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Úvod
Proč právě Antarktida? Tuto otázku jsem slýchala od každého ihned po té, co
jsem zmínila téma své diplomové práce. Moje odpověď vždy byla následující.
Antarktida je fascinující a velmi odlišný kontinent od všeho, co známe nejen my,
Středoevropané, ale i zbytek světa. Je jedinečná. Její specifika můžeme spatřovat nejen
s ohledem k rostlinám a živočichům, obývajícím tuto oblast a potažmo k celému svému
životnímu prostředí, ale i s ohledem na právní režim ji upravující. Životní prostředí
Antarktidy tvoří velmi křehký ekosystém s druhy rostlin a živočichů, které jinde ve
volné přírodě nenalezneme – většina z nás si při zmínce o Antarktidě vzpomene na
tučňáky a tuleně. A právě jeho ochrana, zejména prostřednictvím stanovení právního
rámce, je důležitá, pokud chceme, aby se divy Antarktidy zachovaly v nám známé
podobě i budoucím generacím. Jak jsem již zmínila, unikátní je tato oblast i v jiném
hledisku. Antarktida podléhá systému mezinárodních instrumentů – zvaných
Antarktický smluvní systém (angl. Antarctic Treaty System – ATS) – který se kromě její
ochrany soustřeďuje i na její správu a to již přes padesát let.
Svou diplomovou práci jsem rozčlenila do čtyř základních částí. První z nich
jsem věnovala krátkému seznámení s Antarktidou, jejími přírodními podmínkami a
krátkému průzkumu do historie v podobě prvních objevitelů a dobytí jižního pólu.
V druhé části se zabývám popisem a vývojem Antarktického smluvního
systému, zejména s ohledem na úpravu jurisdikce, řešení sporů, mezinárodní
odpovědnosti a provádění kontroly. Tento systém se sestává ze Smlouvy o Antarktidě,
přijaté v roce 1959 a Úmluvě o zachování antarktických tuleňů, Úmluvě o zachování
antarktických mořských živých zdrojů a Protokolu o ochraně životního prostředí
Antarktidy ke Smlouvě o Antarktidě, přijatých později. Součástí systému jsou i další
instrumenty, přijímané na každoročních schůzkách smluvních stran.
Další, třetí část se soustřeďuje na úpravu ochrany životního prostředí, obsaženou
v několika mezinárodních smlouvách ze systému ATS. Samostatnou kapitolu jsem
věnovala Madridskému Protokolu, který je zatím jedinou právní normou upravující
ochranu antarktického ekosystému jako celku. Dále jsem do této části zařadila i
problematiku turismu, jelikož dnes, pokud máte náležitý kapitál, není problém vydat se
„na dovolenou“ do Antarktidy a dle mého názoru by turismus mohl potencionálně
představovat nemalou hrozbu pro ekosystém Oblasti.
1

V poslední části se zaměřuji na českou úpravu, tvořenou zákonem č. 276/2003
Sb. o Antarktidě, a českou vědeckou stanici v Antarktidě. Obě tyto složky jsou
důležitým krokem pro to, aby Česká republika získala konzultativní status v rámci
Konzultativních schůzek Smlouvy o Antarktidě.
Cílem mé práce je provést shrnutí zásadní mezinárodní a české právní úpravy
vztahující se k Antarktidě. Při vypracování jsem vycházela především ze studia
mezinárodních smluv a dalších právních dokumentů v originálním znění, postupovala
jsem zejména analytickou metodou. Poznámky pod čarou jsem využila nejen jako
odkazy na citace, ale i k vysvětlení některých pojmů a uvedení dalších relevantních
skutečností.
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I. Základní informace o Antarktidě
Antarktida1, země ledu, je pátý největší kontinent planety Země. Rozkládá se
kolem severního pólu na téměř 14 mil km2 pevniny, přilehlých ostrovů a ledovcových
šelfů. Pro srovnání - Česká republika se svými necelými 79 000 km2 je asi 175 krát
menší. Asi 98% povrchu je pokryto soustavnou vrstvou ledu, místy širokou až 4 500 m.
Povrch tvoří hornatina, nad ledovec ale ční málokde. Antarktický kontinent rozděluje na
dvě nestejně velké části, Malou a Velkou Antarktidu, Trans-antarktické pohoří, které se
táhne přes celý kontinent.
Podnebí Antarktidy je velmi nehostinné a vyznačuje se extrémními mrazy.
Průměrná roční teplota je na pobřeží kolem -10º C a ve vnitrozemí kolem -60º C. Zatím
nejnižší teplota byla naměřena v červenci 1983 na ruské antarktické stanici Vostok, kdy
rtuť teploměru klesla až na -89,2º C.2 Právě tyto podmínky mají velký vliv na výskyt a
rozmanitost živočichů a rostlin. Prakticky jediné rostliny, které v nepříznivých
podmínkách antarktických mrazů dokáží přežít, jsou mechy, lišejníky a řasy, vyskytující
se v oblastech nepokrytých ledem. V Antarktidě nenajdeme žádné suchozemské savce
ani dravce, život je soustředěn do moře a na pobřeží, kde se vyskytuje přes 40 druhů
ptáků, mezi nimi buřňáci, albatrosi, jihopolární racci chaluhy, kormoráni a samozřejmě
tučňáci.3 „Z třídy ryb je v antarktických vodách nejpočetněji zastoupena čeleď
Chaenichthidae z řádu Perciformes (pozn. ostnoploutví), která je unikátní tím, že v krvi
těchto ryb není přítomen hemoglobin“4, je tedy bezbarvá. Oblast Antarktidy obývá i
několik druhů ploutvonožců – tuleň Rossův, Weddelův, krabožravý, leopardí a rypouš
sloní. Nejen jejich zdrojem potravy je především krill – drobní mořští korýši.
Podle pověsti to byli Maoři, kdo objevil Jižní ledový oceán. „Jižní kontinent
zůstával jednou z posledních hádanek na mapě světa. Poprvé o jeho existenci mluvil již
1

