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1 Úvod
Termín ,,bezpečnost civilního letectví“ lze v češtině chápat dvěma odlišnými
způsoby. Bezpečností civilního letectví rozumíme buď ochranu před nehodami a dalšími
negativními událostmi, které nastávají nezávisle na vůli člověka, tzv. provozní
bezpečnost, nebo ochranu před protiprávními činy, tedy před negativními činy
způsobenými úmyslným jednáním člověka. V angličtině tento problém neexistuje,
protože používá dva pojmy. Jednak ,,safety“ (provozní bezpečnost) a jednak ,,security“
(ochrana před protiprávními činy).1
Tato práce se zabývá bezpečností civilního letectví výhradně ve významu ,,security“,
tedy ochranou před protiprávními činy směřujícími proti civilnímu letectví.
Kořeny leteckého terorismu můžeme spatřovat již v událostech ze 30. let 20.
století. Nejčastěji se jako první případ leteckého terorismu uvádí událost z 21. února
1931, kdy ozbrojení revolucionáři po přistání obklopili dvoumístný letoun společnosti
Pan American Airways.2 Třicátá léta sice nejsou obdobím rozkvětu letectví v pravém
slova smyslu, ten přichází až po druhé světové válce, ale již v této době přestává být
letectvo pouze válečným nástrojem a ve většině zemí světa se rozvíjí osobní a poštovní
přeprava.
Ve své diplomové práci se nejdříve snažím uvést čtenáře do historických počátků
nezákonných činů proti civilnímu letectví, seznámit ho s pojmem ,,leteckého terorismu“
a představit základní formy činů ohrožujících bezpečnost letectví, jak byly vnímány
v minulosti a jak jsou dnes definovány v mezinárodních i národních právních
předpisech. Přistoupila jsem rovněž ke kategorizaci těchto činů z hlediska subjektů

1 KOVERDYNSKÝ, Bohdan. Bezpečnost civilního letectví: historie, organizace, standardy, postupy.
1.vyd. b.m. Pha, 2007. s. 5

2 ,, Pilota Byrona Rickardse tito revolucionáři přesvědčovali, aby jim pomohl s letadlem rozhazovat
letáky. Rickards to ale odmítl a byl proto revolucionáři držen asi deset dní v zajetí. Pak mu oznámili, že
revoluce zvítězila. Odlétnout ale mohl až poté co slíbil, že jednoho z revolucionářů vezme jako
spolucestujícího letecky do Limy.“ Dtto pozn. č. 1, s. 5
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odpovědných za jejich spáchání, na kterou navazuje rozbor teroristického útoku ze dne
11. září 2001 ve Spojených státech amerických.
Poměrně rozsáhlou část práce věnuji mezinárodnímu systému represe nezákonných činů
zasahování do civilního letectví. Pokusila jsem se o interpretaci nejdůležitějších
mezinárodních smluvních instrumentů upravujících potlačování předmětných činů,
zejména jejich ustanovení věnovaných soudním a některým dalším pravomocem, a
zvláště pak problematice výkonu trestní jurisdikce. Nedostatky těchto mnohostranných
smluvních instrumentů pak reflektuji prostřednictvím případu letecké katastrofy
Lockerbie, kterou poměrně detailně ve své práci popisuji.
V dnešní době se v boji s protiprávními činy proti civilnímu letectví klade důraz
především na prevenci. Spíše než úpravě potlačování nezákonných činů se mezinárodní
instituce věnují tvorbě a sjednocování preventivních bezpečnostních opatření, s cílem
činům předejít. V souvislosti s touto skutečností v další části své práce podávám přehled
aktuálních bezpečnostních norem a doporučení mezinárodních organizací, jež jsou
významnou součástí regulace bezpečnosti civilní letecké dopravy. Vzhledem k tomu, že
standardy bezpečnostních opatření se mění v reakci na nové prostředky užité teroristy
při útocích proti letecké dopravě, zahrnula jsem do přehledu i jejich nejnovější změny.
Navazuji výkladem mezinárodně doporučovaných postupů realizace některých
preventivních opatření, jako je bezpečnostní kontrola cestujících a jejich zavazadel,
zodolnění dveří kokpitu nebo nasazení bezpečnostních doprovodů letadel na určité lety.
Preventivním bezpečnostním opatřením jsem se rozhodla věnovat také proto, že jsem s
nimi jako stewardka přicházela denně do styku na palubách letadel Českých aerolinií.
Závěr práce jsem se rozhodla věnovat Mezinárodní organizaci pro civilní letectví –
ICAO.
Cílem této diplmové práce je zkoumat formy a povahu činů ohrožujících
bezpečnost civilního letectví, mezinárodní represivní i preventivní systém ochrany
letectví před protiprávními činy, upozornit na mezery obou systémů a zhodnotit nakolik
jsou snahy Mezinárodního společenství ochránit civilní letectví před nezákonnými činy
úspěšné.
V závěru diplomové práce shrnu v čem shledávám hlavní nedostatky těchto
systémů (zejména mezinárodního systému prevence) a jakým způsobem by bylo de lege
4

ferenda žádoucí systém prevence mezinárodně zabezpečit, aby byla ochrana civilního
letectví efektivnější.

2 Principy leteckého práva vztahující se k bezpečnosti
letectví
Jedním z účelů, pro než byla vytvořena a přijata Úmluva o mezinárodním civilním
letectví podepsaná v Chicagu 7. prosince 1944, byl zájem vlád smluvních států na tom,
aby se mezinárodní civilní letectví mohlo bezpečně a spořádaně vyvíjet.
Zájem na ochraně civilního letectví je takto vyjádřen již v preambuli Chicagské úmluvy,
která stanoví, že budoucí rozvoj mezinárodního civilního letectví může značně přispěti
k vytvoření přátelství a porozumění mezi národy, ale na druhou stranu jeho zneužití
může ohrozit obecnou bezpečnost.3
Letecké právo, navzdory tomu, že není samostatným právním odvětvím, má také
své specifické principy, které ho prostupují a které napomáhají správné interpretaci a
aplikaci pravidel leteckého práva.
Mezi významné odvětvové principy patří i princip bezpečnosti mezinárodního letectví.4
Princip bezpečnosti v sobě původně zahrnoval jen oblast bezpečnosti provozní (ang.
Safety) neboli předcházení navigačních chyb v letecké dopravě. S postupným rozvojem
civilní letecké dopravy si členové Mezinárodního společenství uvědomili, že aby se
mohlo mezinárodní civilní letectví bezpečně a spořádaně vyvíjet, je třeba pod princip
bezpečnosti zahrnout i oblast ochrany před protiprávními činy (ang. Security).
Některé principy leteckého práva vztahující se k bezpečnosti mezinárodní letecké
dopravy jsou vtěleny do textu Chicagské úmuvy. Takovými principy jsou:

3

Úmluva o mezinárodním civilním letectví, z roku 1944. In Sbírka zákonů pod č. 146/1947 Sb.

Preambule
4

Čapek, J., Klíma, R., Zbíralová, J. Civilní letectví ve světle práva. Praha: Lexis Nexis CZ, 2005, s. 22

5

•

Zákaz zneužití civilního letectví; podle kterého žádný ze smluvních států
nepoužije civilní letectví k účelu, který by byl neslučitelný s účely Chicagské
úmluvy.5

•

Pomoc letadlům v tísni; podle kterého jsou smluvní státy zavázány poskytnout
takovou pomoc letadlům v tísni, jež se ocitnou na jeho území, kterou považují za
proveditelnou a spolupracovat při pátrání po zmizelém letadle.6

•

Zákaz použití zbraní proti civilním letadlům
Dalším zásadním odvětvovým principem je princip suverenity státu nad svým

vzdušným prostorem, který je také vyjádřen v článku 1 Chicagské úmluvy. Jen státům
samotným tak náleží právo vymezovat kde, komu a za jakých podmínek je možno
využívat jejich vzdušný prostor. Princip svrchovanosti státu nad svým vzdušným
prostorem měl význam při formování přístupů k řešení otázky jurisdikce států nad
protiprávními činy proti letectví. Na základě tohoto principu si totiž státy zpravidla
vyhrazují právo (teritoriální) jurisdikce nad protiprávními činy, ke kterým dochází na
jejich území.
Pomyslným protipólem zásady státní svrchovanosti je princip svobody létání
v mezinárodním vzdušném prostoru, nad kterým žádný stát nemůže uplatňovat
suverenitu.7
Princip registrace a státní příslušnosti letadla je další typickou zásadou leteckého práva
a znamená, že letadlům registrovaným ve státním registru určitého státu, náleží státní
příslušnost tohoto státu. Tento princip se vyvinul v souvislosti s plavbou lodí na volném
moři. Z hlediska bezpečnosti letectví hraje roli při určování státu příslušného stíhat a
trestat pachatele činu nezákonného zasahování do oblasti civilního letectví.

5

Úmluva o mezinárodním civilním letectví, z roku 1944. In Sbírka zákonů pod č. 146/1947 Sb. čl. 4

6

Dtto pozn. č. 5 čl. 25

7

tj. vzdušný prostor nad volným mořem, týká se i vzdušného prostoru nad mořskými průlivy
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3 Formy leteckého terorismu
3.1

Počátky leteckého pirátství
Případy nezákonných činů ohrožujících bezpečnost letů civilních letadel se

vyskytly záhy po vzniku civilního letectví. Po relativně dlouhou dobu se takové činy
páchaly ve formě poškozování letecké techniky a jiných zařízení. Jedna z
nejnebezpečnějších forem nezákonných činů – únosy letadel, která si vyžádala speciální
mezinárodněprávní úpravu za účelem jejího potlačování, je jevem poměrně novým.
V 60. a počátkem 70. let 20. století dramaticky vzrostla kriminalita v oblasti
civilního letectví a tak bylo potřeba zvýšit nároky na leteckou bezpečnost a unifikovat
právní úpravy v oblasti boje s těmito protiprávními činy.
V rámci Organizace spojených národů byly přijaty četné rezoluce, zdůrazňující, že
mezinárodní civilní letectví hraje důležitou roli v rozvoji přátelství mezi národy, a že
jeho bezpečný rozvoj je v zájmu všech států. Státy byly Radou bezpečnosti OSN
vyzvány k aktivizaci společného mezinárodního úsilí a k přijetí opatření v souladu se
závazky Charty OSN, s cílem zajistit maximální bezpečnost a spolehlivost civilního
letectví, přičemž je třeba spolupracovat s Organizací spojených národů (OSN) a
Mezinárodní organizací pro civilní letectví (dále také jen ICAO).

8

Řada dalších

mezinárodních organizací - především ICAO- vyslovila své znepokojení nad vlnou
násilí, kterou bylo civilní letectví postiženo.
Období hojného únosu letadel, čímž rozumíme vynucený odklon letadla, dalo
vzniknout výrazu letecký terorismus, jako speciální forma mezinárodního terorismu.9

8 ČAPEK, Jan; KLÍMA, Richard; ZBÍRALOVÁ, Jaroslava. Civilní letectví ve světě práva. Vyd. 1. Pha:
Lexis Nexis, 2005, s. 100
9 Mezinárodním terorismem se rozumí,, … jakýkoliv trestný čin spáchaný jednotlivci či skupinami
uchylujícími se k násilí nebo hrozícími jeho použitím proti státu, jeho institucím, obyvatelstvu obecně
či konkrétním jednotlivcům, který je motivován separatistickými snahami, extremistickými
ideologickými koncepcemi či fanatismem nebo se zakládá na subjektivních a iracionálních
pohnutkách a jehož cíl spočívá ve vystavení veřejné moci, některých jedinců či společenských skupin
nebo obecně veřejného mínění atmosféře strachu.“ Citováno z: DAVID, Vladislav; MALACKA,

7

Podle C. Touret letecký terorismus zahrnuje hrozbu nebo užití násilí proti objektům jako
jsou letadla, letiště, zařízení letecké navigace, proti osobám a majetku zde se
nacházejícího, ale i proti leteckým úřadům a agenturám.10
V souvislosti s leteckým terorismem je třeba se zmínit o pojmu ,,letecké pirátství“, jež
se vyskytuje též v právních řádech některých států, např. USA. Obsah tohoto pojmu se
do značné míry překrývá s obsahem pojmu ,,protiprávní zmocnění se letadla“, jak je
vymezen v Haagské úmluvě z roku 1970. 11 Ve stejném významu, především v tisku, se
používá termín ,,hijacking“, případně ,,skyjacking“. Letecké pitátství je tedy pojmem,
který lze subsumovat pod letecký terorismus.

3.2 Činy nezákonného zasahování do činnosti civilního letectví a
jejich formy
Nejčastěji se vyskytující formou protiprávního činu v oblasti civilního letectví
byly v druhé polovině 20. století únosy letadel, nebo-li protiprávní zmocnění se letadla.
K únosům letadel docházelo z několika příčin. Mezi takové příčiny patřily buď osobní
či kriminální motivy únosce, anebo byl únos letadla formou politického nátlaku na
protivníka.
O něco později se objevují bombové útoky, jejichž zamýšleným výsledkem je zničení
civilního letadla za letu v důsledku pronesení a umístění výbušniny na palubu letadla.
Šlo o výbušniny takového typu, že je nebylo možno detekovat a které byly schopny
způsobit masivní škody.
Neméně nebezpečnou formou protiprávního činu, která se začíná dále objevovat, jsou
bombové a jiné útoky na letištích. Troufám si říci, že letištní infrastruktura je v důsledku
nijak zvláště zabezpečeného přístupu do veřejných částí letišť nejlépe dostupným cílem

Michal. Fenomén mezinárodního terorismu. Linde Praha, a.s., 2005. s. 17
10 TOURET, Corinne. La Piraterie au Vingtieme Siecle, L.G.D.J. Paris, 1992. s.306
11 ,, Kterákoli osoba, která na palubě letadla během letu: a) protiprávně, za použití násilí nebo hrozby
násilím nebo jakékoliv jiné formy zastrašování, se zmocní tohoto letadla nebo vykonává nad ním
kontrolu nebo se pokusí o jakýkoliv takový čin … „
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pro pachatele protiprávních činů. Jako reakci na tento typ útoku Mezinárodní
společenství12 přijalo Protokol o boji s protiprávními činy násilí na letištích sloužících
mezinárodnímu civilnímu letectví, doplňující Úmluvu o potlačování protiprávních činů
ohrožujících bezpečnost civilního letectví, přijatou v Montrealu 23. září 1971.
Další ohrožení pro leteckou dopravu představují tzv. prostředky MANPADS neboli
ruční raketové zbraně.13 Největší koncentrace útoků raketovými zbraněmi byla v zemích
zmítaných občanskou válkou, zejména v Africe. Většinou se jednalo o útoky proti
vzlétajícím letadlům a pachatelé použili zbraně ruské výroby.
Relativně novým typem útoku proti letecké dopravě je použití civilního letadla
jako zbraně.
I když se myšlenka použít letadlo k útoku proti jiným kritickým objektům objevila již
dříve, nikdy nebyla tak detailně propracovaná jako v případně akce z 11. září 2001.
Příprava na útok, která začala již koncem 90. let, byla značně sofistikovaná a
dlouhodobá. V roce 1999 absolvovali klíčoví velitelé, kteří se měli na operaci podílet,
výcvik v Afgánistánu. Počátkem roku 2000 pak přiletěli do USA, kde absolvovali
letecký výcvik. Dvě z letadel 11. září 2001 zasáhly budovy Světového obchodního
centra v New Yorku, další narazilo do Pentagonu. Letadlo, které mělo zasáhnout Bílý
dům, se naštěstí únoscům nepodařilo plně ovládnout a zřítilo se do polí nedaleko od
Washingtonu.14

,,Tyto činy narušují bezpečnost osob a majetku, vážným způsobem zasahují do
provozování leteckých služeb a podkopávají důvěru všech lidí v bezpečnost civilního

12 ,, Dnešní Mezinárodní společenství států zahrnuje především všechny suverénní útvary. Svým počtem
je toto mezinárodní společenství poměrně omezené, tvoří je jen přiližně 200 států, jde však o jednotky
často s ohromným potenciálem hospodářským, vojenským a jiným, zejména pak velké státy –
velmoci.“ ČEPELKA, Česrmír; ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo veřejné .Vyd. I. Praha: Eurolex
Bohemia. 2003. s. 35
13

,,...zbraně tohoto typu byly vyvinuty v 60. letech minulého století jako prostředek pro zlepšení

možnosti obrany pěchotního vojska proti útokům letectva. K hlavním výrobcům patřily zbrojařské firmy
v USA a bývalém Sovětském svazu.“ Dtto pozn. č. 1 s. 13
14 Dtto pozn. č. 1 s. 13
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letectví. „15
Rada ICAO roku 1969 přichází s termínem ,, protiprávní činy v oblasti civilního
letectví“, za které pokládá zejména: protiprávní zmocnění se letadla a sabotáž,
ozbrojené útoky proti letadlům užívaným k mezinárodní letecké dopravě nebo proti
zařízením a pozemním službám sloužícím letecké dopravě.16
Definici protiprávních činů, tak jak je chápeme dnes, podává Příloha 17 – Bezpečnost,
k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví z roku 1944, ve své Hlavě I.:
,, Činy nebo pokusy o činy, které ohrožují bezpečnost civilního letectví a letecké
dopravy, tj
-

protiprávní zmocnění se letadla za letu

-

protiprávní zmocnění se letadla na zemi

-

držení rukojmích na palubě letadla, na letišti, nebo v prostoru leteckých zařízení

-

násilné vniknutí na palubu letadla, na letiště, nebo do prostoru leteckých zařízení

-

držení zbraně, nebo nebezpečného zařízení nebo materiálu s úmyslem jeho

nezákonného použití na palubě letadla, nebo na letišti
-

takové sdělení nebo klamná informace, které ohrožují bezpečnost letadla za letu

nebo na zemi, cestujících, posádky, pozemního personálu nebo široké veřejnosti na
letišti nebo v prostoru leteckých zařízení.“

Termín ,,čin nezákonného zasahování (unlawful interference) do činnosti civilního
letectví“ je zobecněním všech těch nezákonných činů, které byly uvedeny výše, takže je
ve vztahu k nim pojmem obecným.

