenými v Building Blocks a 

v Zásadách dlouhodobé udržitelnosti v kosmickém prostoru, aby byly vnitřní předpisy států 

porovnatelné mezi sebou a v ideálním případě také obsahově obdobné.  
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5. Právní režim přírodních zdrojů na nebeských tělesech podle Dohody 

o Měsíci 

Dohodu o Měsíci ratifikovalo či k ní přistoupilo pouze osmnáct států, mezi kterými 

není ani jedna z kosmických velmocí. Právní režim přírodních zdrojů na nebeských tělesech 

podle Dohody o Měsíci je zde zkoumán z důvodu, že jde o jednu z mála mezinárodních smluv 

v oblasti kosmického práva a první a zatím jedinou, která upravuje využívání přírodních zdrojů 

na nebeských tělesech. Proto i přes nízký počet smluvních států a skutečnost, že Dohoda o 

Měsíci je mnohými teoretiky i státy považována za neúspěšný pokus o mezinárodněprávní 

úpravu postavení Měsíce a jiných nebeských těles a jejich přírodních zdrojů, je zde 

argumentováno, že Dohoda o Měsíci není nezbytně odsouzena k tomu, aby skončila mezi 

mezinárodními smlouvami, které nenaplnily své ambice na univerzální přijetí. 

 

5.1. Legalita přivlastnění kosmických zdrojů 

V této kapitole bude zkoumáno, jak se Dohoda o Měsíci staví k otázce přivlastnění 

přírodních zdrojů v kosmickém prostoru a na nebeských tělesech. Na základě analýzy a výkladu 

jejího obsahu bude argumentováno, že Dohoda o Měsíci není nutně v rozporu s pojetím 

Kosmické smlouvy, ale naopak ji lze chápat jako doplnění a upřesnění ustanovení Kosmické 

smlouvy. 

 

5.1.1. Zásada zákazu přivlastnění 

Dohoda o Měsíci obsahuje ve druhém odstavci článku 11 zásadu zákazu přivlastnění 

Měsíce a jiných nebeských těles235, jejíž formulace je obdobná, nicméně podrobnější oproti té, 

vyjádřené v Kosmické smlouvě. Článek 11 Dohody o Měsíci explicitně zakazuje přivlastnění 

povrchu, podzemí, jejich částí i přírodních zdrojů in situ státy, mezinárodními mezivládními či 

nevládními organizacemi, národními organizacemi nebo nevládními subjekty a jakýmikoli 

fyzickými osobami. Dále specifikuje, že umístěním personálu, kosmických plavidel, výstroje, 

vybavení, stanic a zařízení na povrchu či pod povrchem nebeských těles, nevznikne subjektu 

vlastnické právo k danému nebeskému tělesu, ani jeho části.236 

                                                           
235 Článek 11 Dohody o Měsíci hovoří pouze o Měsíci, ale na základě prvního odstavce článku 1 Dohody o Měsíci se 

ustanovení této Dohody vztahující se k Měsíci použijí jako lex generalis rovněž na jiná nebeská tělesa uvnitř Sluneční 

soustavy (s výjimkou Země), pokud tato nemají speciální úpravu. 

236 Dohoda o činnosti států na Měsíci a jiných nebeských tělesech. Čl. 11. 
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Z obsahu takto vyjádřené zásady zákazu přivlastnění nebeských těles zjevně vyplývá, 

že není jejím účelem zamezit získávání a využívání přírodních zdrojů z Měsíce a jiných 

nebeských těles, ale zabránit územním konfliktům; naplnit obsah zásady common heritage of 

mankind, která Měsíc, nebeská tělesa a jejich přírodní zdroje označuje za společné dědictví 

lidstva; a umožnit jejich mírové využívání. Vzhledem k doslovnému zákazu přivlastnění 

přírodních zdrojů in situ a k výčtu činností, které nevedou ke vzniku vlastnického práva 

k nebeskému tělesu či jeho části, lze a contrario dovodit, že získané přírodní zdroje, oddělené 

od původního nebeského tělesa jsou způsobilé přivlastnění. Ze zákazu přivlastnění přírodních 

zdrojů in situ vyplývá, že uplatňování nároku na přírodní zdroje je legitimní, pouze pokud je 

spojeno s jejich využíváním. V opačném případě by totiž šlo o faktické uplatňování suverenity 

nad určitou částí nebeského tělesa. Skutečnost, že jsou přírodní zdroje využívány, je činí 

způsobilými k přivlastnění.237 

 

5.2. Legalita využívání přírodních zdrojů 

Dohoda o Měsíci je oproti Kosmické smlouvě v této otázce jednoznačnější. Jak bylo 

řečeno výše, v Rezoluci RES 1348 (XIII) 238 , která poprvé označila kosmický prostor za 

společné dědictví lidstva, se hovoří o výzkumu a využívání kosmických zdrojů ve smyslu jejich 

těžby a zužitkování. V preambuli Dohody o Měsíci je brán na vědomí prospěch, který může 

vznikat z využívání (ve smyslu těžby a zužitkování) zdrojů na nebeských tělesech. 

V ustanovení, ve kterém se smluvní státy zavazují k vytvoření mezinárodního režimu, je 

vyjádřen smysl tohoto režimu, spočívající ve správě využívání (ve smyslu těžby a zužitkování) 

přírodních zdrojů na nebeských tělesech.239 

Dohoda o Měsíci stanoví, že smluvní státy mohou vykonávat své aktivity v rámci 

výzkumu a využívání nebeských těles kdekoli na jejich na povrchu a pod ním. K tomuto uvádí 

demonstrativní výčet takových způsobů využívání. Patří mezi ně možnost přistávat 

                                                           
237 MAN, Philip De. The Commercial Exploitation of Outer Space and Celestial Bodies – A Functional Solution to the 

Natural Resource Challenge. In: New Perspectives on Space Law [online]. Proceedings of the 53rd IISL Colloquium 

on The Law of Outer Space, Paris, France, 2011. S. 43–69. [cit. 2020-11-14]. Dostupné na: 

https://iislweb.org/docs/NewPerspectivesonSpaceLaw.pdf. s. 56–57. 