Pojem „Antarktida“ se používá pro pojmenování kontinentu i jako název pro oblast Smlouvy o

Antarktidě, tedy na jih od 60. rovnoběžky jižní šířky.
2

STÜRMEROVÁ, K. Arktida a Antarktida – Život ve věčném ledu. Z německého originálu přeložil

RNDr. Leo Sigmund. Praha: Euromedia Group, k. s. – Knižní klub, 2007, str. 33.
3

GARDNER, P., SCOTT, A., ROHAN, M S., SHACKLETON, A. Encyklopedie – Zeměpis světa.

Z anglického originálu přeložila Marta Bušková a kolektiv autorů. Praha: Columbus, 1999, str. 497.
4

ADÁMEK, H. Flora a fauna Antarktidy – co zde roste, plave, či létá [online]. Dostupné z:

http://www.national-geographic.cz/detail/flora-a-fauna-antarktidy-%E2%80%93-co-zde-roste-plave-cileta-4022/ (citováno 7. 4. 2011).
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řecký geograf Strabón († asi 25 n. l.), který se domníval, že masivní pevniny na severní
polokouli musí mít svůj jižní protějšek.“5 Až slavný britský kapitán a mořeplavec James
Cook se v druhé polovině 18. století prokazatelně jako první Evropan doplavil za jižní
polární kruh6, kontinentu se mu ale dosáhnout nepodařilo. „To se zdařilo až 28. ledna
1820 dvojici ruských kapitánů, Fadději Belingshausenovi […] na lodi Vostok a
Michailu Lazarevovi s lodí Myrnyj.“7 Zájem o antarktický kontinent, zejména o jeho
podrobné prozkoumání a zmapování i ve 20. století nadále rostl. Postupně byl dobyt
jižní magnetický pól i sám jižní pól. O prvenství při jeho dosažení se vedl krutý boj.
V roce 1911 se na cestu vydalo několik výprav, nejznámější z nich je ta pod vedením
norského průzkumníka Roalda Amundsena, která závod dne 14. prosince 1911 vyhrála
zasazením norské vlajky na místo jižního pólu. Další notoricky známou expedicí je ta
pod velením britského badatele Roberta Falcona Scotta, snad kvůli jejímu tragickému
konci. Nejenže je norský soupeř předstihl na jižním pólu o pouhý měsíc, většina
posádky urputný boj s mrazy a nedostatkem potravy nepřežila, včetně jejího velitele,
který zahynul při zpáteční cestě k lodi ve sněhové bouři vyčerpáním. Antarktida nestála
mimo ani při technickém pokroku zbytku světa, již v roce 1929 byl jižní pól poprvé
přeletěn letadlem.8

5

MARTÍNEK, J. Komu patří Antarktida? In Geografické rozhledy, č. 2, 2005 – 2006 [online]. Dostupné

z: http://www.prirodniskola.cz/media/files/komu_patri_antarktida.pdf, str. 4 (citováno 8. 4. 2011).
6

Jižní polární kruh je rovnoběžka na 66º33´j. š., kde v období zimního slunovratu Slunce za 24 hodin

nezapadne a v období letního slunovratu nevyjde nad obzor, viz KOL. AUTORŮ Všeobecná
encyklopedie – 6. svazek 1. vydání. Praha: Diderot, 1999, str. 177.
7

MARTÍNEK, J., op. cit., str. 4 (citováno 8. 4. 2011).

