
 1 

 
  
Univerzita Karlova v Praze 
Právnická fakulta 
 
 

Radek Šmíd 
 
 
 
 

Zákaz a omezení některých druhů konvenčních 
zbraní v ozbrojených konfliktech 

 
Diplomová práce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vedoucí diplomové práce: doc. JUDr. Jan Ondřej, CSs., DSc. 
 
 
Katedra: mezinárodního práva 
 
 
Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): prosinec 2008 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracoval samostatně za použití zdrojů 

a literatury v ní uvedených.“        

 

 

 

 

            V Příbrami dne:  

          Šmíd Radek 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

Obsah 

ÚVOD....................................................................................................................................................4 

STRUČNĚ O HUMANITÁRNÍM PRÁVU…………………………………………………………….7 

HISTORIE OMEZOVÁNÍ POUŽÍVÁNÍ URČITÝCH DRUHŮ ZBRANÍ................CHYBA! 
ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 

PETROHRADSKÁ DEKLARACE A HAAGSKÉ PRÁVO................................................. 12 

ÚMLUVA O ZÁKAZU NEBO OMEZENÍ POUŽITÍ NĚKTERÝCH KONVENČNÍCH 
ZBRANÍ, KTERÉ MOHOU ZPŮSOBOVAT NADMĚRNÉ UTRPENÍ NEBO MÍT 
NEROZLIŠUJÍCÍ ÚČINKY ........................................................................................................... 18 
 
1) Protokol I o nezjistitelných střepinách………………………………………..…...………..21 
 
2) Protokol II o zákazu nebo omezení použití min, nástrah a jiných 
prostředků………………………………………..…...………..……………………….………………..…23 
 
3) Protokol III o zákazu nebo omezení použití zápalných zbraní…...…………….35 
 
4) Protokol IV o oslepujících laserových zbraních………………………………….38 
 
5) Protokol V o výbušných zbytcích války……..………………………..……………….40 

ÚMLUVA O ZÁKAZU POUŽITÍ, SKLADOVÁNÍ, VÝROBY A PŘEVODU 
PROTIPĚCHOTNÍCH MIN A O JEJICH ZNIČENÍ ................................................... 41 

ÚMLUVA O KAZETOVÉ MUNICI ............................................................................ 45 

ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ ROLE V OBLASTI ZÁKAZŮ A OMEZENÍ URČITÝCH 
DRUHŮ KONVENČNÍCH ZBRANÍ .......................................................................... 49 
 
ZÁVĚR…………………………………………………….…………………………………51 
 
SEZNAM  LITERATURY…………….…………….…………….……………………………...54 
 
SHRNUTÍ……...………….…………….…………………………………………………...56 
  



 4 

Úvod 

 

Je smutnou realitou, že každý vědecký objev či technologický pokrok lidstvo 

dříve či později použilo k válečným účelům. Americký bavič Will Rogers jednou řekl: 

„Nemůžete říct, že civilizace nepostupuje dopředu – v každé válce vás totiž zabijí novým 

způsobem.“1 Mnohé z nově vyvíjených zbraní jsou nehumánní a působí zbytečné 

utrpení, nebo působí už ze své povahy nerozlišujícím způsobem a při jejich použití jsou 

zasaženi nejen kombatanti, ale i civilisté. 

Zásadou mezinárodního práva ozbrojených konfliktů, jak byla vyjádřena 

v mnohých mezinárodních dokumentech, je přitom povinnost stanovená pro strany 

konfliktu nevést totální válku, tedy oslabovat protivníka všemi možnými způsoby, ničit 

cokoliv, co by mohl použít, a tím znemožňovat nebo znesnadňovat poválečnou obnovu. 

Účelem ozbrojeného konfliktu je zlomit odpor protivníka, k tomu je třeba vyřadit jeho 

ozbrojené síly z boje. Zajatý voják už je nepříteli k ničemu, tedy není třeba mu působit 

(jak stanoví Ženevské úmluvy) jakékoliv utrpení, například nechat ho hladovět či 

neposkytnout mu lékařskou péči. Stejně tak je vyřazen z boje voják zraněný, a tedy 

použít zbraň, která by znemožňovala poskytnout zraněnému vyřazenému nepříteli 

pomoc (např. střepiny nezjistitelné rentgenovými paprsky, které neumožňují lékařům 

odhalení a odstranění), nebo by tuto pomoc prodražovala nad možnosti protivníka (např. 

zbraně působící popáleniny) a nebo zbraň, která nepřítele vyřadí z boje a zanechá na 

něm následky, které přetrvají do konce jeho života, dlouho po ukončení konfliktu (tj. 

zbraně způsobující oslepnutí nebo ohluchnutí), je považováno za nehumánní, neboť se 

jedná o zbraně působící vážnější zranění, než je třeba k vyřazení. Právě přehled právní 

úpravy zbraní, které jsou díky této své nehumánní povaze současným mezinárodním 

právem omezeny či zakázány, má tato práce podat. 

Tato práce se týká omezených a zakázaných konvenčních zbraní. Pokud bychom 

měli zkoumat zároveň úmluvy týkající se zbraní hromadného ničení a režimy 

jednotlivých mezinárodních prostorů, které omezují či zakazují umístění zbraní 

hromadného ničení v těchto prostorech, přesahovala by taková publikace zdaleka rozsah 

diplomové práce. Konvenční zbraň nemá pozitivní definici. Vzhledem k neustálému 

technologickému pokroku nejde ani předvídat, jaké druhy zbraní budou v budoucnu 

použity a řazeny mezi kategorii konvenčních zbraní (už dnes je ovšem zřejmé, že se do 
                                                 

1 „You can't say civilization don't advance -- for in every war, they kill you in a new way.“ 
(http://www.wisdomquotes.com/cat_war.html) 
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této kategorii dají zařadit zbraně laserové, které se začínají postupně objevovat). 

Musíme tedy vystačit s definicí negativní – konvenční zbraní je jakákoliv, která není 

počítána mezi zbraně hromadného ničení. Tím se samozřejmě dostáváme k otázce, jak je 

definována zbraň hromadného ničení. Zde stačí uvést, že za takové zbraně se považují 

tzv. ABC zbraně – tedy atomové, biologické a chemické. Není vyloučeno, že do této 

kategorie bude v budoucnu přiřazen další typ nové zbraně s podobnými ničivými 

účinky, ovšem v současné době se jedná pouze o tyto tři. 

Předmětem tohoto přehledu jsou zákazy a omezení konvenčních zbraní. Jak bude 

uvedeno v následujících kapitolách, zákazy a omezení mohou nabývat mnohých forem. 

Od úplného zákazu určité prostředky vůbec vlastnit, přes zákaz jich v ozbrojených 

konfliktech používat (což dovoluje jejich výzkum a vývoj, stejně jako jejich skladování 

a transfery), až po pouhé omezení povinností zabezpečit, aby použitím dané zbraně 

nebylo ohroženo civilní obyvatelstvo. Tyto zákazy a omezení vyplývají pro státy někdy 

již z mezinárodního obyčejového práva, častěji ovšem z přijatých mezinárodních smluv. 

Proto je pozornost věnována hlavně nejvýznamnějším mezinárodním úmluvám, které 

danou problematiku upravují. 

Odpůrci úpravy zákazů a omezení určitých druhů konvenčních zbraní říkají, že 

argumentace humánností ve válce je protimluv. Silent enim leges inter arma, řekl 

Cicero. Ve válce zákony mlčí, ve válce platí právo silnějšího. Britský admirál lord 

Fisher po mírové konferenci v Haagu řekl: „Humanizace války! To můžete rovnou 

mluvit o humanizaci pekla... Jako by snad válka mohla být civilizovaná. Pokud já budu 

velet a vypukne válka, vydám rozkaz: Podstatou války je násilí. Umírněnost ve válce je 

hloupost. Udeřte první, udeřte tvrdě, udeřte kdekoliv.“ 2 Nutno přiznat, že válka je 

skutečně situací výjimečnou, vymykající se natolik realitě, ve které jinak běžně právo 

působí, že je obtížné představit si, že ozbrojené síly budou dodržovat pravidla stanovená 

mezinárodním společenstvím. Narážíme zde na stejný problém, jako obecně v celém 

mezinárodním právu – na problém vymahatelnosti. Kdo donutí v průběhu bojové akce 

ozbrojené síly protivníka, aby se držely pravidel? Odpoveď zní, v danou chvíli nikdo. 

Ovšem právo platí i za války, třebaže se to tak v danou chvíli nemusí jevit. Sankce za 

jeho porušení sice mohou přijít vždy až následně, ať už přímo od mezinárodního 

společenství, nebo potrestáním odpovědného jedince jeho vlastním státem, nicméně to 

                                                 
2 GREEN, Leslie C.. The Contemporary Law of Armed Conflict, Second Edition. Juris Publishing, Inc., 
New York 2000, str. 17 
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nemění nic na faktu, že porušení pravidel války (ať už uznávaných obyčejově nebo 

smluvně přijatých) je protiprávní. 

Každý z prosazených zákazů zbraní určitým způsobem vojensky oslabil ty státy, 

které k němu přistoupily, v porovnání se státy, na které se zákaz nevztahuje. Běžným 

argumentem je například skutečnost, že pokud máme technologickou převahu nad 

nepřítelem, který má jinak početnější armádu, je použití některých těchto zbraní naší 

jedinou nadějí, třebaže mohou působit nehumánně (týká se třeba kazetové munice). 

Vojenská potřebnost je tedy kritiky nadřazována principu lidskosti. Mnohdy se státy 

zdráhají připojit k mezinárodním úmluvám, které by pro ně znamenaly určité vojenské 

oslabení, s tím, že podle starého rčení chceš-li mír, připravuj se na válku. Politika 

odstrašování se sice v minulosti již osvědčila (např. vzájemné zastrašování USA a SSSR 

nukleárními zbraněmi během studené války) v tom smyslu, že strach z vojenských 

možností protivníka opravdu zabránil propuknutí války, nicméně udržování silného 

vojenského arzenálu zase na druhou stranu vede k závodům ve zbrojení. Postupné 

odzbrojování je tedy projevem vzájemné důvěry a vede k oslabování mezinárodního 

napětí. 

Možná je to stále přetrvávající relikt konceptu rytířského boje, kdy jsou určité 

praktiky považovány za nečestné, ale je pevně zakotvenou morální zásadou, že při 

vedení boje se nemá ubližovat civilistům, hlavně ženám a dětem. Některé ze zbraní, 

jímž bude věnována pozornost, byly zakázány či omezeny právě proto, že představují 

nebezpečí pro civilní obyvatelstvo, což není v souladu s cílem vedení války. Protože stát 

má své obyvatelstvo chránit, je v jeho zájmu přesvědčit své sousedy, aby v případě 

konfliktu nepoužívali prostředky, které by přímo či nepřímo cílily jeho civilní 

obyvatelstvo (čehož nedocílí, pokud se dle zásady reciprocity k témuž nezaváže sám). 

Dá se tedy mimo jiné dovodit, že tím, že se stát zaváže nepoužívat určité nehumánní 

prostředky vedení boje, včetně určitých druhů zbraní, chrání tím vlastně zároveň sám 

sebe, tedy je to výhodný obchod. 

Ať už jsou zákazy a omezení používání určitých typů konvenčních zbraní 

správné či ne, ať už jde o naší morální povinnost či pouze projev pseudohumanismu, jak 

tvrdí někteří odpůrci, faktem zůstává, že jde o jasně vyjádřené právní normy. A jako 

právní normy musí být tyto zákazy a omezení dodržovány. Cílem této práce je podat 

přehled a těchto normách, o jejich původu, vzájemné provázanosti a použití v praxi. 
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Stručně o humanitárním právu 

 

Na začátek této práce je třeba alespoň obecně nastínit základní pojmy. 

Mezinárodněprávní úprava zákazu a omezení použití určitých druhů konvenčních zbraní 

je součástí dvou větších celků. Prvním z nich je právo odzbrojení, které v některých 

případech ukládá úplný zákaz použití, výroby, skladování a převodu určitých typů 

zbraní. Druhým je humanitární právo, zvané též tradičně právo válečné (ius in bello) 

nebo právo ozbrojených konfliktů, které některé způsoby a prostředky vedení boje (tedy 

včetně použití určitých typů zbraní, nebo použití určitých zbraní určitým způsobem) 

zakazuje. 

 

„Humanitární právo aplikovatelné při ozbrojených konfliktech“  znamená  ta 

mezinárodní pravidla smluvního a obyčejového původu, která jsou zvláště zaměřena na 

řešení záležitostí humanitární povahy přímo vyplývajících z ozbrojených konfliktů 

mezinárodní nebo vnitrostátní povahy. Tato pravidla omezují z humanitárních důvodů 

právo stran v konfliktu používat libovolné způsoby a prostředky vedení války a chrání 

osoby a majetek, které jsou nebo by mohly být zasaženy konfliktem. (definice 

Mezinárodního výboru Červeného kříže) 

 

Vzhledem k omezení práva na válku nutně vyvstává otázka, zda je ius in bello 

vlastně vůbec nutné, potřebné. Akt agrese je z hlediska mezinárodního práva vždy 

protiprávní, jediné možné použití síly po právu připadá tedy v úvahu při obraně (ať už 

individuální nebo kolektivní) proti agresorovi. (Druhým povoleným případem použití 

síly je akce na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN, což ovšem opět předpokládá 

ohrožení či porušení mezinárodního míru či bezpečnosti). Státy se tedy smí bránit, ale 

nesmí útočit, tedy docházíme k závěru že pokud by se všechny státy řídily 

mezinárodním právem, žádné války by nebyly, ergo nebylo by třeba válečné právo. 

Historie nám ovšem neustále opakuje, že k ozbrojeným konfliktům prostě dochází, 

z mnohých důvodů. Třebaže Charta OSN si klade za cíl uchrániti budoucí pokolení 

metly války (preambule), a mezi její cíle patří zachovati mezinárodní mír a bezpečnost 

(čl.1), v praxi byla druhá polovina 20. století plna ozbrojených konfliktů. Třebaže tedy 

válka by v mezinárodních vztazích neměla vůbec připadat v úvahu, humanitární právo 
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zde existuje jako záruka alespoň základního zachování lidskosti v situaci, která už 

pojmově znamená vlastně vraždu příslušníků protistrany. 

Principy humanitárního práva chrání (omezují) obě strany konfliktu, dokonce i 

agresora. Je sice obecnou právní zásadou, ex iniuria ius non oritur (z bezpráví právo 

vzejít nemůže), která znamená, že nikdo nesmí po právu těžit ze svého protiprávního 

jednání, ovšem i ten, kdo začne nelegální válku, je právem vázán a z existence 

válečného práva mu vznikají práva a povinnosti a příslušníci jeho ozbrojených sil jsou 

chráněni jeho ustanoveními. Protiprávní stav je tak tedy regulován právem. Humanitární 

právo má chránit lidské bytosti a zabránit nadměrnému utrpení, nemá tedy žádnou 

souvislost s otázkou, kdo konflikt začal a kdo porušil mezinárodní právo. 

Třebaže i dnes zachováváme spojení ius in bello, tak moderní humanitární právo 

se neaplikuje zdaleka pouze v situacích války, tedy ozbrojeného konfliktu mezi dvěma 

státy, subjekty mezinárodního práva nadanými plnou suverenitou. Právě 20. století 

ukázalo, že konflikty vnitrostátní povahy mohou nabýt stejné intenzity, jako „klasická“ 

válka. Můžeme rozlišit následující případy: 

 

- Mezinárodní ozbrojené konflikty - Boje mezi ozbrojenými silami nejméně 

dvou států. Národněosvobozenecké boje se tradičně počítají do této skupiny.3 

- Vnitrostátní ozbrojené konflikty - Boje probíhající na území jediného státu 

mezi jeho řádnými ozbrojenými silami a jinými organizovanými ozbrojenými skupinami 

nebo boje ozbrojených skupin mezi sebou.. 

- Vnitřní nepokoje – Vážná narušení vnitřního pořádku plynoucí z násilných 

akcí, nedosahující však intenzity ozbrojeného konfliktu (např výtržnosti).4 

 

Obecné humanitární právo se aplikuje na první dvě kategorie případů. Posun 

v chápání rozsahu aplikace válečného práva nastal až ve 20. století, zakotvení alespoň 

základních pravidel pro vnitrostátní konflikty přinesly Ženevské úmluvy, ve svém 

společném článku 3. Tento je považován za „úmluvu v úmluvě“, jakousi miniaturní 

dohodu. Jakým způsobem se na vnitrostátní konflikty aplikují ustanovení haagského 

práva, viz příslušné kapitoly. Co se aplikace pravidel práva odzbrojení týče, zde platí 

omezení pouze pro státy, které přijaly příslušnou odzbrojovací úmluvu. 