15 Úmluva o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví. Preambule.
Montreal, 23. září 1971. In Sbírka zákonů č. 16/1974
16 KYRIAKOPOULOS, Georges D. La sécurité de l'aviation civile en droit international public.
Lausanne, 1999. s. 490. diplomová práce. Université de Lausanne.
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4 Prameny mezinárodního leteckého práva
4.1 Obecně o pramenech ve formálním smyslu
Na poli mezinárodního civilního letectví se prameny práva vyskytují ve dvou
základních formách, jimiž jsou mezinárodní smlouva a mezinárodní obyčej.
Mezinárodním obyčejem rozumíme normotvornou skutečnost, kterou utvářejí ustálená
praxe (usus), která nabude obecnosti (usus generalis) a obecné povědomí nezbytnosti
takovéto praxe (opinio necessitatis generalis).17
Mezinárodní smlouvu lze obecně definovat jako ujednání dvou nebo více subjektů
mezinárodního práva, které má z vůle těchto subjektů mezinárodněprávní účinky a řídí
se mezinárodním právem. Důvodem závaznosti mezinárodní smlouvy je konsensus,
neboli vzájemný projev vůle býti vázán, vyjádřený státy (případně povstalci) a
mezinárodními organizacemi.18
Hlavním pramenem mezinárodního leteckého práva je mezinárodní smlouva, kterou se
zakládají, mění nebo ruší závazky podle mezinárodního práva. Mezinárodní letecké
právo zná jak mnohostranné mezinárodní smlouvy, jejichž smluvními stranami je často
převážná většina existujících států, tak i smlouvy dvoustranné. Jako příklady
mnohostranné mezinárodní smlouvy mohou sloužit Varšavská úmluva o sjednocení
některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě z roku 1929 nebo Chicagská úmluva
o mezinárodním civilním letectví z roku 1944. Tyto mezinárodněprávní dokumenty mají
tzv. právotvorný charakter a vytvářejí určitý právní režim aplikovaný prakticky na
celosvětové bázi. Oproti tomu dvoustranné mezinárodní smlouvy zakládají konkrétní
závazky mezi dvěma smluvními státy.
Pokud jde o mezinárodní obyčej má se obecně za to, že v mezinárodním leteckém právu
není příliš rozšířen. Nicméně i zde lze vystopovat právní normy, které státy ve svých
vzájemných vztazích respektují na základě dlouhodobé praxe, aniž by k tomu byly

17 ČEPELKA, Čestmír; ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo veřejné. Praha: Eurolex Bohemia.,2003.
s.125
18 Dtto pozn. č. 12. str. 144
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vzájemně vázány mezinárodní smlouvou. Mezi obyčejové normy mezinárodního
leteckého práva řadíme například princip suverenity nad vzdušným prostorem,
zachování jurisdikce státu vůči letadlům zapsaným do jeho leteckého rejstříku nebo
povinnost pomoci letadlům, jež se ocitla v tísni.19

4.2 Úmluva o mezinárodním civilním letectví (Chicagská úmluva)
Chicagská úmluva byla přijata 7. prosince 1944 na mezinárodní konferenci v
Chicagu. V bývalém Československu byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 146/1947
Sb. Její univerzalita vyplývá ze skutečnosti, že je dnes platná na území 190 smluvních
států a tedy pravidla v ní obsažená mají charakter mezinárodního obyčeje. Nepřímo tak
zavazují i ty státy, které se doposud nestaly jejími stranami.
Chicagská úmluva stanoví právní rámec základních aspektů mezinárodního letectva,
které jsou pak dále konkretizovány v textech osmnácti příloh neboli anexů. Chicagská
úmluva také obsahuje statut Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), kterou
ve své druhé části zakládá. Provázanost Chicagské úmluvy a této organizace je dále
posílena tím, že mezi její oprávnění patří i vydávání výše zmíněných anexů.
V článku 1 Úmluvy je zakotven jeden ze základních principů letectví, a to princip
územní svrchovanosti státu nad svým vzdušným prostorem. To znamená, že letadlo není
možné chápat jako ,,pohyblivé území“ státu registrace nebo provozovatele letadla, a že
na každé letadlo se vztahují zákony státu, nad jehož územím přelétá. Úmluva uvádí i
další principy významné z hlediska bezpečnosti letectví, jako například zákaz zneužití
civilního letectva, zákaz použití zbraní vůči civilním letadlům, zásadu pomoci letadlům
v tísni a princip vlajky.
Úmluva samotná nedoznala, na rozdíl od jejich příloh, které zásadním způsobem
ovlivňují fungování civilního letectví v celosvětovém rozměru, za dobu své platnosti
výraznějších změn.20

19 Dtto pozn. č. 3 s. 26
20

POLJAKOVÁ, Jana. Systém mezinárodního leteckého práva. Masarykova Univerzita. Brno. 2009.
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4.3 Reglementy Mezinárodní organizace pro civilní letectví
4.3.1

Standarts and Recommended Practices - SARPS

Vědecko-technický pokrok velmi naléhavě vyžaduje nutnost rychlých a relativně
častých změn zastaralých norem technicko-organizačního charakteru, zejména v oblasti
mezinárodního letového provozu. V souvislosti s tím vyvstala nezbytnost vytvoření
zjednodušené procedury k docílení souladu stanovisek mezi státy, pokud jde o stanovení
standardů a doporučení v této oblasti. K tomuto účelu byla některým mezinárodním
organizacím, především Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO), svěřena
pravomoc vypracovávat a přijímat technické a administrativní reglementy.
K tomuto cíli se Radě ICAO svěřuje Chicagskou úmluvou z roku 1944 pravomoc
stanovit a podle potřeby též měnit mezinárodní normy a doporučené předpisy, jakož i
postupy, týkající se např. pravidel létání a metod kontroly létání, výdaje průkazů
leteckého personálu a mechaniků, způsobilosti letadel k letu, letadel v tísni a
vyšetřování nehod, zápisu letadel do rejstříku a zjišťování totožnosti letadel, jakož i
jiných věcí mající vztah k bezpečnosti, pravidelnosti a výkonnosti létání.21
Základními reglementy ICAO jsou tzv. standardy a doporučení (standarts and
recommended Practices).
Samotný text Chicagské úmluvy z roku 1944 nedefinuje pojem standard ani doporučení.
Tuto definici nalezneme v rezoluci Shromáždění ICAO A 21-1, podle které:
•

,,Standard (norma) znamená zvláštní požadavky na fyzické vlastnosti,
konfigurace, materiál, letové vlastnosti, personál nebo postupy, jejichž jednotná
aplikace se uznává jako nezbytná pro bezpečnost nebo pravidelnost
mezinárodního letectví a jimiž se smluvní státy musí řídit v souladu s Úmluvou,“

diplomová práce. vedoucí práce: JUDr. Zdeněk Kapitán. s. 22
21 Úmluva o mezinárodním civilním letectví, z roku 1944. In Sbírka zákonů pod č. 146/1947. Hl. IX čl.
54 písm. l) Povinná působnost Rady: ,,schvalovati v souhlase s ustanoveními hlavy VI této Úmluvy
mezinárodní normy a doporučované předpisy, označovati je z důvodů vhodnosti jako přílohy k této
Úmluvě a oznamovati všem smluvním státům, co bylo zařízeno“
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•

,,Doporučení (recommended practice) znamená zvláštní požadavky na fyzické
vlastnosti, konfigurace, materiál, letové vlastnosti, personál nebo postupy,
jejichž jednotná aplikace je žádoucí v zájmu bezpečnosti, pravidelnosti nebo
efektivnosti mezinárodní letecké dopravy a u nichž smluvní státy budou usilovat
o jejich dodržování v souladu s úmluvou.“

Z výše uvedených definic je zřejmé, že zatímco standardy jsou právně závazné a státy je
musí dodržovat, doporučení pro státy závazný charakter nemají.
Standardy a doporučení se soustřeďují podle předmětu úpravy do dokumentů, které se
připojují jako přílohy (anexy) k Chicagské úmluvě z roku 1944. V současné době
existuje 18 takových anexů.

4.3.2

Postupy aeronavigačních služeb, Doplňkové postupy a specifikace

Rada ICAO přijímá též tzv. postupy aeronavigačních služeb (Procedures for Air
Navigation Services - PANS) a doplňkové postupy a specifikace (Supplementary
Procedures and Specifications - SUPPS).
PANS jsou určeny k aplikaci v celosvětovém měřítku, SUPPS mají pouze regionální
charakter, avšak stejnou povahu jako PANS.22

4.3.3

Regionální aeronavigační plány

Nakonec je třeba se zmínit ještě o další formě reglementů, kterou jsou regionální
aeronavigační plány (Regional Air Navigation Plans – RANP).
Podle ICAO je svět rozdělen na 9 aeronavigačních regionů (oblastí). RANP obsahují
doporučení, jimiž se mají řídit státy daného regionu při stanovení pravidel pro své
aeronavigační služby, organizované v souladu s tímto plánem, aby tyto služby spolu se

22 PANS jsou ,,postupy, které buď nedosáhly úrovně závaznosti standardů nebo doporučení, nebo navíc
uvádějí některé detailní požadavky, případně podléhají častějším změnám, takže není vhodné je
začleňovat do příloh k Chicagské úmluvě z roku 1944“ Dtto pozn. č. 3 s. 28
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službami ostatních států regionu vytvářely jednotný integrovaný systém.23

Kromě výše uvedených reglementů vypracovává ICAO též různé manuály, které
však postrádají jakoukoli právní závaznost. Takovýmto manuálem je například
dokument ICAO Doc. 8973-R/1971 - Bezpečnostní příručka k zabránění nezákonným
činům proti civilnímu letectví.
Nehody letadel z důvodů nedostatečné provozní bezpečnosti se objevují již od
samého počátku civilního letectví. Naproti tomu fenomén protiprávních činů přichází až
daleko později, konkrétně v 70. letech 20. století. Tento historický vývoj letectví
zapříčinil, že oblast ochrany civilního letectví před protiprávními činy je výrazně méně
mezinárodně regulována než oblast provozní bezpečnosti. I přes další zpřísnění ochrany
bezpečnosti civilního letectví před protiprávními činy, ke kterému došlo po 11. září
2001, stále nedosahuje úrovně regulace provozní bezpečnosti.

5 Úsilí Mezinárodního společenství potlačit protiprávní činy
proti civilnímu letectví

5.1 Počátky mezinárodního reperesivního systému
Jedním z prvních pokusů vypracovat právní normy vymezující skutkovou
podstatu trestného činu proti civilnímu letectví byl německý zákon z roku 1922.
Tento zákon stanovil tresty pro osoby , ,,které ohrozí životy lidí úmyslným poškozením,
zničením nebo zneschopněním letadla, nebo které úmyslně vyvolají poruchy při provozu
letadla falešnými signály nebo jiným způsobem“. I když podobná ustanovení existovala
v právních řádech jiných zemí, v žádném z nich nebyla po dlouhou dobu definována
skutková podstata trestného činu únosu letadla, zavlečení vzdušného prostředku do
ciziny, apod. Soudy proto mohly vynášet v těchto případech pouze rozsudky za trestné

23 Dtto pozn. č. 3. s. 28
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činy, které se v souvislosti s touto trestnou činností vyskytly (např. nedovolené použití
zbraní aj.)
Prvním mezinárodněprávním aktem, obsahujícím samostatné normy vztahující se k
problematice nezákonných činů proti civilnímu letectví, byla ženevská Úmluva o
volném moři z roku 1958. Úmluva definuje pirátství jako protiprávní akt násilí, zadržení
nebo jakýkoliv loupežný čin spáchaný k soukromým účelům posádkou nebo cestujícími
soukromé lodi nebo soukromého letounu namířené:
a) na volném moři proti jiné lodi nebo letounu nebo proti osobám či majetku na
jejich palubě,
b) proti lodi, letounu, osobám nebo majetku v místě nepodléhajícím jurisdikci
žádného státu24

Takto definovaný pojem pirátství se může vztahovat pouze k omezenému počtu aktů
nezákonného zasahování do činnosti civilního letectví. Například je během letu
vyloučena loupež letounu nebo zadržení letounu za letu. Je nezbytné vykládat tyto
pojmy extenzivně. Zadržení letadla lze chápat jako přinucení jednoho letadla druhým
letadlem k přistání nebo ke změně kursu, násilí jako střelbu na letadlo.25

5.2 Mnohostranné represivní úmluvy
Stíhání a potlačení činů ohrožujících mezinárodní mír v oblasti dopravy je
zasazeno do rámce mezinárodního práva trestního.
Nejzávažnějšími nedostatky regulace v rovině právní byla absence úpravy leteckých
deliktů ve vnitrostátním právu států a absence systému extra-teritoriální jurisdikce nad
takovými činy, spáchanými mimo národní vzdušný prostor. S těmito nedostatky se
potýkaly zejména země anglo – amerického právního systému vzhledem k tomu, že
jejich systém trestního práva je téměř výhradně založen dle sousloví ,,all crime is local“,

24 Úmluva o volném moři z roku 1958. čl. 15. In Sbírka zákonů. jako vyhl. č. 92/1964.
25 Dtto pozn. č. 3 s. 100
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na principu teritoriality.26
Ochrana letecké dopravy, aby byla účinná, vyžadovala mezinárodní rozměr.
Mezinárodní společenství přistoupilo v průběhu několika let k přijetí následujících
právních instrumentů:

1. Tokijská úmluva - Úmluva o trestných a některých jiných činech spáchaných na
palubě letadla (Tokio, 14. září 1963) č.102/1984 Sb.
2. Haagská úmluva - Úmluva o potlačení protiprávního zmocnění se letadel (Haag,
16. prosince 1970) č. 96/1974 Sb.
3. Montrealská úmluva - Úmluva o potlačení protiprávních činů ohrožujících
bezpečnost civilního letectví (Montreal, 23. září 1971) č. 16/1974 Sb.
4. Protokol o boji s protiprávními činy násilí na letištích sloužících mezinárodnímu
civilnímu letectví, doplňující Úmluvu o potlačování protiprávních činů
ohrožujících bezpečnost civilního letectví přijatou v Montrealu 23. září 1971
(Montreal, 24. února 1988) č. 138/2002 Sb. m. s.

Tyto úmluvy tvoří, vzhledem ke své povaze, součást mezinárodního trestního práva.
Zapadají do obecného rámce boje proti mezinárodnímu terorismu, jelikož letecká
doprava se během let 60. a 70. stala jedním z oblíbených objektů teroristů.