8

GARDNER, P., SCOTT, A., ROHAN, M S., SHACKLETON, A., op. cit., str. 497.
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II. Antarktický smluvní systém
1. Okolnosti uzavření Smlouvy o Antarktidě
1.1 První územní nároky
O jednotlivé části Antarktidy začaly země projevovat svůj mocenský zájem
v první polovině 20. století, kdy své nároky postupně vzneslo sedm států. V letech 1908
a 1917 to byla jako první formou královských dekretů Velká Británie. Část
nárokovaného území později předala svým dominiím – v roce 1923 Novému Zélandu9 a
v roce 1933 Austrálii10. Jako druhá uplatnila nárok na část antarktické pevniny a
přilehlé ostrovy Francie prezidentskými dekrety z let 1927 a 1938. O své nároky se roku
1939 přihlásilo i Norsko, formou královského prohlášení. Stejného roku vyhlásilo část
antarktického území za své i Německo, o své nároky však přišlo v důsledku 2. světové
války. Chile své nároky uplatnilo vládními dekrety z roku 1940, Argentina roku 1940 a
1946, taktéž v podobě dekretů.
Právní tituly, na základě kterých jednotlivé země vznesly své územní nároky
vůči antarktické pevnině a přilehlým ostrovům, se lišily. Blízké státy (Argentina a
Chile) svá práva zakládaly na blízkosti k území Antarktidy, státy vzdálenější potom na
prvotním objevu a následné efektivní okupaci.
„Územní nároky byly vzneseny celkem ke čtyřem pětinám Antarktidy, ke zbylé
jedné pětině nevnesl nárok žádný stát (tzv. nenárokový sektor).“11
1.2 Mezinárodní geofyzikální rok a Washingtonská konference
Ačkoli nároky k území Antarktidy byly vznášeny již od začátku 20. století, větší
zájem se na ni začal soustřeďovat až s koncem 2. světové války především díky
rozrůstajícímu se počtu expedic soustředících se zejména na geologický a biologický

9

Jedná se o území mezi 160 º v. d. a 150º z. d.

10

Australský sektor tvoří území mezi 45 º a 160 ºv. d., s výjimkou francouzského území mezi 136 º a 142

º v. d.
11

VÍCHA, O. Antarktické právo – Mezinárodněprávní a vnitrostátní aspekty ochrany životního prostředí

Antarktidy. In České právo životního prostředí, č. 3, 2003 [online]. Dostupné z:
http://www.cspzp.com/dokumenty/casopis/cislo_09.pdf, str. 14 (citováno 10. 4. 2011).
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výzkum. K původním sedmi státům přibyly, z hlediska zájmu o přírodní bohatství
Antarktidy, Spojené státy a Sovětský svaz, ačkoliv ani jeden z těchto států si nečinil
žádné územní nároky.
I přes počáteční růst napětí v oblasti na počátku 50. let, zejména z důvodu
vzájemného překrývání se územních nároků, nakonec převládla nutnost hlubšího
vědeckého výzkumu za mezinárodní spolupráce, v roce 1954 byla vybudována první
stálá výzkumná stanice. Součinnost na mezinárodní úrovni vyvrcholila v roce 1957
vyhlášením Mezinárodního geofyzikálního roku (angl. International Geophysical Year
– IGY) na základě iniciativy Světové meteorologické organizace. Součástí této
mezinárodní akce soustřeďující se na prohloubení informací především z oblasti
přírodních věd se stal i výzkum Antarktidy. Celkem 12 (Argentina, Austrálie, Belgie,
Chile, Jihoafrická unie, Francie, Japonsko, Norsko, Nový Zéland, Spojené státy
americké, Sovětský svaz a Velká Británie) ze zúčastněných 64 států se rozhodlo vyslat
do oblasti Antarktidy vlastní expedice nebo zde zřídit vlastní polární stanice. Vzhledem
k povaze celého programu a možnosti jeho důsledků i v politické a právní oblasti byla
uzavřena gentlemanská dohoda, která tyto oddělila od vědecké činnosti.
I přes existenci dohody však v oblasti přetrvávalo mezinárodní napětí, proto byla
v roce 1958 na podnět Spojených států amerických svolána konference do
Washingtonu. Těchto jednání se zúčastnilo všech 12 výše uvedených států
provádějících v oblasti Antarktidy výzkum. Po jednáních byla 1. prosince 1959
podepsána Smlouva o Antarktidě12 (Antarctic Treaty, dále také jen „Smlouva“),
v platnost vstoupila 23. června 1961. „Ve vztahu ke správě a omezení územních
rozporů, které byly v otázce právního a politického postavení Antarktidy, Smlouva o
Antarktidě byla a stále je, nesporným úspěchem.“13
Dalším výsledkem konference Mezinárodního geofyzikálního roku byl vznik
Vědeckého výboru pro antarktický výzkum (angl. Scientific Commitee on Antarctic
Research – SCAR). Výbor je mezinárodní nevládní organizace, podřazená Mezinárodní
vědecké radě. Jeho hlavním úkolem je „zavádění, podporování, formulování a
12

The Antarctic Treaty, 1959 [online]. Dostupné z:

http://www.ats.aq/documents/keydocs/vol_1/vol1_2_AT_Antarctic_Treaty_e.pdf.