                                                 
3 I. Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z roku 1977 
4 Definice a dělení dle ČČK 
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Historie omezování používání určitých druhů zbraní 

 

 Od nepaměti měly ozbrojené konflikty svá pravidla. Samozřejmě, stejně tak od 

nepaměti byla tato pravidla občas porušována, nicméně ve vědomí lidstva byly a jsou 

určité praktiky považovány za nečestné a špatné. Protože téma této práce je zákaz a 

omezení použití některých druhů konvenčních zbraní, stačí jen velmi stručně zmínit, že 

určité pravidla humanitárního práva najdeme v Bibli (zákaz pro židovské armády ničit 

ovocné stromy jen proto, aby bylo ublíženo nepříteli), ve spisech slavného čínského 

generála Sun Tzu (neútočit na města, ale na armády), nebo v indické Mahabharatě (např 

nezabíjet spící nepřátele).5 

 Přímo o používaných zbraních se zmiňuje Homér ve své Odysee, kde říká, že 

Řekové zakazovali použití zbraní otrávených.6 

 Zajímavý zákaz přinesl středověk. V těchto dobách byli jádrem armád obrnění 

rytíři, tedy muži, kteří byli profesionálními válečníky a kteří celý život buď válčili, nebo 

se cvičili. Nicméně středověké armády často používaly jako pěchoty odvedených 

rolníků. Nevycvičený rolník neměl proti profesionálnímu rytíři v boji žádnou šanci, 

rytíři ve svém těžkém brnění byli velmi dobře chráněni, ovšem střely z luku či kuše toto 

brnění dokázaly prorazit. Z pohledu rytířstva šlo o zbraně nečestné, neboť útočníkovi 

umožňovaly ránu z dálky, aniž by se sám vystavoval nebezpečí. Vycvičit někoho ve 

střelbě z luku ovšem mnohdy trvalo mnoho let, zato kuše mohl používat každý jen po 

pár týdnech výcviku. I téměř nevycvičený voják mohl zastřelit rytíře, který měl za celou 

celoživotní výcvik. 

 

„Kuše je barbarský druh luku, kteří Řekové vůbec neznají. Nenapíná se tak, že 

pravice napíná tětivu a levice od ní táhne luk. Ten, kdo napíná tuto dalekostřílnou 

útočnou zbraň, se musí naklonit dopředu, opřít oběma nohama do půlkruhu lučiště a 

oběma rukama táhnout tětivu vší silou k sobě. Uprostřed kuše je na tětivě upevněn 

půlválec dlouhý jako slušně velký šíp, který sahá od tětivy k oblouku luku. Jeho žlábkem 

se z kuše vystřelují šípy. Do žlábku se vkládají krátké, ale velmi tlusté střely, jejichž 

přední část je potažena silnou vrstvou železa. Když se tětiva prudce napne a pak vší 

silou povolí, střely se neodrážejí od svého cíle, ale prorazí štít a těžký železný pancíř a 

                                                 
5 GREEN, Leslie C.. The Contemporary Law of Armed Conflict, Second Edition. Juris Publishing, Inc., 
New York 2000, str. 20-21 
6 Tamtéž. 



 10 

pokračují ve své dráze, tak mohutná a nezadržitelná je prudkost těchto střel. Taková 

střela už dokázala prorazit i bronzovou sochu, a když zasáhla hradbu velkého města, 

buď uvízl její hrot v hradbě, anebo celá střela vnikla do hradby a zmizela v ní...“ 

...takto kuši popisuje ve svém díle Alexias byzantská princezna Anna 

Komnenova, která kuši viděla u bojovníků první křížové výpravy 7 

 

Jako zbraň protivnou Bohu zakázal kuši pod pohrůžkou uvalení klatby 2. 

lateránský koncil svolaný z popudu papeže Inocence II. roku 1139, pravděpodobně jako 

součást širšího plánu církve omezovat soukromé války mezi feudály (obdobně např. 

zákaz okrádání církve, chudých, útoků na ženy a děti, bojů o nedělích a svátcích apod, 

které církev uvalila dříve). Třebaže historici se přou, jak přesně dané usnesení koncilu 

překládat a vykládat, často se uvádí, že šlo o zákaz používání kuší.8 9 Ovšem omezené 

pouze proti křesťanům, což umožňovalo použití této zbraně proti pohanům, muslimům a 

proti heretikům. Přes tento zákaz byla kuše jakožto zbraň vysoce efektivní používána i 

nadále v bojích mezi křesťany, a třebaže církev byla ve středověku velmi mocná, nebylo 

v jejích silách tomu zabránit. Kuše v Evropě ztrácely význam postupně od 15. století, 

s nástupem palných zbraní, i když je doloženo jejich používání ještě v celém 16. století. 

Třebaže tedy církevní zákaz těchto zbraní respektován nebyl, je zajímavým příkladem 

pro tuto práci. Protože v středověké Evropě nebylo fakticky  možné, aby se znepřátelení 

feudálové sešli a formou mezinárodní smlouvy hromadně zakázali inter partes 

používání této nebezpečné zbraně, církev byla jediná mezinárodní instituce, která se 

mohla alespoň pokusit toto omezení prosadit.  

Corpus Iuris Canonici, soubor pravidel církevního práva z roku 1500, se stejným 

způsobem pokusil zakázat pod hrozbou klatby používání vrhacích šipek a katapultů 

(jakožto nástrojů ničení a smrti), opět bezúspěšně.10 

Novou zbraní, která se rozšířila v Evropě v 15. století, byly palné zbraně. Je až 

zvláštní, že nikdy nebyl učiněn pokus o jejich zakázání. Je doložen případ, kdy roku 

1439 boloňská armáda použila poprvé proti benátčanům jednotky vybavené ručními 

                                                 
7 Text převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie (http://cs.wikipedia.org/wiki/Ku%C5%A1e) 
8 Znění zmíněného kánonu (http://www.legionofmarytidewater.com/faith/ECUM10.HTM):  29. We 
prohibit under anathema that murderous art of crossbowmen and archers, which is hateful to God, to be 
employed against Christians and Catholics from now on. 
9 Ovšem Medieval Sourcebook: Second Lateran Council 
(http://www.fordham.edu/halsall/basis/lateran2.html) uvádí, že mohlo jít jen o zákaz v rámci určitého 
druhu turnaje. 
10 GREEN, Leslie C.. The Contemporary Law of Armed Conflict, Second Edition. Juris Publishing, Inc., 
New York 2000, str. 23.  
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střelnými zbraněmi. Tyto v boji zabily velké množství benátčanů v plátové zbroji, 

nicméně Benátky bitvu vyhrály. Jejich reakce na použití této nové „kruté a zbabělé 

zbraně“ byla výjimečná – jejich vojáci zabili každého zajatce, který ji použil. Z válčení 

by se, dle jejich slov, ještě mohla stát nebezpečná profese.11 

Nicméně evropské státy, neustále navzájem válčící, použily jakoukoliv 

technickou výhodu, tedy o zákazu používání nových, ničivějších zbraní, nemohla být 

řeč. Zmírnění válečných krutostí přinášely jen vojenské řády vydávané panovníky, 

kterými se měly řídit jejich armády. Tyto zakazovaly například plenění venkova apod. 

Mezinárodní úpravu humanitárního práva v moderním slova smyslu přinesl až konec 19. 

století, kdy byla přijmuta první Ženevská úmluva, Petrohradská deklarace a proběhla 

první haagská konference. 

                                                 
11 Tamtéž, str. 24 
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Petrohradská deklarace a haagské právo 

 

 Roku 1863 vyvinula ruská armáda nový zvláštní druh střel, které při kontaktu 

s tvrdým cílem explodovaly. Tyto náboje byly určeny pro ničení muničních vagónů. Již 

roku 1867 byly tyto náboje uzpůsobeny k tomu, aby explodovaly i při dopadu na měkký 

cíl (tedy například na lidské tělo). Ruská vláda ovšem považovala jejich použití za 

nehumánní a sama odmítla tento druh nábojů používat, zároveň však chtěla zabránit 

tomu, aby tohoto vynálezu využil kdokoliv jiný.12 Následně tedy svolala mezinárodní 

konferenci do Petrohradu, jejímž jediným cílem bylo shodnout se na zákazu používání 

obdobných nábojů. Nešlo vlastně o konferenci v pravém slova smyslu, o zákazu 

rozhodovala vojenská komise složená ze zástupců jednotlivých zúčastněných států. 

 Petrohradská deklarace byla první formální dohodou o zákazu určitého druhu 

zbraní. Třebaže její význam dnes je prakticky nulový, neboť byla plně nahrazena 

pozdějšími pravidly, a třebaže ve své době obsahovala řadu omezujících podmínek a 

jejími stranami se stal jen malý počet států, byla a je důležitým dokumentem z toho 

důvodu, že deklarovala nutnost zachovávání zásad lidskosti i v ozbrojených konfliktech 

a jako první přinesla zásadu, že je zbytečné používat zbraně, které způsobují nadměrné 

utrpení. 

 Vlastně se dá říci, že to je to nejpodstatnější, co nám z Petrohradské deklarace 

zbylo. Zásady, které byly zakotveny v její preambuli. Tento dokument stanoví, že 

pokrok civilizace by měl mít vliv na zmírňování utrpení způsobeného válkou. Že 

jediným cílem, který by státy měly sledovat při vedení války, je oslabení vojenských sil 

nepřítele a pro tento důvod je dostatečné vyřazení největšího možného počtu mužů z 

boje. Že by se vymykalo tomuto cíli, kdyby byly používány zbraně, které zbytečně 

zvyšují utrpení vyřazených mužů, nebo způsobují jejich smrt nevyhnutelnou. A že by 

použití takových zbraní bylo tedy v rozporu se zákony lidskosti. Jsou to stejné zásady, 

které se budou opakovat v mnoha pozdějších dokumenech a které i dnes tvoří základ 

humanitárního práva. 

 Samotná omezení, která deklarace založila, jsou velmi stručná. V případě války 

mezi smluvními stranami se zakazuje používání nábojů lehčích jak 400 gramů, které 

jsou výbušné nebo které obsahují výbušné nebo zápalné látky (použije se tedy na náboje 

                                                 
12 GREEN, Leslie C.. The Contemporary Law of Armed Conflict, Second Edition. Juris Publishing, Inc., 
New York 2000, str. 31, 
stejně tak Mezinárodní výbor Červeného kříže (http://www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/130?OpenDocument) 



 13 

do ručních zbraní, ne ovšem na dělostřelecké granáty). Výslovné zdůraznění, že se tato 

úmluva neaplikuje na konflikty smluvních stran s třetími stranami a že pokud do 

konfliktu mezi dvěma smluvními stranami vstoupí třetí strana, nevázaná úmluvou, 

přestává platit zákaz používání daných nábojů i pro smluvní strany navzájem, to vše 

velmi limitovalo její použití v praxi. Z textu také vyplývá, že se nezakazuje používání 

těchto nábojů při potlačování povstání ve vlastní kolonii (důležité hlavně pro Velkou 

Británii, která později neblaze proslula používáním střel typu dum dum při indických 

povstáních). Úmluva měla platit obecně na souši i na moři. 

 Třebaže tato deklarace znamenala velký krok vpřed pro další vývoj ius in bello, 

díky zmíněným omezením její použitelnosti a díky vývoji nových nehumánních zbraní 

bylo třeba zákazy touto deklarací stanovené ještě rozšířit. 

 Britský kapitán Bertie Clay vyvinul kolem roku 1890 v městě Dum Dum 

poblíž Kalkaty nový druh střel.13 Šlo o první sériově vyráběný druh nábojů, které v těle 

expandují.14 Protože tato munice není explozivní ani plněná tříštivou či zápalnou látkou, 

deklarace z Petrohradu ji nezakazuje. Nehumánnost těchto střel se projevila při britském 

potlačování povstání v Indii, a název dum dum se stal neblaze proslulým po celém 

světě.15 Proto, když se chystala mezinárodní konference v Haagu, munice vyvinutá Brity 

a všechny jí podobné byly předmětem jednání – byl čas rozšířit zákaz stanovený 

Petrohradskou deklarací. 

 Roku 1899 se z iniciativy ruského cara Mikuláše II. v Haagu sešli zástupci 26 

zemí na I. Mezinárodní mírové konferenci. Konference se konala od 18. května do 29. 

července a přijala celkem 3 úmluvy a 3 deklarace z oblasti válečného práva a práva 

mírového urovnávání sporů:16 

 

                                                 
13 Tamtéž 
14 Střely tohoto typu jsou v zásadě dvou druhů, poloplášťové střely a střely s expanzní dutinou. Abychom 
nezabíhali do přílišných technických podrobností, stačí uvést, že v prvním případě jde o střely, které 
nejsou celé kryté pláštěm (měděný či mosazný plášť nekryje olověné jádro na špičce), v druhém případě 
jde o střely u špičky duté, nebo na špičce nařezané či s vyvrtanou dírou. Tyto střely mají nižší průraznost, 
ovšem pokud zasáhnou lidské tělo, při nárazu se zploští a v těle způsobí masivní poranění namísto čistého 
průstřelu. 
15 Je třeba říci, že trochu nespravedlivě. Na konci 19. století byl vynalezen bezdýmný střelný prach, díky 
kterému měly náboje  větší rychlost a začaly být používany menší, rychlejší a těžší střely s celokovovým 
pláštěm. Tyto nové, „moderní“ náboje ovšem díky své síle často cílem prostě proletí, způsobí průstřel. 
Důvod pro vyvinutí tzv. dum dum střel byl ten, že starší náboje (používané např. za napoleonských válek) 
měly zplošťující efekt vždy, neboť nebyly potažené pláštěm (taková kulka by byla příliš těžká na tehdejší 
zbraně), byly tedy mnohem efektivnější. Nešlo tedy o novou, ničivější munici, naopak šlo o to, získat 
stejnou účinnost, jakou měly náboje používané po století předtím. 
16 Yale Law School, The Avalon Project (Documents in Law, History and Diplomacy) - The Laws of War 
(http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/lawwar.asp) 
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- I. Úmluva o pokojném vyřizování mezinárodních sporů 
- II. Úmluva o zákonech a obyčejích války pozemní 
- III. Úmluva o úpravě Ženevské úmluvy z roku 1864 pro válku námořní 
- IV. Tři deklarace: 
- Deklarace I  o zákazu vrhání střel a výbušných látek z balónů 
- Deklarace II o zákazu střel rozšiřující dusivé a jinak zhoubně působící plyny 
- Deklarace III o zákazu střel rozšiřujících či zplošťujících se v lidském těle 
 

 V oblasti humanitárního práva šlo o zatím největší dosažený pokrok. Cíl 

mezinárodní konference, tedy všeobecné postupné odzbrojení, naplněn sice nebyl17, ale 

přesto tato konference přispěla k humanizaci válek a třebaže většina přijatých 

dokumentů byla na II. Mezinárodní mírové konferenci změněna a doplněna, historický 

význam těchto úmluv a deklarací je nepopiratelný. 

 Deklarace zakazující používání určitých zbraní jsou velmi stručné (samotný 

zákaz stanovený v každém z těchto dokumentů je shrnut do jedné věty). Zákaz 

bombardování z balónů byl omezen na pouhých pět let, počítalo se s jeho prodloužením 

na další konferenci. Je zajímavé, že při formulaci „zákaz vrhání střel a výbušných látek 

z balónů a jiných nových prostředků podobné povahy“ tato deklarace vlastně 

předznamenala letecké bombardování a zakázala ho. Zákaz používání střel, které se 

v lidském těle rozšiřují nebo zplošťují zahrnul oba dva základní typy této munice, 

poloplášťové střely a střely s expanzní dutinou (viz poznámka výše). Název deklarace o 

zákazu střel rozšiřující dusivé a jinak zhoubně působící plyny mluví sám za sebe. 

 Stejně jako v Petrohradské deklaraci, tyto zákazy měly platit pouze v případě 

války mezi smluvními stranami. V okamžiku, kdy by do konfliktu přistoupil byť jeden 

nesmluvní stát, přestávaly by se haagské deklarace aplikovat. 

 Pro válečné právo je nejzajímavější a svým rozsahem nejdelší je Úmluva o 

zákonech a obyčejích války pozemní (spolu s přílohou – Řádem války pozemní), ovšem 

výklad o ní by zdaleka přesahoval rámec této práce. Několik článků se ovšem vztahuje i 

k tématice omezení určitých druhů zbraní. 

 Článek 22 stanoví, že právo válčících stran užít prostředky pro ublížení 

nepříteli není neomezené18 a článek 23 toto stručné ustanovení rozvádí a zakazuje 

(mimo jiné) jedy a zbraně otrávené a zbraně, náboje nebo materiál, který způsobuje 
                                                 

17 Toho se týká vlastně jen závěrečné prohlášení účastníků konference, ve kterém uvádějí, že „jsou 
společného názoru, že omezení vojenských výdajů, které jsou v současné době velkým břemenem světa, 
je mimořádně žádoucí pro zvýšení materiálního a morálního bohatství lidstva“ a „vyjadřují přání, aby 
vlády prozkoumaly možnost dohody o limitování pozemních a námořních sil a vojenských rozpočtů“ 
18 Art.22: „The right of belligerents to adopt means of injuring the enemy is not unlimited.“ 
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nadbytečné utrpení. Tím se navazuje na Petrohradskou deklaraci, která zásadu 

nepoužívat zbraně zbytečně zvyšující utrpení bojujících mužů obsahovala ve své 

preambuli. Jde o ustanovení velmi stručné, a přitom všeobsahující. Kdybychom byli 

důslední, nebylo by třeba moderních úmluv o zákazu určitých typů zbraní, protože 

všechny dnes zakázané zbraně by se daly shrnout pod kolonku „způsobující nadměrné 

utrpení“. Protože ovšem výslovný zákaz je z právního hlediska vždy jistější než 

porovnávání každého jednotlivého případu s tímto daným obecným a poněkud vágním 

požadavkem, je rozvinutí tohoto základního principu a jeho aplikace na konkrétní 

případy v dalších mezinárodních úmluvách třeba hodnotit pozitivně. 

