
Závěr 

 

 Měsíc jako mezinárodní prostor zaujímá zvláštní místo v rámci mezinárodního práva 

veřejného a jeho právní úprava je bezpochyby jedinečnou výzvou. Zkracování vzdáleností 

vlivem ostrého vývoje technologií již člověka přimělo, aby se této výzvy chopil a pokusil se 

splnit jednotlivé úkoly, které ukládala. S odkazem na výše uvedené je třeba poznamenat, že se 

člověku nepodařilo výzvu zcela překonat. Avšak nelze říci, že by tyto snahy byly neúspěšné. 

 Přijetím Kosmické smlouvy v roce 1967 byly přijaty zásadní principy kosmického 

práva a vytvořena rozsáhlá báze pro budoucí právní úpravu Měsíce. Dohoda o Měsíci 

v mnohém tohoto pevného základu využila a úpravu rozšířila, avšak zároveň jedním jediným 

ustanovením vnesla do rozvíjejícího se kosmického práva nesoulad a tragédii. Tato tragédie 

má řešení, to je však podmíněno zásadními změnami v rámci obsahu principu společného 

dědictví lidstva. 

 Klíčem je realizace obsahu čl. 11 odst. 5 Dohody o Měsíci, tedy vytvoření 

mezinárodního režimu pro těžbu přírodních zdrojů Měsíce včetně procedur přivlastňování. 

Nejdůležitější je vytvoření funkční soustavy orgánů, která by účinně spravovala plánované 

činnosti na Měsíci. V tomto okamžiku se jeví jako vhodné inspirovat se systémem 

ustanoveným na Antarktidě, který by pružně a bezprostředně dovolil přijmout nutná opatření 

a umožnil tak zahájení těžebních aktivit. Na těžbu přírodních zdrojů navazuje distribuce 

vlastnických práv k vytěženým přírodním zdrojům, kterou by bylo možné provozovat na 

základě modifikovaného systému, který vytvořila ITU pro frekvenční spektra. Vlastnická 

práva k přírodním zdrojům by se tak dostala zejména těm subjektům, které disponují 

dostatečnými prostředky pro realizaci těžebních aktivit, čímž by byl následně i posílen 

ekonomický růst a tržní charakter těchto činností. Výsledkem je však zásah do tradiční 

podoby principu společného dědictví lidstva. Proto, aby bylo možno uvést tento princip 

v pohyb, je třeba připustit existenci vlastnických práv na Měsíci a činnost související se 

soukromým prospěchem. Znamená to deformaci principu společného dědictví lidstva, avšak 

ve prospěch zachování jeho původního cíle, jímž je rovné sdílení prospěchů z přírodních 

zdrojů Měsíce a nenarušení skutečnosti, že Měsíc náleží všem. 

 K odvrácení tragédie však nestačí jen pevná úprava regulující využívání Měsíce. 

Pokud jej chceme využívat, musíme vytvořit i dostatečně spolehlivý systém ochrany prostředí 

měsíce, abychom dokázali Měsíc jako výjimečný přírodní jev zachovat pro budoucí generace. 

V tomto ohledu je třeba výrazně zasáhnout, neboť základ, který je obsažen v Kosmické 



smlouvě a v Dohodě o Měsíci, je orientován spíše na ochranu Země před nežádoucím 

znečištěním vlivem látek přinesených z Měsíce než na ochranu lunárního prostředí 

samotného. 

 Je nutné položit si otázku, zda by celou tragédii společného dědictví lidstva a neúspěch 

Dohody o Měsíci nebylo jednodušší překlenout pomocí nové úpravy. Vytvoření tak 

komplexní úpravy vyžaduje léta jednání a příprav, jak dokazuje spletitá historie Smlouvy 

OSN o mořském právu.
1
 I kdyby se podařilo novou smlouvu upravující postavení přírodních 

zdrojů na Měsíci přijmout, není pravděpodobné, že by se tak stalo před tím, než se lidstvo 

znovu vydá na Měsíc.  

 Technologický pokrok a touha člověka žádají další vývoj právní úpravy. Přírodní 

zdroje, které má lidstvo v současnosti k dispozici nemohou do budoucna stačit vzrůstajícím 

potřebám. Je třeba učinit opatření, aby bylo možné nashromáždit nutné přírodní zdroje. 

Kosmická smlouva a Dohoda o Měsíci pro to mohou poskytnout pevný základ, je však 

nezbytné, aby státy účinně spolupracovaly a aby vytvářely novou úpravu odpovědně a 

s ohledem na všechny rysy Měsíce jako mezinárodního prostoru a s ohledem na význam 

principu společného dědictví lidstva, jenž by se měl odrážet v každé právní normě týkající se 

Měsíce.  
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