5.2.1

Úmluva o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla
(Tokijská úmluva)

Tokijská úmluva z roku 1963 je přímým produktem konference v Tokiu, která se
konala pod záštitou Rady ICAO od 20. 8. do 14. 9. 1963. Úmluva byla podepsána 14. 9.
1963 a vstoupila v platnost 4. 12. 1969. Tokijská úmluva je pro bývalé Československo

26 Princip teritoriality znamená, že trestní zákony se použijí výhradně ve vztahu k trestným činům
spáchaným v rámci jejich státního území. Je třeba připomenout, že extra-teritoriální aplikace
vnitrostáního trestního práva byla – a stále je - plně dovolena mezinárodním právem, jako jeden ze
základních principů mezinárodního trestního soudnictví. Dtto pozn. č. 11 s. 57

17

platná od 23. 5. 1984 a byla uveřejněna ve Sbírce zákonů jako vyhláška ministra
zahraničních věcí č. 102/1984 Sb.
Mezi úmluvami uvedenými v této kapitole je historicky nejstarší. Smyslem Tokijské
úmluvy je odstranění nepříznivých následků nezákonných činů a obnovení narušeného
provozu letecké dopravy. Tato úmluva se vztahuje na činy ohrožující bezpečnost
civilních letadel za letu. Jako protiteroristická úmluva má omezený význam, neboť
neupravuje trestní postih pachatelů protiprávních činů.

27

Jak již samotný text úmluvy

napovídá, vztahuje se k ochraně integrity letadla, cestujících a posádky. V Tokijské
úmluvě nacházíme poprvé vymezení jedné z forem nezákonného jednání na palubě
letadla - protiprávního zmocnění se letadla.

5.2.2

Úmluva o potlačení protiprávního zmocnění se letadel z roku 1970
(Haagská úmluva)
Haagská úmluva byla podepsána 16. 12. 1970 na diplomatické konferenci konané

pod záštitou ICAO v Haagu a v platnost vstoupila 14. 10. 1971. Pro bývalé
Československo vstoupila v platnost 6. 5. 1972 a byla ve Sbírce zákonů zařazena jako
vyhláška ministra zahraničních věcí č. 96/1974 Sb.
Tvůrci Haagské úmluvy reagovali na teroristické únosy 70. let a jejich cílem bylo v
jejím rámci zaručit trestní postih pachatelů těchto činů jako soukromých osob. Úmluva
prohlašuje vzdušné pirátství za mezinárodněprávní delikt. Obecně se dá říci, že Úmluva
se pokouší vyřešit některé problematické otázky, jako je extradice a trestní stíhání
pachatelů, na něž se Tokijská úmluva nevztahovala. Kromě toho, že vymezuje
protiprávní čin zmocnění se letadla (a to v podstatě obdobným způsobem jako Tokijská
úmluva), kvalifikuje takovéto jednání jako trestný čin a zavazuje smluvní státy stanovit
pro tento trestný čin přísné tresty.
Haagská úmluva je první univerzální úmluvou trestního postihu protiprávního zmocnění

27 ŠTURMA, Pavel. Blok II – Právní aspekty bezpečnosti: Mezinárodní smlouvy proti terorismu.
Sborník z mezinárodní konference, Bezpečnost v podmínkách organizací a institucí ČR. Vyd. 1.
Praha: Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o., 2005. s. 61
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se civilního letadla za letu jako formy terorismu.28
Haagská úmluva, jako první z řady protiteroristických úmluv založených na principu aut
dedere aut judicare, pak stanoví povinnost státu vydat pachatele, kterého má na svém
území, anebo případ předložit svým příslušným orgánům ke stíhání (podle subsidiárního
principu universality).
Slabinou této konvence je to, že nikde nejsou uvedeny konkrétní sankce, a není tedy
stanoveno, co se stane v případě, když určitý stát teroristy nevydá ani nesoudí.

5.2.3

Úmluva o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního
letectví

(Montrealská úmluva)

Montrealská úmluva byla podepsána v Montrealu 23. 11. 1971. Pro bývalé
Československo byla platná od 9. 9. 1973 a byla vyhlášena ve Sbírce zákonů jako
vyhláška ministra zahraničních věcí č. 16/1974 Sb. Ponecháme-li stranou odlišnosti
týkající se rozsahu použití úmluv Haagské a Montrealské, můžeme konstatovat, že obě
úmluvy se nechaly inspirovat stejnou filozofií a obsahují identické právní řešení.
Hlavním smyslem úmluvy je napomoci účinnému boji proti sabotážím a bombovým
útokům na letadla za letu. Úmluva například definuje jednání, která musejí být
smluvními stranami uzákoněna jako trestné činy. Všechny smluvní strany se rovněž
zavazují, že učiní vše pro potlačení těchto typů trestných činů.
Montrealská úmluva je další z protiteroristických instrumentů, který rozšířil trestní
postih na další útoky proti letadlům (včetně bombových) nebo jejich bezpečnému
provozu.29

5.2.4

Protokol o boji s protiprávními činy násilí na letištích sloužících
mezinárodnímu civilnímu letectví z roku 1988

Protokol o boji s protiprávními činy násilí na letištích sloužících mezinárodnímu

28 Dtto pozn. č. 22. s. 61
29 Dtto pozn. č. 22 s. 61
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civilnímu letectví, doplňující Úmluvu o potlačování protiprávních činů ohrožujících
bezpečnost civilního letectví z roku 1971, byl přijat v rámci mezinárodní konference
konané v Montrealu 9. - 24. 2. 1988. Tento právní nástroj podepsaný 24. 2. 1988,
vstoupil v platnost 6.8. 1989. Pro Českou republiku vstoupil v platnost 18. 4. 1990 a byl
vyhlášen ve Sbírce mezinárodních smluv jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí č.
138/2002 Sb.m.s.
Jde o smluvní instrument doplňující Montrealskou úmluvu tak, že rozšiřuje působnost
jejích ustanovení i na další teroristické činy spáchané na letištích sloužících
mezinárodnímu civilnímu leteckému provozu. Týká se násilných činů proti osobám na
těchto letištích i proti letištním zařízením nebo letadlům na zemi.
Podnětem k přijetí Protokolu bylo násilí páchané na letištích. Tento další druh hrozby
pro leteckou dopravu se objevil v průběhu 80. let 20. století. Rok 1985 lze označit za
tzv. ,,černý rok“: v červnu bylo mezinárodní veřejné mínění otřeseno v důsledku
výbuchů bomb na letištích ve Frankfurtu a Tokiu, v prosinci po teroristických útocích
provedených na letištích v Římě a Vídni. 30

5.2.5

Podmínky aplikace mezinárodních smluv upravujících potlačování činů
nezákonného zasahování do činnosti civilního letectví

Pokud se letadlo nachází na zemi, případně ve vzdušném prostoru státu jeho
registrace, pak tento stát vykonává plně svou soudní pravomoc (jurisdikci) nad těmito
trestnými činy, jako atribut jeho státní suverenity. Státy mají právo zcela samostatně
stanovit zákony a předpisy, jimiž se upravují opatření k odvrácení a k potlačení
nezákonných činů spáchaných na jejich území a určit způsob potrestání jejich pachatelů.
Tokijská, Haagská a Montrealská úmluva se aplikují v případech, kdy letadlo letí nad
územím jiného státu, než je stát registrace letadla.
Ustanovení Tokijské, Haagské a Montrealské úmluvy se aplikují i tehdy, nachází-li se
pachatel (a nikoli pouze letadlo) na území jiného státu, než je stát registrace letadla. V
tomto případě je namístě aplikace ustanovení týkajících se vydání pachatele, jakož i

30

Dtto pozn. č. 1, s. 10
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poskytování vzájemné právní pomoci mezi smluvními státy.

5.2.6

Rozsah použití mezinárodních smluv upravujících potlačování činů
nezákonného zasahování do činnosti civilního letectví

Tokijská úmluva
Podle Tokijské úmluvy se tato vztahuje na:
a) ,, činy trestné podle trestního zákona
b)

činy, které bez ohledu na to, zda jsou trestnými činy či nikoli, mohou ohrozit či

ohrožují bezpečnost letadla nebo osob či majetku v letadle, nebo které ohrožují pořádek
a kázeň na palubě letadla.“31

Jedná se o nejobecnější ustanovení trestního stíhání činů proti civilnímu letectví. Věta
první add a), hovoří o trestných činnech podle trestního zákona, spáchaných na palubě
letadel, věta druhá add b), rovněž obecné povahy, staví do popředí bezpečnost na palubě
a rozšiřuje tak působnost Tokijské úmluvy na činy trestné či nikoli, které ji ohrožují
nebo mohou ohrozit. Ve svém souhrnu se dovolává ochrany letadla nebo osob nebo
majetku na palubě letadla. Tato ustanovení, kterými se stanoví rozsah platnosti Úmluvy,
a pro která je charakteristický obecný přístup, se nezmiňují o protiprávním zmocnění se
letadla.
Až samostatná Hlava IV Úmluvy, nesoucí název ‘‘Protiprávní zmocnění se
letadla‘‘, ve svém jediném článku 11 stanoví, že:
1.

,,Užije-li kterákoli osoba na palubě letadla za letu protiprávně násilí nebo hrozby

násilí k zasahování do provozu letadla, zmocnění se letadla nebo jiného protiprávního
výkonu kontroly nad letadlem za letu nebo hrozí-li spácháním takového činu, učiní
všechny smluvní státy všechna potřebná opatření, aby kontrola nad letadlem byla
navrácena oprávněnému veliteli letadla nebo aby mu tato kontrola zůstala zachována.

31 Úmluva o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla z r. 1963. In Sbírka
zákonů pod č.102/1984 Sb. Hl. I čl. 1
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2.

V případech uvedených v předchozím odstavci dovolí smluvní stát, na jehož území

letadlo přistane, cestujícím a posádce pokračovat v jejich cestě pokud možno co
nejdříve a navrátí letadlo i jeho náklad oprávněným držitelům.“

V této formulaci se zdůrazňuje fakt protiprávního výkonu kontroly nad letadlem
nezávisle na cíli pachatele. Tokijská úmluva ještě nekvalifikuje takovéto jednání jako
trestný čin, ale omezuje se na závazek smluvních států učinit opatření k zachování či
obnovení výkonu kontroly nad letadlem velitelem letadla. Tokijská úmluva fakticky
odhaluje povahu takovýchto jednání, aniž by k nim zaujala odsuzující stanovisko.
Je třeba si položit otázku, proč bylo zapotřebí vytvořil samostatnou hlavu pro
protiprávní čin zmocnění se letadla? Není snad čl. 1 písm. b) Hl. 1 Úmluvy dostatečně
obecný, aby v sobě zahrnoval i tzv. letecké pirátství?
Pomocí logické interpretace tohoto článku lze dojít dle mého názoru k závěru, že jeho
obecná formulace zahrnuje také znaky skutkové podstaty protiprávního zmocnění, jak je
definuje čl. 11. Článek 11 tudíž nerozšiřuje rozsah platnosti Tokijské úmluvy.

Haagská úmluva
Materiální rozměr Haagské úmluvy se omezil na kriminalizaci protiprávního
zmocnění se letadla, čímž se vzdaluje obecnému pojetí protiprávních činů podle
Tokijské úmluvy. Jde o počátek tzv. speciálního přístupu, který se následně stane
preferovanou právní strategií Mezinárodní organizace pro civilní letectví při tvorbě
dalších úmluv upravujících potlačování činů nezákonného zasahování do činnosti
civilního letectví.
Tuto změnu lze spatřit hned v článku 1 Úmluvy podle kterého :
,, Kterákoliv osoba, která na palubě letadla během letu:
a) protiprávně, za použití násilí nebo hrozby násilím nebo jakékoliv jiné formy
zastrašování, se zmocní tohoto letadla nebo vykonává nad ním kontrolu nebo se
pokusí o jakýkoliv takový čin, nebo
b) je spolupachatelem osoby, která páchá nebo se pokusí spáchat takový čin,
spáchá trestný čin (dále ,,trestný čin,,)“
22

Článek 1 tedy výslovně označuje protiprávní zmocnění se letadla za trestný čin.
Lze konstatoval, že to byl právě článek 11 Tokijské úmluvy, který posloužil jako model
pro formulaci čl. 1 Haagské úmluvy. Novým elementem pak je písm. b) čl. 1, které
prohlašuje za trestný čin i spolupachatelství.
Slabinou Haagské konvence o potlačení protiprávního zmocnění se letadel je to, že
nikde nejsou uvedeny konkrétní sankce, a není tedy stanoveno, co se stane v případě,
když určitý stát teroristy nevydá ani nesoudí.

Montrealská úmluva
Úmluva vymezuje pojem protiprávního činu ohrožujícího bezpečnost civilního
letectví.
Trestného činu se podle Úmluvy dopustí osoba, která nezákoně a úmyslně:
a) spáchá násilný čin na palubě letadla za letu, jestliže tento čin může ohrozit
bezpečnost tohoto letadla, nebo
b) zničí letadlo v provozu nebo způsobí škodu takovému letadlu, která ho učiní
neschopným letu, nebo která může ohrozit jeho bezpečnost za letu, nebo
c) umístí nebo dá umístit v letadle v provozu, jakýmkoliv způsobem, zařízení nebo
předmět, který může zničit toto letadlo nebo způsobit na něm škodu, která je
učiní neschopným letu, nebo způsobí na něm škodu, jež může ohrozit jeho
bezpečnost za letu, nebo
d) zničí nebo poškodí zařízení sloužící řízení leteckého provozu nebo zasahuje do
jejich provozu, jestliže kterýkoli takový čin může ohrozit bezpečnost letadel za
letu, nebo
e) sdělí informaci, o které ví, že není pravdivá, čímž ohrozí bezpečnost letadla za
letu.32

32 Úmluva o potlačení protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví z r. 1971. In Sbírka
zákonů pod č. 16/1974 Sb. čl. 1 odst. 1
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V Úmluvě je dále stanovena trestnost pokusu a spolupachatelství některého z výše
uvedených činnů.33Výše jmenovaná jednání jsou enumerativním výčtem činů, které
Úmluva označuje výslovně za trestné.

Montrealská úmluva tedy přináší kriminalizaci některých dalších teroristických aktivit,
čímž zajišťuje:
•

ochranu osob nacházejících se na palubě letadla za letu

•

postih atentátů nebo útoků proti letadlům
Poskytuje ochranu jak proti útokům provedených uvnitř kabiny letadla, tak z
vnějšího prostředí. Jedná se o zcela nový mezinárodní delikt, poprvé zmíněný
Montrealskou úmluvou.

•

postih aktů sabotáže a úmyslného poškození letadel
Směřuje proti sabotážím vyvolaným umístěním výbušného zařízení jakéhokoli
druhu na palubě letadla. Ačkoli by bylo možno subsumovat tuto skutkovou
podstatu pod bod 2., vzhledem k prvořadému významu tohoto činu byla nutá
jeho samostatná kriminalizace.

•

ochranu zařízení sloužící řízení leteckého provozu
Chrání telekomunikační, radarové a meteorologické zařízení s tím, že tato
Úmluva platí pouze tehdy, jestliže zařízení sloužící řízení leteckého provozu se
používají v mezinárodním leteckém provozu.

•

postih šíření nepravdivých informací ohrožujících bezpečnost letadel

Všechny výše zmíněné činy, pokud jsou schopny ohrozit bezpečnost letadel, se stávají
mezinárodními delikty. K trestnosti těchto činů je tedy nezbytná existence příčinné
souvislosti mezi protiprávním jednáním a ohrožením bezpečnosti letadel.
Další, alternativní podmínka trestnosti u vybraných protiprávních jednání je, že
předmětné akty učiní letadlo neschopným letu.34

33 Dtto pozn. č. 31, čl. 1 odst. 2
34 KYRIAKOPOULOS, Georges D. La sécurité de l'aviation civile en droit international public.
Lausanne, 1999. diplomová práce. Université de Lausanne. s.100
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Protokol z roku 1988
Protokol postihuje a vytváří dvě nové skutkové podstaty mezinárodních trestných
činů.
První mezinárodní delikt, čl. II odst. 1, písm a) Protokolu, se týká násilných aktů proti
osobám nacházejícím se na letišti, jež slouží mezinárodnímu civilnímu letectví35 a pod
písm. b) je kriminalizováno ničení nebo vážné poškozování zařízení a budov letiště
nebo letadel na těchto letištích se nacházejících a narušení provozu letiště.36
O mezinárodní trestné činy se bude jednat pouze za splnění další podmínky, kterou je
skutečnost, že tyto činy ohrožují nebo mohou ohrozit bezpečnost na letišti sloužící
mezinárodnímu civilnímu letectví.