Český

překlad

je

součástí časopisu České právo životního prostředí, č. 3, 2003, str. 218-222 [online]. Dostupné z:
http://www.cspzp.com/dokumenty/casopis/cislo_09.pdf.
13

WATTS, A. International Law and the Antarctic Treaty System. Cambridge: Grotius Publications,

1992, str. 125.
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koordinace programů vědeckého výzkumu v Antarktidě“14 a dále slouží i jako nezávislý
poradce orgánům Antarktického smluvního systému. Členství ve SCARu se dělí do tří
skupin – plnoprávní členové jsou státy s aktivním vědeckým výzkumem v Antarktidě,
momentálně se jedná o 31 států15, unijními členy je dnes 9 výborů Mezinárodní vědecké
rady, které se zabývají problematikou tematicky se vztahující k Antarktidě16 a
přidruženými členy je v současnosti 5 států, které plánují vědecký výzkum v
budoucnosti17. Osoby, které se dlouhodobě věnují významným způsobem vědeckému
výzkumu v Antarktidě, či jsou jinak nápomocny SCARu, mají status čestných členů.

2. Smlouva o Antarktidě
I když by se mohlo zdát, že v případě Smlouvy o Antarktidě jde z
mezinárodního hlediska pouze o smlouvu menší důležitosti upravující pro širokou
veřejnost poměrně nezajímavý kontinent, opak je pravdou. Jedná se o smlouvu, jejíž
význam daleko přesahuje „hranice“ Antarktidy, a to především v politické oblasti, kdy
se v období studené války dokázal Východ se Západem shodnout ve věci řešení
územních sporů, systému kontroly a především demilitarizace. Dále se Smlouva
zabývala otázkami mírové vědecké spolupráce, zákazem jakýchkoliv opatření vojenské
povahy a jaderných pokusů. Z hlediska mezinárodněprávního postavení byla oblast
Antarktidy zařazena mezi tzv. mezinárodní prostory vedle kosmického prostoru a
nebeských těles, volného moře a mořského dna za hranicemi národní jurisdikce.
Mezinárodní prostory lze charakterizovat jako oblasti, pro které platí zákaz uplatňování
výlučné územní suverenity a zákaz přivlastnění ostatními státy. Mezi další znaky
mezinárodních prostorů patří ochrana jejich životního prostředí, racionální využívaní
přírodních zdrojů a zajištění mírové povahy činnosti v těchto oblastech.18

14

viz http://www.scar.org/about/ (citováno 10. 4. 2011).

15

Seznam plnoprávných členů je možné najít na http://www.scar.org/about/officers/permanentdelegates/

(navštíveno 10. 4. 2011).
16

Seznam unijních členů se nachází na http://www.scar.org/about/officers/unionmembers/ (navštíveno

10. 4. 2011).
17

Seznam přidružených členů je možné najít na http://www.scar.org/about/officers/associatemembers/

(navštíveno 10. 4. 2011).
18

VÍCHA, O., op. cit. (1), str. 16 (citováno 10. 4. 2011).
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Smlouva o Antarktidě je součástí tzv. Antarktického smluvního systému (angl.
The Antarctic Treaty System – ATS), ten dále zahrnuje Úmluvu o zachování
antarktických tuleňů (Convention for the Conservation of Antarctic Seals – CCAS,
Londýn, 1972), Úmluvu o zachování antarktických mořských živých zdrojů
(Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources – CCAMLR,
Canberra, 1980) a Protokol o ochraně životního prostředí Antarktidy ke Smlouvě o
Antarktidě (Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty, Madrid,
1991, dále také jako „Madridský Protokol“ či jen „Protokol“). Jako součást ATS byla
zamýšlena i Úmluva o úpravě činnosti týkající se nerostných zdrojů Antarktidy
(Covention on the Regulation of Antarctic Mineral Resource Activities – CRAMRA,
Wellington, 1988), ta ale nikdy nevstoupila v platnost a tudíž ji nelze zahrnovat pod
pojem ATS. Jako první z úmluv však vymezila pojem „Antarktický smluvní systém“
jako „Smlouva o Antarktidě, Úmluva o zachování antarktických tuleňů, Úmluva o
zachování antarktických mořských živých zdrojů a opatření přijatá na základě těchto
instrumentů.“19Vzhledem k jejímu nevstoupení v platnost tak ale legální definice
neexistovala až do začátku 90. let, kdy ATS vymezil jako „Smlouva o Antarktidě,
opatření učiněná podle této smlouvy, její přidružené mezinárodní instrumenty, které
nabyly platnosti a opatření učiněná podle těchto instrumentů“20 Protokol o ochraně
životního prostředí Antarktidy. „Za součást antarktického smluvního systému lze
považovat rovněž výsledky schůzek expertů a rozhodnutí Zvláštních konzultativních
schůzek.“21
„Československo bylo prvním státem na světě, který přistoupil ke Smlouvě po
jejím vstupu v platnost.“22I když se tehdejší vláda rozhodla prozatím neusilovat o
získání konzultativního statusu, s postupem času se na naši účast na rozhodnutích
učiněných ohledně Antarktidy změnil názor. Nově vzniklá Česká republika na sebe
19

Covention on the Regulation of Antarctic Mineral Resource Activities 1988, In Handbook of the

Antarctic

Treaty

System,

čl.