238 Viz výše: Podkapitola 2.2.1. Rezoluce RES 1348 (XIII). 

239 Dohoda o činnosti států na Měsíci a jiných nebeských tělesech. Čl. 11. 

https://iislweb.org/docs/NewPerspectivesonSpaceLaw.pdf
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s kosmickými objekty na nebeských tělesech, umisťovat na povrchu a v podzemí nebeských 

těles personál, kosmická plavidla, výstroj, zařízení a stanice.240 

Dohoda o Měsíci rovněž uvádí způsoby využívání nebeských těles, které jsou 

zakázány. Mezi ty patří umisťování jaderných zbraní a jakýchkoli jiných zbraní hromadného 

ničení na nebeská tělesa nebo jejich oběžné dráhy.241 

Vzhledem k demonstrativnímu výčtu způsobů využívání nebeských těles a s ohledem 

na výslovné zmínění využívání ve smyslu těžby a zužitkování přírodních zdrojů a skutečnost, 

že takový způsob využívání nebeských těles není Dohodou o Měsíci zakázán, lze konstatovat, 

že jde o přípustný způsob využívání Měsíce a jiných nebeských těles. 

 

5.2.1. Povinnosti spojené s využíváním přírodních zdrojů na nebeských tělesech 

Právní režim přírodních zdrojů na nebeských tělesech podle Dohody o Měsíci je oproti 

úpravě Kosmické smlouvy detailnější a obsahuje více povinností, které se k využívání vážou. 

Mezi tyto patří povinnost států informovat generálního tajemníka Organizace spojených 

národů, veřejnost a mezinárodní vědeckou obec ohledně jejich aktivit v oblasti využívání 

nebeských těles a ohledně jimi objevených jevů, které by mohly znamenat nebezpečí pro lidský 

život či zdraví nebo být známkou mimozemského života. 242  Povinnost přijímat opatření 

k zabránění narušení stávající rovnováhy prostředí nebeského tělesa a informovat o 

přijímaných opatřeních generálního tajemníka Organizace spojených národů.243 Dále povinnost 

provádět aktivity v oblasti přírodních zdrojů na nebeských tělesech způsobem slučitelným 

s účelem předpokládaného mezinárodního rámce, jímž je jejich řádný a bezpečný rozvoj, 

rozumná správa a rozšiřování příležitostí při využívání přírodních zdrojů, a spravedlivé sdílení 

prospěchu získaného z přírodních zdrojů se zvláštním ohledem na rozvojové státy a státy, které 

přímo či nepřímo přispěly k průzkumu nebeských těles.244 

Dohoda o Měsíci, podobně jako Kosmická smlouva, zakládá mezinárodní 

odpovědnost smluvních států za provádění národních aktivit na nebeských tělesech v souladu 

s Dohodou o Měsíci a s mezinárodním právem. Tuto odpovědnost smluvní státy nesou za 

                                                           
240 Dohoda o činnosti států na Měsíci a jiných nebeských tělesech. Čl. 8. 

241 Tamtéž. Čl. 3. 

242 Tamtéž. Čl. 5. 

243 Tamtéž. Čl. 7. 

244 Tamtéž. Čl. 11. 
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aktivity vládních i nevládních subjektů a za zajištění provádění aktivit v souladu s ustanoveními 

Dohody o Měsíci. Spolu s tím Dohoda o Měsíci ukládá smluvním státům povinnost zabezpečit 

provádění národních aktivit pouze na základě povolení a trvalé kontroly ze strany příslušného 

smluvního státu.245 

 

5.2.2. Zásada common heritage of mankind 

Dohoda o Měsíci prohlašuje nebeská tělesa a jejich přírodní zdroje za společné 

dědictví lidstva a zároveň stanoví, že význam tohoto pojmu je vyjádřen v ustanoveních Dohody 

o Měsíci a zejména v pátém odstavci článku 11. V tomto odstavci se smluvní státy Dohody o 

Měsíci zavazují vytvořit mezinárodní režim, včetně vhodných postupů, pro správu využívání 

přírodních zdrojů na nebeských tělesech, až se bude takové využívání přírodních zdrojů zdát 

proveditelné.246 

Někteří autoři tvrdí, že toto ustanovení znamená zákaz využívání přírodních zdrojů na 

nebeských tělesech do té doby, než bude zamýšlený mezinárodní režim vytvořen.247 Tento 

názor lze však rozporovat na základě analýzy doslovných záznamů COPUOS pořizovaných při 

přípravě návrhu Dohody o Měsíci. Zástupce Spojených států amerických při závěrečné řeči 

prohlásil, že navrhované znění článku 11 Dohody o Měsíci, které je součástí kompromisů 

učiněných mnoha delegacemi, nezakládá dočasný zákaz využívání přírodních zdrojů na 

nebeských tělesech a ani jej nepodmiňuje vytvořením mezinárodního režimu. Díky tomu bude 

možné dokázat proveditelnost a praktičnost těžby přírodních zdrojů, na základě čehož bude 

následně možné diskutovat vytvoření požadovaného mezinárodního režimu.248 

Třemi teoretickými podmínkami zásady common heritage of mankind jsou zákaz 

přivlastnění takového mezinárodního prostoru spočívající v zákazu výkonu státní suverenity; 

právo států podílet na výzkumu a využívání mezinárodního prostoru; a spravedlivé rozdělování 

prospěchu získaného z přírodních zdrojů mezinárodního prostoru.249 Aby mohlo docházet ke 

spravedlivému rozdělování prospěchu získaného z přírodních zdrojů, které je znakem 

                                                           
245 Dohoda o činnosti států na Měsíci a jiných nebeských tělesech. Čl. 14. 

246 Tamtéž. Čl. 11. 

247 Srov. LISTNER, Michael. The Moon Treaty: failed international law or waiting in the shadows? In: The Space 

Review [online]. 24. října 2011. 