Vztah Protokolu a Montrealské úmluvy

Protokol z roku 1988, který je úzce spojen s Montrealskou úmluvou, a kterou
současně doplňuje, nemá samostatnou existenci. Pro stát, který chce ratifikovat Protokol
je nezbytné, aby byl současně stranou Montrealské úmluvy.37 Na druhou stranu lze dojít
logicky k závěru, že smluvní strany Montrealské úmluvy nejsou poviny přistoupit
k Protokolu.

35 ,,1 bis. Trestného činu se dopustí osoba, která při použití jakéhokoli prostředku, látky nebo zbraně,
nezákonně a úmyslně: a) spáchá násilný čin proti osobě, nacházející se na letišti sloužícím
mezinárodnímu civilnímu letectví, který způsobí nebo může způsobit vážnou újmu na zdraví nebo smrt
36 ,,b) zničí nebo vážně poškodí zařízení a budovy letiště sloužícího mezinárodnímu civilnímu letectví,
nebo letadla mimo provoz nacházející se na něm nebo naruší provoz letiště, jestliže takovýto čin ohrozí
nebo může ohrozit bezpečnost na takovém letišti“
37 Protokol o boji s protiprávními činy násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví z r
1988. In Sbírka mezinárodních smluv pod č. 138/2002 Sb. m. s. čl. I, čl. V odst. 2, čl. VII odst. 2
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5.2.7

Soudní pravomoc nad trestnými a jinými činy podle mezinárodních úmluv

Princip suverenity státu nad svým vzdušným prostorem jako obyčejové pravidlo
mezinárodního práva veřejného dlouho ovlivňoval přístup k postihování trestných činů
páchaných na palubách letadel. Letadla sice mají státní příslušnost některého státu,
jejich paluba však území státu nepředstavuje, pokud pro určité účely nebyla učiněna
v souladu s národním právem (státní letadla) nebo mezinárodní smlouvou zvláštní
výhrada ve smyslu opačném.
Otázky příslušnosti toho kterého státu k vedení trestního řízení s pachatelem trestných
činů proti civilním letectví jsou mnohdy velmi komplikované, zejména v případě
trestných činů spáchaných na palubě letadla, které se nachází ve vzdušném prostoru nad
volným mořem.38

Tokijská úmluva
Podle Tokijské úmluvy má stát registrace letadla primární jurisdikci nad trestnými
a jinými činy spáchanými na palubě letadla a smluvní státy jsou, jako státy registrace,
povinny založit svou soudní pravomoc, aby ji mohly vykonávat nad činy spáchanými na
palubě ,,jejich letadel“. Smluvní strany mají možnost si samy zvolit způsob výkonu
soudní pravomoci a další její okolnosti.39
Primární soudní pravomoc státu registrace letadla nad pachatelem protiprávního
činu nabourává článek 4, Hl. II Úmluvy, který zavádí konkurující soudní pravomoci
více států. Zakládá soudní jurisdikci státu jiného, než je stát registrace letadla. Tímto
státem je stát, v jehož národním vzdušném prostoru se nachází ohrožené letadlo, není-li
zároveň státem registrace. Z článku 4 pak vyplývá, že v praxi bude výlučná soudní
pravomoc státu registrace letadla spíše vyjímkou než pravidlem. Ve většině případů
bude totiž oprávněn svou pravomoc uplatnit jiný stát podle principu teritoriality.

38

KOBERA, Václav. Výkon práv a povinností státu ve vzdušném prostoru ve světle mezinárodního
práva veřejného.rigorózní práce. Vedoucí práce: doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. Praha: Univerzita
Karlova, Právnická fakulta, 2009. s. 91

39 Dtto pozn. č. 30 čl. 1 odst. 1,2,3 a čl 3 odst. 1,2
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Tokijská úmluva však neposkytuje dostatečné právní nástroje pro to, aby stát registrace
letadla mohl skutečně stíhat pachatele. Stát totiž může přijmout jurisdikci a přitom
odmítnout stíhat pachatele. Tento nedostatek se snaží řešit až později vydané úmluvy,
především Haagská úmluva.
Haagská úmluva
Primární jurisdikce
V článku 4 Haagské úmluvy je vymezen okruh států, které mají primární
jurisdikci, tzn. které mají přednost soudně rozhodovat o nezákonných činech proti
civilnímu letectví. Tato primární jurisdikce vychází ze zásady teritoriality (stát přistání
letadla) a zásady registrace letadla (na jehož palubě byl trestný čin spáchán) nebo podle
hlavního působiště nebo trvalého bydliště provozovatele letadla. Toto může vést ke
konfliktu jurisdikcí mezi jednotlivými státy.

Univerzální soudní pravomoc
V obecné rovině je největší novotou (článek 4 Úmluvy) založení soudní
pravomoci státu, ve kterém byl pachatel trestného činu popsaného v článku 1 zatčen.
Cílem je minimalizovat šance, že pachatelé protiprávních činů zůstanou nepotrestáni.
Tento druh univerzální jurisdikce je obligatorní. Z článku 4 vyplývá povinnost
smluvních států založit jejich soudní pravomoc v okamžiku, kdy se domnělý pachatel
nachází na jejich území, pakliže nedošlo k extradici.40
O pořadí uplatnění těchto kompetencí se Úmluva výslovně nezmiňuje. Fakticky však
má přednost pravomoc státu zatčení domnělého pachatele, což znamená, že ostatní
příslušné státy, aby mohly vykonávat soudní pravomoc jim svěřenou Úmluvou, musejí
požádat o vydání pachatele.41

Montrealská úmluva v podstatě přebírá soubor pravomocí založených Haagskou

40 Dtto pozn. č. 26. Čl. 4 odst. 2
41 DAVID V.; MALACKA, M. Fenomén mezinárodního terorismu. Praha: Linde Praha, a.s., 2005. s. 86
- 88

27

úmluvou.

5.2.8

Oprávnění velitele letadla podle Tokijské úmluvy

Oprávnění velitele letadla
Hlava III Tokijské úmluvy opravňuje kapitána letadla, stejně jako ostatní členy
posádky a za určitých podmínek dokonce cestující na palubě letadla, učinit přiměřená
opatření za účelem zachování bezpečnosti letadla, osob či majetku v letadle nebo
k zachování pořádku a kázně na palubě. Článek 6 Úmluvy opravňuje velitele letadla,
má-li závažné důvody se domnívat, že některá osoba spáchala nebo se chystá spáchat
trestný čin nebo jiný čin uvedený v čl. 1 odst. 1, ,,učinit vůči této osobě přiměřená
opatření včetně omezení, která jsou nezbytná k ochraně bezpečnosti letadla, osob či
majetku v letadle nebo k zachování pořádku a kázně na palubě a nebo k tomu, aby mohl
takovou osobu předat příslušným orgánům nebo ji vysadit v souladu s ustanoveními této
hlavy“42
Je třeba zmínit, že ustanovení samo neupřesňuje o která přiměřená opatření se jedná.
Podle Shubertta lze za tato opatření pokládat omezení pohybu cestujícího, přesun
cestujícího z jednoho konce kabiny na druhý, odzbrojení osoby, která se chystala unést
letadlo a nebo zatčení osoby, která pokračuje v ohrožování bezpečnosti letadla a
disciplíny na palubě.43 Co se týká nutnosti přijetí takových opatření, podle Shubberta, se
jedná o subjektivní rozhodnutí velitele letadla. Jen on sám posoudí, zda je s ohledem na
indivuduální okolnosti situace přijetí opatření nutné či nikoli.44
Velitel letadla může uložit jiným členům posádky nebo je pověřit, stejně jako může

42 Dtto pozn. č. 30. čl. 6 odst. 1
43 ,,can include the restriction on the movement of a passenger,removing a passenger from one part of
the aircraft to another, disarming a person who attempts to hijack the aircraft and taking possession of
the weapon he is carrying, and last but not least, arresting anybody who constitutes a threat to safety
or discipline“ SHUBBER, Sami. Jurisdiction Over Crimes on Board Aircraft. The Hague. 1973
44 Dtto pozn. č. 44. s. 204
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požádat nebo pověřit cestující (nikoli však od nich vyžadovat), aby mu pomohli při
zadržení osoby, jejíž svobodu je oprávněn omezit. Každý člen posádky nebo cestující
může rovněž učinit bez takového pověření všechna přiměřená opatření, má-li závažné
důvody se domnívat, že takové jednání je bezprostředně nevyhnutelné k ochraně
bezpečnosti letadla nebo osob či majetku v letadle.45
Článek 5 odst. 2 Úmluvy přichází s odlišnou definicí letadla za letu, kterou lze
použít pouze ve vztahu k pravomocím kapitána letadla.
Přijetí rozšířené definice letadla za letu pro účely Hlavy III. – ve srovnání s obecnou
definicí, kterou podává čl. 1 odst. 3 – lze vysvětlit tím, že veliteli letadla musí být
umožněno přijetí nezbytných opatření, které mu svěřuje Úmluva, okamžitě od momentu
kdy se letadlo stane uzavřeným celkem, odděleným od vnějšího prostředí.46
Tímto se dostalo nejen veliteli letadla, ale i palubním průvodčím výrazných
pravomocí nad osobou na palubě letadla, která ohrožuje bezpečnost letu.

6 Výkon soudní pravomoci nad pachatelem protiprávního
činu
Z výkladu o soudní jurisdikci v předchozích kapitolách víme, že předně je státem,
který má možnost vykonávat soudní pravomoc stát, na jehož území byl pachatel zatčen.
Nicméně ostatní státy, které jsou oprávněné vykonávat soudní pravomoc podle platných
mezinárodních úmluv, mají také možnost vykonávat soudní pravomoc za předpokladu,
že požádají o vydání pachatele – extradici.

6.1

Extradice v pojetí mezinárodního práva
Extradice je aktem právní pomoci, jejímž obsahem je vydání pachatele trestného

45 Dtto pozn. č. 30. čl. 6 odst. 2
46 Dtto pozn. č. 30. čl. 7 odst. 2
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činu státem, na jehož státním území se tento nachází (stát dožádaný) státu jinému, který
se ho dožaduje za účelem trestního stíhání nebo výkonu uloženého trestu.
Státem, který vyžaduje vydání pachatele může být stát :47
a) jehož je tato osoba občanem (princip personální) nebo
b) na jehož území tato osoba spáchala trestný čin (princip teritoriální) nebo
c) jehož zájmy byly trestným činem poškozeny (princip reálný) nebo
d) v němž je registrováno letadlo na jehož palubě byl trestný čin spáchán (princip
registrace letadla, který je typický pro mezinárodní právo letecké)

Účelem extradice je zabránit, aby pachatel trestného činu unikl trestnímu stíhání únikem
do ciziny. Stát aktuálního pobytu takového jednotlivce však nemá obecným
mezinárodním právem uloženou povinnost jej stíhající moci vydat, avšak obvykle se to
očekává.
Extradice se řídí vnitrostátní právní úpravou, dvoustrannými extradičními smlouvami či
smlouvami o právní pomoci s extradičními klauzulemi nebo mnohostrannými
smlouvami o mezinárodní spolupráci při potírání zvláštních kategorií zločinnosti, což je
případ i těchto mezinárodních smluvních instrumentů na ochranu civilního letectví.
Státy mají tedy možnost si stanovit smluvní cestou podmínky, za kterých budou
pachatele trestných činů vydávat, stejně jako trestné činy, pro které budou k extradici
přistupovat.
Současné dvoustranné extradiční smlouvy či smlouvy o právní pomoci s extradičními
klauzulemi vykazují následující společné rysy:48
1. státy v zásadě nevydávají vlastní státní příslušníky, ledaže se k tomu výslovně
zavázaly
2. státy vydávají delikventy jen pro takové činy, které jsou trestné i podle jejich
právního řádu (zásada oboustranné trestnosti)

47 ČAPEK, Jan; KLÍMA, Richard; ZBÍRALOVÁ, Jaroslava. Civilní letectví ve světě práva. Vyd. 1..Pha:
Lexis Nexis, 2005, s. 106
48 ČEPELKA, Čestmír; ŠTURMA Pavel. Mezinárodní právo veřejné. Vyd. I. Praha: Eurolex Bohemia,
2003. s. 353-355
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3. státy vydávají provinilce jen pro určitý trestný čin a vydaná osoba nesmí být
stíhána pro jiné činy, než pro které byla vydána (zásada speciality)
4. o vydání může žádat pouze stát, který je pro stíhání příslušný, tedy stát na jehož
území byl inkriminovaný čin spáchán, nebo domovský stát provinilce, anebo
vjistých případech i stát, proti němuž byl čin namířen; žádá-li o vydání současně
několik států, vydá se obvykle tomu státu na jehož území byl čin spáchán
5. vydání se uskutečňuje předáním provinilce policií státu vydávajícího do moci
policie státu o vydání žádajícího
6. státy ustáleně nevydávají politické delikventy

Problém tzv. relativních politických deliktů tj. takových, které mají současně též
povahu trestných činnů kriminální povahy, byl vyřešen v důsledku stabilizace ochrany
lidských práv. Jakkoli politicky motivované, útoky na život člověka a jeho integritu jsou
napříště jen závažným trestným činem obecné kriminality.

6.2 Extradice pachatelů podle mezinárodních smluv upravujících
potlačování činů nezákonného zasahování do činnosti civilního
letectví
Tokijská úmluva problematiku extradice obchází
V období přípravy Tokijské úmluvy vycházely některé státy ze stanoviska, že
hlavním důvodem nezákonného zmocnění se letadla je politická motivace a že přiznání
politického charakteru takovýmto činům odpovídá zájmům osob unášejících letadla.
Tento názor nebyl zcela v souladu s realitou, neboť řada únosů byla provedena též
pachateli obecně kriminálních činů, snažícími se takto vyhnout trestnímu stíhání,
případně pachateli s jinou motivací.49
Tokijská úmluva ponechává na volné úvaze smluvních států posouzení trestných činů

49 ČAPEK, Jan; KLÍMA, Richard; ZBÍRALOVÁ, Jaroslava. Civilní letectví ve světě práva. Vyd. 1.Pha:
Lexis Nexis, 2005, s. 107
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majících politickou povahu nebo spočívajících na rasové či náboženské diskriminaci a
dává jim možnost odmítnout vydání pachatele. Důvodem odmítnutí je právě přiznání
politického nebo diskriminačního charakteru těmto činům. Pachatel však může být
vydán i přestože má jeho trestný čin charakter trestného činu politického, vyžaduje-li to
,,bezpečnost letadla nebo osob či majetku na palubě“.50

Otázku extradice již upravuje, byť ne zcela důsledně, Haagská a Montrealská
úmluva
Klíčovými jsou čl. 7 a čl. 8 v případě obou Úmluv. Dožádaný stát, pokud
pachatele nevydá dožadujícímu se státu, je povinen jednat tak, aby pachateli byl uložen
přísný trest – zásada vydat nebo potrestat.
Aut dedere aut judicare: tato zásada představuje závazek na dosažení výsledku, v tomto
případě represivního výsledku. Montrealská úmluva výslovně předvídá alternativní
závazky (vydat nebo potrestat pachatele). V úvahu přichází i zúžení alternativy
v případě, že státy uzavřou dvoustrannou extradiční dohodu.51 Trestné činy budou
považovány za zahrnuté do každé smlouvy o vydávání, jež existuje mezi smluvními
státy, tedy za trestné činy podléhající vydání. Smluvní státy se zavazují, že zahrnou
trestné činy podle těchto úmluv do každé smlouvy o vydávání, jež budou mezi nimi
uzavřeny.52
,,Jestliže smluvní stát, který váže vydání na existenci smlouvy, bude požádán jiným

50 Dtto pozn. č. 30. čl. 2
51 Úmluva o potlačení protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví z r. 1971. In Sbírka
zákonů pod č. 16/1974 Sb. čl. 7; Úmluva o potlačení protiprávního zmocnění se letadel z r. 1970. In
Sbírka zákonů pod č. 96/1974 Sb. čl. 7
52 ,,Česká

republika má uzavřeny s řadou států dvoustranné smlouvy o právní pomoci ve věcech

trestních již z doby před sjednáním Haagské a Montrealské úmluvy, obsahující mimo jiné též závazky
ohledně vydávání pachatelů trestných činnů. Této extradici tudíž ve světle Haagské a Montrealské úmluvy
podléhají též pachatelé trestných činnů proti civilnímu letectví. Pokud jde o smlouvy o právní pomoci
sjednané po uzavření Haagské a Montrealské úmluvy, snaží se ČR do jejich textů promítnout závazek
vydávat pachatele trestných činů proti civilnímu letectví a splnit tak svůj mnohostranný závazek podle
těchto úmluv.“ Dppt pozn. č. 3. s. 108
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státem, s nímž nemá žádnou smlouvu o vydání pachatele, může podle své úvahy
považovat Haagskou a Montrealskou úmluvu za právní podklad pro vydávání pachatelů
trestných činů. Smluvní státy Haagské a Montrealské úmluvy, které nevážou vydání
pachatele na existenci smlouvy, uznají trestné činy mezi sebou za trestné činy
podléhající vydání podle podmínek stanovených zákonem státu, který byl o vydání
požádán.“53
Jak vyplývá z výše uvedeného, není mnohostranná úprava extradice podle Haagské a
Montrealské úmluvy koncipována jako povinná, nýbrž pouze jako dobrovolná. Přesto je
však určitým pokrokem ve srovnání s Tokijskou úmluvou.
Haagská úmluva zavazuje na základě čl. 2 a čl. 7 členské státy, aby pachateli
udělily přísný trest. Podobně jako je tomu u jiných mezinárodních konvencí, i zde je
problém, jak si takový přísný trest vykládat. To co znamená přísný trest pro jeden stát,
nemusí být takto vnímáno jinde, například tam, kde je běžně vykonáván trest smrti.54

V souvislosti s problematikou vydávání pachatelů protiprávních činnů proti civilnímu
letectví níže popisuji případ Lockerbie, v souvislosti s kterým vyšly najevo nedostatky
ustanovení mnohostranných smluvních instrumentů, upravujících výkon soudní
pravomoci
.

