
SHRNUTÍ 

Cílem této práce bylo teoretické uchopení aktuálního vývoje na poli smluvních 

nástrojů upravujících problematiku odzbrojení z pozice mezinárodního práva, resp. zasazení 

nové (resp. renegociované) koncepce smlouvy o omezení strategických zbraní mezi Ruskou 

federací a Spojenými státy americkými do širšího mezinárodně-smluvního kontextu, analýza 

nové odzbrojovací smlouvy označované Nový START, jež nahrazuje smlouvu START I, a 

její srovnání se smlouvami a návrhy smluv předcházejícími. Práce přitom shrnuje  

dlouhodobější vývoj bilaterálních smluvních koncepcí o redukci strategických zbraní mezi 

Spojenými státy a Ruskem, resp. Sovětským svazem, jenž sahá až hluboko do dob studené 

války a zahrnuje přelomová jednání okolo smluv SALT či INF. Práce si všímá nejen 

samotných textů smluv a jejich návrhů, nýbrž právě také jednotlivých fází jednání. Smlouva 

Nový START je pak předmětem detailnější analýzy v závěrečných dvou kapitolách, jakož i 

východiskem základní hypotézy práce předpokládající, že tato smlouva představuje logické 

pokračování bilaterálního odzbrojovacího procesu v rozsahu a způsobem použitým již 

v předcházející smlouvě START I, jenž těží ze zkušeností s předcházející smluvní úpravou. 

Za použití dvou primárních hledisek, tedy úpravy limitů strategických zbraní a nastavení 

kontrolních opatření, byla pravdivost této hypotézy podložena četnými důkazy a úvahami.   

Práce obsahuje celkem šest kapitol a je rozdělena na část povícero deskriptivní, 

zahrnující úvodní kapitolu a dvě následující kapitoly pojednávající o vývoji bilaterálních 

odzbrojovacích koncepcí, a část spíše analytickou, kterou tvoří závěrečné dvě kapitoly 

věnované nové odzbrojovací smlouvě. Toto rozdělení odpovídá též systematice práce i 

jednotlivých kapitol, v rámci nichž můžeme odlišit část obecnou, jež postihuje širší tématiku 

mezinárodního práva veřejného, uzavírání mezinárodních smluv, problematiku odzbrojení 

jako takovou a s tím související otázku definic základních pojmů, a na část specifickou, v níž 

je základní důraz položen na analýzu jednotlivých odzbrojovacích smluv, resp. jejich 

odlišujících a charakteristických prvků. Čtvrtá kapitola je pak založena na spojení těchto 

metodologických přístupů, neboť se zaměřuje na specifickou problematiku v rámci tématu 

odzbrojení, kterou je kontrola plnění smluvních závazků, a je zpracována analyticko-

syntetickou metodou, v rámci níž je podán přehled základních mechanismů kontroly 

v mezinárodních smlouvách o odzbrojení, jakož i zpracován hlubší rozbor kontrolních prvků 

v jednotlivých bilaterálních smlouvách o odzbrojení. 