248 Commitee on the Peaceful Uses of Outer Space. Verbatim record of the Two Hundred and Third Meeting [online]. 

16. července 1979 [cit. 2020-11-27]. Dostupné na: 

https://www.unoosa.org/pdf/transcripts/copuos/AC105_PV203E.pdf. 

249 DAVID, Vladislav a Pavel SLADKÝ a František ZBOŘIL. Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou. s. 274. 

https://www.unoosa.org/pdf/transcripts/copuos/AC105_PV203E.pdf
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společného dědictví lidstva, musí být přírodní zdroje využívány a z tohoto využívání musí 

plynout nějaký prospěch. Prohlášení mezinárodního prostoru za společné dědictví lidstva tedy 

nemůže vylučovat jeho využívání, protože tím by docházelo k popření samotné zásady common 

heritage of mankind. 

Z dikce pátého odstavce článku 11 Dohody o Měsíci; ze skutečnosti, že dočasný zákaz 

těžby a zužitkování přírodních zdrojů na nebeských tělesech byl v přípravě Dohody o Měsíci 

diskutován, ale v jejím platném znění zjevně chybí; a z teoretického vymezení mezinárodního 

prostoru, který je společným dědictvím lidstva, lze vyvodit, že vytvoření mezinárodního režimu 

není podmínkou pro využívání přírodních zdrojů na nebeských tělesech ve smyslu jejich těžby 

a zužitkování a k takovému využívání tedy může docházet i před vznikem tohoto 

mezinárodního režimu. 

 

5.3. Building Blocks 

V předchozí části podrobněji rozebrané Body 7 a 8, věnující se přednostním právům a 

právům ke zdrojům, jsou formulovány tak, aby byly v souladu nejen s Kosmickou smlouvou, 

ale také s Dohodou o Měsíci.250 Svými doporučeními týkajícími se mezinárodního rámce a 

mezinárodního registru se přibližují požadavkům na mezinárodní režim vyjádřeným v článku 

11 Dohody o Měsíci. V Bodě 4 vyjádřený princip přizpůsobivé správy, dle kterého mají být 

upravovány kosmické aktivity postupně podle potřeby, rovněž podporuje požadavek na 

vytvoření mezinárodního režimu až bude takové využívání přírodních zdrojů uskutečnitelné. 

Bod 13, věnující se otázce sdílení prospěchu získaného z využívání kosmických 

zdrojů, lze aplikovat také na cíl mezinárodního režimu, zamýšleného Dohou o Měsíci, podle 

kterého by mělo docházet k rovnému sdílení prospěchu získaného z přírodních zdrojů na 

nebeských tělesech, se zvláštním ohledem na zájmy rozvojových zemí.251 Haagská pracovní 

skupina nedoporučuje, aby se jednalo o sdílení finančních zisků, mimo jiné také z toho důvodu, 

že nelze očekávat, že by v krátkodobém a střednědobém výhledu aktivity v oblasti kosmických 

zdrojů jejich provozovatelům přinášely značný zisk. Místo toho bylo navrženo několik 

                                                           
250 Srov. BITTENCOURT, Olavo et al. Building Blocks for the Development of an International Framework for the 

Governance of Space Resource Activities A Commentary [online]. s. 46–54. 

251 Dohoda o činnosti států na Měsíci a jiných nebeských tělesech. Čl. 11. 
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alternativ, zejména zřízení mezinárodního fondu a vzájemná výměna technologií a odborných 

znalostí mezi státy založená na reciprocitě.252 

 

5.4. Shrnutí 

Dohoda o Měsíci prohlašuje nebeská tělesa a jejich přírodní zdroje in situ za společné 

dědictví lidstva. Tato zásada zákazu přivlastnění však neznamená zákaz získávání a využívání 

přírodních zdrojů. Dohoda o Měsíci výslovně zakazuje přivlastnění povrchu a podzemí 

nebeských těles, jejich částí a přírodních zdrojů in situ; legálně získané přírodní zdroje — tedy 

ty látky, materiály a nehmotné jevy, které jsou získány oddělením z povrchu, podzemí a 

přírodních zdrojů in situ — jsou způsobilé přivlastnění, za předpokladu, že přivlastnění 

přírodních zdrojů je spojeno s jejich využíváním. 

V článku 11 je smluvním státům dáno právo využívat nebeská tělesa na základě 

rovnosti a bez jakékoli diskriminace. Využívání přírodních zdrojů ve smyslu jejich získávání, 

těžby a zužitkování je přípustným způsobem využívání nebeských těles podle Dohody o Měsíci. 

K naplnění zásady common heritage of mankind a za účelem správy využívání přírodních 

zdrojů se pak smluvní státy zavazují vytvořit mezinárodní režim, který však není podmínkou 

pro využívání přírodních zdrojů. Dalo by se tedy říci, že existující právní režim přírodních 

zdrojů na nebeských tělesech podle Dohody o Měsíci je provizorním režimem, platným do 

doby, než bude vytvořen zamýšlený mezinárodní režim. 

Za soulad s Dohodu o Měsíci a s mezinárodním právem při provádění takových 

činností vládními či nevládními subjekty nese mezinárodní odpovědnost smluvní stát, který 

k provádění dané činnosti udělil povolení a který nad ní uskutečňuje trvalou kontrolu. K tomuto 

účelu a také k naplnění zamýšleného mezinárodního režimu by státy měly přijímat vnitrostátní 

předpisy, upravující kosmické aktivity svých občanů. Při jejich vytváření by se měly nechat 

vést doporučeními a zásadami vyjádřenými v Building Blocks a v Zásadách dlouhodobé 

udržitelnosti v kosmickém prostoru, za účelem harmonizace národních legislativ a jejich 

vzájemného uznávání.  