 Stejně jako ostatní úmluvy přijaté v Haagu roku 1899, i Úmluva o zákonech a 

obyčejích války pozemní je aplikovatelná pouze v případě války mezi smluvními 

stranami a pozbývá použitelnosti v okamžiku, kdy se do bojů zapojí nesmluvní strana (je 

třeba ovšem dodat, že v praxi byly ustanovení haagských úmluv někdy dodržovány i 

tehdy, pokud se do bojů zapojila strana, která sice nebyla smluvní stranou, nicméně byla 

z pohledu signatářů těchto úmluv považována za bezvýznamnou19). Navíc ani tato 

úmluva nepokrývá všechny situace, které mohou za války nastat a ve kterých je třeba 

zachovávat určitá pravidla. Třebaže jde tedy o kodifikaci poměrně vyčerpávající, stále 

bude existovat mnoho případů, kdy jí nebude moci býti použito a bude třeba aplikovat 

obyčejové právo. Proto do ní byla zapracována tato tzv. Martensova klauzule: „dokud 

by nemohl být sepsán úplnější válečný zákoník … obyvatelstvo a válčící zůstanou pod 

ochranou zásad mezinárodního práva, jak jsou patrny ze zvyklostí civilizovaných 

národů, zásad lidskosti a požadavků veřejného mínění“.20 Tedy, pokud úmluva mlčí, 

bude se i nadále aplikovat mezinárodní obyčej.21  

 Pravidla válečného práva obsažená v Řádu války pozemní jsou dnes 

považována za vyjádření pravidel obyčejových a tak budou aplikována, třebaže by se 

samotná Úmluva o zákonech a obyčejích války pozemní dle svých vlastních ustanovení 

použít neměla. Norimberský tribunál při souzení válečných zločinců druhé světové 

                                                 
19 GREEN, Leslie C.. The Contemporary Law of Armed Conflict, Second Edition. Juris Publishing, Inc., 
New York 2000, str. 34, 
Autor uvádí jako příklad Srbsko a Černou horu, přes jejichž účast v konfliktu byla aplikována Úmluva VI 
z roku 1907 o režimu nepřátelských obchodních lodí na počátku války 
20 Citace dle překladu Českého červeného kříže (http://www.cck-cr.cz/docs/noviny/5-2007m.pdf) 
21 GREEN, Leslie C.. The Contemporary Law of Armed Conflict, Second Edition. Juris Publishing, Inc., 
New York 2000, str. 34 
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války prohlásil, že roku 1939 byla již pravidla obsažená v úmluvě (ve znění z roku 

1907) uznávána všemi civilizovanými národy jako pravidla obyčejová.22 

 II. Mezinárodní mírová konference v Haagu proběhla roku 1907, svolána 

společně ruským carem, holandskou královnou a prezidentem USA, jednala ve dnech 

15. června – 18. října roku 1907 a přijala celkem 14 dokumentů: 

 

- I. Úmluva o pokojném vyřizování mezinárodních sporů 
- II. Úmluva omezující užívání síly při dobývání smluvních dluhů 
- III. Úmluva o počátku nepřátelství 
- IV. Úmluva o zákonech a obyčejích války pozemní 
- V. Úmluva o právech a povinnostech neutrálních mocností a osob ve válce 

pozemní 
- VI. Úmluva o režimu nepřátelských obchodních lodí na počátku války 
- VII. Úmluva o přeměňování obchodních lodí ve válečné 
- VIII. Úmluva o kladení samočinných dotekových podmořských min 
- IX. Úmluva o bombardování námořními silami za války 
- X. Úmluva o úpravě Ženevské úmluvy pro válku námořní 
- XI. Úmluva o některých omezeních kořistního práva ve válce námořní 
- XII. Úmluva o vytvoření Mezinárodního kořistního soudu 
- XIII. Úmluva o právech a povinnostech neutrálních mocností ve válce 
námořní 
- XIV. Deklarace o zákazu vrhání střel a výbušných látek z balónů. 
  

 Jak vyplývá již z názvů přijatých úmluv, šlo o konferenci, která měla 

zrevidovat působení úmluv přijatých roku 1899 a dále prohloubit mezinárodněprávní 

úpravu (hlavně) válečného práva. Přijaté dokumenty také nebyly považovány za finální, 

neboť se počítalo s jejich platností do další konference konané opět po uplynutí 

přiměřené doby – tomu ovšem zabránila první světová válka a III. mírová konference 

nikdy neproběhla. Právo ozbrojených konfliktů se tedy dále rozvíjelo na konferencích o 

dílčích problémech, např. roku 1954 konference o ochraně kulturního dědictví v době 

války, 1976 konference o zákazu vojenského nebo jakéhokoli nepřátelského použití 

prostředků měnících životní prostředí atd.23  

Z přijatých úmluv některé platí dodnes (i když v případě Deklarace o zákazu 

vrhání střel a výbušných látek z balónů, která měla platit do konání třetí mírové 

konference, se jedná pouze o platnost formální – ovšem stejně ji z významných 

mocností ratifikovaly pouze USA a Velká Británie), některé byly plně nahrazeny jinými 

dokumeny (Úmluva omezující použití síly při vymáhání smluvních dluhů je již naprosto 

                                                 
22 Tamtéž, str. 34 
23 Tamtéž, str. 36 
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nepoužitelná, neboť Charta OSN užití síly jinak než v sebeobraně či na základě 

rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN zakazuje), některé ani nebyly ratifikovány a tak 

nikdy nebyly použity (Úmluva o vytvoření Mezinárodního kořistního soudu). Úprava 

postavení neutrálních států, zahájení nepřátelství a ustanovení o vytvoření Stálého 

rozhodčího dvora v Haagu jsou i nadále platná a použitelná a revidovaný Řád války 

pozemní platí dodnes jako vyjádření všeobecně uznávaných obyčejových norem. 

 Nejvýznamnější ze všech dokumentů přijatých na II. mírové konferenci byla 

opět Úmluva o zákonech a obyčejích války pozemní (spolu s přílohou, Řádem války 

pozemní), která byla doplněna v tom smyslu, že strana, která poruší ustanovení této 

úmluvy, pokud toho bude případ vyžadovat, bude nucena zaplatit kompenzaci. Zároveň 

je odpovědna za všechny činy spáchané osobami, které tvoří její ozbrojené síly.24 Po 

revizi z roku 1907 tedy nejen že tato úmluva vyjadřuje pravidla vedení ozbrojeného 

konfliktu, ale zároveň stanoví princip odpovědnosti za porušení těchto pravidel na 

úrovni státu. Princip individuální mezinárodněprávní odpovědnosti za porušení těchto 

pravidel byl vytvořen až po ukončení druhé světové války při trestání válečných zločinů. 

Porušitelé pravidel a obyčejů války byli trestáni národními soudy, a to i poté, co byla 

zavedena kategorie válečných zločinů, a až s vytvořením nejprve ad hoc tribunálů a 

následně Mezinárodního trestního soudu je může trestat i samo mezinárodní 

společenství prostřednictvím zmíněných mezinárodních orgánů. 

                                                 
24 Článek 3 zmíněné úmluvy. 
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Úmluva o zákazu nebo omezení použití některých 

konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné 

utrpení nebo mít nerozlišující účinky 

 

Úmluva o konvečních zbraních (Convention on Conventional Weapons, CCW, 

dále jen: Úmluva) byla přijata v Ženevě dne 10. října 1980. Již z názvu je patrné, že 

jejím smyslem je zakázat či omezit používání zbraní, které mohou způsobovat nadměrné 

utrpění nebo mít nerozlišující účinky. Jde o univerzální smlouvu otevřenou k přistoupení 

pro každý stát (čl. 4 odst. 1), která byla uzavřena na konferenci svolané rezolucí 

Valného shromáždění OSN. 

Samotná úmluva je pouze rámcová a nezakazuje ani neomezuje použití žádných 

druhů zbraní (pouze v preambuli připomíná zásadu mezinárodního práva, že právo stran 

v ozbrojeném konfliktu na volbu metod a způsobů vedení války není neomezené, a 

zásadu, která zakazuje v ozbrojených konfliktech použití zbraní, střeliva, materiálů a 

způsobů vedení války, jež vedou k mimořádným škodám a zbytečnému utrpení). 

Obsahuje pouze ustanovení o vstupu v platnost, změnách a dodatcích, výpovědi a o 

depozitáři. Zákazy a omezení, které jsou cílem této konvence, jsou pak obsaženy 

v dodatkových protokolech. Tato forma byla zvolena proto, že umožňuje flexibilnější 

reakci na možnou budoucí potřebu zakázat či omezit použití nových zbraní. 

Spolu s úmluvou byly hned v roce 1980 přijaty tři protokoly, Protokol o 

nezjistitelných střepinách (Protokol I), Protokol o zákazu nebo omezení použití min, 

nástrah a jiných prostředků (Protokol II) a Protokol o zákazu nebo omezení použití 

zápalných zbraní (Protokol III). Na 8. plenárním zasedání Konference smluvních stran 

Úmluvy dne 13. října 1995 byl poté přijat dodatkový protokol (zkráceně Protokol o 

oslepujících laserových zbraních, Protokol IV), na 14. plenárním zasedání Konference 

smluvních stran Úmluvy dne 3. května 1996 byl pozměněn Protokol II a zatím 

posledním dodatkem k Úmluvě je Protokol o výbušných zbytcích války (Protokol V) ze 

dne 28. listopadu 2003. 

Samotná Úmluva byla změněna dne 21. prosince 2001 v Ženevě, kde bylo 

stanoveno, že rozsah aplikace Úmluvy a přiložených protokolů se rozšiřuje i na situace 

uvedené ve společném článku 3 Ženevských úmluv z roku 1949, tedy na konflikty 

vnitrostátní povahy. 
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Stát, který je stranou Úmluvy, nemusí být nutně vázán všemi omezeními a 

zákazy plynoucími ze všech přijatých protokolů. Čl. 4 odst. 3 stanoví, že přijetí 

protokolů je pro každý stát fakultativní, pokud v době uložení listin o ratifikaci, přijetí 

nebo schválení Úmluvy uvědomí depozitáře o svém souhlasu být vázán alespoň dvěma 

protokoly. Kdykoliv poté ovšem může stát uvědomit depozitáře o svém souhlasu být 

vázán kterýmkoliv dalším přiloženým protokolem (čl. 4 odst. 4). Každý stát ovšem 

může uvědoměním depozitáře kterýkoli protokol také vypovědět (a stejně tak i celou 

Úmluvu). Zatímco vypovězení celé Úmluvy má za následek automaticky výpověď 

všech protokolů, kterými je smluvní strana vázána (čl. 9 odst. 3), Úmluva nic nestanoví 

o situaci, která by nastala, pokud by vypovězením ostatních protokolů zůstal stát vázán 

jen jedním (nebo dokonce žádným) z nich. Protokoly, kterými je stát vázán, pro něj 

představují nedílnou součást Úmluvy. 

Vzhledem k těmto ustanovením je ovšem zřejmé, že třebaže Úmluvou může být 

vázán vysoký počet států, okruh států vázaných jednotlivými protokoly se může značně 

lišit. Zároveň je možností vybrat si druh konvenčních zbraní, jehož zákazem bude daná 

smluvní strana vázána, omezen faktický dopad těchto protokolů na praxi států. V době 

přijetí Úmluvy bylo třeba pro přistoupení k ní přijmout dva ze tří protokolů, což dávalo 

státům relativně malou možnost diskrece. Počet protokolů ovšem vzrůstá a tak 

požadavek být vázán pouze dvěma z nich představuje relativní oslabení síly původní 

Úmluvy. Může nastat situace, kdy stát nově přistupující k této konvenci vyjádří souhlas 

být vázán jen protokoly IV a V, čímž se vyhne aplikaci původních (a dalo by se říci, 

závažnějších) protokolů. Vývoj a výroba laserových oslepujících zbraní je nákladná 

záležitost a hlavně pro státy tzv. třetího světa možnost použití takových zbraní prozatím 

nepřipadá v úvahu, ovšem např. zbraně obsahující nezjistitelné střepiny mohou být 

velmi levné a technologicky nenáročné a tím i riziko jejich použití je mnohem vyšší. 

Každý další protokol o méně významné kategorii zbraní tedy oslabuje působení 

původních protokolů, které se vztahovaly na některé nejnebezpečnější zbraně. Bylo by 

vhodné, kdyby se vzrůstajícím počtem přijatých protokolů stoupal i minimální počet, 

kterými musí být smluvní strana vázána. 

Jak sama Úmluva zdůrazňuje v preambuli, pro efektivní fungování této 

mezinárodní smlouvy je potřeba, aby se všechny, zvláště vojensky významné státy, staly 

stranami této Úmluvy. Valné shromáždění OSN rezolucí ze dne 6. prosince 2006 

vyzvalo všechny státy, které tak doposud neučinily, aby přijaly veškerá opatření, jež jim 

umožní stát se co nejdříve smluvními stranami Úmluvy a k ní připojených protokolů, s 
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cílem uskutečnit v nejbližší době přistoupení co možná nejvíce států k těmto nástrojům a 

dospět postupně k jejich univerzální platnosti. Třebaže Úmluva již učinila značný 

pokrok na této své cestě za univerzální platností, téměř polovina členských států OSN 

tuto konvenci zatím neratifikovala, ani k ní jiným způsobem nepřistoupila. Počet 

přistoupení zůstává nízký v Africe, Asii, zejména jihovýchodní, a na Blízkém východě. 

Polovina států, které zatím nejsou stranami Úmluvy, jsou však státy postižené minami a 

výbušnými zbytky války. Prosazení univerzální platnosti Úmluvy a všech jejích 

připojených protokolů zůstane v období let 2006 až 2011 prioritním cílem států, které 

jsou stranami úmluvy.25 Začátkem roku 2008 bylo stranami Úmluvy 105 států (přičemž 

dalších 6 ji podepsalo, ale zatím neratifikovalo), z nich zatím 60 oznámilo svůj souhlas 

být vázán změnou čl. 1 Úmluvy z 2001, 103 států bylo stranou Protokolu I, 90 států 

stranou Protokolu II, 98 států stranou Protokolu III, 89 států stranou Protokolu IV a 

zatím 43 států ratifikovalo Protokol V.26 

 

                                                 
25 zdroj: Evropská unie  

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:194:0011:01:CS:HTML) 
26zdroj: OSN 
(http://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/4F0DEF093B4860B4C1257180004B1B30?OpenD
ocument) 
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Protokol I o nezjistitelných střepinách 

 

Tento protokol je ze všech zatím přijatých nejstručnější, tvoří ho vlastně jen 

jediná věta: „Je zakázáno používat jakékoliv zbraně, jejichž primárním účinkem je 

zranění střepinami, které jsou v lidském těle nezjistitelné rentgenovými paprsky.“ 

Zbraní, jejímž primárním účinkem je zranění střepinami, mohou být střely, 

granáty, miny, nebo jiná výbušná tělesa. Střepinová zbraň je hromadně účinná, může 

zasáhnout více cílů najednou - je zkonstruovaná tak, aby při explozi výbušniny vznikly 

nebezpečné úlomky letící vysokou rychlostí do okolního prostoru. U tohoto druhu 

zbraní se může lehce stát (hlavně u vzdálenějších nebo zčásti krytých cílů), že střepina 

člověka zraní, ale nezabije. V takovém případě tato zbraň působí vysoký stupeň bolesti a 

zranění vyžaduje lékařskou péči. Cílem protokolu je zabránit tomu, aby válčící stát ve 

snaze vyřadit příslušníka ozbrojených sil druhého státu a učinit lékařskou pomoc co 

nejvíce náročnou po stránce časové i finanční zbytečně neprodlužoval utrpení 

zraněného. Protokol tím podřazuje válečnou účelnost zásadě humanity. 

Střepiny nezjistitelné v lidském těle rentgenovými paprsky mohou být 

z jakéhokoliv nekovového materiálu. Může jít o plastické hmoty, sklo a podobné 

materiály. 

Významné omezení použití tohoto protokolu ovšem vyplývá ze slov „primární 

účinek.“ Znamená to, že jsou zakázány zbraně vyrobené za účelem zranění 

nezjistitelnými střepinami, ovšem ne zbraně, které by způsobily takové zranění náhodně 

nebo jako vedlejší efekt. Je například běžné, aby nášlapné miny měly plášť z plastické 

hmoty, neboť se tak mohou snáze vyhnout nalezení hledačkami min (které jsou 

založeny na detekci kovu). Zranění plastickým úlomkem tedy není primárním záměrem 

konstrukce miny, je to vedlejší efekt primární snahy vyhnout se odhalení miny. Náhodné 

zranění nezjistitelnou střepinou zase ze zákazu vylučuje zbraně, které obsahují 

nekovové komponenty, které nejsou účinnými střepinami. Pokud zbraň jinak sestrojená 

k zranění nepřítele úlomky zjistitelnými rentgenovým zářením obsahuje například 

časované odpalovací zařízení, které bude obsahovat hodinový ciferník se skleněným 

pouzdrem, náhodné zranění skleněnou střepinou nebude znamenat porušení protokolu. 

