Shrnutí

Cílem této práce je prozkoumat právní režim panující v Antarktidě, se zaměřením na
mezinárodní instrumenty chránící její životního prostředí a pozici České republiky. Práce je
rozdělena do čtyř základních částí. V první části se zabývám stručným exkurzem do historie a
přírodních podmínek panujících v Antarktidě. Ve druhé části se zaměřuji na samostatný
právní režim, zvaný Antarktický smluvní systém (ATS), sestávající se ze Smlouvy o
Antarktidě, Úmluvy o zachování antarktických tuleňů, Úmluvy o zachování antarktických
mořských živých zdrojů, Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě
(Madridský Protokol) a dalších instrumentů, přijímaných na jejich základě. Jednotlivé
kapitoly této části jsem věnovala problematice uzavření Smlouvy o Antarktidě, samotné
Smlouvě a dále úpravě řešení sporů, mezinárodní odpovědnosti a výkonu kontroly obsažené
v mezinárodních dokumentech tvořících ATS. V samostatné kapitole se pak zabývám
institucionální strukturou tohoto systému.
Těžiště mé práce pak leží v úpravě ochrany životního prostředí Antarktidy, tedy části
třetí a čtvrté. Ve třetí části se soustředím na ochranu antarktického ekosystému, poskytovanou
ji na mezinárodní úrovni, a to jak částečnou, Úmluvou o zachování antarktických tuleňů a
Úmluvou o zachování antarktických mořských živých zdrojů, tak komplexní, garantovanou
Madridským Protokolem. Pro úplnost uvádím i Úmluvu o regulaci činností týkajících se
antarktických nerostných zdrojů, která ovšem nikdy nevstoupila v platnost. Madridskému
Protokolu jsem v této části věnovala samostatnou kapitolu, v jednotlivých podkapitolách pak
rozebírám úpravu jeho samotného, tak i jeho jednotlivých příloh, včetně nejnovější Přílohy
VI, zabývající se odpovědností za ekologické havárie v Oblasti, která stále ještě není
v platnosti. Do této části jsem zařadila i problematiku turismu do Antarktidy, který
v posledních letech roste. Čtvrtá část se věnuje české vnitrostátní právní úpravě Antarktidy,
tvořené zákonem č. 276/2003 Sb. o Antarktidě a vyhláškou k němu, které provádí a
implementují závazky ze Smlouvy o Antarktidě a Madridského Protokolu do českého práva.
V poslední kapitole se zaměřuji na českou antarktickou stanici Johanna Gregora Mendela.