10

odst.

1,

str.

394

[online].

Dostupné

z:

http://www.state.gov/documents/organization/15282.pdf (citováno 10. 4. 2011).
20

Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty, 1991 [online]. Dostupné z:

http://www.ats.aq/documents/keydocs/vol_1/vol1_4_AT_Protocol_on_EP_e.pdf, čl. 1 písm. e) (citováno
10. 4. 2011).
21

VÍCHA, O., op. cit. (1), str. 17. (citováno 10. 4. 2011).

22

SLADKÝ, P. Orgány antarktického smluvního systému a účast ČR na jejich činnosti. In Právník, č. 11,

2006, str. 1318.
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převzala závazky, které pro ni vyplývají ze Smlouvy o Antarktidě a začala se snažit o
udělení konzultativního statusu dle Smlouvy. Prostředkem pro jeho získání se mají stát
aktivity vyvíjené nejen vnitrostátně, mezi něž patří zejména přijetí zákona č. 276/2003
Sb. o Antarktidě, ale i na samotném kontinentu, a to zřízením české vědecké stanice
Johanna Gregora Mendela.
2.1 Teritoriální působnost
Článek VI Smlouvy, který vymezuje její teritoriální působnost, ji neomezuje
pouze na vlastní kontinent, ale rozšiřuje ji na celou oblast jižně od 60. rovnoběžky jižní
šířky, tedy včetně subantarktických ostrovů a plovoucích ledovců, ty mají velice
specifickou povahu. Jsou vytvořeny zmrznutím mořské vody, ve které se dále volně
pohybují, zejména díky mořským proudům a nejsou tedy nijak vázány se zemí, proto
nad nimi státy nemohou vykonávat územní suverenitu. Tento názor je navíc podpořen
faktem, že většina plovoucích ledovců každé léto, když teploty nedosahují tak
extrémních hodnot, roztává.
Dále čl. VI stanoví, že nic, co je ve Smlouvě obsaženo, nepoškozuje a nijak se
nedotýká práv kteréhokoliv státu nebo výkonu těchto práv uznávaných mezinárodním
právem o volném moři v této oblasti, čímž omezuje teritoriální působnost ve vztahu
k volnému moři23. Pro tuto oblast je dále platná a účinná mezinárodněprávní úprava
mořského práva, dnes Úmluva OSN o mořském právu.24
2.2 Zákaz přivlastnění Antarktidy
Zákaz přivlastnění platí obecně pro všechny mezinárodní prostory, tedy pro
volné moře, mořské dno (za hranicemi národní jurisdikce států), kosmický prostor,
23

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, čl. 86 [online]. Dostupné z:

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf (citováno 10. 4. 2011).
Dle tohoto článku Úmluvy UNCLOS mořské vody nespadající do pobřežních, vnitrozemských nebo
souvislých vod.
24

Mezinárodní normy platné pro oblast mořského práva byly ujednány na konferenci v Ženevě v roce

1958, kdy byly přijaty Úmluva o volném moři, Úmluva o pevninské mělčině, Úmluva o ochraně
biologického bohatství volného moře a Úmluva o pobřežních vodách a pásmu souvislém. Vzhledem
k nedokonalosti této úpravy (např. nedořešení otázek hospodářského využití ekonomické zóny a
mořského dna), byla v roce 1973 svolána 3. konference OSN o mořském právu, na které došlo k podpisu
Úmluvy OSN o mořském právu (UNCLOS; přijata 1982, platná od 16. listopadu 1994).
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Měsíc a jiná nebeská tělesa a Antarktidu. V jejím případě je ale toto, dnes se dá říci, že
už obyčejové pravidlo mezinárodního práva, upraveno specifičtěji, než v případě
ostatních mezinárodních prostorů. Obecně se za zákaz přivlastnění považuje zejména
nemožnost uplatňování suverenity určitým státem.
V případě Antarktidy, jak již bylo řečeno, je otázka suverenity upravena
Smlouvou o Antarktidě jinak. Nároky, které byly vzneseny na různé části jejího území,
byly s platností Smlouvy pouze „zmrazeny“, a to po dobu její platnosti. Smlouvou je to
vyjádřeno v čl. IV odst. 1. písm. a), jako nemožnost vykládat obsah Smlouvy způsobem,
který by naznačoval, že se kterákoliv ze smluvních stran zřekla svých dříve vyhlášených
nároků na územní svrchovanost v Antarktidě. Tedy nedochází jako v případě ostatních
mezinárodních prostorů k absolutnímu vyloučení uplatnění státní suverenity v oblasti,
ale pouze k jejímu odsunutí po dobu platnosti Smlouvy.
Ne všechny státy, které podle jejich mínění měly před platností Smlouvy územní
nároky v Antarktidě, je však skutečně vznesly (zejména SSSR a USA). Pro to, aby byla
chráněna jejich pozice, bylo do Smlouvy vloženo ustanovení čl. IV odst. 1 písm. b),
které stanoví, že „nic, co je ve Smlouvě obsaženo, nebude vykládáno jako zřeknutí se
kterékoli ze smluvních stran jakéhokoli podkladu pro nároky na územní svrchovanost
v Antarktidě.“
Problém ohledně vzájemného uznání si nároků smluvními i třetími státy
Smlouva vyřešila v čl. IV odst. 1 písm. c), podle kterého nic z obsahu Smlouvy nebude
vykládáno jako poškození pozic kterékoli ze smluvních stran pokud jde o uznání nebo
neuznání jejího práva nebo nároku, případně podkladu pro takovýto nárok kteréhokoli
jiného státu. Tímto chrání postavení států, které buď své nároky vznesly, ale neuznávají
nároky jiných států, anebo nároky nevznesly vůbec.
Úprava otázky suverenity se v případě Antarktidy jeví jako velmi elegantní a
originální a prozatím tento stav „zmrazení“ vznesených nároků funguje dobře. Otázkou
však je, co by se stalo v případě skončení platnosti Smlouvy a tedy uvolnění této
restrikce. Pokud by v budoucnu došlo ke zhroucení celého systému ATS, je zcela
pochopitelné, že by státy zřejmě opět zaujaly svá dřívější stanoviska a ke státům, které
už vznesly nároky na části území Oblasti, by se jistě s tímto požadavkem přidaly i státy
další, zejména s ohledem na velké nerostné bohatství Antarktidy a možnost jeho
komercializace. A toto by jistě vedlo k velkému mezinárodnímu napětí a, v krajním
případě, by mohlo dojít i k válečnému konfliktu. Dle mého, i když nejspíše velmi
10