6.3 Případ Lockerbie
Letadlo letecké společnosti Pan American World Airways, uskutečňující let
Londýn - New York (let 103), se 21. 12. 1988 zřítilo nad městem Lockerbie ve Skotsku.
Letecká tragédie si vyžádala 270 obětí z celkem 21 státůi. Událost byla považována až
do teroristických útoků 11. září 2001 jako největší teroristický útok na občany USA,

53 Úmluva o potlačení protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví z r. 1971. In Sbírka
zákonů pod č. 16/1974 Sb. čl. 8 odst. 2, 3; Úmluva o potlačení protiprávního zmocnění se letadel z r.
1970. In Sbírka zákonů č. 96/1974 Sb. čl. 8 odst. 2, 3
54 Dtto pozn. č. 1. s. 22
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díky celkovému počtu 189 obětí z tohoto státu. Většina obětí této tragédie byli tedy
Američané. Za pachatele byli označeni dva agenti libyjských zpravodajských služeb.
Atentát měl být odpovědí Libye na bombardování jejího území v roce 1986 americkou
armádou. Takto zní oficiální motiv tohoto útoku. Dne 23. února 2011 prohlásil bývalý
libyjský ministr spravedlnosti Mustafá Muhammad Abbúd Džalíl v rozhovoru pro
švédské noviny, že útok nařídil osobně Muammar Kaddáfí. K útoku bylo použito
plastické trhaviny značky Semtex, která byla umístěna v cestovním kufru v
zavazadlovém prostoru.
Ve věci leteckého terorismu Lockerbie rozhodoval Mezinárodní soudní dvůr, kde řešil
konflikt jurisdikcí v případě, kdy nebyly mezi státy uzavřeny extradiční dohody.
Montrealská úmluva v případě problému s interpretací a aplikací Úmluvy zakládá
působnost Mezinárodního soudního dvora.55
Princip univerzální jurisdikce zakotvený v Haagské a Montrealské úmluvě je pozitivním
faktorem, nicméně nedořešení otázky prioritní jurisdikce vytváří půdu pro konkurující
jurisdikce a pro vznik řady sporných otázek.

Konflikt jurisdikcí
Libyjští agenti byli 14. 11. 1991 obviněni ve Velké Británii (dále jen UK) i v USA
a téhož roku oba státy společně požádaly Libyi o jejich vydání k trestnímu stíhání.
V březnu roku 1992 podává Libye návrh, opírajíce se o ustanovení čl. 14 Montrealské
úmluvy, na zahájení řízení před Mezinárodním soudním dvorem proti USA a UK a žádá
deklaratorní rozhodnutí, že Libye jedná plně v souladu se svými závazky podle
Montrealské úmluvy, a že UK a USA porušily své závazky, když se pokoušely o vydání
podezřelých, které byla sama oprávněna soudit.
Libye tvrdila, že UK a USA jí svým jednáním brání v povinnosti plnit své závazky
vyplývající z Montrealské úmluvy, a že plně dostála svým závazkům, které pro ni
vyplývají z čl. 5 odst. 2, čl. 3, 7, 8 odst. 2 a čl. 11 Montrealské Úmluvy.

55 Úmluva o potlačení protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví z r. 1971. č. 16/1974
Sb. čl. 14 odst. 1
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Lybie tedy v momentě, kdy byli pachatelé obviněni a nacházeli se na území Libye,
přijala nezbytná opatření k uplatnění své pravomoci nad trestnými činy. Dále podnikla
opatření k zajištění přítomnosti obviněných za účelem trestního stíhání, přistoupila k
předběžnému zjišťování skutečností a postoupila případ příslušným státním orgánům.
K vydání obviněných nepřistoupila, jelikož mezi Libyí a UK neexistuje žádná extradiční
dohoda a dále, protože čl. 8 ods. 2 Úmluvy podřizuje extradici podmínkám stanoveným
právním řádem státu, který byl o vydání požádán, a že vnitrostátní úprava Lybie
nepřipouští vydávání svých vlastních občanů.
Naproti tomu UK a USA prohlásily, že opravdovým cílem libyjských požadavků je
zabránit Radě bezpečnosti OSN ve výkonu jejich pravomocí a zabránit přijetí opatření,
které by vyvolalo spor širšího rozsahu, kde by Libye čelila obvinění ze státního
terorismu. Západní státy se takto snažili upozornit na politický rozměr věci. 56

Reakce Rady bezpečnosti OSN
Rada bezpečnosti přijala jednomyslně rezoluci 731 (1992), ve které vyzvala Libyi
k reakci na žádosti, které ji byly adresovány Velkou Británií a Spojenými státy. Protože
Libye nevyhověla, Rada bezpečnosti přijala další rezoluci 748 (1992), ve které
kvalifikovala libyjské odmítnutí jako ohrožení mezinárodního míru a bezpečnosti podle
kapitoly VII. Charty OSN. Současně uložila sankce proti Libyi.57
Libye oba své státní příslušníky ani po výzvě rezolucemi Radou bezpečnosti nevydala
zainteresovaným státům, ani sama nesoudila. Tento fakt naplňuje původní obavy USA,
že teroristům budou uloženy neadekvátně mírné tresty, nebo že zůstanou nepotrestáni
úplně.

56 KYRIAKOPOULOS, Georges D. La sécurité de l'aviation civile en droit international public.
Lausanne, 1999. diplomová práce. Université de Lausanne. s. 250
57 ŠTURMA, P.; NOVÁKOVÁ, J.; BÍLKOVÁ, V. Mezinárodní a evropské instrumenty proti terorismu a
organizovanému zločinu. Vyd. 1. Praha: C.H.Beck, 2003. s. 66
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Hlavní líčení
Hlavní líčení proběhlo v nizozemském Camp Zeist. USA a UK nakonec
souhlasily s tím, aby se rozhodovalo na neutrální půdě podle skotského práva a před
skotskými soudci. Tento případ je zcela ojedinělý už tím, že byl vytvořen soud jednoho
státu, na jehož území se projevil výsledek teroristického útoku (zřícení letadla), přičemž
jeho soudci rozhodovali podle vnitrostátního trestního práva (skotského). Tento soud byl
zřízen na základě mezinárodních dokumentů (rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1192 z
roku 1998), a dále na základě smluv, jež mezi sebou přijaly státy zainteresované na celé
události.58
Vynesenými tresty nad libyjskými agenty 31. ledna 2001 byl trest odnětí svobody s
dobou pobytu 27 let ve vězení v případě prvního a osvobozující rozsudek v případě
druhého agenta. Existuje spousta lidí, kteří si myslí, že rozhodnutí soudu bylo
vykonstruované a s politickým podtextem. V srpnu 2009 byl z humanitárních důvodů
skotskou exekutivou odsouzený agent propuštěn.

Na tomto případu je patrné, že jak Haagská, tak Montrealská úmluva, pokulhávají
v tom smyslu, že nedostatečně vynucují závazky, ke kterým se v jejím rámci státy
zavazují a jejich dezinterpretací (zejména společného čl. 7) může snadno dojít ke
konfliktu jurisdikcí mezi jednotlivými státy.

7 Kategorizace činů ohrožujících bezpečnost civilního
letectví z hlediska subjektů odpovědnosti za tyto činy

Únosy dopravních prostředků, tedy i letadel, jsou jednou z forem teroristických
útoků, spadajících pod pojem mezinárodní terorismus.
Mezinárodní terorismus představuje teroristické činy, jež postihují obyvatele jiného

58 DAVID, V.; MALACKA, M. Fenomén mezinárodního terorismu. Praha: Linde Praha, a.s. 2005, s. 90
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státu, než ze kterého pocházejí jejich pachatelé. Aby terorismus byl mezinárodní, je
třeba, aby se cíl, prostředky, terorista, oběť, účinky, příprava a spáchání teroristického
aktu týkaly různých států. Pod tento pojem se řadí jednak teror, prováděný jednotlivci a
organizovanými skupinami proti obyvatelstvu a orgánům jiné země, jednak teroristické
akty jednoho státu proti druhému.
V prvním případě představuje mezinárodní terorismus boj mezi dvěma protivníky,
kterými jsou určité fungující organizace či jednotlivec a suverénní stát. Takovéto
teroristické činy žádný jiný suverénní stát ani nekontroluje, ani nepodněcuje. Během
druhé poloviny dvacátého století začínají ale určité země využívat teroristických
organizací k prosazování svých zájmů v mezinárodním měřítku. V některých případech
byly dokonce přímo samotnými státy založeny teroristické organizace, jejichž úkolem je
hájit zájmy daného státu na domácí nebo regionální úrovni. V jiných případech státy
sponzorují již existující organizace, s nimiž je pojí společné cíle.59
V případě že, takováto státem založená či podporovaná teroristická organizace spáchá
teroristický čin proti jinému suverénnímu státu, lze tento čin přičíst státu samotnému.

7.1 Činy ohrožující bezpečnost letectví páchané soukromými osobami
Protiprávní činy jednotlivců proti civilní letecké dopravě, ať už se jedná o únosy
letadel, bombové útoky na letadla či na letištní infrastrukturu, jsou páchány z různých
důvodů. Soukromé osoby jsou při páchaní činů ohrožujících bezpečnost letectví
motivovány politicky, kriminálně nebo z důvodů osobních. V každém případě se ale
jedná o činy, které lze přičíst pouze těmto osobám, jako osobám soukromý a na kterých
žádný suverénní stát neparticipoval. Tyto osoby nesou trestněprávní odpovědnost za své
činy.
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Osobně motivované protiprávní činy v letectví
Osobně motivovaným činem sabotáže bylo například zničení letounu ,,City of
Liverpool“ společnosti Imperial Airways dne 28. března 1933.
Let směřoval z Kolína nad Rýnem a měl pokračovat přes Brusel do Londýna. Na palubě
letadla došlo k požáru a při pokusu o nouzové přistání se letoun asi 75 metrů nad zemí
rozlomil. Všech patnáct osob na palubě přišlo při tomto neštěstí o život. Podezřelým ze
spáchání sabotáže zapálením kabiny letadla byl jeden z cestujících, který měl dostatečný
motiv pro takové jednání. Byl silně zadlužen a údajně mluvil o sebevraždě. Tento
cestující byl povoláním zubař a měl tak přístup k vysoce hořlavým anestetikům.60
Počátkem roku 1985 došlo k únosu letadla společnosti Middle East Airlines 203
na lince Bejrút – Paříž – Londýn. Letiště v Bejrútu tehdy střežily dvě polovojenské
vládní organizace a příslušníci těchto složek byli velmi špatně placeni. Jeden z těchto
příslušníků se, ozbrojen ručními granáty a střelnou zbraní, zmocnil jednoho z letadel na
letištní ploše s požadavkem zlepšit podmínky pro imigrační úředníky. Pachatel se
nakonec vzdal místním bezpečnostním složkám. 61

Politicky motivované protiprávní činy v letectví
Vlnu únosů letadel přineslo rozdělení poválečného světa a nastolení
komunistických diktatur na Kubě, v Asii i v Evropě.
O politickou formu nátlaku na protivníka za použití samotného únosu letadla jako
propagandistického nástroje šlo v případě únosu dopravního letadla izraelské
společnosti El Al na lince z Říma do Tel-Avivu 22. července 1968. Tři ozbrojenci z
Lidové fronty pro osvobození Palestiny, kteří letoun unesli, požadovali za osvobození
rukojmých propuštění svých spolubojovníků vězněných v Izraeli. Únosem se
pachatelům také podařilo získat pozornost světových sdělovacích prostředků a přinutit
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protivníka k přímým rozhovorům a splnění požadavků.62

Kriminálně motivované protiprávní činy v letectví
Jako příklad může posloužit únos letadla společnosti Cubana z Miami do Varadera
a Havany, tedy z USA na Kubu v listopadu 1958. Únosci se snažili přistát v pohoří
Sierra Cristal ve východní části ostrova a doručit zbraně rebelům vedeným bratrem
Fidela Castra – Raúlem. Jelikož se přistání v pohoří nezdařilo, pokusili se nouzově
přistát na moři. Přistávací manévr však skončil katastrofou a zemřela většina osob na
palubě letadla.
Kriminálně motivovaný byl čin Američana Jacka Grahama, který spáchal
bombový útok na letadlo s cílem zajistit si vyplacení vysoké pojistky. Tento kriminální
čin se stal 1. listopadu 1955, kdy na palubě letadla vybuchla bomba, kterou pachatel
umístil do zavazadla své matky. Došlo k pádu letadla a usmrcení všech 44 osob na
palubě. Místo vyplacení vysoké pojistky však Grahamovi čin vynesl trest smrti. 63
Dalším kriminálně motivovaným činem byl únos letadla společnosti Northwest
Orient na letu 305 z Portlandu ve státě Oregon do Seattlu ve státě Washington 24.
listopadu 1971. Muž médii označovaný jako D.B Cooper unesl letadlo pod pohrůžkou
odpálení výbušnin, které měl sebou na palubě letadla. Za propuštění rukojmých
požadovat výkupné 200 000 USD a dva sety padáků. Poté co bylo jeho požadavkům
vyhověno, rukojmí skutečně propustil a sám pak ve výšce 3000 metrů z letadla
vyskočil. Většina peněz vyplacených jako výkupné nebyla nikdy nalezena. Předpokládá
se, že Cooper skol z letadla nepřežil.
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7.2 Činy ohrožující bezpečnost civilního letectví jako činy
podporované státy
Vlády některých států podporují mezinárodní terorismus. Participují buď svou
přímou účastí na teroristických aktivitách, nebo dodávkami zbraní, trénováním,
poskytováním útočiště, diplomatickou ochranou, financováním, logistikou a jinou
pomocí teroristům. Spáchání teroristického činu lze za takových okolností přičíst i
suverénnímu státu.
Protože dosud neexistuje mezinárodní smlouva o odpovědnosti států za mezinárodní
terorismus, je třeba aplikovat pravidla obecného mezinárodního práva veřejného o
odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní chování. Odpovědnost se přičítá státu za
akty jeho orgánů. Státním orgánem je každá osoba (skupina osob), na níž stát přenesl
určitou pravomoc a která v této pravomoci též jedná. Odpovídá ale i za chování svých
orgánů, když tento orgán jednal ultra vires, tj. vybočoval z kompetence, kterou mu
přikazuje vnitrostátní právo. Státu vzniká odpovědnost i když sice nepodněcuje k
jednání, ale nepřijme patřičná opatření k zabránění svévolných protiprávních aktů
fyzických či právnických osob. Odpovídá i za protiprávní chování osob, které se ujaly
výkonu veřejných záležitostí při paralyzování státní moci. 64
Spojené státy v roce 1997 označily sedm zemí světa za státy sponzorující terorismus.
Jednalo se o Írán, Irák, Libyi, Sýrii, Súdán, Kubu a Severní Koreu.