Stejně tak zbraně, jejichž primárním cílem není příslušník ozbrojených sil jako takový 

(živá síla), ale které jsou namířeny proti technice protivníka, nejsou tímto protokolem 

zakázány (např. protitankové miny), třebaže mohou zranit nezjistitelnými střepinami. 
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Protokol se také nevztahuje na střepinové zbraně, které působí nadměrné utrpení, 

pokud jsou ovšem odhalitelné rentgenovými paprsky. Existují tříštivé zbraně, které po 

explozi vystřelí řadu malých šipek či jehel (flechettes). Ty se díky vysoké rychlosti 

zabodají do těla cíle, způsobí mnohačetná poranění a velmi vysoký stupeň bolesti. 

Třebaže jejich použití je taktéž nehumánní a jsou zde stejné důvody jejich zákazu jako u 

nezjistitelných střepin (vysoké utrpení, které má učinit lékařskou pomoc zdlouhavou a 

náročnou a tím zatížit lékařské kapacity protivníka), protokol se na ně nevztahuje.27  

 

                                                 
27 DETTER, Ingrid. The Law of War, Second Edition. Cambridge University Press, 2000, str. 217 



 23 

Protokol II o zákazu nebo omezení použití min, nástrah a jiných 

prostředků  

 

Hlavní nebezpečí min spočívá v tom, že jde již z povahy věci o zbraň 

nerozlišující mezi kombatanty a civilisty. Je-li například určité území zaminováno 

ustupující armádou, nemusí být obětí min postupující protivník, ale civilisté, kteří se na 

toto území vrátili. Miny samotné samozřejmě nerozpoznají vojáka od civilisty. Jako 

legitimní obranné zbraně byly nášlapné miny ovšem dlouhá desetiletí považovány za 

naprosto vyhovující válečnému právu. Ze všech zatím přijatých protokolů k Úmluvě, 

Protokol II se týká nejčastěji používaných zbraní - přitom jde o jednu 

z nejnebezpečnějších zbraní pro civilní obyvatelstvo vůbec. Kromě min upravuje ještě 

dvě další, podobné kategorie zbraní – nástrahy a jiné prostředky. 

Protokol se týká pouze používání min na souši, nástrah a jiných prostředků, 

včetně min kladených za účelem přístupu do pobřežních pásem, vodních či říčních cest. 

Výslovně vylučuje použití na miny protilodní, ať už umístěných na moři nebo na 

vnitrozemských vodních cestách (čl. 1). 

Ve svém původním znění Protokol II samotný neobsahoval žádné ustanovení o 

tom, na které situace se použije, tedy se aplikovalo obecné ustanovení Úmluvy a 

protokol se použil jen na mezinárodní konflikty. Ve znění z roku 1996 ovšem přibylo 

ustanovení nařizující použít tento protokol i na vnitřní ozbrojené konflikty (čl. 1 odst. 2), 

a to přes odkaz na společný článek 3 Ženevských úmluv. Tento vývoj je pochopitelný 

vzhledem k tomu, že mnoho dnešních konfliktů je pouze lokálních a často má charakter 

občanských válek. Výslovně se ovšem stanoví, že protokol se nebude vztahovat na 

situace vnitrostátních nepokojů a napětí, například na vzpoury, izolované a sporadické 

násilné trestné činy a jiné činy obdobné povahy, které se nepovažují za ozbrojené 

konflikty. Je otázkou, zda je ovšem vůbec třeba použít min, nástrah a jiných prostředků 

proti např. pachatelům sporadických trestných činů, proto se tato podmínka jeví jako 

nepříliš praktická a zbytečně omezující ochranu civilního obyvatelstva. Dále protokol ve 

svém novém znění stanoví, že v případě ozbrojených konfliktů, které nejsou 

mezinárodní povahy a které probíhají na území některé ze smluvních stran, bude každá 

strana konfliktu povinna uplatňovat zákazy a omezení podle tohoto protokolu. To 

znamená, že pokud ve státě, který je vázán tímto protokolem, vypukne občanská válka, 

budou obě strany vázány tímto protokolem. Povstalci či povstalecká hnutí mohou být za 
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určitých podmínek subjektem mezinárodního práva, poté jsou vázáni obyčejovým 

humanitárním právem. Nastává zde ovšem řada problémů. Pokud by cílem povstalců 

bylo pouze svržení dosavadní vlády, po jejich vítězství je stát odpovědný za činy jak 

původní vlády, tak povstalců, tedy i za případné porušení tohoto protokolu kteroukoliv 

ze stran konfliktu, a povstalci jsou tedy protokolem vázáni. Pokud je ovšem cílem 

povstalců vytvořit nový stát, je situace složitější. Jde-li o nové nezávislé státy jako 

zvláštní typ států vzniklých v procesu antikoloniálního osvobozovacího boje, platí 

s určitým omezením pravidlo, že nástupnický stát zásadně sám rozhoduje o tom, do 

kterých smluv státu – předchůdce sukceduje (čl. 16 až 29 Vídeňské úmluvy o sukcesi 

z roku 1978).28 Jak by mohl tento protokol nutit nově vzniklý stát, aby aplikoval jeho 

ustanovení? Pokud povstalci zvítězí a prosadí se suverenita nového státu, tento nový stát 

odpovídá za činy povstalců, ale má právo rozhodnout se, že nebude stranou Úmluvy ani 

protokolu na základě sukcese, tedy že povstalci nejsou za případné porušení tohoto 

protokolu odpovědni. 

„Mina“ je v protokolu definována jako veškerá munice umístěná pod zemí, nad 

zemí nebo v blízkosti země či jiného povrchu a zkonstruovaná tak, aby detonovala 

přítomností, blízkostí nebo kontaktem osoby či vozidla. 

„Mina pro minování na dálku“ znamená veškeré miny, které jsou dopravovány 

děly, raketami, minomety nebo podobnými prostředky či shazovány z letadel. Tato 

původní definice byla zpřesněna ve znění protokolu z 1996 a nyní čl. 2 odst. 2 stanoví, 

že se za miny dopravované na dálku nepovažují miny dopravované z pozemního 

zařízení vzdáleného méně než 500 metrů. 

Každá smluvní strana nebo strana konfliktu je odpovědná za veškeré miny, 

nástrahy a jiné prostředky, které použije, a zavazuje se je vyhledat, odstranit, zničit nebo 

udržovat. Jde o další nové ustanovení, které bylo přidáno až novelizací. O významu 

nově stanovené povinnosti odstraňování min bude pojednáno níže, nyní je třeba jen 

zmínit důležitost stanovení odpovědnosti státu za uvedené prostředky, které použil.  

S odstraňováním položených min souvisí povinnost nevybavovat miny, nástrahy 

a jiné prostředky zařízením, které by způsobovalo detonaci v případě pokusu o jejich 

odhalení prostřednictvím minohledaček v důsledku jejich magnetického či jiného 

působení během normálního užití při úkonech souvisejících s detekcí (čl. 3 odst. 5). Na 

první pohled je tato povinnost (která v původním znění protokolu obsažena nebyla) 

                                                 
28 POTOČNÝ, M., ONDŘEJ, J. Mezinárodní právo veřejné – Zvláštní část. 4., doplněné a rozšířené 
vydání. C.H.Beck, Praha 2003 
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smluvním stranám protokolu stanovena z toho důvodu, aby byly chráněny jejich osoby 

odstraňující miny. Ve skutečnosti toto ustanovení chrání nepřímo hlavně civilní osoby, 

protože pokud někdo použije min vybavených mechanismem, který způsobí, že mina při 

pokusu o detekci exploduje a pravděpodobně usmrtí či zraní osobu, která se minu 

snažila detekovat, odrazuje tím druhou stranu od snahy miny odstranit a ty tedy pak 

představují i po ukončení nepřátelství nebezpečí pro civilní obyvatelstvo. 

Za všech okolností je zakázáno používat jakékoliv miny, nástrahy či jiné 

prostředky, které jsou svým určením nebo povahou zaměřeny na to, aby způsobily 

nadměrné zranění nebo zbytečné utrpení (nově v čl. 3 odst. 3). Jde o promítnutí zásad 

haagského práva, které v čl. 23 písm. e Řádu války pozemní zakazuje použití zbraní či 

materiálů určených ke způsobení nadměrného poranění.29 Je třeba zdůraznit, že 

zakázány jsou jen ty prostředky, které jsou přímo určeny ke způsobení nadměrného 

poranění nebo zbytečného utrpení (tedy už při jejich výrobě je zamýšleno dosáhnout 

takového následku), ne tedy všechny, které by takový následek mohly způsobit. Původní 

protokol tento obecný zákaz neobsahoval, zakazoval pouze použití nástrah, které by 

působily nadměrné poranění či zbytečné utrpení v čl. 6 odst. 2. 

Protokol za všech okolností zakazuje používat miny, nástrahy a jiné prostředky 

proti civilnímu obyvatelstvu, ať už v útoku, obraně nebo při represáliích. Nevýhodou 

protokolu je, že sám nedefinuje pojem „civilista“ nebo „civilní obyvatelstvo“. 

Pravděpodobně lze použít analogii a použít definici z jiného nástroje humanitárního 

práva, Ženevských úmluv (Civilní osobou je každá osoba, která není příslušníkem 

ozbrojených sil ani osobou, která se chopila zbraní proti pronikajícím okupantům).30 

Zákazem použití min, nástrah a jiných prostředků proti civilnímu obyvatelstvu 

vyjádřeném v čl. 3 odst. 7 protokolu se myslí zákaz použití těchto prostředků úmyslně 

namířeného proti civilistům, jak bylo zdůrazněno ve znění z roku 1996 formulací, že je 

zakázáno civilisty těmito prostředky „zaměřovat“. 

Aby se civilisté nestali cílem útoku těmito prostředky „neúmyslně“, zakazuje 

dále protokol nerozlišující použití zbraní, kterých se týká. Za nerozlišující použití min, 

nástrah a jiných prostředků považuje protokol: 

 

                                                 
29 it is especially forbidden... To employ arms, projectiles, or material calculated to cause unnecessary 
suffering 
(1907 Hague Regulations, Art 23) 
30 DETTER, Ingrid. The Law of War, Second Edition. Cambridge University Press, 2000, str. 219 
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     - jejich umístění mimo vojenský cíl nebo použití nezaměřené proti 

vojenskému cíli, 

     - jejich umístění takovým způsobem, který neumožňuje zaměření na 

specifický vojenský cíl, 

      - použití způsobem, u kterého lze očekávat, že způsobí náhodné ztráty na 

životech civilních osob, jejich zranění, škody na civilních objektech nebo kombinaci 

těchto ztrát a škod, jež by byly nadměrné z hlediska očekávané konkrétní a přímé 

vojenské výhody. 

 

 Vojenský cíl je pro účely protokolu definován v čl. 2 odst. 6, jde-li o objekty, 

jako veškeré objekty, které svou povahou, umístěním, účelem nebo užitím účinně 

přispívají k vojenským akcím a jejichž úplné nebo částečné zničení, obsazení nebo 

neutralizace, za okolností existujících v daném okamžiku, představuje jednoznačnou 

vojenskou výhodu. V pochybnostech, zda objekt obvykle používaný pro civilní účely, je 

užíván tak, aby účinně přispíval k vojenským akcím, bude se předpokládat, že o objekt 

tímto způsobem užíván není (čl. 3 odst. 8 písm. a). Tedy v pochybnostech jde o civilní 

objekt. V roce 1996 také přibylo upřesnění, že několik zřetelně od sebe oddělených 

vojenských cílů, které se nacházejí ve městě, vesnici, nebo v jiném prostoru s obdobnou 

koncentrací civilních osob nebo civilních objektů, nebude považováno za jediný 

vojenský cíl. Toto ustanovení je vlastně důsledkem zásady rozlišování, která je součástí 

práva ozbrojených konfliktů. Dnes již z mezinárodního  obyčeje vyplývající povinnost 

vždy rozlišovat mezi objekty a osobami civilními a vojenskými připouští pouze útok 

proti vojenským osobám a objektům. Útok vedený proti více vojenským objektům 

najednou, který by zasáhl i civilní objekty mezi nimi, je dle protokolu nepřípustný. 

 Ve svém souhrnu tedy tyto podmínky použití min omezují, ale ne zcela 

zakazují. Stále mohou nastat situace, ve kterých nebude rozlišováno mezi civilisty a 

kombatanty a přesto nepůjde o „nerozlišující použití“ z hlediska protokolu. První 

podmínka, týkající se umístění ve vojenských cílech nebo proti nim, by většinou neměla 

činit vážné výkladové potíže, vzhledem k tomu, že protokol sám obsahuje definici 

vojenských cílů. Nicméně v praxi mohou nastat jisté krajní případy, které nebudou 

jednoznačně interpretovány. Jak moc velké musí být „přispívání“ objektu k vojenským 

akcím protivníka, aby mohl být považován za vojenský cíl?31 Druhá podmínka má jasný 

                                                 
31 Nabízí se srovnání  se situací při bombardování Srbska v roce 1999, kdy americké letecké síly 
bombardovaly bělehradské televizní studio s tím, že bylo nástrojem válečné propagandy, rozšiřovalo 
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obsah - pokud by nebylo možno zaručit omezení útoku zbraněmi, kterých se týká tento 

protokol, na daný konkrétní cíl, jde o nerozlišující a tedy zakázané použití. Tuto 

podmínku bude nutno zkoumat pravděpodobně pouze u minování na dálku (viz níže), 

například při shazování min z letadel. Třetí podmínka si ovšem vyžaduje bližší 

zkoumání. 

 Zaprvé, úmrtí, zranění a škody nesmí být nadměrné v porovnání s vojenskou 

výhodou. Je otázkou, jak poměřovat navzájem tak rozdílné skutečnosti, jimiž jsou 

ochrana života, zdraví a majetku civilistů a vojenská výhoda, která je pojmem víceméně 

nejasným. Co lze považovat za vojenskou výhodu? Vzhledem k tomu, že tento pojem 

budou interpretovat ozbrojené síly, jejichž cílem je porážka nepřítele, je pravděpodobné, 

že v daném okamžiku bude jejich chápaní „vojenské výhody“ velmi široké, stejně tak 

jako chápání závažnosti této výhody. Protože významnější výhoda znamená možnost 

většího legálního ohrožení civilistů, nastává problém, kdo určí míru významu vojenské 

výhody získané použitím prostředků, jichž se protokol týká. Názor obou stran konfliktu 

se může samozřejmě velmi lišit. Zadruhé, jde pouze o očekávanou výhodu. Použití min, 

které se jeví jako v souladu s protokolem, ve skutečnosti žádnou výhodu nakonec přinést 

nemusí, přesto je povolené, pokud se v okamžiku, ve kterém nastalo, jevilo jako 

splňující podmínky článku 3. Zatřetí, vojenská výhoda získaná použitím daných 

prostředků má být konkrétní a přímá. Protokol ani neomezuje časově, kdy má tato 

výhoda nastat, je tedy možné, aby výhoda nastala i někdy v budoucnosti. Protože musí 

jít o konkrétní výhodu, je třeba, aby v okamžik použití daných zbraní byla tato výhoda 

jasně určitelná – nelze se odvolávat na jakousi „všeobecnou“ výhodu, která by mohla 

spočívat v použití daných prostředků, ale tato musí být rozpoznatelná a definovatelná. 

Konečně požadavek přímé výhody znamená, že vojenská výhoda, kterou strana 

konfliktu očekává, musí nastat v přímé souvislosti s použitím daných zbraní, ne pouze 

jako nepřímý následek. Ještě je třeba zmínit, že za takovou výhodu se nedá považovat 

zastrašení obyvatelstva32.  

 Jak vyplývá z podmínek rozlišujícího a tedy povoleného použití, stále mohou 

nastat situace, kdy bude při legálním použití uvedených zbraní ohroženo civilní 

obyvatelstvo. Článek 3 proto stanoví v odstavci 10 ještě jeden požadavek, platný pro 

                                                                                                                                                         
etnickou nenávist a vyzývalo ke genocidě a tvořilo tedy vojenský cíl. Reportér BBC John Simpson k tomu 
uvedl: „Poměřujeme-li ji jakýmkoliv měřítkem poctivosti a slušnosti, srbská televize je krotkým nástrojem 
zločinného systému, a tak byla přirozeným cílem pro střely a bomby NATO. Ale měla být zasažena 
televizní stanice a nikoliv televizní vysílače?“ (http://www.britskelisty.cz/9904/19990426i.html#08) 
32 JUKL, Marek. Ženevské úmluvy a dodatkové protokoly (stručný přehled). Aktualizováno k 1.3.2008 
(http://www.cervenykriz.eu/docs/mhp/konvence.htm#_edn50) 
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veškeré používání min, nástrah a jiných prostředků: „Budou učiněna veškerá možná 

bezpečnostní opatření na ochranu života civilních osob před účinky zbraní, jichž se tento 

článek týká (tj. min, nástrah, jiných prostředků). Možná bezpečnostní opatření jsou ta 

bezpečnostní opatření, jež jsou proveditelná či prakticky možná se zřetelem na všechny 

okolnosti existující v dané době, včetně humanitárních a vojenských ohledů.“ Změna 

učiněná v roce 1996 přidala demonstrativní výčet těchto okolností, na které je třeba brát 

zřetel (krátkodobý a dlouhodobý účinek min na civilní obyvatelstvo, možné opatření na 

ochranu civilního obyvatelstva jako oplocení apod., dostupnost a proveditelnost 

alternativních řešení, krátkodobé a dlouhodobé vojenské požadavky na minové pole).  