                                                           
252 BITTENCOURT, Olavo et al. Building Blocks for the Development of an International Framework for the 

Governance of Space Resource Activities A Commentary [online]. [cit. 2020-12-01]. s. 75–79. 
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6. Srovnání právních režimů nebeských těles a mořského dna 

Oblast mořského dna a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států je v mnohém 

podobná kosmickému prostoru a nebeským tělesům. Jde o mezinárodní prostory, definované 

zásadou zákazu přivlastnění, které jsou si kromě podobných právních úprav blízké i svou velmi 

obtížnou přístupností. Paralelu mezi nimi lze spatřovat i ve skutečnosti, že jejich využívání i 

regulace je otázkou teprve poslední pár desetiletí. V této kapitole bude proto ve stručnosti 

představen režim využívání zdrojů mořského dna253 a porovnán s úpravou kosmických zdrojů 

obsaženou v Kosmické smlouvě a s potenciálním mezinárodním režimem vycházejícím 

z Dohody o Měsíci. 

 

6.1. Režim mořského dna za hranicemi národní jurisdikce států 

V roce 1956 Komise Organizace spojených národů pro mořské právo konstatovala, že 

nepovažuje využívání mořského dna (mimo využívání kontinentálního šelfu) za dostatečně 

prakticky významné, aby vyžadovalo speciální právní úpravu.254 Čtrnáct let poté byla Valným 

shromážděním Organizace spojených národů vyhlášena Deklarace zásad platných pro mořské 

dno a jeho podzemí za hranicemi národní jurisdikce255, která se stala základem právní úpravy 

mořského dna. Zásady vyjádřené v této deklaraci byly dále konkretizovány a celkově upraveny 

v Úmluvě Organizace spojených národů o mořském právu 256  (dále jen „Úmluva OSN o 

mořském právu“) z roku 1982, která však vstoupila v platnost až o dvanáct let později 

přistoupením šedesátého státu. Úmluva OSN o mořském právu má celkem sto šedesát osm 

členů, které tvoří sto šedesát sedm států a Evropská unie. Významnými státy, které nejsou 

signatáři Úmluvy OSN o mořském právu, jsou například Spojené státy americké a Spojené 

arabské emiráty.257 

                                                           
253 Když je v této kapitole hovořeno o mořském dnu, je tím myšleno mořské dno a jeho podzemí za hranicemi národní 

jurisdikce států, není-li výslovně řečeno jinak. 

254 United Nations. Yearbook of the International Law Commission, 1956, Volume II [online]. 1957, New York. 

[cit. 2020-11-22]. Dostupné na: https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1956_v2.pdf. s. 278. 

255 Deklarace zásad platných pro mořského a jeho podzemí za hranicemi národní jurisdikce, Declaration of Principles 

Governing the Sea-Bed and the Ocean Floor, and the Subsoil Thereof, beyond the Limits of National Jurisdiction, 

datum přijetí 17. prosince 1970, RES 2749 (XXV). 

256 Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu, United Nations Convention on the Law of the Sea, 

datum přijetí 10. prosince 1982, vstup v platnost 16. listopadu 1994, Registration No. 31363. 

257 United Narions - Oceans and Law of the Sea. Chronological lists of ratifications of, accessions and successions to 

the Convention and the related Agreements [online]. [cit. 2020-11-22]. Dostupné na: 

https://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm. 

https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1956_v2.pdf
https://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm
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V článku 136 Úmluvy OSN o mořském právu jsou mořské dno a jeho podzemí za 

hranicemi národní jurisdikce a jeho zdroje prohlášeny za společné dědictví lidstva. Článek 137 

dále stanoví, že žádný stát nemůže nad mořským dnem a jeho zdroji uplatňovat či vykonávat 

suverenitu. Rovněž si žádný stát, právnická ani fyzická osoba nemohou mořské dno a jeho 

zdroje přivlastnit. O zakotvení zásady common heritage of mankind usilovaly (podobně jako 

v případě Dohody o Měsíci258) zejména rozvojové země. Význam této zásady však nevnímaly 

všechny státy stejně. Rozvojové země měly za to, že cílů zásady common heritage of mankind 

by mělo být dosaženo prostřednictvím silné mezinárodní organizace, která by zajišťovala podíl 

rozvojových zemí na prospěchu získaného při využívání mořského dna a jeho zdrojů. Naopak 

podle vyspělých zemí by taková mezinárodní organizace měla pouze vytvářet rámec, ve kterém 

by docházelo ke svobodnému využívání přírodních zdrojů mořského dna.259 Konečná úprava, 

spočívající mimo jiné v požadavku převádět technologie a vědecké poznatky rozvojovým 

státům za zvýhodněných podmínek a v odvádění dávek z čistého zisku, byla však pro některé 

státy tak nepřijatelná, že k Úmluvě OSN o mořském právu odmítaly přistoupit. Vzhledem 

k tomu byla proto v roce 1994 přijata Dohoda o provádění Části XI Úmluvy Organizace 

spojených národů o mořském právu z 10. prosince 1982260 (dále jen „Dohoda o provádění 

UNCLOS“), která sice zachovala úpravu společného dědictví lidstva, ale podstatně změnila a 

uvolnila její prováděcí podmínky, když stanovila, že některé ustanovení a přílohy Úmluvy OSN 

o mořském právu se vůbec nepoužijí. 

 

6.1.1. Podvojný systém 

Úmluva OSN o mořském právu zřídila Mezinárodní úřad pro mořské dno (někdy též 

nazývaný jako Organizace mořského dna), jehož úkolem je řídit a kontrolovat činnosti v oblasti 

mořského dna a podílet se na využívání zdrojů mořského dna.261 Na využívání zdrojů mořského 

dna se Mezinárodní úřad pro mořské dno podílí prostřednictvím svého orgánu nazývajícího se 

Podnik, a to na základě tzv. podvojného systému262. 

                                                           
258 Viz výše: Podkapitola 2.4.1. Rezoluce RES 2779 (XXVI). 

259 ONDŘEJ, Jan. Právní režimy mořských oblastí. Srovnání s kosmem a Antarktidou. s. 77. 

260 Dohoda o provádění Části XI Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu z 10. prosince 1982, 

Agreement relating to the implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 

10 December 1982, datum přijetí 28. července 1994, vstup v platnost 28. července 1996, A/RES/48/263. 

261 Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu. Čl. 156, 157. 

262 Jde o kompromis mezi požadavky rozvojových a vyspělých států. Průzkum a těžba zdrojů mořského dna může být 

prováděna jak státy a jejich subjekty, tak Mezinárodním úřadem pro mořské dno prostřednictvím Podniku. 