Za teroristický čin, který byl podporovaný suverénním státem lze označit sérii
koordinovaných útoků z 11. září 2001 ve Spojených státech amerických.

7.2.1

Teroristický útok na World Trade Center (WTC) a Pentagon z 11. září 2001
Podle oficiálního vyšetřování 19 mužů spojených s militantní islámskou
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organizací Al-Kajda uneslo 11. září 2001 čtyři letadla letící na komerčních linkách
společnosti American Aerlines a United Airlines. Dvě z nich narazila do věží Světového
obchodního centra v New Yorku, zabila všechny na palubě a další lidi uvnitř budov. Obě
zasažené budovy se do dvou hodin zhroutily, zničily blízké budovy a další poškodily.
Třetí letadlo narazilo do Pentagonu, sídla Ministerstva obrany Spojených států
amerických v hlavním městě USA, Washingtonu, D.C. Čtvrté letadlo se zřítilo v
neobývané oblasti v Pensylvánii po souboji mezi teroristy a pasažéry o ovládnutí
letadla. Letadlo letělo na Washington, D.C. a spekuluje se, že jeho cílem bylo zasáhnout
Bílý dům a nebo americký Kapitol. Při útocích celkem zemřelo 2 993 lidí včetně
únosců. Většina z obětí byli civilisté, pocházející celkem z 90 zemí.
Cíle těchto teroristických útoků nebyly vybrané náhodně. Světové obchodní centrum
bylo cílem pro své přední postavení na panoramatu Manhattanu, který reprezentuje
ekonomicky vyspělé USA. Pentagon jako sídlo Ministerstva obrany USA a hlavně jako
velitelství ozbrojených sil působí jako symbol vojenské síly země. Je velmi
pravděpodobné, že čtvrté letadlo mělo zasáhnout třetí dominantní sektor americké
společnosti – sektor politický a to útokem na Bílý dům či Kapitol.
Útoky měly nejvýraznější dopad na bezpečnostní status ve Spojených státech.
Administrativa amerického prezidenta George W. Bushe, který nastoupil do úřadu
teprve v lednu 2001, přijala rozsáhlý systém opatření a bezpečnostních omezení. Uvedla
do praxe pětibodovou stupnici, podle které jsou občané USA informováni o aktuálním
stavu ohrožení. Administrativa začala považovat za nutné brát na letištích otisky prstů,
sbírat fotografie přijíždějících turistů apod.

Bushova administrativa zřídila též

Ministerstvo vnitřní bezpečnosti (United States Department of Homeland Security),
Centrum shromažďování údajů o hrozbě, Centrum pro monitorování terorismu a Správu
pro bezpečnost v dopravě. Federální úřad pro vyšetřování USA (FBI) začal považovat
boj s terorismem za nejvyšší prioritu.
Přímou reakcí vlády USA na teroristické činy z 11. září 2001 bylo intenzivním hledáním
„uchopitelného“ viníka. Jelikož tajné služby více zemí nepochybovaly o vině
teroristické sítě Al-Kajda, stal se prostorem pro vojenskou odvetu Spojených států
Afgánistán, na jehož území Al-Kajda vedená Usámou bin Ládinem cvičila své oddané
bojovníky ve vládou podporovaných táborech. 7. října 2001 USA podnikly první
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leteckou ofenzívu a následný vpád do této islámské země.
Apokalyptický útok na World Trade Center a Pentagon z 11. září 2001 nebyl jenom akt
pomsty, ale měl vyprovokovat USA k odvetě a vtáhnout je tak do zničující války dvou
světů, islámského a západního. 65
Přičitatelnost teroristických činů vládnímu hnutí Taliban v Afgánistánu

Za útoky z 11. září 2001 stála teroristická organizace Al-Kajda, kterou nelze
považovat za subjekt mezinárodního práva. Je však třeba vzít v úvahu, že bývalé vládní
hnutí Taliban v Afghánistánu poskytlo na svém území úkryt a ochranu vůdci Usámu bin
Ládinovi i členům organizace Al-Kajda. Taliban jako vládnoucí hnutí nezajišťoval na
území Afgánistánu veřejný pořádek v takovém rozsahu, aby se toto území nestalo
nástupištěm k ozbrojeným teroristickým akcím na území jiných států. Mezi akcemi AlKajdy (nálety z 11. 9.) a bývalým vládním hnutím Taliban je nutno vidět přímou
souvislost.
Vláda Talibanu nebyla většinou mezinárodního společenství uznána za legální, přesto v
inkriminované době kontrolovala velkou většinu území Afghánistánu. Tím se stalo toto
hnutí defacto vládou státu se všemi důsledky z toho vyplývajícími pro odpovědnost za
mezinárodně protiprávní chování státu. Jak jsem uvedla výše, podle mezinárodního
práva veřejného se státu přičítá i protiprávní chování osob, které se ujaly výkonu
veřejných záležitostí při paralyzování státní moci. Za tyto osoby lze dle mého názoru
považovat právě členy vládnoucího hnutí Taliban v Afgánistánu. Přinejmenším lze hnutí
Taliban

přičítat

odpovědnost

za

podporu

teroristů,

která

byla

rozsáhlá.

Mezinárodněprávní odpovědnost Talibanu vyplývá jednak z obecného mezinárodního
práva, jednak z nedodržení rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1267 (1999) a č. 1333
(2000), v nichž vyzvala Taliban, aby přestal poskytovat útočiště teroristické organizaci
Al-Kajda a vydal jejího vůdce bin Ládina k trestnímu stíhání.66
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8 Přehled bezpečnostních norem a doporučení
mezinárodních organizací
Civilní letecká doprava má od samého počátku svého vzniku mezinárodní
charakter. Proto hrají v její regulaci mimo jiné velký význam mezinárodní normy. Na
následujících řádcích uvedu přehled bezpečnostních norem a doporučení mezinárodních
organizací, jako jsou Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), Evropská
konference pro civilní letectví (ECAC) a Evropská unie (EU).

8.1 Příloha (Annex) 17 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví
Jako reakce na vlnu protiprávních činů v 60. letech minulého století se uskutečnilo
v červenci roku 1970 mimořádné zasedání Shromáždění ICAO. V závěrech z tohoto
zasedání se mimo jiné objevil i požadavek na stanovení základních standardů ochrany
civilního letectví před protiprávními činy. Na základě práce několika pracovních skupin
tak vznikla nová příloha, která nesla číslo 17. Rada ICAO ji schválila v březnu 1974.
Příloha obsahuje závazné standardy67 a doporučení68 pro ochranu civilního letectví před

UJEP, Brno, s.34
67 ,,Standard: Jakákoli specifikace fyzických vlastností, uspořádání, materiálu, výkonnosti, personálu
nebo postupů, jejichž jednotné uplatňování je považováno za nezbytné pro bezpečnost nebo pravidelnost
mezinárodního letectví a jimiž se smluvní státy budou řídit ve shodě s Úmluvou o mezinárodním civilním
letectví. V případě, že nebude možné vyhovět, je povinností oznámit tuto skutečnost Radě podle článku 38
Úmluvy.“ čerpáno z leteckého předpisu řady L:

Bezpečnost: ochrana civilního letectví před

protiprávními činy - L 17. Hlava I – Definice. Ministerstvo Dopravy ČR. Vyd. 7. duben 2002. Dostupný z
WWW:<http://http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/F131FA1B-ABCD-40F2-976F063026F9CB73/0/L17.pdf >
68 ,,Doporučené postupy: Jakákoli specifikace fyzických vlastností, uspořádání, materiálu, výkonnosti,
personálu nebo postupů, jejichž jednotné uplatňování je považováno za potřebné v zájmu bezpečnosti,
pravidelnosti nebo výkonnosti mezinárodního letectví a jimiž se smluvní státy budou snažit řídit ve shodě
s Úmluvou.“ čerpáno z leteckého pžředpisu řady L: Bezpečnost: ochrana civilního letectví před
protiprávními činy - L 17. Hlava I – Definice. Ministerstvo Dopravy ČR. Vyd. 7. duben 2002.
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protiprávními činy.69

8.1.1

Obsah Přílohy

Příloha 17 upravuje především administrativní a koordinační postupy, jakož i
technická opatření na ochranu civilního letectví před protiprávními činy.
Každý členský stát ICAO je podle Přílohy povinen vypracovat bezpečnostní program
pro ochranu civilního letectví a zřídit zvláštní orgán, který bude dbát jeho zabezpečení.
Za ochranu cestujících jsou na prvním místě odpovědni provozovatelé letecké dopravy,
proto členské státy ICAO musí zabezpečit, že provozovatelé vypracují své vlastní
bezpečnostní programy kompatibilní s bezpečnostními programy států.70
V zájmu zajištění bezpečnosti cestujících a posádky uneseného letadla jsou státy
povinny přijmout příslušná opatření a veškerá opatření pro ochranu civilního letectví je
třeba provádět tak, aby měla za následek minimální zásahy, zdržení a ohrožení jeho
činnosti. Státy jsou povinny provádět vyhodnocování hrozeb a dále pak dle posouzení
rizika vytvářet a zavádět metody tak, aby byla bezpečnostní situace pod neustálou
kontrolou.
Jedním z cílů úpravy je předejít vnesení a použití zbraní, výbušnin a dalších
nebezpečných zařízení, předmětů nebo látek, jejichž držení a převoz není povolen a
kterých by se dalo zneužít ke spáchání protiprávního činu.
Je třeba zajistit maximální ostrahu letadla před každým letem provedením bezpečnostní
kontroly71 tak, aby byly nalezeny zbraně, výbušniny a jiná nebezpečná zařízení, která

Dostupný z WWW: <http://http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/F131FA1B-ABCD-40F2-976F063026F9CB73/0/L17.pdf >
69 KOVERDYNSKÝ, Bohdan. Bezpečnost civilního letectví: historie, organizace, standardy, postupy.
1.vyd. b.m. Pha, 2007. s 23
70 Dtto pozn. 65. s. 23
71 Bezpečnostní kontrola letadla (Aircraft security check) je ,, kontrola interiéru letadla, do kterého měli
přístup cestující a kontrola nákladního prostoru za účelem odhalení ponechaných zakázaných,
nebezpečných a podezřelých předmětů, jako jsou zbraně, výbušniny a jiné zakázané předměty a látky.“
čerpáno z leteckého předpisu řady L: Bezpečnost: ochrana civilního letectví před protiprávními činy - L
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mohou být umístěna na palubě. V souvislosti s tím byl zaveden systém kontroly
cestujících a jejich kabinových nebo zapsaných zavazadel, kontroly nákladu a pošty.
Členské státy jsou povinny zajistit zákaz přepravy zavazadel cestujících, kteří nejsou na
palubě letadla, pokud tato nejsou předem identifikována jako nedoprovázená.
Bezpečnostní kontrole musí být podroben také náklad, pošta a catering, pokud jsou
přepravovány při obchodních letech s cestujícími.
Členské státy musejí vypracovat postupy pro přepavu potenciálně nebezpečných
cestujících, kteří jsou nuceni cestovat v souvislosti s trestním nebo správním řízením.
Standardem je také zákaz přepravy ozbrojených osob na palubě letadel určených pro
civilní leteckou dopravu, pokud se nejedná o osoby, které zde vykonávají svou služební
povinnost nebo pověření. Jinak obecně je přeprava zbraní povolena jen tehdy, pokud
zbraně nejsou nabity a jsou po celou dobu letu uloženy na místě nepřístupném jakékoli
osobě.72
Státy odpovědné za poskytování služeb řízení letového provozu budou shromaždovat
důležité informace o letu letadla, které se stalo předmětem nezákonného činu nebo na
němž byl nezákonný čin spáchán. Musí být zajištěno zadržení letadla, které bylo
vystaveno protiprávnímu činu na letišti státu přistání, pokud jeho odlet nebude vynucen
povinnostmi chránit lidské životy. Je zde také stanovena povinnost členských států
poskytnout mezinárodním organizacím ICAO a ECAC všechny relevantní informace,
týkající se protiprávního činu tak brzo po vyřešení tohoto činu, jak je to prakticky
možné.

8.1.2

Změna číslo 10 Přílohy

Jedním z hlavních orgánů, který se zabývá průběžnou aktualizací Přílohy 17, je

17. Hlava I – Definice. Ministerstvo Dopravy ČR. Vyd. 7. duben 2002. Dostupný z WWW:
<http://http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/F131FA1B-ABCD-40F2-976F-063026F9CB73/0/L17.pdf >
72 Letecký předpis řady L: Bezpečnost: ochrana civilního letectví před protiprávními činy - L 17.Hl. 4 –
Preventivní bezpečnostní opatření. Ministerstvo Dopravy ČR. Vyd. 7. duben 2002. Dostupný z WWW:
<http://http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/F131FA1B-ABCD-40F2-976F-063026F9CB73/0/L17.pdf >
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Panel ICAO pro ochranu letectví (AVSEC). Významné změny Přílohy 17 byly zahrnuty
do změny č. 10, která vstoupila v platnost 1. července 2002. Ve světle teroristických
útoků na New York a Washington 11. září 2001 vypracoval AVSEC následující
dodatkové úpravy:73
Aplikovatelnost Přílohy 17 na vitrostátní provoz
Bylo stanoveno, že veškerá opatření k ochraně civilního letectví před protiprávními činy
platí pro mezinárodní i pro vnitrostátní provoz ve stejném rozsahu, i když přílohy
Chicagské úmluvy z roku 1944 mají mezinárodní povahu.
Mezinárodní spolupráce při informování o hrozbě
Nový standard vyžaduje od států, aby spolupracovaly při výměně informací o
hrozbách, které se týkají bezpečnosti a ochrany civilního letectví a při prevenci vůči
nezákonným činům.
Tím se má předejít tomu, aby potencionální pachatelé měli možnost takové činy
spáchat.
Výběr, kontrola a výcvik osob zúčastněných na civilním letectví a přezkoumávání jejich
způsobilosti
Tato úprava předtím nebyla do Přílohy 17 zahrnuta, i když se široce aplikovala. Jde o
předcházení tzv. vnitřní hrozbě, kdy by se na nezákonném aktu mohl podílet personál
letecké společnosti nebo letiště.
Certifikace osob provádějících bezpečnostní prohlídky letadel
Osoby provádějící prohlídky by měly obdržet příslušná státní osvědčení.
Opatření vůči cestujícím a kabinovým zavazadlům
Všichni cestující a všechna kabinová zavazadla musí být kontrolováni v místě zahájení
přepravy před nastoupením do letadla provozujícího mezinárodní let. Cestující a
zavazadla musí projít adekvátní bezpečnostní kontrolou při transitu na jiných letištích.
Opatření ohledně kontroly přístupu

73 ČAPEK, Jan; KLÍMA, Richard; ZBÍRALOVÁ, Jaroslava. Civilní letectví ve světě práva. Vyd. 1. Pha:
Lexis Nexis, 2005, s. 111 - 112
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Byly zavedeny nové standardy o vytvoření specifických prostorů se zvláštním
bezpečnostním režimem a o kontrole všech osob, které tam mají přístup.
Kontrola přístupu posádek letadel a letištního personálu
Posádky letadel a letištní personál by měly být podrobeny běžným prohlídkám.
Bezpečnostní personál při letu a ochrana pilotní kabiny
V důsledku událostí z 11. září 2001, jakož i s ohledem na potenciální rizikové situace
vytvořené neukázněnými cestujícími, byl zaveden nový standard vyžadující od
provozovatelů přijmout adekvátní opatření, aby bylo neoprávěným osobám zabráněno
vstoupit do pilotní kabiny.74 (o zodolněných dveřích pilotní kabiny viz. kapitola
Mezinárodně doporučované postupy realizace preventivních bezpečnostních opatření v
oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy)

Nejnovější úpravy Přílohy 17 byly zahrnuty do změny č. 11, která vstoupila v platnost
v srpnu 2008 a byla důslednou revizí přílohy 17. Kromě seskupení ustanovení přílohy
za účelem systematického uspořádání, představuje změna č. 11 také nové standardy a
doporučení (SARPs). Kromě přílohy 17 jsou standardy a doporučení Rady ICAO k dané
problematice obsaženy i v přílohách 2, 10, 11, 14 k Chicagské úmluvě z roku 1944.75
K problematice potlačování nezákonných činů proti civilními letectví byla v rámci
ICAO vypracována Bezpečnostní příručka (Doc 8973 – Security Manual).
Příručka obsahuje detailní návody a doporučení, jak konkrétní bezpečnostní opatření v
praxi realizovat. Takové metody a postupy musí být v každém členském státě ICAO
voleny s ohledem na místní podmínky s tím, že je třeba prosazovat zásadu udržení
přiměřené rovnováhy mezi ochranou civilního letectví a hladkým bezporuchovým
provozem.