Nově čl. 3 v odst. 11 stanoví, že před umístěním min, nástrah a jiných 

prostředků, které by mohly postihnout civilní obyvatelstvo, bude dána účinná výstraha, 

s výjimkou případů, kdy to okolnosti neumožňují. 

Jde opět o logický důsledek závaznosti zásady rozlišování mezi kombatanty a 

civilisty, jak je stanovena v právu ozbrojených konfliktů. Dokonce i v případě, kdy jsou 

splněny omezující podmínky pro používání daných prostředků, musí strana konfliktu, 

která chce těchto prostředků využít, všemi dostupnými a rozumnými prostředky varovat 

civilní obyvatelstvo, nebo pokud možno zabránit, aby bylo postiženo tímto použitím.  

Protipěchotní miny jsou od roku 1996 protokolem II zakázány, pokud jsou 

nedetekovatelné. Technická příloha stanoví podrobnosti. Definice „protipěchotní miny“ 

přibyla až v pozměněném znění protokolu. Protipěchotní minou je mina zkonstruovaná 

především tak, aby explodovala přítomností, blízkostí nebo kontaktem osoby, a 

způsobující zneschopnění, zranění nebo usmrcení osoby nebo osob (čl. 2 odst. 3). Pokud 

se jedná o protipěchotní miny jiné než miny pro minování na dálku (o těch viz níže), je 

zakázáno je používat, pokud nejsou vybaveny zařízením sloužícím k samodestrukci 

(sebezničení) nebo samodezadjustaci (automatické uvedení do nefukčního stavu, např. 

vybitím baterie).  

Výjimku tvoří umístění protipěchotních min ve vojenských prostorech, které je 

dovolené při splnění řady požadavků týkajících se dozoru vojenského personálu, 

oplocení nebo zřetelného a trvanlivého označení tohoto prostoru, které má zamezit 

přístupu civilních osob. Z úpravy jasně vyplývá odpovědnost státu za takový vojenský 

prostor, které se může zbavit jen při ztrátě kontroly nad takovým prostorem v důsledku 

nepřátelské akce, ovšem ihned po znovunabytí kontroly se vrací do svého původního 

postavení. Obsahem této odpovědnosti je povinnost dbát o označení takového 

vojenského prostoru a, v případě opuštění tohoto prostoru, odstranění všech 
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protipěchotních min. Protokol je důsledný v tom, že pokud kontrolu nad prostorem získá 

nepřítel, odpovědnost za opatření (jejich udržování i zavádění) k ochraně civilních osob 

nese on.  

Další výjimku tvoří krátkodobé položení určitých typů protipěchotních min (na 

maximálně 72 hodin) v bezprostřední blízkosti vojenské jednotky, povolené pod 

podmínkou, že prostor monitoruje vojenský perzonál s cílem bránit přístupu civilních 

osob. Toto ustanovení je logickým odrazem bojové situace, kdy vojenská jednotka ve 

snaze zabránit přepadení svého tábora potřebuje zabezpečit perimetr, a je 

charakteristické svou dočasností. 

 Zvláštní pozornost je třeba také věnovat kategorii zbraní, kterou protokol 

nazývá „miny pro minování na dálku“ (remotely delivered mines) a definuje jako 

takovou minu v novém čl. 2 každou minu, „ která není umisťována přímo, ale je 

dopravována pomocí dělostřelectva, řízené střely, rakety, minometu nebo podobnými 

prostředky či shazována z letadla.“ Nejde o minování na dálku, pokud jde o umisťování 

min z pozemního zařízení na vzdálenost menší než 500 metrů. Tento druh min je 

většinou vypouštěn ve velmi velkém množství z letadel a jeho použití přináší specifická 

rizika pro civilní obyvatelstvo. Hranice minových polí vytvořených takto na dálku jsou 

přesně nevymezitelná. Tato kategorie zbraní byla při jednáních předcházejících uzavření 

Úmluvy původně nazývána scatterable mines33, tedy miny rozhazované, což vystihuje 

způsob jejich užití a naznačuje, jak pouze přibližně může strana, která tyto miny použila, 

určit hranice minového pole.  

Protokol II zakazuje použití min pro minování na dálku, pokud nejsou splněny 

další podmínky (opět se dostáváme do režimu povolení těchto min za splnění přísně 

stanovených podmínek). Tyto podmínky jsou: 

 

 - zaznamenání přibližné polohy min, jejich počet, typ, datum umístění a lhůta 

pro samodestrukci 

- vybavení min samodestrukčním nebo samodezadjustačním mechanismem 

 

O limitech možnosti zaznamenávání polohy minových polích již bylo pojednáno, 

záznam bude vždy jen obecně vymezovat oblast a ne přesně hranice minového pole. 

Druhá podmínka pro stranu ozbrojeného konfliktu, která chce tyto zbraně použít, je 

                                                 
33 DETTER, Ingrid. The Law of War, Second Edition. Cambridge University Press, 2000, str. 220 
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vybavení všech těchto min účinným samoaktivačním mechanismem, který je určen 

k zajištění miny nebo k jejímu samozničení, když se předpokládá, že mina již nebude 

sloužit vojenskému účelu, pro který byla umístěna. Pro protipěchotní miny pokládané na 

dálku technická příloha přísněji stanoví, že k samodestrukci by mělo dojít do 30 dní od 

umístění (tolerovaná odchylka je 10% položených min) a v kombinaci se záložním 

zařízením k samodezadjustaci by miny neměly být funkční do 120 dní (tolerovaná 

odchylka 0,1% položených min).34 

 Před každým dopravením či svržením min pro minování na dálku, jež mohou 

postihnout civilní obyvatelstvo, bude dána včas účinná výstraha, pokud to okolnosti 

dovolí (čl. 6 odst. 4). Výstraha musí být dána včas, tedy s takovým předstihem, aby 

civilní obyvatelstvo mohlo na nebezpečí reagovat (pravděpodobně připadá v úvahu 

pouze odchod z ohrožené oblasti), musí být účinná, tedy musí být způsobilá skutečně 

varovat co největší počet obyvatel oblasti, která má být cílem dálkového minování, a 

konečně nejvýznamnějším omezením použití tohoto ustanovení je věta „pokud to 

okolnosti dovolí“. To znamená, že pokud bude třeba bleskově rozhodnout o použití min 

na dálku, například při rychlém postupu nepřítele, není třeba varovat civilní 

obyvatelstvo. 

 Druhou kategorií zbraní, kterých se Protokol II týká, jsou nástrahy. Nástrahou 

rozumí protokol jakýkoliv prostředek či materiál, který je určen, zkonstruován nebo 

uzpůsoben k zabití či poranění a který působí neočekávaně při styku nebo přiblížení se 

osoby k zdánlivě neškodnému předmětu nebo při provádění zdánlivě bezpečného úkonu. 

Svou povahou jde o prostředky velmi podobné minám, což byl také důvod zařazení této 

úpravy do druhého protokolu Úmluvy. Z anglického názvu (booby-traps) vyplývá, že 

jde vlastně o druh pasti (trap), tedy obvykle budou tyto zbraně připojeny k návnadě, 

která má k sobě přilákat oběť. Od min se liší tím, že jsou většinou improvizované. 

Nástrahy nemají jen zabít či poranit, ovšem také demoralizovat vojáky protivníka a 

vyvolat konstantní stres, který zhorší jejich bojové schopnosti, donutit je nepoužívat 

budovy či materiál atd.35 

Třetí a poslední kategorií zbraní, na kterou se protokol vztahuje, jsou „jiné 

prostředky“ definované v čl. 2 odst. 5 jako ručně umístěná munice a prostředky určené 

k zabití, poranění či poškození, jež jsou aktivovány ručně, dálkovým ovládáním či 

                                                 
34 Technická příloha pak stejné lhůty a tolerované odchylky stanoví i pro protipěchotní miny, které nejsou 
určeny k minování na dálku a byly položeny mimo vyznačené prostory dle čl. 5 
35 Zdroj: Webové stránky amerických bezpečnostních sil 
(http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/20-32/chap13.html) 
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automaticky po uplynutí určité doby. Zatímco v původním znění protokolu měly tyto 

dvě kategorie zbraní (nástrahy a jiné prostředky) trochu odlišný režim, od změny v roce 

1996 už byla jejich úprava úplně sjednocena v čl. 7, je tedy možno podat o nich 

společný výklad. 

V první řadě se zakazuje použití nástrah a jiných prostředků, které jsou perfidní, 

zákeřné, proradné, věrolomné. Samotný protokol odkazuje na pravidla mezinárodního 

práva použitelného v ozbrojených konfliktech vztahujícími se na zradu a věrolomnost. 

Těmito pravidly jsou ustanovení haagského práva, konkrétně čl. 23 písm. b Řádu války 

pozemní, který stanoví výslovný zákaz zabít nebo zranit proradně jednotlivce 

náležejícího k nepřátelskému státu nebo armádě.36 Protože haagské právo ozbrojených 

konfliktů se postupem času stalo právem obyčejovým, je toto ustanovení obecně 

závazné. Protokol II tak vlastně jen konkretizuje, které nástrahy a jiné prostředky lze 

považovat za splňující podmínky proradné zbraně. 

 Výslovně jsou zakázány nástrahy a jiné prostředky jakkoliv spojené nebo 

uváděné do souvislosti s: 

 

 - mezinárodně uznávanými ochrannými emblémy, znaky či signály (půjde 

nejčastěji o znaky organizace Červeného kříže či Červeného půlměsíce) 

 - nemocnými, zraněnými nebo mrtvými osobami 

 - pohřebními nebo kremačními místy či hroby 

 - zdravotnickými zařízeními, zdravotnickým vybavením, zdravotnickými 

zásilkami nebo zdravotnickou dopravou 

 - dětskými hračkami či jinými přenosnými předměty nebo výrobky, zvláště 

určenými pro stravování, zdraví, hygienu, ošacení či výchovu dětí 

 - potravinami nebo nápoji 

 - kuchyňským nádobím nebo spotřebiči, pokud nejsou ve vojenských 

zařízeních, postaveních nebo vojenských zásobovacích skladech 

 - předměty zjevně náboženského charakteru 

 - historickými památkami, uměleckými díly či místy konání bohoslužeb, které 

představují kulturní nebo duchovní dědictví národů 

 - zvířaty nebo zdechlinami. 

                                                 
36 it is especially forbidden... To kill or wound treacherously individuals belonging to the hostile nation or 
army. 
(1907 Hague Regulations, Art 23) 
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 Jak je vidět z tohoto výčtu, chrání se dobrá víra kombatantů i civilistů 

v bezpečnost určitých předmětů. Léky, jídlo, pití a potřeby pro děti, pokud by byly 

spojeny s nástrahou, vyvolávají extrémně zvýšené nebezpečí pro civilní obyvatelstvo. 

Uprchlíci bývají často vyhladovělí a bez prostředků, neboť při útěku před válkou sebou 

mohli vzít jen pár nejnutnějších věcí, a pokud by nalezli zmíněné předměty, velmi 

pravděpodobně by se stali obětí nástrahy. Položit nástrahu spojenou s nemocnými, 

zraněnými či mrtvými osobami zase vylučuje poskytnutí účinné zdravotnické pomoci 

(stejně jako položení nástrahy ve zdravotnických zařízeních) nebo pohřbení (stejně jako 

položení nástrahy na hřbitovech). Mrtvé osoby a zdechliny zvířat je třeba pohřbít 

z hygienických důvodů, aby se zabránilo šíření nákaz, k tomu přistupují ještě pietní a 

náboženské důvody. Určitě by šlo uvažovat i o dalších kategoriích předmětů, které by 

nikdy neměly být spojovány s nástrahami, protokol však pokrývá ty nejvýznamnější. 

Z použité formulace („Aniž by tím byla dotčena pravidla mezinárodního práva 

vztahující se na podvod a zradu…“) lze usuzovat, že výčet předmětů, s nimiž je 

zakázáno spojovat nástrahy a jiné prostředky, je pouze demonstrativní. Pokud by bylo 

umístění nástrahy či jiného prostředku proradné, šlo by o porušení haagského práva, 

tedy válečný zločin, bez ohledu na to, že ho protokol výslovně nezakazuje. 

Zakázány jsou všechny nástrahy a jiné prostředky ve formě zdánlivě neškodného 

přenosného předmětu, který je zvláště určen a zkonstruován tak, aby obsahoval výbušný 

materiál. Tato formulace je trochu omezující, neboť nástrahy nefungují vždy na principu 

exploze (jak vyplývá již ze samotné definice nástrah obsažené v protokolu).  

Protokol také obsahuje další zvláštní pravidla týkající se používání nástrah a 

jiných prostředků v obydlených oblastech. Tyto prostředky zakazuje používat ve 

městech, vesnicích či jiných oblastech majících obdobnou koncentraci civilních oosob, 

nebyly-li splněny další podmínky. Dané prostředky povoluje, pokud jsou umístěny ve 

vojenském cíli (nebo v jeho těsné blízkosti), nebo pokud byla učiněna opatření na 

ochranu civilních osob před účinky těchto prostředků, například instalováním 

výstražných označení, rozestavením hlídek, vylepením výstrah, jejich vyhlášením nebo 

postavením oplocení. Hlavně druhá podmínka přetváří obecný zákaz používání těchto 

zbraní v obydlených oblastech spíše na povinnost vyjmenovanými způsoby chránit 

civilní obyvatelstvo. Zákaz používání zmíněných prostředků se ovšem vůbec nevztahuje 

na situace, kdy v obydlené oblasti probíhá boj mezi pozemními silami, nebo zde tento 
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boj zřejmě hrozí – tedy probíhají-li nebo jsou předvídány bojové akce. Účelem těchto 

ustanovení je jednoznačně ochrana civilistů. 

 I při aplikaci všech stanovených omezení tedy stále zbývá kategorie 

povolených nástrah a jiných prostředků, které je možno legálně použít. Nezapomínejme 

ovšem, že použití právě těchto povolených zbraní je limitováno obecnými ustanoveními, 

o kterých bylo pojednáno výše. Je tedy třeba dodržet zákaz použití nástrah a jiných 

prostředků přímo proti civilnímu obyvatelstvu, použití nerozlišujícím způsobem, použití 

nástrah a prostředků způsobujících nadměrné utrpení etc. 

 Protokol II není ovšem jen dokumentem, který vyjmenovává zákazy použití 

určitých zbraní a výjimky z nich. I ve své původní podobě obsahoval ustanovení o 

zaznamenávání a zveřejňování polohy minových polí, výměny informací mezi státy a o 

povinnosti součinnosti s mírovými jednotkami a misemi OSN, ovšem jeho velkou 

nevýhodou byla absence závazku smluvních stran minová pole odstraňovat. Ve své 

novější podobě se ustanovení protokolu související se zákazem a omezením určitých 

druhů zbraní ještě rozrostla, a ten nyní upravuje transfery zakázaných min (ty zakazuje 

či omezuje) a stanoví i předtím opomenutou povinnost k odstranění min, nástrah a 

jiných prostředků po ukončení aktivních nepřátelských akcí. Nebývale se rozrostla 

ustanovení, která mají chránit pracovníky OSN a Červeného kříže před zbraněmi, jichž 

se protokol týká, a přibyl výslovný závazek států zajistit dodržování protokolu ze strany 

osob nebo na území, na něž se vztahuje jejich jurisdikce nebo kontrola. Všechna tato 

ustanovení jsou velmi významná pro právo ozbrojených konfliktů, ovšem výklad o nich 

by přesahoval rámec této práce, proto byla pouze zmíněna. 

 Závěrem této kapitoly se dá říct, že Protokol II k Úmluvě o zákazu nebo 

omezení použití určitých konvenčních zbraní má v dnešním světe stále svůj význam. 

Přestože zákaz používání min byl zakotven v samostatné Ottawské úmluvě (viz kapitola 

X), která tak představuje další vývojový stupeň v upravení této problematiky, stále je 

řada států, které nejsou stranami zmíněné úmluvy, ovšem podepsaly Protokol II 

k Úmluvě o konvenčních zbraních. Jedná se například o Čínu, Indii, Izrael, Pákistán a 

Spojené státy37.  

Lze se ovšem setkat i s opačným názorem na význam Protokolu II v dnešním 

mezinárodním právu. Nezapomínejme, že tento protokol používání min úplně 

nezakazuje, naopak za stanovených podmínek používání min vlastně legalizuje. Někteří 

                                                 
37 zdroj: ženevské Centrum pro humanitární odminování  
(http://www.gichd.org/convention-on-certain-conventional-weapons-ccw/amended-protocol-ii/) 
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odborníci tedy tvrdí, že státy jako Pákistán tohoto faktu využívají a dále vyvíjejí nové 

typy min, zatímco zbytek světa jejich používání odsoudil v Ottawské úmluvě.38 

Argument zbytečnosti protokolu je dokládán tím, že z 88 států, které byly na konci roku 

2007 vázány pozměněným zněním Protokolu II, jich bylo 78 zároveň vázáno Ottawskou 

úmluvou a tím tedy podrobeno přísnějšímu režimu.39 Ustanovení tohoto protokolu jsou 

s uvedenou úmluvou z větší části nekompatibilní (novější úmluva je přísnější), proto 

státy vázané oběma těmito dokumenty protokol v části, kde se oba dokumenty 

překrývají, neaplikují. Zbylé státy vázané protokolem mohou tyto zbraně dále používat, 

třebaže v omezených případech, zatímco v zájmu mezinárodního společenství je jejich 

úplný zákaz.  