 

 74 

Provádění činností na mořském dnu se dělí do tří fází. Tou první je vyhledávání zdrojů, 

ke kterému je možné přistoupit až poté, co Mezinárodní úřad pro mořské dno obdrží písemný 

závazek subjektu postupovat podle Úmluvy OSN o mořském právu a dalších pravidel a 

předpisů Mezinárodního úřadu pro mořské dno. Spolu s tím je nutné předložit také přibližné 

hranice dílů, kde má vyhledávání probíhat.263 Na jednom dílu může zároveň uskutečňovat 

vyhledávání více subjektů. Z této činnosti nevyplývají subjektu žádná práva týkající se 

zdrojů.264 Následuje fáze průzkumu, plán průzkumných prací se schvaluje na období patnácti 

let a pokud není prodloužen, může subjekt požádat o plán těžebních prací, čímž se dostane do 

třetí fáze, tedy samotné těžby. 

Při předkládání žádosti o schválení plánů práce musí subjekt rozdělit díl, na kterém 

zamýšlí těžit, na dvě části se stejnou odhadní tržní hodnotou. Mezinárodní úřad pro mořské dno 

následně určí část, která má být vyhrazena pro činnosti prováděné Podnikem nebo společně 

s rozvojovými státy. Na tomto dílu pak může Podnik těžit prostřednictvím společných podniků 

s dotčeným subjektem či jiným subjektem, přičemž rozvojovým státům a jejich státním 

příslušníkům nabídne možnost efektivní účasti.265 Toto rozdělení dílu na části, z nichž jedna je 

vyhrazena orgánu Mezinárodního úřadu pro mořské dno je výrazem výše zmíněného 

podvojného systému, prostřednictvím kterého je tak realizována zásada common heritage of 

mankind. 

 

6.2. Srovnání úpravy Úmluvy OSN o mořském právu a Kosmické smlouvy 

Oba dokumenty stanoví, že aktivity v oblasti mořského dna, respektive v oblasti 

kosmického prostoru a nebeských těles se provádějí ku prospěchu lidstva. Na rozdíl od 

Kosmické smlouvy, která dále vyjadřuje požadavek rovného přístupu a zákaz diskriminace, 

Úmluva OSN o mořském právu vyžaduje braní zvláštního ohledu na zájmy a potřeby 

rozvojových zemí. Oba dva dokumenty obsahují vyjádření zásady zákazu přivlastnění 

mořského dna a kosmického prostoru včetně nebeských těles a také jsou si blízké v požadavku 

využívání výhradně pro mírové účely, který se týká mořského dna i nebeských těles. 

Dokumenty upravují obdobně také mezinárodní odpovědnost států za činnost subjektů, které 

k danému státu mají vztah příslušnosti. Na rozdíl od Kosmické smlouvy Úmluva OSN o 

mořském právu detailně upravuje zásady těžby zdrojů mořského dna a zřizuje a stanoví 

                                                           
263 Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu. Příloha III, čl. 2. 

264 ONDŘEJ, Jan. Právní režimy mořských oblastí. Srovnání s kosmem a Antarktidou. s. 102. 

265 Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu. Příloha III, čl. 8, 9. 
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pravomoci Mezinárodního úřadu pro mořské dno, jehož prostřednictvím účastnické státy 

organizují a kontrolují spravování zdrojů mořského dna. 

 

6.3. Srovnání úpravy Úmluvy OSN o mořském právu a Dohody o Měsíci 

Oba dokumenty požadují provádění aktivit v oblastech výhradně pro mírové účely a 

soulad těchto aktivit s Chartou Organizace spojených národů a mezinárodním právem. Na 

mořské dno a jeho zdroje in situ se stejně jako na nebeská tělesa a přírodní zdroje in situ 

vztahuje zásada zákazu přivlastnění. Tak jako mořské dno a jeho zdroje jsou i nebeská tělesa a 

jejich přírodní zdroje v Dohodě o Měsíci prohlášena za společné dědictví lidstva. Na rozdíl od 

Úmluvy OSN o mořském právu Dohoda o Měsíci stejně jako Kosmická smlouva nestanoví ani 

zásady těžby, ani nezřizuje úřad, který by na aktivity v oblasti dohlížel. Dohoda o Měsíci 

předpokládá vytvoření mezinárodního rámce, který by (pokud by byl vytvořen) mohl 

v mnohém připomínat úpravu Úmluvy OSN o mořském právu. Zejména svým požadavkem 

spravedlivého sdílení prospěchu získaného z využívání zdrojů a zvláštním zvýhodněným 

postavením rozvojových zemí. 

 

6.4. Shrnutí 

Jak již bylo naznačeno výše, vývoj úprav kosmického práva a práva mořského dna za 

hranicemi národní jurisdikce je velmi podobný. V obou případech byly nejdříve přijaty na 

úrovni Organizace spojených národů deklarace stanovící základní zásady daného odvětví. 

V roce 1963 Deklarace právních zásad, jimiž se řídí činnost států při průzkumu a využívání 

kosmického prostoru a v roce 1970 Deklarace zásad platných pro mořské dno a jeho podzemí 

za hranicemi národní jurisdikce. Zásady vyjádřené v těchto deklaracích se následně staly 

základem pro mezinárodní smlouvy, ke kterým v průběhu času přistoupila většina všech států. 