74 Annex 6 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví, Část I, Hlava 13, ustanovení 13. 2.
75 ČAPEK, Jan; KLÍMA, Richard; ZBÍRALOVÁ, Jaroslava. Civilní letectví ve světě práva. Vyd. 1. Pha:
Lexis Nexis, 2005, s. 113
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8.2 Dokument 30 - ,, Security“ - ECAC Policy statement in the field of civil
aviation facilitation
Základním předpisem členských zemí Evropské konference pro civilní letectví
(ECAC) pro bezpečnostní oblast je druhá část tzv. Dokumentu 30 - ,,Security“.
Předpis pochází z roku 1985 a z počátku byl postaven na ustanoveních Přílohy 17 k
Úmluvě o mezinárodním civilním letectví. V současné době je postup spíše opačný.
Řada standardů, které jsou nejdříve ,,otestovány“ v členských státech ECAC, jsou
později vkládány do Přílohy 17. Navíc se Dokument 30 stal i základem nejdůležitějšího
předpisu pro oblast bezpečnosti civilního letectví platného pro členské státy Evropské
unie – Nařízení č. 300/2008 Evropského parlamentu a Rady.
Struktura dokumentu je jinak velmi podobná Příloze 17. Předpis obsahuje obecné
bezpečnostní principy, organizaci a rozdělení odpovědnosti za jednotlivé bezpečnostní
opatření. Stanoví povinnost zpracovat národní bezpečnostní program, letištní
bezpečnostní programy a popisuje standardy jednotlivých bezpečnostních opatření a
v neposlední řadě základní principy řešení protiprávních činů v civilním letectví.
Nevýhodou Dokumentu 30 je ve srovnání s Přílohou 17 a obzvláště nařízením č.
300/2008 slabá vynutitelnost jeho dodržování. Standardy mají spíše podobu ,,nejlepší
praxe“, jejich vynutitelnost je velmi složitá.
Rozdíl je patrný i z jazykového hlediska: zatímco Příloha 17 v angličtině obsahuje
sousloví ,, Each Contracting State shall“ (,,každý smluvní stát je povinen“), Dokument
30 obsahuje větu ,, Each Member state should“ (,,každý členský stát by měl“).76

8.3 Nařízení č. 300/2008 Evropského parlamentu a Rady
Tímto nařízením bylo zrušeno a nahrazeno nařízení (ES) č. 2320/2002, kterým se
stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví a které bylo přijato
v důsledku událostí ze dne 11. září 2001 ve Spojených státech amerických.

76 ČAPEK, Jan; KLÍMA, Richard; ZBÍRALOVÁ, Jaroslava. Civilní letectví ve světě práva. Vyd. 1. Pha:
Lexis Nexis, 2005, s. 23
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Obsah nařízení (ES) č. 2320/2002 byl přezkoumán s ohledem na získané zkušenosti
s cílem zjednodušit, harmonizovat a vyjasnit stávající pravidla a zvýšit úroveň ochrany.
Nařízení č. 300/2008 bylo přijato za účelem ochrany osob a zboží v rámci Evropské
unie. Stanoví společná pravidla k zabezpečení ochrany civilního letectví před
protiprávními činy, poskytuje rovněž základ pro společný výklad přílohy 17 Chicagské
úmluvy o mezinárodním civilním letectví. Samotné společné normy pro ochranu
civilního letectví před protiprávními činy, jsou stanoveny v příloze k tomuto Nařízení.
Nařízení stanoví, že členské státy EU mohou uplatňovat přísnější opatření, než
vyžadují společné základní normy. Taková přísnější opatření však musejí být relevantní,
objektivní, nediskriminační a úměrná danému riziku. Bezpečnostní opatření vyžadovaná
třetími zeměmi jsou respektována s tím, že je členský stát oznámí Evropské komisy.
Členský stát EU určí jeden orgán odpovědný za koordinaci a sledování provádění
společných základních norem, který vypracuje a zachovává národní bezpečnostní
program a národní program řízení kvality.77 Opatření dále stanoví oprávnění Komise
provádět inspekce a podávat doporučení ke zlepšení ochrany letectví.
Jedná se o závazný právní předpis, který se stal vynutitelným. Komise získala možnost
za nedodržování stanovených standardů své členské státy sankcionovat.
Podle článku 21 ,,Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za porušení tohoto
nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich uplatňování.
Stanovené sankce musejí být učinné, přiměřené a odrazující.“78
Ráda bych zmínila ještě jedno nařízení z legislativy Evropské Unie:

77 Tento program umožní členským státům řídit kvalitu ochrany civilního letectví s cílem sledovat
dodržování tohoto nařízení a jejich národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví před
protiprávními činy.
78 NAŘÍZENÍ Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 o společných pravidlech v oblasti
ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002. Štrasburk,
2008. Dostupný z WWW: <http://http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/06469A62-A568-4666-94158B2446086CE1/0/nar_300_2008_CS.pd >
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8.4 Nařízení Komise (ES) č. 1546/2006
Nařízení Komise (ES) č. 1546/2006 ze dne 4. října 2006 k doplnění nařízení (EC) č.
622/2003 ze dne 4.dubna 2003, implementující společná pravidla v oblasti bezpečnosti
civilního letectví.
Na základě odhaleného teroristického spiknutí ve Velké Británii v srpnu 2006 toto
nařízení výrazným způsobem omezuje především možnost přepravy tekutin a gelů
v kabinových zavazadlech cestujících. S sebou do kabiny letadla si lze na základě
tohoto nařízení vzít pouze malé množství tekutin. Tekutiny musí být v malém balení do
maximálního objemu 100 mililitrů. Všechna balení musí být umístěna v jednom
průhledném uzavíratelném plastovém sáčku o maximálním obsahu 1 litr na osobu.79

9 Preventivní bezpečnostní systém ochrany civilního letectví
Zajistit bezpečnost civilního letectví před protiprávními činy lze zejména cestou
specifické prevence, jejímž účelem je zabránit spáchání činu, který by mohl civilní
letectví ohrozit.
V následující kapitole budou naznačeny mezinárodně doporučované postupy realizace
bezpečnostních opatření vycházející ze standardů formulovaných ve výše zmíněných
instrumentech:

Příloze

17

k Úmluvě

o

mezinárodním

civilním

letectví,

v Bezpečnostním manuálu ochrany civilního letectví před protiprávními činy organizace
ICAO (Doc 8973) a Dokumentu 30 ECAC. Prostřednictvím realizace těchto
bezpečnostních opatření je vytvářen preventivní bezpečnostní systém ochrany civilního
letectví.

79 Nařízení Komise (ES) č. 1546/2006, Brusel. Říjen 2006. Dostupný z WWW:
<http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/8B83D302-22E9-449C-A9CE9083529B0D32/0/nar_1546_2006_CS.pdf > a také čerpáno z: WWW:
<http://http://www.csa.cz/cs/portal/passengers/at_the_airport/security_rules_usa.htm >
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9.1 Obecné principy
Základním principem koncipování preventivních bezpečnostních opatření
v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy by v každém státě mělo být
průběžné

vyhodnocování

bezpečnostních

hrozeb

a

přizpůsobování

úrovně

bezpečnostních opatření aktuálním hrozbám. Tento požadavek je formulován na
několika místech Přílohy 17 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví.
V Bezpečnostním manuálu ochrany civilního letectví před protiprávními činy
organizace ICAO (Doc 8973) jsou popsány jednotlivé rizikové faktory, umožňující
určení celkové míry rizika pro danou zemi. Mezi tyto faktory manuál zařazuje:
•

přítomnost extremistických skupin, které se mohou dopustit útoku na leteckou
dopravu

•

výskyt útoků na leteckou dopravu v minulosti

•

vnitřní nepokoje v zemi, nepříznivá ekonomická situace či objem letecké
přepravy a tranzit rizikových letů80

9.2 Vybrané preventivní bezpečnostní opatření a postupy

9.2.1

Bezpečnostní kontrola cestujících a zavazadel
Jedním z hlavních preventivních opatření je bezpečnostní kontrola cestujících a

jejich zavazadel. Základním principem bezpečnostní kontroly je skutečnost, že všichni
cestující a jejich zavazadla musejí podstoupit bezpečnostní kontrolu před tím, než jim je
umožněn vstup do letadla. Stejné požadavky se uplatní i vůči posádkám letadel a jejich
zavazadlům. K bezpečnostní kontrole dnes slouží technická zařízení, manuální kontrola
nebo kombinace obou předchozích způsobů. Pro kontrolu osob slouží průchozí

80 KOVERDYNSKÝ, Bohdan. Bezpečnost civilního letectví: historie, organizace, standardy, postupy.
1.vyd. b.m. Pha, 2007. s . 39
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detektory kovů a ruční detektory, rentgenová zařízení pro kontrolu zavazadel.
Problémem průchozích a ručních detektorů je, že nemohou detekovat jiné než kovové
zbraně (například keramické nebo plastové, které jsou v podstatě stejně nebezpečné jako
kovové předměty).81
Relativně novou záležitostí jsou tzv. tělesné skenery, které byly zavedeny před
třemi lety na letištích ve Spojených Státech. Jedná se o speciální skenery, sloužící k
odhalení toho, co mají cestující pod oblečením. Prověřováni jsou pouze vybraní
pasažéři, asi 4 procenta všech cestujících. Celý proces kontroly probíhá tak, že vybraní
cestující nejdříve projdou klasickým detektorem kovů, poté jsou ve stoje s rukama nad
hlavou vyzváni ke vstupu do skleněné budky, kde je prohlédne tzv. tělní skener.
Na rozdíl od klasických detektorů kovů tato nová technologie již dokáže odhalit i
nekovové zbraně, například keramické nože, plastové pistole nebo tekuté výbušniny.
Tělesné skenery však čelí kritice skupin zabývajících se ochranou lidského soukromí.
Skenery totiž dokážou zobrazit nejen zbraně a výbušniny ukryté na těle, ale například i
rozměry a tvar prsou, genitálie nebo tetování. Další vlna kritiky skenerů se objevila
v souvislosti s vlivem těchto zařízení na lidské zdraví. Ionizující záření, které tělesné
skenery využívají, může měnit genetickou informaci v buňce a tím působit vážným
způsobem na zdraví člověka.
Kromě USA se tělesné skenery užívají i na letištích v Itálii, Španělsku, Francii, Velké
Británii a Nizozemsku. Například v Amsterdamu si cestující mohou vybrat mezi tímto
zařízením nebo osobní prohlídkou.82
Vyjímka z obecně nastavených principů bezpečnostní kontroly je přiznávána
diplomatům. Odlišný postup při bezpečnostní kontrole diplomatů se uplatňuje k jejich
zavazadlům. Některé státy nepodrobují diplomatická zavazadla ruční kontrole, ale
detekční kontrolou v rentgenových zařízeních zavazadla projít musí. Jiné státy

81 KOVERDYNSKÝ, Bohdan. Bezpečnost civilního letectví: historie, organizace, standardy, postupy.
1.vyd. b.m. Pha, 2007. s . 45
82 Informace dostupné z WWW: <http://Dostupný z WWW: <http://tn.nova.cz/magazin/hitech/kuriozity/letistni-skenery-zacinaji-svlekat-cestujici.html > ;
WWW: /http://www.denikreferendum.cz/clanek/840-invaze-svlekacich-skeneru >
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diplomatická zavazadla nepodrobují ani rentgenové kontrole. Opírají se přitom o čl. 27
odst. 3 Vídeňské úmluvy o diplomatických vztazích z 18. dubna 1961.
Cestujícími, kteří naopak vyžadují zpřísněné postupy, jsou tzv. potenciálně
nepřizpůsobiví cestující, což mohou být osoby ve vazbě, vězni nebo deportované osoby.
Pro bezpečnostní kontrolu a následnou přepravu těchto osob platí zvláštní pravidla. Jako
příklad lze uvést povinnost informovat posádku a velitele letadla o přítomnosti takové
osoby na palubě letadla, o přítomnosti doprovázejících policistů a o jejich umístění
v kabině.83

9.2.2

Vyloučení cestujícího z přepravy
Každé osobě, která odmítne před nástupem do letadla podrobit se bezpečnostní

kontrole, musí být zabráněno ve vstupu do letadla. V souvislosti s touto skutečností,
slouží jako další preventivní opatření leteckého dopravce možnost vyloučit z přepravy
každého cestujícího, který představuje potenciální riziko pro bezpečnost letu. Takovým
cestujícím může být například osoba pod vlivem alkoholických nebo návykových látek,
agresivní cestující, těžce nemocný člověk nebo žena v pozdní fázi těhotenství.84

9.2.3

Ověření spolehlivosti
S cílem zabránit využití zaměstnanců letiště nebo osob, které mají přístup do

vyhrazených prostorů letiště teroristy k překonání bezpečnostních opatření, se provádí
ověření spolehlivosti (background check).85

83 KOVERDYNSKÝ, Bohdan. Bezpečnost civilního letectví: historie, organizace, standardy, postupy.
1.vyd. b.m. Pha, 2007. s . 48
84 KOVERDYNSKÝ, Bohdan. Bezpečnost civilního letectví: historie, organizace, standardy, postupy.
1.vyd. b.m. Pha, 2007. s . 45
85 Ověření spolehlivosti je ,,zaznamenané ověření totožnosti osoby, včetně případné dřívější trestné
činnosti, jako součást posouzení osobní způsobilosti k přístupu bez doprovodu do vyhrazených
bezpečnostních prostorů.“ čerpáno z: NAŘÍZENÍ Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 o
společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení
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Ověřením spolehlivosti se rozumí kontrola totožnosti osoby, její spolehlivosti a
bezúhonnosti jako součást posouzení vhodnosti osoby pro přístup do vyhrazených
bezpečnostních prostor. Při ověřování spolehlivosti by se také měly ověřit následující
skutečnosti: místo trvalého pobytu v posledních pěti letech, údaje o předchozím
zaměstnání, výpis z rejstříku trestů a někdy také zhodnocení osobních vlastností.
Ověřování spolehlivosti by mělo být prováděno minimálně každých pět let.86

9.2.4

Zodolněné dveře kokpitu a bezpečnostní doprovody letadel
Mezi nejdůležitější preventivní opatření na palubách letadel patří zodolněné dveře

kokpitu a nasazení ozbrojených bezpečnostních doprovodů.
V současné době jsou již standardy vyšší odolnosti dveří kokpitu součástí technických
norem pro výrobu a vybavení letadel. V mezinárodním rozměru byly požadavky na
vybavení letadel zodolněnými dveřmi kokpitu zakotveny do technického leteckého
předpisu JAR (Joint Aviation Requirements). Předpis JAR – OPS 1.1255 stanoví, že do
listopadu 2003 musí být všechna letadla určená pro přepravu cestujících s maximální
vzletovou hmotností vyšší než 45,5 tuny nebo s kapacitou sedadel vyšší než 60
vybavena zodolněnými dveřmi kokpitu, které jsou uzamykatelné z každého sedadla
pilota a splňují požadavky JAR 26.260.
Ustanovení JAR 26.260 stanoví, že dveře musí odolat úderům o energii 300 J na
kritické části dveří a tlaku 1116 N na kliku a rukojeť. Rovněž musí být odolné vůči
střelám určité ráže.
V poslední aktualizaci Přílohy 17 k Chicagské úmluvě se podařilo prosadit
několik základních pravidel pro provádění bezpečnostních doprovodů letadel. Držení
zbraní na palubě letadla, i pokud jde o držení zbraní bezpečnostními doprovodci,
vyžaduje zvláštní oprávnění v souladu s právní úpravou dotčených států, tzn. jak státu,
který doprovodce vysílá, tak státu, do kterého doprovodci směřují. Doprovodci mohou

(ES) č. 2320/2002. Štrasburk, 2008.
86 KOVERDYNSKÝ, Bohdan. Bezpečnost civilního letectví: historie, organizace, standardy, postupy.
1.vyd. b.m. Pha, 2007. s . 48
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být na určitý let do zahraničí nasazeni pouze se souhlasem přijímajicího státu.
Doprovodci musejí být zaměstnanci státu, musejí být zvlášť vybíráni a cvičeni a
nasazováni v souladu s hodnocením rizik ze strany příslušného úřadu daného státu.
Nasazení doprovodců musí být koordinováno mezi dotčenými státy a také utajováno.
Každý členský stát je dále povinen zajistit, aby byl kapitán letadla informován o počtu
nasazených doprovodců a o jejich umístění na palubě letadla.87

10

Mezinárodní organizace pro civilní letectví (International Civil
Aviation Organisation - ICAO)
Mezinárodní organizace pro civilní letectví je odborná organizace přidružená k88

Organizaci spojených národů, jež vznikla v roce 1947. K vytvoření ICAO došlo na
základě ustanovení Úmluvy o mezinárodním civilním letectví z roku 1944. Jejím sídlem
je kanadský Montreal a má 185 členů, je tedy možné říci, že z pohledu mezinárodního
práva je organizací univerzální.
Předmět činnosti ICAO vymezuje článek 44 a následující Chicagské úmluvy:
,,Cílem a předmětem organizace jest rozvíjeti zásady a techniku mezinárodního létání a
podporovati plánování a rozvoj mezinárodní letecké dopravy.“

10.1.1 Řídící orgány
ICAO je spravována nezávislým orgánem označovaným jako Shromáždění a
stálým exekutivním orgánem, který se označuje jako Rada. Shromáždění se schází

87 KOVERDYNSKÝ, Bohdan. Bezpečnost civilního letectví: historie, organizace, standardy, postupy.
1.vyd. b.m. Pha, 2007. s . 51-52
88 ,,Různé odborné organizace, které byly zřízeny mezivládními dohodami a mají na základě
svých ústav rozsáhlé mezinárodní úkoly v oboru hospodářském, kulturním, sociálním, výchovném
zdravotnickém a v oborech příbuzných...“ Charta Organizace spojených národů. čl. 57 odst. 1,2, San
Francisco.