utopického názoru, by nejlepším řešením bylo, pokud by se státy zřekly svých již dříve
vznesených územních nároků a vznesení dalších nároků jinými státy by do budoucna
nebylo akceptovatelné.
2.3 Jurisdikce
S problematikou státní suverenity úzce souvisí i otázka výkonu jurisdikce.
Jurisdikce znamená právo státu vykonávat státní moc, tedy zákonodárnou, výkonnou a
soudní. Rozeznáváme tři druhy jurisdikce podle toho, na čem je založena. Pokud na
vztahu k území, pak se jedná o tzv. teritoriální jurisdikci, v případě, že se opírá o státní
příslušnost, mluvíme o tzv. personální jurisdikci a jestliže je pro výkon jurisdikce nutná
předchozí registrace v národním rejstříku, je tímto založena tzv. jurisdikce státu vlajky,
případně státu registrace. V případě mezinárodních prostorů, tedy i Antarktidy je však
v důsledku neexistence suverenity jednoho státu vyloučena teritoriální jurisdikce a
v úvahu tak přichází pouze jurisdikce personální a státu vlajky.
Smlouva o Antarktidě pojednává o oblasti jurisdikce v čl. VIII, ten se ovšem
vztahuje pouze na osoby Smlouvou vymezené, tedy pozorovatele jmenované podle čl.
VII Smlouvy, vědecký personál a personál tyto osoby doprovázející, proto mluvíme o
tzv. výlučné osobní jurisdikci. Ta se vztahuje pouze na příslušníky smluvních států,
vykonávající danou činnost a to kdekoliv na území Antarktidy i v případě, že se tyto
osoby nacházejí ve stanici patřící cizímu státu. Tímto se prolamuje pravidlo jurisdikce
státu vlajky, ovšem pouze ve vztahu k těmto třem kategoriím osob určeným čl. VIII.
Výlučná osobní jurisdikce, jak je vysvětleno výše, se nedá použít v případě osob
nepodléhajících výlučné osobní jurisdikci smluvního státu, jehož jsou občany a státních
příslušníků nesmluvního státu. Pak nastupuje jurisdikce státu vlajky, tzn. jurisdikce toho
smluvního státu, na území jehož stanice se nacházejí.
Otázka řešení sporu ve výkonu jurisdikce je Smlouvou řešena pouze částečně
v čl. VIII odst. 2, podle něho mají smluvní státy ve sporu povinnost okamžitých
konzultací, aby se dospělo k přijatelnému řešení. „Při schvalování tohoto odstavce
Smlouvy o Antarktidě učinil SSSR prohlášení, že považoval a považuje všechny své
občany v Antarktidě za podléhající pouze jurisdikci SSSR. Podobné prohlášení učinili
představitelé USA, Japonska a Belgie.“25