Kosmická smlouva vstoupila v platnost v roce 1968 a Úmluva OSN o mořském právu vstoupila 

v platnost v roce 1994. Svým obsahem, vývojem od podepsání a přístupem států k ní je však 

Úmluva OSN o mořském právu bližší spíše Dohodě o Měsíci, která vstoupila v platnost v roce 

1984. Obě dvě se vztahují na mezinárodní prostory, které prohlašují za společné dědictví 

lidstva, a obě dvě čelily po svém přijetí neochotě států — zejména těch vyspělých — k nim 

přistupovat. V případě Úmluvy OSN o mořském právu byl tento problém řešen přijetím 

Dohody o provádění UNCLOS, která Úmluvu OSN o mořském právu upravila tak, aby byla 

přijatelnější pro vyspělé státy, a tedy celkově otevřenější pro více států. To splnilo svůj účel, 

vzhledem k tomu, že po přijetí Dohody o provádění UNCLOS 28. července 1994 přistoupily 
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k dnešnímu dni k Úmluvě OSN o mořském právu další sto čtyři státy a také Evropská unie jako 

celek.266 

Zajímavostí je, že přestože Deklarace právních zásad, jimiž se řídí činnost států při 

průzkumu a využívání kosmického prostoru, Kosmická smlouva i Dohoda o Měsíci byly přijaty 

a vstoupily v platnost dříve, než jejich protějšky týkající se mořského dna a jeho zdrojů, 

v současnosti existuje komplexní úprava těžby zdrojů mořského dna, která je přijímána 

většinou států mezinárodního společenství. Naproti tomu na úpravě těžby přírodních zdrojů na 

nebeských tělesech mezi zeměmi nepanuje shoda a režim, jehož vytvoření předpokládá Dohoda 

o Měsíci, nemá dostatečnou podporu států na to, aby byl skutečně realizován, byť v mnohém 

připomíná existující a přijímaný režim zavedený Úmluvou OSN o mořském právu. 

To, že se na úpravě těžby zdrojů mořského dna podařila najít shoda na mezinárodní 

úrovni lze pravděpodobně připisovat technologickému vývoji a skutečnosti, že se tato činnost 

stala v posledních letech realizovatelnou. V současné době lze pozorovat významný rozvoj 

kosmonautiky, investice soukromých společností a národních kosmických agentur a zájem 

těchto subjektů o dosažení stálé lidské přítomnosti na Měsíci a později také na Marsu, která by 

umožňovala a zároveň také vyžadovala využívání přírodních zdrojů na těchto nebeských 

tělesech. 

Důvodem srovnání režimů bylo představení jejich podobnosti, na jejímž základě lze 

argumentovat ve prospěch eventuální inspirace režimu kosmických zdrojů režimem mořského 

dna. Autor práce je toho názoru, že Dohoda o Měsíci má stále potenciál stát se obecně 

uznávaným dokumentem upravujícím právní režim nebeských těles, pokud by následovala 

příklad Úmluvy o mořském právu a Dohody o provádění UNCLOS. Příhodné by bylo také 

vybudování mezinárodního režimu předpokládaného Dohodou o Měsíci podle modelu 

Mezinárodního úřadu pro mořské dno a jeho Podniku. Jde o zavedený a většinou států 

mezinárodního společenství uznávaný způsob využívání zdrojů z mezinárodního prostoru, na 

nějž se vztahuje zásada common heritage of mankind, který by zároveň splňoval cíle, vytyčené 

v článku 11 Dohody o Měsíci.267  

                                                           
266 United Narions - Oceans and Law of the Sea. Chronological lists of ratifications of, accessions and successions to 

the Convention and the related Agreements [online]. [cit. 2020-11-24]. Dostupné na: 

https://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm. 

267 Zde je nutno dodat, že proti této úvaze stojí výrok ředitele NASA J. Bridenstinea z října 2020, ve kterém přirovnával 

nebeská tělesa k oceánu, kosmické zdroje k rybám v oceánu a právní režim kosmických zdrojů k právnímu režimu 

volného moře. Dle jeho slov jsou na tomto konceptu postaveny Artemis Accords, z čehož lze usuzovat, že státy, které 

k Artemis Accords přistoupily, sdílí či podporují takové nahlížení na právní režim kosmických zdrojů. Viz též: 

https://www.state.gov/briefings-foreign-press-centers/international-participation-in-artemis-an-update-from-nasa/. 

https://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm
https://www.state.gov/briefings-foreign-press-centers/international-participation-in-artemis-an-update-from-nasa/
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7. Závěr 

Hlavním tématem práce byla analýza právního režimu přírodních zdrojů na nebeských 

tělesech.  

Problematickým se ukázalo již vymezení pojmu nebeské těleso. Vzhledem k různým 

formám přirozených těles v kosmu je univerzální definování nebeského tělesa velmi obtížné. 

Proto se zdá nejvhodnějším funkční vymezení nebeských těles. Jde o způsob, kdy určité 

přirozené těleso v kosmu je považováno za nebeské těleso v případě, že splňuje podmínku 

aplikovaného ustanovení. Tímto přístupem se lze vyhnout nutnosti předchozího členění 

nebeských těles. 

Podobně není snadné určit ani hranici kosmického prostoru. Podle různých autorů a 

institucí se nachází v různé výšce nad povrchem planety. V právním vymezení kosmického 

prostoru lze ovšem vycházet z obyčejového pravidla, podle kterého začíná kosmický prostor 

nad planetou ve výšce nejnižších možných oběžných drah kosmických objektů. Vzhledem 

k takové definici je zřejmé, že kosmický prostor začíná v různých výškách nad nebeskými 

tělesy v závislosti na hustotě jejich atmosféry a velikosti gravitační síly. 

Ve třetí části práce je analyzován postoj vybraných států a mezinárodních organizací 

k aktivitám v oblasti kosmických zdrojů. Spojené státy americké a Lucemburské 

velkovévodství přijaly legislativu umožňující jejich občanům získávat a využívat přírodní 

zdroje v kosmickém prostoru a na nebeských tělesech. Oba dva státy tyto činnosti skrze NASA, 

respektive iniciativu SpaceResources.lu aktivně podporují. Kladný přístup k těmto aktivitám 

má rovněž Evropská kosmická agentura a Česká republika, ani jedna z nich však závaznou 

úpravu v této oblasti nepřijala. Čínská lidová republika, Indická republika a Ruská federace 

rovněž ve svých národních legislativách aktivity v oblasti kosmických zdrojů neupravují a ani 

jejich oficiální vyjádření neobsahují jednoznačná stanoviska. Jejich potenciální postoj je proto 

odhadován na základě jejich dosavadních a plánovaných kosmických aktivit. 