1945.

dostupná

na:

Dostupný z WWW: <http://http://www.osn.cz/dokumenty-

osn/soubory/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf >
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jednou za tři roky a svolává ho Rada. Ta je odpovědná Shromáždění a na činnosti Rady
se podílí vždy zástupci 33 zemí, kteří jsou voleni Shromážděním. Mezi nejdůležitější
povinné funkce Rady89 patří tvorba standardů a doporučení90, neboli doplňků
Chicagské úmluvy. Připojují se jako přílohy - annexy (z anglického „annex“) k Úmluvě.
Dnes jich je celkem osmnáct.
Letecká komise pak zejména uvažuje o změnách příloh Úmluvy a doporučuje jejich
přijetí. Sekretariát v čele s Generálním sekretářem je stálým administrativním orgánem.
Organizace má i další orgány se specificky stanovenou působností.
Dnes je ICAO světovou jedničkou v rozvoji politiky bezpečnosti civilního
letectví, ve tvorbě bezpečnostních opatření na mezinárodní úrovni a jejím klíčovým
cílem je zvýšení bezpečnosti civilního letectví v celosvětovém měřítku.
Primární aktivitou Mezinárodní organizace pro civilní letectví je ,podle Přílohy 17 –
Bezpečnost a Přílohy 9 – Zjednodušení formalit, přijímání nových a novelizace
stávajících standardů a doporučených postupů v oblasti bezpečnosti a usnadnění
mezinárodní letecké dopravy. Úloha Organizace tedy spočívá v průběžném zavádění
mezinárodních standardů pro civilní letectví a v nápomoci svým členským státům při
jejich implementaci.

10.1.2 Působnost
Působnost organizace ICAO na poli bezpečnosti civilního letectví se dnes
uskutečňuje ve třech souvisejících oblastech:
1. politika bezpečnosti,
2. audity zaměřené na schopnost členských států dohlížet na plnění požadavků
kladených na bezpečnost civilního letectví,

89 Úmluva o mezinárodním civilním letectví, z roku 1944. In Sbírka zákonů pod č. 146/1947 Sb. Hl. IX
čl. 54 písm. l) Povinná působnost Rady :,,schvalovati v souhlase s ustanoveními hlavy VI této Úmluvy
mezinárodní normy a doporučované předpisy, označovati je z důvodů vhodnosti jako přílohy k této
Úmluvě a oznamovati všem smluvním státům, co bylo zařízeno“
90 pojem standard a doporučení byly vysvětleny výše. Dtto pozn. č. 63, 64
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3. pomoc některým státům účinně napravit jejich vážné nedostatky v oblasti
bezpečnosti, na které uporoznil audit

10.1.3 Politika bezpečnosti
Mluvíme-li o politice bezpečnosti letectví sehrává zde klíčovou roli Panel
odborníků pro ochranu letectví před protiprávními činy.
Panel dnes čítá 27 členů jmenovaných členskými státy a 5 pozorovatelů z odvětví
letectva. Společně se Sekretariátem ICAO, Panel aktivně vyvíjí bezpečnostní politiku,
reaguje na nové hrozby a také vytváří nové strategie, které by preventivně zabránily
dalším protiprávním činům do budoucna. Od svého vzniku se Panel sešel jeden a
dvacetkrát, naposledy 22. - 26. března 2010.91
Mezi další odborné orgány, hrající pilotní roli na poli bezpečnosti, patří například
Skupina specialistů (Group of specialists) pro odhalování výbušnin. Tito specialisté mají
za úkol udržovat v aktuálním stavu Technickou přílohu k Úmluvě o značkování
plastických trhavin pro účely detekce.
Činnost organizace vychází ze strategie posilování bezpečnosti civilního letectví.
Součástí této strategie je i Universální program bezpečnostních auditů - Universal
Security Audit Programme (USAP), který má napomoci členským státům nalézt
nedostatky při provádění standardů v oblasti ochrany civilního letectví před
protiprávními činy. Provádění programu započalo prvním bezpečnostním auditem v
listopadu 2000. Druhý cyklus bezpečnostních auditů začal v lednu 2008 a jeho ukončení
se očekává v roce 2013. V rámci tohoto program jsou členské státy ICAO povinny
provádět pravidelné audity. Tímto způsobem je hodnocena schopnost států provádět
dozor nad správnou implementací a realizací bezpečnostních opatření.
Organizace vytvořila prostřednictvím Programu strojově čitelných cestovních
dokladů - Machine Readable Travel Document Programme (MRTD) celosvětový
standard strojově čitelných pasů. Do 1.dubna 2010 vydalo v souladu s normou ICAO

91 KYRIAKOPOULOS, Georges D. La sécurité de l'aviation civile en droit international public.
Lausanne, 1999. s. 106-120. diplomová práce. Université de Lausanne.
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přes 170 států strojově čitelné pasy.
Zastřešujícím cílem Organizace ICAO je globální posílení bezpečnosti přijetím
jednotných bezpečnostních opatření po celém světě.
Oddělení Politiky bezpečnosti ICAO také podporuje spolupráci v oblasti bezpečnosti s
dalšími organizacemi přidruženými k OSN a jinými mezinárodními organizacemi.
Mezi tyto řadíme například Výbor OSN pro boj proti terorismu, Světovou
zdravotnickou organizaci, Mezinárodní agenturu pro atomovou energii, Mezinárodní
sdružení leteckých dopravců a Mezinárodní rady letišť.92

92 Čerpáno z WWW: <http://http://www.icao.int/ >
ICAO journal . Montreal: International civil aviation organisation 1990-sv. R.2010 Roč.65 Č.6 +
Regional report. ISSN 1014-8876. Dostupný na WWW:
<http://sfx.jib.cz/sfxlcl3?url_ver=Z39.882004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF8&rfr_id=info:sid/sfxit.com:opac_856&url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&sfx.ignore_date_thresh
old=1&rft.object_id=>
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11 Závěr
Letecká doprava se během 60. a 70. let 20. století stala oblíbeným terčem
protiprávních útoků. Vzhledem k závažnosti následků činů páchaných v civilní letecké
dopravě a jejich mezinárodnímu charakteru se jejich potlačení stalo středem zájmu
Organizace spojených národů, zejména Mezinárodní organizace pro civilní letectví –
ICAO. Byly vypracovány a přijaty tři mezinárodní represivní úmluvy, spadající do
obecného rámce boje proti terorismu: Tokijská v roce 1963, Haagská v roce 1970 a
Montrealská úmluva v roce 1971.
Tokijská úmluva, ačkoli odhaluje povahu protiprávních činů proti civilnímu
letectví, nekvalifikuje je jako činy trestné. Ukázalo se, že Tokijská úmluva není
univerzálním dokumentem, který by zavazoval státy, jež jí ratifikovaly, k bližší
spolupráci v boji proti leteckému terorismu. V Haagské a Montrealské úmluvě již byly
stanoveny konkrétní skupiny protiprávních činů v letecké dopravě i pravidla spolupráce
mezi smluvními státy. Montrealská úmluva vymezuje klíčový pojem protiprávního činu
ohrožujícího bezpečnost civilního letectví. Obě úmluvy se pak snaží minimalizovat
šance, že pachatel protiprávního činu zůstane nepotrestán, zakotvením zásady aut
dedere aut judicare. Ke kritice tohoto principu však došlo v souvislosti s řešením
případu letecké katastrofy Lockerbie, která se odehrála v roce 1988. Slabinou obou
úmluv je, že není stanoveno, co se stane v případě, když příslušný stát pachatele
protiprávního činu ani nesoudí, ani nevydá.
Ani jedna z uvedených represivních úmluv dostatečným způsobem nezabezpečuje
potrestání pachatelů protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, i
když jsou nepopiratelně významným pramenem mezinárodního práva v boji proti
leteckému terorismu.
Od roku 1988, kdy byl přijat Protokol o boji s protiprávními činy na letištích doplňující
Montrealskou úmluvu, již žádná mezinárodní úmluva specializovaná na boj proti
terorismu v letectví nevznikla. Dnešním trendem mnoha mezinárodních organizací je
snaha o tvorbu univerzálních smluv postihujících otázky terorismu komplexně, což je
díky neexistenci jednotné definice terorismu velice obtížné.
59

Pro ochranu bezpečnosti letecké dopravy je bezesporu důležitý funkční systém
prevence před protiprávními činy. Cílem mezinárodního preventivního systému v
letecké dopravě je zabránit tomu, aby k jakémukoli protiprávnímu činu proti civilním
letadlům, leteckým zařízením či osobám zde se nacházejícím vůbec došlo. Mezinárodní
organizace působící na poli civilního letectví za tímto účelem vytvářejí preventivní
bezpečnostní normy a usilují o jejich jednotnou aplikaci. Mezi nejdůležitější
mezinárodní dokumenty tohoto charakteru patří Příloha 17 k Úmluvě o mezinárodním
civilním letectví z roku 1944 nebo v rámci Evropské unie například nařízení č.
300/2008 Evropského parlamentu a Rady.
Jelikož jsem po dobu dvou let pracovala jako stewardka u letecké společnosti
České aerolinie, s preventivními opatřeními proti protiprávním činům jsem se setkávala
denně na palubách letadel a jejich funkci hodnotím jako nepostradatelnou. Mezinárodní
systém prevence velkou měrou přispívá k bezpečné letecké dopravě a proto je nezbytné
tento systém neustále zdokonalovat, i když se mohou nově zaváděná bezpečnostní
opatření, například tělní skenery, o kterých se zmiňuji ve své práci, zdát pro mnohé
přemrštěná či v rozporu s lidskými právy a svobodami.
V boji proti teroristickým činům, jež jsou nejobávanější formou nezákonných činů
ohrožujících letectví, by bylo žádoucí propojit bezpečnostní orgány všech zemí světa,
zdokonalit spolupráci mezi státy při výměně informací a vytvořit mezinárodně účinné
dohody pro odhalení inkriminovaných toků peněz a zbavit tak teroristy jejich finančních
zdrojů. Teroristé jsou mnohdy finančně podporováni i vládami některých států, a tak se
zdá jejich odříznutí od financí téměř nemožné.
Stejně jako systém mnohostranných represivních úmluv, ani preventivní
bezpečnostní opatření v letecké dopravě nejsou dokonalá. Například poněkud
kontraproduktivní se může zdát bezpečnostní standard obsažený jak v Annexu 17, tak v
nařízení č. 300/2008, jehož účelem je zabránit vnesení nebezpečných předmětů, které by
mohly sloužit jako zbraň, na palubu letadla. A to vzhledem k tomu, že jako cestujícímu
je vám na palubě letadla servírováno jídlo spolu s kovovým příborem, včetně dokonale
ostrého nože.
Ať už je činem ohrožujícím bezpečnost civilního letectví jednání agresivního
60

cestujícího či čin teroristický, vždy jsou ve hře stovky lidských životů a následky
mohou být fatální. Jisté je, že vytvoření dokonalého systému ochrany bezpečnosti
letectví není možné. Už jen z toho důvodu, že systémy ochrany jsou zdokonalovány a
posteriori, v návaznosti na nové metody, které při spáchání protiprávního činu pachatelé
použili.
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International protection of civil aviation safety
(in particular against acts endangering the safety of aviation)
Summary
This study deals with the international civil aviation safety purely in the sense of
,,security“ which means protection against acts of unlawful interference against
civil aviation. I have chosen this topic because as being a former stewardess I am deeply
interested in the civil aviation and its security.
The thesis is composed of ten chapters.
Chapter two is introductory and defines basic notions as aircraft piracy or aviation
terrorism. I also mentioned main principles of the Civil Aviation Law concerning safety
area. The goal of this chapter is to introduce historical origins of acts of the unlawful
interference.
Chapter three characterises main forms of acts of unlawful interference against
civil aviation as they were regarded in the past as well as in nowadays.
Chapter four is concerned with legal sources of the International Aviation Law. This
chapter is subdivided into three parts. Part one describes legal sources in general, part
two focuses on the Convention on International Civil Aviation also called Chicago
convention and part three discusses the reglementation of the International Civil
Aviation Organization.
Chapter

five

called

the

International

community's

efforts to

suppress unlawful acts against the civil aviation is composed of two parts. Part one
describes origins of the international repressive system and the second part of this
chapter provides interpretation of the most important international antiterrorism
conventions, especially their provisions concerning the conditions of application, the
extent of application and the exercise of juridiction. These conventions are the Tokyo
Convention from 1963, the Hague Convention from 1970 and the Montreal Convention
from 1971.
Chapter six focuses on the exercise of juridiction and extradition under the above –
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mentioned treaties. I am highlighting in this chapter the insufficiencies of these
international conventions, especially by means of the Lockerbie case, which is also
deeply analysed.
The classification of unlawful acts against the civil aviation based on the responsibility
for such acts is the object of the chapter seven. These unlawful acts are imputable to the
State in the case it supports in any ways terrorists attacks. I focused on the description
of the terrorist attack of the 11th September of 2001 in the USA.
Chapter eight is the overview of safety standards and recommendations which have
been made by international organizations. This chapter is subdivided into four parts and
each of them deals with the most important documents containing these standards and
recommendations, namely Annex 17 – Security to the Convention on International Civil
Aviation, Document 30 – Security, Regulation n. 300/2008 of the European Parliament
and the European Council and the Regulation of the European Commission n.
1546/2006.
Chapter nine is talking about the preventive system of the aviation and contains two
parts. First part speaks about its general principles and second part is dealing with the
particular preventive security measures such as security check of passengers and
luggage, elimination of passenger transport, hardened cockpit doors or air marshals on
the boards of the aircrafts.
The last chapter presents the most important international organization operating in the
area of the civil aviation - the International Civil Aviation Organization, ICAO.
The aim of my thesis is to study in detail forms and characters of the acts of unlawful
interference in the civil aviation, international repressive and preventive system of the
security in the civil aviation, to highlight gaps and difficulties of both systems and to
assess the efforts of the International Community to protect civil aviation against
unlawful acts.
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