 

                                                 
38 GOOSE, Steve. Proslov na 9. výroční konferenci stran pozměněného Protokolu II v Ženevě, 6. listopad 
2007: Convention on Conventional Weapons (CCW): Amended Protocol II Largely Irrelevant and 
Inadequate. (http://hrw.org/english/docs/2007/11/06/global17270.htm) 
39 tamtéž 
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Protokol III o zákazu nebo omezení použití zápalných zbraní  

 

Oheň jako zbraň je používán již mnohá staletí, jedná se o jednu z nejstarších 

známých zbraní. Zápalné střely do katapultů používané při obléhání měst či na moři 

proti lodím protivníka byly běžné již ve starověku. Byzantská říše používala nechvalně 

proslulý „řecký oheň“ (tekutou zapálenou směs, většinou používanou při bojích na moři) 

od 6. nebo 7. století našeho letopočtu a šlo o zbraň svým působením srovnatelnou 

s dnešním napalmem (přilnula k povrchu, nešla uhasit vodou). Čína použila primitivní 

verzi plamenometu v 10. století a první moderní plamenomety byly použity za první 

světové války. Ovšem teprve až v druhé světové válce masivní nasazení zápalných 

bomb a poté ve vietnamské válce použití napalmu jasně ukázaly, že zápalné zbraně jsou 

v praxi používány nerozlišujícím způsobem a že jde o zbraně působící nadměrné 

utrpení. 

Protokol III ve skutečnosti nemá velký význam. Nepodařilo se zakázat používání 

zápalných zbraní proti vojenským osobám, jeho ustanovení chrání pouze civilní 

obyvatelstvo, ale zákazy v něm stanovené často vyplývají již z I. Dodatkového 

protokolu k Ženevským úmluvám z roku 1977. Přínosem třetího protokolu k Úmluvě je 

ovšem definování „koncentrace obyvatelstva“, neboť tento termín ve zmíněném 

protokolu k Ženevským úmluvám definován nebyl. 

Zápalnou zbraň protokol definuje jako jakoukoliv zbraň nebo munici, která je 

v první řadě zaměřena na zapálení objektů nebo způsobení popálenin osobám 

působením ohně, tepla nebo kombinací ohně a tepla, které způsobuje chemická reakce 

látky dopravené na cíl.40 Tento efekt může mít například munice založená na bázi bílého 

fosforu, napalm41, sloučeniny oxidu železa a hliníku apod., tedy jakékoliv prudce 

hořlavé chemické látky. Z definice vyplývá že za zápalné zbraně dle protokolu nebudou 

chápány takové, které mohou zápalný efekt vyvolat náhodou či jako efekt vedlejší – jak 

sám protokol vysvětluje v čl. 1 odst. 1 písm. b, kde z pojmu zápalných zbraní vylučuje 

                                                 
40 Webové stránky amerických bezpečnostních sil poznamenávají, že díky formulaci „…které způsobuje 
chemická reakce látky dopravené na cíl.“ v definici zápalné zbraně protokol nezakazuje laserové zbraně, 
i když jejich primárním účelem by bylo zapálení cíle, neboť efekt laserové zbraně není založen za 
chemickém působení na cíl. (USA ovšem stejně nejsou stranou Protokolu III) 
(http://www.globalsecurity.org/military/systems/munitions/incendiary-legal.htm) 
41 „Napalm“ označoval původně tekutou  zápalnou zbraň vyvinutou za 2. světové války (název pochází 
z pojmenování chemických látek naftelátu a palmátu hliníku, které byly použity jako zahušťovadlo). Při 
nechvalně proslulém použití této zbraně ve Vietnamu šlo již o upravený napalm-B, také zvaný 
„supernapalm“. Dnes se označení „napalm“ používá obecně pro jakoukoliv zbraň podobných účinků , 
jako měl originál, i když se chemické složení změnilo. 
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v první řadě munici, která může mít náhodný zápalný účinek (světlice, hledače, kouřové 

nebo signální systémy) a poté munici, ve které není zápalný efekt specificky určen 

k způsobení popálenin osobám, ale která je používána proti vojenským cílům (letadla, 

obrněná vozidla, jiné bojové prostředky).42 

 Zápalné zbraně mají pro ozbrojené síly velkou hodnotu. Spojené státy 

například uvádí, že pouze použití zápalných zbraní je adekvátní při útoku na továrny na 

výrobu biologických zbraní, neboť biologické toxiny mohou být zničeny pouze vysokou 

teplotou, k čemuž klasické výbušniny nestačí – naopak, jejich použití by způsobilo 

nebezpečí rozšíření biologické zbraně do okolí, pravděpodobně s katastrofálními 

důsledky pro civilní obyvatelstvo. Určité hořlavé cíle jsou také mnohem snáze zničitelné 

použitím zápalných zbraní, například při útoku na zásoby paliva by bylo pro dosažení 

stejného efektu třeba osmkrát více klasických bomb než zápalných, přičemž takové 

množství by samozřejmě znamenalo větší nebezpečí způsobení neúmyslných vedlejších 

škod.43 

 Za všech okolností je zakázáno učinit civilní obyvatelstvo jako takové, 

jednotlivé civilní osoby či civilní objekty předmětem útoku zápalnými zbraněmi. Jde jen 

o specifikaci obecnějšího zákazu stanoveného v čl. 51 odst. 2 prvního dodatkového 

protokolu k Ženevským úmluvám, které zakazuje vůbec veškeré takové útoky, nejen 

zápalnými zbraněmi. Zákaz přímého útoku na civilní obyvatelstvo je dnes obyčejovým 

humanitárním právem a proto platí i pro státy, které nejsou stranou Protokolu III. 

 Aby bylo omezeno nepřímé působení zápalných zbraní na civilní obyvatelstvo, 

je zakázáno za všech okolností učinit jakýkoli vojenský cíl ležící uvnitř koncentrace 

civilního obyvatelstva předmětem útoku na dálku dopravovaných zápalných zbraní (čl. 

2 odst. 2). Dopravováním na dálku by bylo bombardování z letadel nebo 

dělostřelectvem apod. Jde opět o ustanovení, které by se dalo odvodit z I. Dodatkového 

protokolu k Ženevským úmluvám, neboť ten zakazuje použití jakéhokoliv prostředku, 

jehož působení nelze omezit (čl. 51 odst. 4 písm. c). Oheň se v zastavěných oblastech 

šíří neuvěřitelnou rychlostí44 a při vždy poněkud nepřesném použití zápalných zbraní na 

dálku jde o nepřípustné ohrožení civilního obyvatelstva. Protokol III definuje 

koncentraci civilního obyvatelstva a za takovou považuje města, vesnice, tábory a 

                                                 
42 „Vojenský cíl“ je definován stejně jako v Protokolu II, stejně tak „civilní objekt“. 
43 Zdroj: Webové stránky amerických bezpečnostních sil ,  
Analysis by the US Department of Defense's office for Arms Control Implementation and Compliance 
 (http://www.globalsecurity.org/military/systems/munitions/incendiary-legal.htm) 
44 Tamtéž: „Velké ohně v městských oblastech jsou katastrofální a dokáží způsobit nepřekonatelnou 
překážku na mnoho hodin.“ 
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dokonce i kolony uprchlíků nebo evakuovaných osob nebo skupiny kočovníků, přičemž 

nezáleží na tom, zda jde o koncentraci civilního obyvatelstva trvalou nebo jen dočasnou. 

Běžné vnímaní pojmu koncentrace civilního obyvatelstva jako statické jednotky je zde 

tedy prolomeno a nezáleží ani na počtu osob, které tvoří takovou koncentraci (stačí 

„skupina“).45 

 Zápalné zbraně, které nejsou dopravovány na dálku, jsou Protokolem III pouze 

omezeny – pokud jde o vojenský cíl ležící v koncentraci civilního obyvatelstva, je 

možné je použít pouze za předpokladu, že vojenský cíl je zřetelně oddělen od 

koncentrace civilního obyvatelstva a kdy jsou učiněna veškerá možná bezpečnostní 

opatření se zřetelem na omezení zápalných účinků na vojenský cíl a na zamezení a 

v každém případě snížení náhodných ztrát životů civilních osob a škod na civilních 

objektech na minimum. Co je to „možné bezpečnostní opatření“ definuje protokol v čl. 

1 odst. 5 a jde o taková opatření, která jsou v danou dobu proveditelná či prakticky 

možná se zřetelem na všechny okolnosti, včetně humanitárních a vojenských ohledů (jde 

opět o formulaci obdobnou té, která byla použita v Protokolu II, viz výše). Tedy i 

v městských oblastech bude možno použít například plamenomety, pokud bojující 

strana zajistí, že se požár nerozšíří mimo vojenský objekt. 

 Podivuhodnou výjimkou je ustanovení čl. 2 odst. 4, které je v anglické 

literatuře označováno jako „the jungle exception“. Zatímco lesy a jiné druhy porostů je 

zakázáno učinit cílem útoku (což souvisí i s obecným zákazem úmyslně poškozovat 

životní prostředí protistrany, jak stanoví v čl. 55 zmíněný dodatkový protokol 

z Ženevským úmluvám: „Při vedení vojenských akcí je třeba dbát o ochranu životního 

prostředí před rozsáhlými, dlouhodobými a vážnými škodami…“), v případě, že jsou 

tyto přírodní prvky využívány k ukrytí, skrytí či zamaskování bojových jednotek či 

jiných vojenských cílů nebo jsou samy vojenským cílem, jsou povoleným cílem útoku. 

Tedy státu, který je pokryt džunglí, Protokol III neposkytuje skoro žádnou ochranu proti 

zbraním typu napalm, neboť hustá vegetace bude vždy využívána k ukrytí před 

leteckými útoky. Je zřejmé, že tato výjimka byla do protokolu zařazena po zkušenostech 

z vietnamské války, nicméně je otázkou, zda dopad na životní prostředí, které může mít 

vypalování lesů, nepřevažuje nad vojenskou výhodou z toho vzniklou. 

 Jak již bylo řečeno, význam Protokolu III není zas tak velký, ovšem zdůraznění 

humanitárních zákazů určitých způsobů vedení boje není rozhodně na škodu. 

                                                 
45 DETTER, Ingrid. The Law of War, Second Edition. Cambridge University Press, 2000, str. 225 
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Protokol IV o oslepujících laserových zbraních 

 

Jedná se o první dodatkový protokol k Úmluvě, který byl přijat roku 1995. 

Mohlo by se zdát, že laserové zbraně jsou záležitostí budoucnosti a že zatím není třeba 

upravovat režim jejich používání, nicméně opak je pravdou. Ve válce o Falklandy 

používaly britské síly laserovou zbraň, která byla cílena na kokpity nepřátelských letadel 

a měla oslepit pilota. Americká armáda použila laserových zbraní v Afghánistánu a 

Iráku (např. tzv. systém ZEUS, který laserovým paprskem ničí miny) a obranné laserové 

zbraně, schopné sestřelit z oblohy dělostřelecký či minometný granát či raketu, jsou již 

v provozu.46 Nicméně stále jde o systémy velmi drahé (a to jak na vývoj, pořízení i 

provoz) a dostupné jen několika nejbohatším státům světa a v nejbližší budoucnosti se 

jejich masivní rozšíření a nahrazení klasických palných zbraní nedá předpokládat. 

Pokaždé v historii, když technologický vývoj pokročil kupředu a byl vojensky 

využitelný, mělo to vliv na způsob válčení. Nové způsoby a prostředky vedení boje 

vyžadují i přehodnocení toho, co je považováno za nehumánní. Ze zásad obyčejového 

práva vyplývá, že zakázány jsou veškeré zbraně způsobující nadměrné utrpení nebo 

které mají nerozlišující účinky. Tedy nikdo nezakazuje výzkum nových, ničivějších 

zbraní, ovšem jejich použití je limitováno. 

Je trvalé oslepení vojáka lepší než smrt? Na jednu stranu určitě, alespoň přežil, 

nicméně ztráta zraku je velmi zásadní zásah do kvality života a přetrvává i poté, co 

konflikt, ve kterém byla způsobena, dávno skončil. Přijetím Protokolu III dalo 

mezinárodní společenství najevo, že takové zranění považuje za zbytečné. 

Je zakázáno používat laserové zbraně specificky sestrojené tak, aby jejich 

výlučným bojovým účinkem bylo způsobení trvalého oslepnutí nechráněného zraku, tj. 

nechráněných očí nebo očí opatřených pomůckami korigujícími zrak (čl. 1). Protokol 

nedefinuje, co se rozumí „laserovou“ zbraní, takže je třeba použít obecné technické 

vymezení.47 Zakázány jsou pouze zbraně konstruované přímo k způsobení takového 

oslepnutí, takže pokud by toto bylo způsobeno náhodou nebo jako vedlejší efekt jiného, 

povoleného použití laserové zbraně, nešlo by o porušení tohoto protokolu (jak protokol 

                                                 
46 VISINGR, Lukáš, KOTRBA, Štěpán. Laserové zbraně: Paprsky smrti ve službách velmocí, Britské listy 
(http://www.blisty.cz/2008/8/1/art41863.html) 
KOTRBA, Štěpán. Návrat Diových blesků – laserové zbraně se dočkaly bojového nasazení. Britské listy 
(http://www.britske-listy.cz/2006/9/19/art30348.html)  
47 LASER = Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, tj. zesílení světla prostřednictvím 
vynucené emise záření. 
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sám stanoví v čl. 3). Zbývá dodat, že trvalé oslepnutí je definováno jako nevyléčitelná a 

nenapravitelná ztráta zraku, způsobující vážnou poruchu bez naděje na uzdravení. 

Smluvní strany se mimo používání takových zbraní zavázaly také k tomu, že je 

nebudou předávat (prodávat, půjčovat…) jinému státu či nestátnímu subjektu, tedy 

protokol stanoví zákaz transferu těchto zbraní. 

Obdobně jako oslepující laserové zbraně bude v budoucnu třeba upravit i 

sonické zbraně, které mohou způsobovat trvalé ohluchnutí.48 

 

                                                 
48 ARKIN, William B.. The Pentagon's Secret Scream: Sonic devices that can inflict pain--or even 
permanent deafness—are being deployed. (Publikováno v: Los Angeles Times; March 7, 2004) 
(http://www.defense-aerospace.com/cgi-
bin/client/modele.pl?session=dae.3301371.1078866848&prod=35072&modele=feature)  
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Protokol V o výbušných zbytcích války 

 

Tento protokol jako jediný je zaměřen výlučně na postkonfliktní situace. Po 

ukončení ozbrojeného konfliktu zůstává na území, na kterém konflikt probíhal, řada 

nebezpečných prostředků a materiálů, které jsou nebezpečné pro civilní obyvatelstvo. 

Nevybuchlá munice (např. tzv. kazetové bomby, o kterých bude pojednáno v jiné 

kapitole) způsobuje značné ztráty na životech civilního obyvatelstva i dlouho po 

ukončení konfliktu, navíc představuje nebezpečí i pro příslušníky humanitárních misí. 

Protokol V má pomoci minimalizaci rizik a účinků výbušných zbytků války. 

Výbušný materiál znamená konvenční munici obsahující výbušniny, s výjimkou 

min, nástrah a jiných prostředků definovaných v Protokolu II. Nevybuchlý a opuštěný 

výbušný materiál dohromady tvoří výbušné zbytky války, na které se vztahuje Protokol 

V. 

Protože tento protokol neomezuje ani nezakazuje použití žádného druhu 

konvenční zbraně, pro účely této práce stačí zmínit, že ukládá smluvním stranám 

povinnost odstranění, demontáže či zničení výbušných zbytků války po ukončení 

aktivního nepřátelství na území pod jejich kontrolou a další související povinnosti, jako 

například povinnost zaznamenávat, uchovávat a předávat informace o použitém či 

opuštěném výbušném materiálu, povinnost informovat a chránit civilní obyvatelstvo 

před nebezpečím a účinky výbušných zbytků války, povinnost spolupracovat s ostatními 

smluvními stranami a poskytovat jim pomoc při řešení problémů představovaných 

existujícími výbušnými zbytky války etc. 
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Úmluva o zákazu použití, skladování, výroby a převodu 

protipěchotních min a o jejich zničení 

 

Tzv. Ottawská úmluva. Jedná se o jednu z nejrychleji uzavřených 

mnohostranných úmluv vůbec. První setkání budoucích smluvních stran, na kterém 

měly jednat o možnosti vytvoření této úmluvy, proběhlo v únoru 1997 ve Vídni. Ze 111 

států jich 97 vyslovilo podporu záměru zakázat protipěchotní miny.49 Závěrečná jednání 

proběhla v září téhož roku z Oslu, kde byl přijat text samotné úmluvy, který byl otevřen 

k podpisu o tři měsíce později. V prosinci 1997 ji podepsalo v kanadské Ottawě 122 

států a již v září následující roku se Burkina Faso stala 40. ratifikujícím státem a tato 

úmluva tak o 6 měsíců později vstoupila v platnost (dne 1.března 1999).50 Celkem tedy 

celý proces trval pouhé dva roky, což je v mezinárodním právu, pokud jde o 

mezinárodní úmluvu takového významu, opravdovou raritou. 