Ve čtvrté části je zkoumán právní režim přírodních zdrojů na nebeských tělesech 

vycházející z Kosmické smlouvy. Na základě výkladu jejích ustanovení dospěl autor k názoru, 

že zásada zákazu přivlastnění kosmického prostoru a nebeských těles se na přírodní zdroje 

nevztahuje, a získávání a zužitkování je přípustným způsobem využívání těchto přírodních 

zdrojů. Požadavek využívat přírodní zdroje v kosmickém prostoru a na nebeských tělesech pro 

blaho a v zájmu všech zemí je interpretován prostřednictvím argumentů představených R. Leem 

a obsažených v Building Blocks, které se shodují na tom, že by neměl spočívat v povinném 

sdílení finančního prospěchu, ale spíše v rovném přístupu ke státům při sdílení prospěchu 
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získaného z kosmických zdrojů. Vzhledem k mezinárodní odpovědnosti států za národní 

činnost v kosmickém prostoru včetně nebeských těles by měly státy přijímat vnitrostátní 

předpisy, případně dvoustranné a vícestranné dohody, které budou tyto aktivity upravovat. 

Pátá část popisuje právní režim přírodních zdrojů na nebeských tělesech vyplývající 

z Dohody o Měsíci. Přestože k Dohodě o Měsíci přistoupilo jen osmnáct států, domnívá se 

autor, že jde o mezinárodní dokument s potenciálem nabytí většího uznání v budoucnu. Na 

základě výkladu Dohody o Měsíci a srovnání jejího obsahu s Kosmickou smlouvu je 

argumentováno, že zásada zákazu přivlastnění nebeských těles, stanovená v Dohodě o Měsíci, 

se na přírodní zdroje nevztahuje, jestliže jsou získávány za účelem jejich využívání. Tímto 

využíváním může být z povahy věci jejich získávání i následné zužitkování. V tomto směru je 

tedy úprava Dohody o Měsíci podobná úpravě vyjádřené v Kosmické smlouvě. Podstatný rozdíl 

mezi nimi spočívá v zásadě common heritage of mankind, vyjádřené v Dohodě o Měsíci. 

Význam této zásady však není zcela jasný. Někteří autoři ji vykládají v tom smyslu, že zakazuje 

využívání přírodních zdrojů na nebeských tělesech až do doby vytvoření mezinárodního 

režimu, který Dohoda o Měsíci předpokládá. Autor této práce předkládá argumenty proti 

tomuto názoru a tvrdí, že přírodní zdroje na nebeských tělesech lze využívat i před vytvořením 

mezinárodního režimu. Na požadavek sdílení prospěchu získaného z přírodních zdrojů lze opět 

nahlížet prostřednictvím zásad vyjádřených v Building Blocks s tím, že by nemělo být 

vyžadováno přímé sdílení finančního prospěchu, ale spíše nediskriminační přístup a spolupráce 

s ostatními státy, se zvláštním ohledem na rozvojové státy. 

V šesté části je stručně popsán režim mořského dna za hranicemi národní jurisdikce, 

vzhledem k podobnosti vývoje i obsahu smluv upravujících tento režim a režim kosmických 

zdrojů. Na základě tohoto srovnání jsou následně prezentovány argumenty, proč by se měl 

režim přírodních zdrojů na nebeských tělesech inspirovat režimem mořského dna. Ty se opírají 

zejména o skutečnost, že jde v obou případech o mezinárodní prostory ovládané zásadou 

common heritage of mankind a že režim mořského dna má již zavedené a mezinárodně 

uznávané postupy pro těžbu jeho přírodních zdrojů. 

 

Přestože autor v této práci předkládal argumenty svědčící o legalitě získávání a 

využívání přírodních zdrojů na nebeských tělesech, je toho názoru, že by měl pokračovat 

mezinárodní dialog a mělo by být usilováno o shodu v přístupu k těmto aktivitám. Kosmické 

zdroje by neměly být využívány na základě zásady přednosti prvního (first come, first served). 

Skutečnost, že Kosmická smlouva (a Dohoda o Měsíci) tyto aktivity nezakazuje, neznamená, 

že by měly být prováděny bez předchozího dosažení mezinárodního konsenzu. Současný stav 
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životního prostředí a zásob nerostného bohatství planety Země může sloužit jako modelový 

příklad, kterému by lidstvo mělo na dalších nebeských tělesech vyhnout. 

Jak je z této práce nejspíš zjevné, její autor je příznivcem Dohody o Měsíci a jím 

předpokládaného mezinárodního režimu, který by aktivity v oblasti přírodních zdrojů na 

nebeských tělesech řídil. Rovněž se domnívá, že státy by se při vytváření tohoto mezinárodního 

režimu mohly inspirovat režimem mořského dna za hranicemi národní jurisdikce. 

Postupováním obdobným způsobem jako v případě režimu mořského dna by bylo také možné 

pozvednout význam Dohody o Měsíci, jak bylo popsáno v šesté části této práce. Dohoda o 

Měsíci je zatím jediná mezinárodní smlouva, která se určitým způsobem snaží o zpřístupnění, 

ale také ochranu přírodních zdrojů nebeských těles. Zároveň usiluje o to, aby nebeská tělesa a 

jejich přírodní zdroje nebyly předmětem konfliktů mezi jednotlivými státy, ale aby v rámci 

mezinárodní spolupráce sloužily všemu lidstvu jako celku.  
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Seznam zkratek 

 