25

VÍCHA, O., op. cit. (1), str. 34 - 35
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2.4 Využití Antarktidy pro mírové účely
V době uzavírání Smlouvy o Antarktidě převládala nutnost prohloubit znalosti o
ledovém kontinentu a to zejména prostřednictvím vědy a výzkumu, která převážila
zájmy ostatní. Proto bylo nutné Antarktidu demilitarizovat (lépe řečeno nemilitarizovat)
a její využití zasvětit pouze mírovým účelům, jak je stanoveno již v preambuli
Smlouvy. V historii mezinárodních smluv se jednalo o první užití konceptu využití
výhradně pro mírové účely, který byl inspirací i pro některé smlouvy budoucí.
Těžištěm pro využití Antarktidy výlučně pro mírové účely se stal čl. I Smlouvy,
který

dále

stanovuje

zákaz

jakýchkoliv

opatření

vojenského

charakteru

a

demonstrativně je vyjmenovává. V tomto výčtu je uvedeno budování vojenských
základen, konání vojenských manévrů a pokusy s jakýmikoliv druhy zbraní. Jelikož se
jedná o demonstrativní, tedy příkladný, výčet, je v oblasti Antarktidy zakázána i veškerá
jiná činnost, která by měla povahu vojenské aktivity.
Vzhledem k extrémním podmínkám je ale v určitých situacích nutné využití
vojenské techniky a podobně i pro potřeby výzkumu, proto byl absolutní zákaz
jakékoliv vojenské činnosti v čl. I odst. 1 modifikován odst. 2 téhož článku, který
připouští použití vojenského personálu nebo zařízení pro vědecké výzkumy nebo
jakékoliv jiné mírové účely. Musí se však jednat pouze o pomoc při provádění bádání,
jakákoliv jiná činnost vojenského charakteru by nebyla v souladu se Smlouvou.
Mírové využití Antarktidy, jehož základem je čl. I, je dále doplněno čl.
V Smlouvy a to zákazem jakýchkoliv jaderných výbuchů v Oblasti, jakož i
zneškodňování radioaktivního odpadu. I z tohoto zákazu existuje ale výjimka a to
v případě uzavření budoucí mezinárodní dohody v oblasti využití jaderné energie včetně
jaderných výbuchů a zneškodňování jaderného odpadu za přítomnosti všech smluvních
stran, jejíž představitelé mají právo účastnit se konferencí podle čl. IX. Pokud by
k podpisu takovéto smlouvy došlo, stal by se čl. V obsolentním a dále by se
uplatňovala pravidla ze smlouvy nové. „Tak je zde k uplatnění zejména Smlouva o
zákazu pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, kosmickém prostoru a pod vodou
(1963), jakož i Smlouva o zákazu umisťování jaderných zbraní a jiných zbraní
hromadného ničení na mořském a oceánském dně i v jeho podzemí (1971).“26

26

ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P.: Mezinárodní právo veřejné, Praha: C. H. Beck, 2008, str. 300.
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Aplikací výše uvedených pravidel se Antarktida stala největší demilitarizovanou
oblastí, kterou na Zemi nalezneme. Je zde ale možná přesnější mluvit spíše o
nemilitarizaci, jelikož pojmem demilitarizace se rozumí „zrušení nebo omezení
ozbrojených sil, opevnění nebo jen určitých druhů zbraní na celém nebo dílčím území
státu“27 a v případě Antarktidy nedošlo k její prvotní militarizaci, tudíž se závazek
nevztahoval na restrikci zbraní „z minulosti“, ale do budoucnosti. Ať už to ale nazveme
demilitarizací, nebo nemilitarizací, je bezpochyby dobře, že na Antarktidě panuje tento
stav, díky němuž je Antarktida skutečně „přírodní rezervací zasvěcenou míru a vědě“,
jak ji označil Madridský Protokol ve svém čl. 2.
2.5 Postavení smluvních stran
Specifika Smlouvy o Antarktidě vůči většině ostatních mezinárodních smluv se
projevila i v oblasti postavení smluvních stran. V mezinárodním právu je obvyklé, že
strany navzájem mají rovnoprávnou pozici co do jejich práv a povinností ze smluv
vyplývajících, ne tak v našem případě. Smluvní strany jsou rozděleny do tří skupin, kdy
každá z nich má jiné postavení, zejména v oblasti rozsahu oprávnění.
Do první, nejvlivnější, kategorie spadá dvanáct států. Sedm z nich – Argentina,
Austrálie, Chile, Francie, Norsko, Nový Zéland a Velká Británie – získalo své postavení
v rámci Smlouvy vznesením prvních nároků na části území Antarktidy v průběhu první
poloviny 20. století. Zbylých pět států – Belgie, Jihoafrická republika, Japonsko, USA a
SSSR – územní nároky nevzneslo, mají však právní tituly obdobné, jako státy, jež je
vznesly, proto i ony byly zařazeny do první skupiny. Všech dvanáct státu bylo také
nejčinorodějších v akcích Mezinárodního geofyzikálního roku.
Druhou skupinu tvoří státy, které ke Smlouvě přistoupily později, avšak
„projevují svůj zájem o Antarktidu tím, že tam vyvíjí podstatnou vědeckou a
výzkumnou činnost jako je vybudování vědecké stanice nebo vyslání vědecké
expedice.“(čl. IX odst. 2).
Obě dvě skupiny států mají postavení stran s konzultativním statusem, neboli
tzv. konzultativních stran.28 Z tohoto jim vyplývá řada oprávnění, které státy ve třetí

27

KRAUS, J., PETRÁČKOVÁ, V. Akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 1997, str. 151.

