
 56 

Shrnutí 

 

Téma mé diplomové práce zní „Zákaz a omezení některých druhů konvenčních 

zbraní v ozbrojených konfliktech“. Na úvod bylo tedy třeba vymezit, že konvenčními 

zbraněmi se rozumí veškeré zbraně, jež nejsou zbraněmi hromadného ničení, vysvětlit, 

že zákazy a omezení těchto prostředků mohou nabývat různých forem, a konečně 

vymezit, na které druhy ozbrojených konfliktů se bude aplikovat mezinárodní 

humanitární právo. 

Byl podán stručný přehled vývoje v oblasti zákazů a omezení určitých typů 

zbraní, včetně historického kontextu. Od dob středověkých, kdy jedinou mezinárodní 

autoritou, schopnou se alespoň pokusit o zmírnění válečných hrůz, byl papež, přes první 

dohody „civilizovaných velmocí“ v dobách před první světovou válkou, až po moderní 

úmluvy přijaté po druhé světové válce. 

Velká pozornost je věnována Petrohradské deklaraci a tzv. haagskému právu 

(tvořenému mnoha úmluvami, dnes již jako součást obyčejového práva), které jako 

první dokumenty stanoví, že pokrok civilizace by měl mít vliv na zmírňování utrpení 

způsobeného válkou, a obsahují zákaz používání zbraní působící zbytečné utrpení a 

haagské právo i  zákaz nerozlišujícího použití zbraní. 

Nejvýznamnější úmluvou, jíž je věnována v této práci pozornost v další kapitole, 

je pak obecná Úmluva o konvenčních zbraních. Třebaže neobsahuje žádná ustanovení, 

která by zakazovala či omezovala použití určitých druhů zbraní, je základem pro 

přijímání protokolů, které se zabývají jednotlivými kategoriemi zbraní. Protokoly I až 

V se zabývají nezjistitelnými střepinami, minami, nástrahami a jinými prostředky, 

zápalnými zbraněmi, oslepujícími laserovými zbraněmi a výbušnými zbytky války. 

Do práva odzbrojení patří pak dvě poslední významné současné mezinárodní 

úmluvy, a to Ottawská úmluva o úplném zákazu protipěchotních min a úmluva 

z Dublinu o zákazu kazetové munice. V těchto případech se jedná o zbraně, které 

dlouhodobě zamořují oblasti konfliktu a po jeho ukončení ohrožují civilní obyvatelstvo 

a brání tak jeho návratu a poválečné obnově. 

Závěr práce je stručně věnován roli ČR při přijímání a revizi mezinárodních 

dokumentů přijímaných v oblasti mezinárodních zákazů a omezení určitých druhů 

konvenčních zbraní. 

 