Building Blocks Základní zásady pro rozvoj mezinárodního 

rámce pro řízení aktivit v oblasti kosmických 

zdrojů 

COPUOS Výbor Organizace Spojných národů pro 

mírové využívání kosmického prostoru 

Dohoda o Měsíci Dohoda o činnosti států na Měsíci a jiných 

nebeských tělesech 

Dohoda o provádění UNCLOS Dohoda o provádění Části XI Úmluvy 

Organizace spojených národů o mořském 

právu z 10. prosince 1982 

ESA Evropská kosmická agentura 

Haagská pracovní skupina Haagská mezinárodní pracovní skupina pro 

správu kosmických zdrojů 

JAXA Japonská Národní agentura pro výzkum 

a vývoj v oblasti letectví a kosmonautiky 

Kosmická smlouva Smlouva o zásadách činnosti států při 

výzkumu a využívání kosmického prostoru 

včetně Měsíce a jiných nebeských těles 

lucemburský zákon o kosmických zdrojích Zákon Lucemburského velkovévodství 

o výzkumu a využívání kosmických zdrojů 

NASA Národní úřad pro letectví a kosmonautiku 

Spojených států amerických 

The Space Act Zákon Spojených států amerických 

o konkurenceschopnosti komerčních aktivit 

v kosmickém prostoru 

Úmluva OSN o mořském právu Úmluva Organizace spojených národů 

o mořském právu 
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Právní režim přírodních zdrojů na nebeských tělesech 

 

Abstrakt 

Cílem práce je popsat právní režim přírodních zdrojů na nebeských tělesech. 

V posledních měsících a letech se stále častěji spekuluje o těžbě na Měsíci a na asteroidech a 

tato práce se ve svých sedmi částech věnuje právnímu režimu takových aktivit. Zejména zda 

jsou takové aktivity z hlediska mezinárodního práva možné, jak jsou upraveny a jaký je 

potenciální budoucí vývoj v této oblasti. 

Aby bylo možné věnovat se úvahám o právním režimu přírodních zdrojů na nebeských 

tělesech, je nezbytné se napřed seznámit se základními pojmy kosmického práva, mezi které 

patří kosmický prostor, nebeská tělesa a kosmické zdroje, jejichž vymezení je předmětem první 

části práce. 

Druhá část popisuje vývoj mezinárodního kosmického práva, od prvních zmínek o 

něm, až po vytvoření dvou významných mezinárodních dokumentů v této oblasti, Kosmické 

smlouvy a Dohody o Měsíci. Obě mezinárodní smlouvy jsou v jednotlivých kapitolách 

analyzovány a porovnány jak z hlediska jejich mezinárodního přijetí, tak z hlediska úpravy 

aktivit v oblasti kosmických zdrojů v nich obsažené. Následně je naznačen jejich možný 

budoucí vývoj. 

Ve třetí části jsou představeny základní zásady, na kterých by měly dbát státy při 

vytváření svých vnitrostátních právních úprav. Dále jsou popsány relevantní části národních 

legislativ a stanoviska vybraných států, zejména těch, které se označují za kosmické velmoci, 

Evropské kosmické agentury a pro srovnání také Evropské unie. 

Čtvrtá a pátá část se věnují hlavní výzkumné otázce. Je v nich analyzován a následně 

porovnáván právní režim přírodních zdrojů na nebeských tělesech na základě Kosmické 

smlouvy, respektive Dohody o Měsíci. Dohodě o Měsíci je věnována zvláštní pozornost i přes 

její ne příliš velký mezinárodní význam a jsou předloženy argumenty svědčící ve prospěch 

jejího možného uznání více státy v budoucnu. V obou případech je argumentováno, že zásada 

zákazu přivlastnění kosmického prostoru včetně nebeských těles, vyjádřená v obou 

mezinárodních smlouvách, se na kosmické zdroje nevztahuje. 

Šestá část stručně popisuje právní režim mořského dna a jeho podzemí za hranicemi 

pravomocí států a srovnává jeho vývoj s vývojem právního režimu kosmických zdrojů a jeho 

úpravu s úpravou obsaženou v Kosmické smlouvě a Dohodě o Měsíci. Autor následně používá 
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režim mořského dna jako inspiraci pro možný budoucí vývoj mezinárodního režimu podle 

Dohody o Měsíci. 

V závěrečné sedmé části jsou shrnuty poznatky, kterých bylo v průběhu práce 

dosaženo. 

 

Klíčová slova: kosmické zdroje, nebeská tělesa, právní režim  
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Legal regime of natural resources of celestial bodies 

 

Abstract 

The aim of this thesis is to describe the legal regime of the natural resources of celestial 

bodies. In recent months and years, there has been an increase in debates regarding mining on 

the moon and asteroids and this thesis dedicates its seven parts to the legal regime of such 

activities. In particular, whether such activities are possible from the point of view of 

international law, how are they regulated and what are the potential future developments in this 

area. 

In order to understand the legal regime governing the natural resources of celestial 

bodies, it is necessary to first become acquainted with the essential concepts of space law, 

including outer space, celestial bodies and outer space resources, whose definition is the subject 

of the first part of the thesis. 

The second part describes the development of international space law, from the first 

mentions in legal commentary to the creation of two important international documents in this 

area, the Outer Space Treaty and the Moon Agreement. Both international treaties are analysed 

and compared in individual chapters both in terms of their international acceptance and in terms 

of the regulation of activities in the field of outer space resources. Subsequently, their possible 

future development is considered. 

The third part introduces the basic principles that states should follow when drafting 

their national legislation. Subsequently, the relevant parts of national legislation and the 

opinions of selected countries are described, in particular the space faring countries, the 

European Space Agency and, for comparison, the European Union. 

The fourth and fifth parts deal with the main research question. They offer analysis 

and comparison of the legal regime governing the natural resources of celestial bodies based 

on the Outer Space Treaty and the Moon Agreement, respectively. The Moon Agreement is 

given special attention despite its limited international significance, and arguments are 

presented in favour of its possible recognition by more states in the future. In both cases, 

arguments are presented that the non-appropriation principle regarding the outer space and 

celestial bodies, as expressed in both international treaties, does not apply to the natural 

resources. 
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The sixth part briefly describes legal regime of the seabed beyond the limits of national 

jurisdiction and compares its development with the development of the legal regime of outer 

space resources and its regulation with the regulation contained in the Outer Space Treaty and 

the Moon Agreement. The author then uses the seabed regime as inspiration for the possible 

future development of the international regime envisioned by the Moon Agreement. 

The seventh and final part summarizes the findings achieved during the elaboration of 

the thesis. 

 

Key words: outer space resources, celestial bodies, legal regime 