V roce 2008 měla Ottawská úmluva 156 smluvních stran 2 další státy ji 

podepsaly, ovšem zatím neratifikovaly (Polsko a Marshallovy ostrovy). Mimo tuto 

úmluvu stojí 37 států, bohužel včetně některých nejvyspělejších a s největšími 

vojenskými rozpočty (USA, Rusko, Čína, Izrael, Pákistán, Indie…).51 Česká republika 

podepsala tuto úmluvu 3. prosince 1997, ratifikovala ji 26. října 1999 a v platnost pro 

ČR tedy úmluva vstoupila dne 1. dubna 2000.52 

Protipěchotní miny i nadále každoročně usmrtí či zraní tisíce civilistů a to byl 

také důvod, proč mezinárodní společenství přikročilo formou úmluvy k jejich úplnému 

zákazu. V roce 2006 se obětí min stalo celkem 5751 osob (o kterých se ví, ne všechny 

informace týkající se zranění či smrti následkem výbuchu miny se dostanou 

k příslušným úřadům a ne všechny národní úřady informují mezinárodní organizace, 

skutečný počet bude ještě vyšší, například OSN odhaduje počet obětí min na 15 až 20 

tisíc ročně53), z toho 1367 osob zemřelo. I když je to méně než v letech minulých (v roce 

                                                 
49 DETTER, Ingrid. The Law of War, Second Edition. Cambridge University Press, 2000, str. 228 
50 Webové stránky mezinárodního seskupení International Campaign to Ban Landmines (sdružujícího 
1400 nevládních organizací působících v 90 zemích světa), dále jen ICBL. 
(http://www.icbl.org/tools/faq/treaty/what )  
Za zmínku stojí, že vedoucí seskupení ICBL, Jody Williams, získala v roce 1997 za svou činnost v boji 
proti minám Nobelovu cenu míru. 
51 Tamtéž 
52 Publikována pod 29/2000 Sb.m.s. 
53 Zdroj: OSN (http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=1270) 
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2005 bylo obětí 6873 a v roce 2002 dokonce 11700)54, stále jde o velmi vysoká čísla 

(téměř 4 mrtví za den!) a důkaz toho, že je třeba pokračovat v prosazování 

celosvětového zákazu protipěchotních min. Nejvíce postiženými zeměmi světa jsou 

například Kosovo, Irák, Vietnam či Libanon. 

Ottawská úmluva navazuje na Protokol II Úmluvy o konvenčních zbraních. Jak 

již bylo řečeno v předchozí kapitole, Protokol II sice stanoví řadu zákazů a omezení, ale 

používání min vlastně legalizuje, pokud budou stanovené podmínky dodrženy. 

Předmětem této úmluvy je: 

 

a) zákaz použití protipěchotních min, 

 

b) zákaz vývoje, výroby,  jiného získávání, či skladování protipěchotních  min 

 

c) zákaz napomáhání, podpory či nucení kohokoli, aby  se  zabýval jakoukoli 

činností,  kterou tato Úmluva účastnickému státu zakazuje 

 

Další ustanovení úmluvy se týkají zničení zásob protipěchotních min, 

odminovávání minových polí, lhůt k tomu stanovených, dále obsahuje ustanovení o 

mezinárodní spolupráci a pomoci, povinnost podávat zprávy generálnímu tajemníkovi 

OSN o plnění povinností vyplývajících z této úmluvy atd. 

Jednotlivé pojmy bude třeba vysvětlit. Klíčové je samozřejmě vymezení 

protipěchotní miny, která je definována v čl. 2 jako každá mina zkonstruovaná tak, aby 

explodovala přítomností, blízkostí nebo kontaktem osoby, a způsobující zneschopnění, 

zranění nebo usmrcení osoby nebo osob. Mina přitom označuje jakoukoliv munici 

určenou k umístění pod zemí, na zemi, nebo v blízkosti země či jiného povrchu a 

zkonstruovanou tak, aby explodovala přítomností, blízkostí nebo kontaktem osoby či 

vozidla. Za protipěchotní minu se nepovažují miny určené k ničení vozidel, které jsou 

vybaveny zařízením, které exploduje, pokud se někdo pokusí s takovou minou 

manipulovat (většinou odstranit). Takto vymezený pojem protipěchotních min zahrnuje 

                                                 
54 Dle zprávy Landmine Monitor 2007 (zpráva za rok 2008 nebyla v době psaní této práce zatím 
dokončena). Landmine Monitor je částí ICBL, která nezávisle a nestranně dohlíží na dodržování Ottawské 
úmluvy v praxi, přezkoumává zprávy jednotlivých smluvních stran o dodržování této úmluvy a 
každoročně podává zprávu týkající se počtu obětí min, vynaložených prostředků na odminování apod.  
(http://www.icbl.org/lm/2007/es/landmine_casualties_and_survivor_assistance.html#New_Casualties_in_
2006) 
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prakticky všechny typy těchto min a v praxi by tedy neměl nastat případ, kdy určité 

zařízení (fakticky mina) nebude pod tuto definici spadat. 

Zákaz používání protipěchotních min platí vždy a za všech okolností. Z dikce 

článku 3 povolující státům ponechat si určité minimálně nezbytné množství 

protipěchotních min pro účely vývoje a výcviku vyhledávání min, odminování nebo 

ničení min vyplývá, že použití ponechaných si min pro tyto účely nebude považováno za 

použití protipěchotních min, které čl. 1 zakazuje. Až tedy na drobnou výjimku 

umožňující výcvik pyrotechniků jde o kategorický zákaz, neumožňující ospravedlnit 

použití protipěchotních min ani vojenskou nezbytností, ani zárukami, že civilní 

obyvatelstvo nebude těmto zbraním vystaveno (označením zaminovaného prostoru a 

zabráněním přístupu civilistů do něj, vybavením min zařízením z samodestrukci či 

samodezadjustaci, závazek odminovat po ukončení nepřátelství…), jako to činí Protokol 

II k Úmluvě o konvenčních zbraních. Jde tedy o úmluvu zásadního významu, která by 

mohla změnit svět k lepšímu. 

Největším problémem Ottawské úmluvy je již zmíněný fakt, že právě vojensky 

nejvýznamnější státy světa nejsou její stranou. USA odmítly přistoupit s tím, že úmluva 

neobsahuje výjimku pro použití min na hranici mezi KLDR a Jižní Koreou, kde jsou 

podle mínění amerických předstvavitelů protipěchotní miny naprosto nezbytnou zárukou 

dodržení míru ze strany KLDR. Podobný důvod prezentuje Indie, která prý bez použití 

min nedokáže zabránit islámským extrémistům z Pákistánu v pronikání do svých oblastí 

Jammu a Kašmír. Čína a Rusko používají tyto i jiné druhy min na ochranu své dlouhé 

společné hranice. Jde tedy ve všech případech o použití protipěchotních min na ochranu 

hranic, kdy daný stát (pravděpodobně) zabezpečí, že jeho občané nebudou minami nijak 

postiženi (jde jen o pohraniční oblasti, minová pole jsou označena, civilistům je přístup 

zakázán atd.). Možná by šlo uvažovat o výjimce pro tyto účely, která by snad 

přesvědčila vyjmenované státy k přistoupení na jinak úplný zákaz používání 

protipěchotních min, nicméně se to nejeví jako reálné. USA navíc v současné době 

používá minových systémů na ochranu svých vojenských základen v Iráku a lze jen 

těžko předpokládat, že by se za této situace vzdaly tohoto prostředku obrany, navíc 

existují zprávy o tom, že vyvíjejí nové, účinnější systémy fungující na stejném principu, 

jako protipěchotní miny.55 

                                                 
55 DOLEJŠÍ, Karel. USA do konce roku rozhodnou o obnovení výroby protipěchotních min. Britské listy 
(http://www.blisty.cz/art/26139.html) 
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Česká republika přestala vyrábět protipěchotní miny roku 1989. Problém nastal 

roku 2001, kdy na zbrojním veletrhu IDET (Mezinárodní výstava obranných a 

bezpečnostních technologií a speciálních informačních systémů) byla českou 

zbrojovkou nabízena protivozidlová mina, která může být používána s nástražným 

drátem nataženým přes cestu, tím pádem splňující podmínky Ottawské úmluvy, neboť 

může explodovat přítomností osoby. Ministerstvo zahraničních věcí prohlásilo, že jde o 

zbraň v souladu s Protokolem II Úmluvy o konvenčních zbraních a neporušující 

Ottawskou úmluvu, nicméně případ nahlásilo ICBL.56 Veškeré zásoby protipěchotních 

min v ČR byly zničeny k 15.červnu 200157, při destrukci zásob nášlapných min byla 

vyčíslena cena na zničení jedné nášlapné miny na 41 korun. Celkem stálo zničení všech 

zásob nášlapných min 14,5 miliónů korun.58 ČR si ponechala okolo 5000 min pro účely 

výcviku odminování. Ottawskou úmluvu tedy Česká republika dodržuje celkem bez 

vážnějších problémů. 

                                                 
56 Zdroj: zpráva Landmine Monitor 2002 (http://www.icbl.org/lm/2002/czech.cz.html#fnB8) 
57 Tamtéž. Bylo zničeno 324 412 nášlapných min, z toho 1416 ještě než úmluva vstoupila pro ČR 
v platnost. Celkem od roku 1997 ČR zničila 366 349 nášlapných min. Číselné údaje se v jednotlivých 
českých zprávách poněkud liší, ale nijak významně a jde o nepřesnost způsobenou lidským faktorem při 
zpracovávání údajů. 
58 Tamtéž. 
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Úmluva o kazetové munici 

 

 Zatím nejnovějším přírůstkem do skupiny multilaterálních úmluv omezujících 

či zakazujících určité typy konvenčních zbraní je úmluva o kazetové munici. Byla 

přijata na konferenci v Dublinu konané ve dnech 19. až 30. května 2008, které se 

zúčastnilo celkem 107 států.59 Tato úmluva je teprve v počáteční fázi své existence, 

otevřena k podpisům bude v norském Oslo až od 3. prosince 2008 a v platnost vstoupí 

po uplynutí 6 měsíců od uložení 30. ratifikační listiny. Česká republika byla jedním ze 

států, které tuto úmluvu přijaly, společně s většinou členů Evropské unie. Dublinská 

konference znamenala vyústění dlouhodobého procesu snahy nevládních organizací a 

některých států60 o zákaz tohoto typu munice, který se nepodařilo prosadit např. na 

konferenci smluvních stran Úmluvy o konvenčních zbraních v Ženevě v listopadu roku 

2007.61 

 Kazetová munice je zvláštní tím, že se ve vzduchu rozpadne a uvolní velké 

množství tzv. submunice – buď malých granátů (pokud použita dělostřelectvem nebo v 

raketách) nebo bombiček (pokud jde o letecké bombardování), které se rozptýlí na velké 

ploše a jsou tedy vysoce efektivní proti velkým masám pěchoty. Její nehumánnost je 

spatřována v tom, že díky tomuto velkému rozptylu jde o zbraň nerozlišující, je-li 

použita poblíž koncentrací civilního obyvatelstva, a že poměrně vysoké procento 

submunice při dopadu neexploduje62. Tím vytváří velké nebezpečí pro civilní 

obyvatelstvo, protože po ukončení konfliktu jde na postiženém území o stejnou situaci, 

jako by šlo o zaminované území. Submunice může náhodně vybuchnout a zabít či zranit 

nicnetušící osobu. Vědomí tohoto nebezpečí může zabránit návratu uprchlíků nebo jej 

zpomalit a z toho důvodu má použití této munice negativní dopad i na možnosti obnovy 

a rozvoje celé postižené oblasti. 

 Důležitým argumentem při zkoumání problematiky kazetové munice je fakt, že 

byla vyvinuta pro konflikty velkého rozsahu. V konfliktu podobného rázu, jako byla 

druhá světová válka, by skutečně šlo o téměř nepostradatelnou zbraň, která by byla 

                                                 
59 Oficiální stránky věnované této úmluvě: http://www.clusterconvention.org/ 
60 Stejně jako v případě protipěchotních min, i v tomto případě bylo vytvořeno mezinárodní sdružení 
nevládních organizací pod názvem Cluster Munition Coalition (CMC), které se snažilo zákaz kazetové 
munice prosadit. Sdružuje přes 300 organizací z více než 80 zemí, včetně některých velmi významných 
jako Imnesty International nebo Human Rights Watch. (http://www.stopclustermunitions.org/). 
61 Tisková zpráva Červeného kříže (http://www.blisty.cz/2007/11/15/art37301.html) 
62 Uvádí se až 30% (např. článek Smrtící sklizeň: Libanonská pole jsou plna izraelských kazetových 
bomb. Britské listy, převzato z listu Independent. http://www.britske-listy.cz/2006/9/19/art30347.html) 
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schopna zastavit masy pěchoty. Nicméně její použití v 20. století ukazuje, že pouhé její 

určení pro konflikty tohoto typu nestačí. Téměř ve všech případech jejího použití (s 

katastrofálními důsledky pro civilní obyvatelstvo) k němu došlo zbytečně, ne proti 

velkým, organizovaným ozbrojeným silám, ale proti nepříteli spoléhajícímu na 

partyzánský boj či v občanské válce. Použita byla v Kosovu, Afghánistánu, Libanonu či 

Kambodži, v poslední době ruskou stranou při konfliktu v Gruzii. 

 Jako příklad, v konfliktu mezi Izraelem a hnutím Hizballáh v létě 2006, který 

trval pouhých 34 dní, Izrael použil na území Libanonu kazetovou munici. Bylo použito 

kolem 1800 kazetových bomb a tak rozptýleno cca 1,2 milionu kusů submunice.63 Uvádí 

se, že zasaženo bylo 20% úrodné půdy v jižním Libanonu.64 Podle statistik OSN po 

skončení konfliktu zahynulo 33 osob a více než 200 jich bylo zraněno, třebaže ihned 

začaly intenzivní práce na vyčištění oblasti od nebezpečné munice.65 Právě tento případ 

velmi přispěl k zákazu kazetové munice, neboť velmi zapůsobil na světovou veřejnost. 

 Obdobně formulovaná jako Ottawská úmluva, úmluva přijatá v Dublinu 

zavazuje všechny státy, že nikdy a za žádných okolností: 

 

a) nepoužijí kazetové munice 

 

b) nebudou vyvíjet, vyrábět, jinak získávat či skladovat kazetovou munici 

 

c) nebudou napomáhat, podporovat či nutit kohokoli, aby  se  zabýval jakoukoli 

činností, kterou tato Úmluva účastnickému státu zakazuje 

 

Oproti úplnému zákazu protipěchotních min v Ottawské úmluvě, zákaz 

stanovený úmluvou z Dublinu se nevztahuje na všechny druhy kazetové munice, neboť 

jak vyplývá z její definice, za tuto munici se při splnění podmínek některé její druhy 

nebudou považovat. 

 Tato úmluva se tedy vztahuje na kazetovou munici, která je definována jako 

konvenční munice, která je zkonstruovaná tak, aby rozptýlila či vypustila výbušnou 

submunici, jejíž jednotlivé kusy váží každý méně než 20 kilogramů, a definice zahrnuje 

i tuto submunici (čl. 2 odst. 2). Za kazetovou munici se ovšem nepovažuje: 

                                                 
63 Tamtéž. 
64 PETERSON, Scott, SEAVER, Michael. Global cluster-bomb ban draws moral line in the sand. 
(http://www.csmonitor.com/2008/0530/p04s06-woeu.html) 
65 Tamtéž. 
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-     munice a submunice zkonstruovaná za účelem vypouštění světlic, kouře, 

nebo pyrotechniky 

- munice zkonstruovaná výhradně k protiletecké obraně 

- munice a submunice zkonstruovaná tak, aby vytvořila elektrické nebo 

elektronické efekty 

- a nejdůležitější výjimka, munice, která za účelem zabránění nerozlišujícím 

účinkům a nebezpečí způsobeném nevybuchlou submunicí splňuje následující 

podmínky: 

1. Každý kus munice obsahuje méně než 10 kusů submunice. 

2. Každý kus submunice váží více než 4 kilogramy. 

3. Každý kus submunice je zkonstruován tak, aby zjistil a napadl jednotlivě 

určený cíl. 

4. Každý kus submunice je vybaven elektronickým samodestrukčním zařízením. 

5. Každý kus submunice je vybaven elektronickým samodeaktivačním zařízením. 

 

Definice kazetové munice tedy vylučuje některé její druhy a tím de facto vytváří 

pro tyto druhy munice výjimku z režimu této úmluvy. Při jednání o přijetí úmluvy byl 

požadavek výjimky pro kazetovou munici nové generace, schopnou účinně rozlišovat 

mezi cíly a vybavenou sebedestrukčním zařízením, prosazován hlavně Velkou 

Británií.66 

 Zákazy stanovené tímto mezinárodním dokumentem se vztahují obdobně jako 

na samotnou kazetovou munici i na výbušné bombičky rozptylované či vypouštěné ze 

zásobníku, který je připojen k letadlu. Tato specifikace byla přidána z toho důvodu, že 

tímto způsobem použité bombičky se jinak nepovažují za kazetovou munici a jde přitom 

téměř o totožnou zbraň. Jako výbušné bombičky se označuje konvenční munice, která 

váží méně než 20 kilogramů, která není samonaváděcí a která, aby splnila svůj účel, je 

rozptylována či vypouštěna ze zásobníku, a je zkonstruovaná tak, aby explodovala před, 

při nebo po dopadu. Zásobníkem je jakýkoliv kontejner zkonstruovaný k rozptylování či 

vypouštění bombiček, který je připevněn k letadlu v době tohoto rozptylování či 

vypouštění. 

                                                 
66 Zdroj: Webový server Novinky.cz  
(http://www.novinky.cz/clanek/140251-zakaz-kazetovych-bomb-narazi-u-americanu-rusu-i-cinanu.html),  
stejně tak webový server Deník.cz 
(http://www.denik.cz/ze_sveta/irsko_dublin_bomba_kazetova20080519.html) 
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 Opět obdobně jako v Ottawské úmluvě, i v Úmluvě o kazetové munici se státy 

zavazují k postupné likvidaci svých zásob zbraní, jichž se úmluva týká. Jsou stanoveny 

lhůty, jejich prodloužení, ustanovení o spolupráci etc. Jde tedy o smlouvu v oblasti 

odzbrojení a tento její aspekt už pro účely této práce není podstatný. Oproti jiným 

smlouvám v oblasti odzbrojení, tato ovšem ještě obsahuje závazek států postarat se o 

oběti kazetové munice. Řada závazků pro smluvní strany týkající se přijetí příslušné 

legislativy, vypracování časových plánů a vytvoření zdrojů pro pomoc postiženým 

obětem je, v porovnání s ostatními úmluvami, o kterých byla řeč, natolik neobvyklá, že 

musela být alespoň zmíněna. 

 Budoucnost této úmluvy je stále nejistá, neboť, jak již bylo řečeno, je teprve 

v počáteční fázi své existence. Neochota významných států světa, jako jsou USA, Rusko 

a Čína, přistoupit k této úmluvě, může její faktický dopad na praxi snížit. Nicméně její 

význam tkví v tom, že touto úmluvou bylo používání kazetové munice mezinárodním 

společenstvím morálně odsouzeno. Třebaže určitý stát nebude vázán jejími zákazy, 

pokud použije tento druh munice, vystaví se mezinárodní kritice. Neexistuje sice 

povinnost dbát na názory veřejného mínění, ale to neznamená, že by na politiku 

jednotlivých států nemělo vliv. Kazetová munice je nyní považována za nehumánní. 
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Česká republika a její role v oblasti zákazů a omezení 

určitých druhů konvenčních zbraní 

 

Po přehledu úmluv týkajících se zákazů a omezení určitých druhů konvenčních 

zbraní nezbývá než zhodnotit účast České republiky na jednotlivých mezinárodních 

úmluvách, které byly v této oblasti přijaty. Protože samostatné Československo 

existovalo až od roku 1918, je zřejmé, že se náš stát nemohl zúčastnit haagských 

mírových konferencí ani být stranou předchozí Petrohradské deklarace. Ovšem 

vzhledem k tomu, že normy válečného práva přijaté v Haagu se beztak staly součástí 

mezinárodního obyčejového práva, nemá neúčast ČR pro závaznost těchto norem pro 

náš stát žádný význam. V případě všech ostatních úmluv, o kterých byl podán výklad, se 

Česká republika, případně Československo, aktivně podílela na přípravách, jednáních i 

hodnotících konferencích. 

Česká republika je stranou Úmluvy o konvenčních zbraních a je vázána všemi 

pěti zatím přijatými dodatkovými protokoly.67 To je samozřejmě velký úspěch, neboť 

například jak vyplývá z údajů uvedených v příslušné kapitole, stranou zatím posledního 

Protokolu V o výbušných zbytcích války se stalo zatím pouze 43 států. ČR 

pravděpodobně ani nemá dost prostředků na vývoj laserových oslepujících zbraní, které 

zakazuje Protokol IV, ovšem fakt, že se připojila k jejich zákazu, stejně jako k ostatním 

protokolům, ukazuje náš zájem o přispění k humanizování ozbrojených konfliktů, 

třebaže by se mohlo zdát, že se nás diskutované problémy netýkají. 

Ze stejných důvodů Česká republika přistoupila k zákazu protipěchotních min 

(třebaže je již od roku 1989 ani nevyráběla, jak vyplývá ze zprávy Landmine Monitoru) 

a kazetové munice (kterou taktéž česká armáda ve výzbroji nemá68). Je více než 

pravděpodobné, že poté, co bude Úmluva o kazetové munici otevřena k podpisu, bude 

ČR mezi prvními zeměmi, které se stanou její stranou a úmluvu ratifikují. Třebaže ČR 

sama není postižena ani existencí rozsáhlých minových polí, ani není ve větší míře 

kontaminována výbušnými zbytky války69, podává pravidelně transparentní zprávy na 

                                                 
67 21/1999 Sb., sdělení Ministerstva zahraničních věcí  o přijetí Úmluvy o konvenčních zbraních a o 
přijatých protokolech. 
115/2006 Sb.m.s., sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Změny Úmluvy o konvenčních zbraních 
a o Protokolu V 
68 Zpráva Armády ČR (http://www.army.cz/images/id_10001_11000/10484/24.doc) uvádí, že v dubnu 
2008 zbývalo zlikvidovat 67 kusů munice a 16 489 kusů submunice sovětské výroby. 
69 Jak vyplývá ze zpráv Landmine Monitoru, problémem jsou jen bývalé sovětské vojenské základny 
(oblast Ralsko), případně občasné nálezy nevybuchlé munice z druhé světové války 
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setkání členských států Ottawské úmluvy o stavu legislativy, pokroku v ničení zásob 

min, počtu zneškodněných min a výbušných zbytků války, jakož i informuje o 

opatřeních, která mají pomoci obětem těchto nebezpečných prostředků, a o technickém 

pokroku v této oblasti. Nabízí také své zkušenosti z této oblasti dalším státům.70 

ČR také pravidelně hlasuje pro deklarace Valného shromáždění OSN vyzývající 

ostatní státy k přijetí veškerých opatření, které jim umožní stát se v co nejbližší době 

smluvními stranami Úmluvy o konvenčních zbraních.71 Stejně tak hlasovala Česká 

republika například 29. listopadu 2001 pro Rezoluci Valného shromáždění OSN číslo 

56/24, která podpořila Dohodu o zákazu nášlapných min72 a bude tak pravděpodobně 

hlasovat i v budoucnu. 

Z řečeného tedy lze uzavřít, že Česká republika aktivně působí v oblasti zákazů a 

omezení určitých druhů konvenčních zbraní, a to jak práva humanitárního, tak práva 

odzbrojení. Snahou prosazovat zákazy určitých druhů zbraní nebo omezení jejich 

použití přispívá ČR k humanizaci ozbrojených konfliktů a k ochraně civilního 

obyvatelstva. Je tak věrná své demokratické a humanitní tradici. 

                                                                                                                                                         
(http://www.icbl.org/lm/2002/czech.cz.html#fnB8) 
70 Tamtéž. 
71 K podpoře Úmluvy o konvenčních zbraních a jejích protokolů podniká akce i Evropská unie  
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:194:0011:01:CS:HTML) 
72 Zpráva Landmine Monitoru. (http://www.icbl.org/lm/2002/czech.cz.html#fnB8) 
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Závěr 

 

Přehled nejvýznamnějších mezinárodních dokumentů přijatých v oblasti zákazů 

a omezení některých druhů konvenčních zbraní byl podán. Od prvních pokusů církve 

omezit hrůzy války ve středověku, přes první nesmělé krůčky učiněné v Petrohradu a 

v Haagu, přes základní dokument, kterým je Úmluva o konvenčních zbraních, až po 

ambiciózní odzbrojovací úmluvy posledních let, kterými jsou Úmluva o protipěchotních 

minách a Úmluva o kazetové munici.  

V tom, jak byly jednotlivé dokumenty přijímány, lze sledovat určitý vývoj 

chápání toho, co je v ozbrojených konfliktech nehumánní. Lze vysledovat prohlubování 

ochrany hlavně civilního obyvatelstva, v jehož zájmu byly přijaty poslední dvě zmíněné 

úmluvy. S určitou nezbytnou mírou zobecnění lze říci, že je to důsledek obecného 

trendu v (nejen) mezinárodním právu prohlubovat ochranu lidských práv, který začal po 

zkušenostech získaných za druhé světové války. Protože válka (či jiný ozbrojený 

konflikt) je situací, během které může být porušeno hlavně nejzákladnější právo každé 

lidské bytosti, tj. právo na život, je třeba poskytnout nebojujícím osobám co možná 

největší záruky toho, že se nestanou cílem útoku, ať už přímo či nepřímo. 

Zároveň ovšem také dosavadní vývoj ukazuje, že úmluvy přijaté sice většinou 

členů mezinárodního společenství, ovšem bez podpory nejvýznamnějších států (příklad 

právě dvou posledních zmíněných úmluv o protipěchotních minách a kazetové munici, 

jejichž stranou se nestaly USA, Rusko a Čína), mají v praxi velmi ztíženou existenci, 

neboť sice stanoví zákazy, ovšem ty neplatí pro všechny a vědomí toho oslabuje chápání 

významnosti těchto dokumentů. V této situaci přijetí takové mezinárodní smlouvy 

skutečně znamená vojenské oslabení těch států, které ji podepsaly, a vojenskou výhodu 

pro státy, které stojí stranou a nejsou jí vázány – což se může podepsat na ochotě dalších 

států k úmluvě přistoupit. Navíc taková situace působí negativně v tom smyslu, že 

vyvolává pocit marnosti ze snahy tyto zákazy prosadit a tím může komplikovat přijetí 

dalších úmluv v budoucnu. 

Působení takových úmluv lze ovšem hodnotit i pozitivně v tom smyslu, že 

ukazují, co je považováno za nemorální. Může se zdát, že pouhý morální apel na státy, 

které k omezujícím či zakazujícím smlouvám nepřistoupí, není dostatečně důrazným 

prostředkem k prosazení jejich přijetí těmito státy. Nicméně síla veřejného mínění, které 

použití určitých zbraní bude považovat za příčící se obecně uznávaným standardům 
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morálky, může přístup státu změnit. V demokratických společnostech jsou státy řízeny 

vládami, které jsou voleny občany. Pokud jsou občané přesvědčeni, že by jejich stát měl 

přistoupit k zákazu či omezení určitého druhu zbraně, mohou svým rozhodnutím 

učiněným ve volbách stávající vládu nahradit. Proto vlády sledují veřejné mínění a snaží 

se učinit takové rozhodnutí, které je populární – a používání zbraní, které zbytek světa 

morálně odsuzuje, pravděpodobně příliš populární nebude. 

Budoucí dokumenty o omezení či zákazu zbraní budou pravděpodobně 

přijímány buď formou dodatkových protokolů k Úmluvě o konvenčních zbraních, nebo 

formou samostatné úmluvy, jak se stalo v případě protipěchotních min a kazetové 

munice. Jak již bylo řečeno v příkladu v předchozích kapitolách, bude pravděpodobně 

třeba výslovně zakázat zbraně způsobující trvalé ohluchnutí, analogicky dle zákazu 

laserových oslepujících zbraní. Takový zákaz by stačilo prosadit formou dodatkového 

protokolu k úmluvě z roku 1980. Které další zbraně budou muset být zakázány či 

omezeny nelze dnes odhadnout, neboť předvídat technologické možnosti, které bude mít 

lidstvo v budoucnu, není dost dobře možné. Když se vyskytne nová zbraň, kterou bude 

třeba zakázat či její používání omezit, bude její využití, než bude možno přijmout 

příslušnou mezinárodní úmluvu, omezeno klasickou formulí mezinárodního válečného 

práva – není možné používat zbraně, které působí nadměrné utrpení či mají nerozlišující 

účinky.  

Když se podíváme na množství přijatých dokumentů, které se věnují jednotlivým 

typům zbraní, nabízí se otázka, zda jsou vůbec potřebné, když se všechny dané zbraně 

dají zařadit pod kolonku „působící nadměrné utrpení“ nebo „mající nerozlišující 

účinky“. Vždyť i samotný název základního obecného dokumentu v oblasti zákazů a 

omezení určitých druhů konvenčních zbraní, má název Úmluva o zákazu nebo omezení 

použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo 

mít nerozlišující účinky. Tedy už z názvu se dá vyvodit, že na všechny jednotlivé druhy 

zbraní, kterých se tato úmluva týká, se vztahuje obecná zakazující formule, která je 

součástí mezinárodního obyčejového práva. Odpověď na danou otázku je třeba hledat 

v právní jistotě. Pouhý vágní neurčitý zákaz svádí k tomu, že někteří jedinci mohou jeho 

obsah považovat za otázku výkladu (co je už nadměrné utrpení?), naopak nepřítel může 

utrpení působené určitou zbraní zveličovat a obviňovat svého protivníka z páchání 

válečných zločinů. Výslovné a jasné ustanovení mezinárodní úmluvy, ať už zakazující 

nebo naopak povolující, ať už stanovuje nepřípustnost používání vůbec nebo pouze 

uvádí podmínky, které je třeba splnit, aby bylo toto použití dovolené, je tedy žádoucí, 
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neboť závazně určuje, které druhy zbraní patří a které ne pod jinak stále platnou 

obecnou formulaci. 

Máme-li zhodnotit dopad zmíněných úmluv jednotlivě i v jejich souvislostech, 

dojdeme k poněkud nejednoznačným výsledkům. Na jedné straně určitě zmírnily utrpení 

jak bojujících, tak civilistů, na druhé straně zákaz určité zbraně vede často k investování 

dalších prostředků do vývoje nových zbraní, na které se zákaz nevztahuje. O 

problémech spojených s tím, že ne všechny státy světa jsou stranami těchto úmluv, již 

bylo pojednáno. Přínos mezinárodních dokumentů, o kterých byla v této práci řeč, není 

na první pohled tak zjevný. Statistiky nám sice řeknou, kolik lidí bylo například 

postiženo (zraněno či usmrceno) výbušnými zbytky války v kontaminovaných 

oblastech, ale už ne, kolik z nich bylo těchto následků ušetřeno. Jak stanovit počet lidí, 

kterým zmíněné úmluvy pomohly? A lze vůbec měřit přínos úmluv týkajících se 

válečného práva počtem lidí, kterým pomohly? 

Jsem toho názoru, že třebaže odpůrci úpravy zákazů a omezení určitých druhů 

konvenčních zbraní argumentují válečnou účelností a nemožností donutit protivníka 

úmluvy dodržet v průběhu konfliktu, jsou tyto mezinárodní dohody klíčovými nástroji 

k opravdové humanizaci války. Když už vyvstane nutnost vést válku (ozbrojený 

konflikt), když už není možné rozpory vyřešit diplomacií a státy se uchýlí k násilí, měl 

by být konflikt určitým způsobem regulován. Respektování zásad humanity zní jako 

pouhá fráze, ale bez úcty k životu a důstojnosti se z lidí stávají pouhá zvířata. Etické 

hodnoty a vědomí morálky musí alespoň v základní míře přetrvat i v průběhu války. 

Všechny zmíněné úmluvy k tomu přispívají tím, že svou psanou formou udržují 

v bojujících stranách vědomí o tom, jaké jednání už zachází příliš daleko, jaké jednání 

už je neospravedlnitelné. Ženevské úmluvy tak sice činí v ještě větší míře, ovšem i 

úprava zákazů a omezení některých druhů konvenčních zbraní má svoji nezastupitelnou 

úlohu při ochraně lidských práv. Proto by taty úprava měla být v budoucnu ještě 

prohlubována a státy vynucována. 
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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. 
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Summary 

 

The subject of my graduation thesis is „The ban and restriction of certain types 

of conventional weapons in armed conflicts“. First, it was necessary to define that as 

conventional weapons are understood all weapons not being weapons of mass 

destruction, to explain that the ban and restrictions can take many different forms, and 

finally, to define, to which kind of armed conflicts the humanitarian rules are to be 

applied. 

A brief review of the advance on the field of ban and restrictions of certain 

conventional weapons has been given, including the historical context. From medieval 

times, when the only international authority, capable of at least trying to moderate the 

horrors of war, was the pope, over the first agreements of „civilised nations“ in the times 

before the World War I, to the modern conventions adopted after World War II. 

Great attention is paid to the Declaration of St.Petersburg and to the so-called 

law of Hague (consisting of many agreements, today a part of the customary law), which 

as the first documents state, that the progress of civilization should have the effect of 

alleviating as much as possible the calamities of war, and they contain the prohibition of 

use of weapons which uselessly aggravate the sufferings and the Hague law even the 

prohibition of non-discriminating use of weapons. 

The most important convention, to which is the attention paid in the next 

chapter, is the general Convention on Conventional Weapons. Though not containing 

any provisions, which would ban or restrict the use of certain types of weapons, it is a 

basis for adopting protocols, which deal with the particular categories of weapons. 

Protocols I to V deal with non-detectable fragments, mines, booby traps and other 

devices, incendiary weapons, blinding laser weapons and explosive remnants of war. 

Part of the law of disarmament are two last significant contemporary treaties, the 

Ottawa Treaty concerning the total ban of anti-personnel land mines and the treaty of 

Dublin concerning the ban of cluster munitions. In these treaties are covered weapons, 

which contamine for a long time the area of conflict and, after the ending of it, they 

endanger the civilians and impede their return and the post-war renewal. 

The end of this thesis is briefly dedicated to the role of the Czech Republic in the 

process of adoption and revision of international documents adopted on the field of 

international ban and restrictions of certain conventional weapons. 