28

Mezi strany s konzultativním statusem nyní patří Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Bulharsko,

Čína, Ekvádor, Finsko, Francie, Chile, Indie, Itálie, Japonsko, JAR, Korejská republika, Nizozemí,
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kategorii (bez konzultativního statusu) nemají. Mezi ně patří možnost jmenovat
pozorovatele, zejména k provádění inspekcí (čl. VII odst. 1 Smlouvy o Antarktidě), a
především právo účastnit se Konzultativních schůzek Smlouvy o Antarktidě
s oprávněním přijímat dokumenty zde vytvořené (opatření, rozhodnutí, rezoluce). Dále
podle čl. XII odst. 1 je ke změně Smlouvy nutný souhlas pouze všech států
s konzultativním statusem.
Ostatní smluvní státy, čili třetí kategorie smluvních stran, tvoří státy přistoupivší
ke smlouvě, ovšem nevyvíjející v oblasti Antarktidy žádanou podstatnou vědeckou
činnost. To se odráží i v jejich postavení, jako státy bez konzultativního statusu.29 Účast
na Konzultativních schůzkách Smlouvy o Antarktidě je možná i pro tyto státy, ovšem
pouze s poradním hlasem. Samotné rozhodování nemohou nijak ovlivnit, jelikož nemají
právo podílet se na hlasování.
Jak bylo řečeno výše, k tomu, aby se smluvní stát „povýšil“ z kategorie třetí do
kategorie druhé je Smlouvou stanoveno kritérium „podstatné vědecké a výzkumné
činnosti“. To, zda stát této podmínce vyhověl, je zcela na posouzení stran, které
konzultativní status už mají, což bývá často kritizováno. Čl. 22 odst. 4 Madridského
protokolu dále omezuje přidělení konzultativního statusu předpokladem ratifikace,
přijmutí, schválení nebo přistoupení k Protokolu.
V souvislosti s tímto je třeba podotknout, že Česká republika dlouhodobě usiluje
o získání konzultativního statusu. Svědčí o tom přijetí vnitrostátní právní úpravy
k ochraně životního prostředí Antarktidy v podobě zákona č. 276/2003 Sb., o
Antarktidě, ale i vybudování vlastní vědecké stanice Johanna Gregora Mendela
v Antarktidě.30
Dle mého názoru je systém rozdělení smluvních států na ty s a bez
konzultativního statusu dobrý, zejména s ohledem na to, že státy svůj statut získali
Norsko, Nový Zéland, Peru, Polsko, Rusko, SRN, Španělsko, Švédsko, USA, Ukrajina, Uruguay a Velká
Británie. Zdroj: http://www.ats.aq/devAS/ats_parties.aspx?lang=e (citováno 11. 4. 2011).
29

Státy bez konzultativního status v současnosti jsou Bělorusko, Česká republika, Dánsko, Estonsko,

Guatemala, Kanada, KLDR, Kolumbie, Kuba, Maďarsko, Monako, Papua – Nová Guinea, Portugalsko,
Rakousko, Rumunsko, řecko, Slovensko, Švýcarsko, Turecko, Venezuela. Podrobnosti ohledně statusu
každého státu včetně roku přistoupení ke Smlouvě o Antarktidě, Madridskému protokolu, CCAS a
CCAMLR na http://www.ats.aq/devAS/ats_parties.aspx?lang=e (citováno 11. 4. 2011).
30

k problematice české vědecké stanice Johanna Gregora Mendela více v části IV. Česká Republika a

Antarktida.
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prostřednictvím projeveného zájmu o Antarktidu, a to především ve vědecké a
výzkumné oblasti. Problematický ovšem spatřuji postup pro přestup z jedné kategorie
do druhé, jelikož jediným vodítkem pro Konzultativní strany (když pomineme
povinnost být smluvní stranou Smlouvy a Protokolu), je poměrně vágně formulovaná
nutnost „podstatné vědecké a výzkumné činnosti“. Lepším řešením by, podle mého,
bylo stanovit jasná kritéria v rámci této formulace. Tím by se navíc předešlo i možné
libovůli ze strany konzultativních státu, která v případě udílení konzultativního statusu
nyní panuje.

3. Řešení sporů
3.1 Řešení sporů podle Smlouvy o Antarktidě
Úprava řešení sporů ve Smlouvě o Antarktidě vychází, jako ostatní mezinárodní
smlouvy, z ustanovení Charty OSN o povinnosti řešit případné spory pokojnými
prostředky.31 Základním článkem Smlouvy v oblasti řešení sporů je potom čl. XI. Podle
odst. 1 tohoto článku jsou smluvní strany v případě vzniku sporu povinny navzájem
konzultovat, aby tak spor vyřešily pomocí jednání, šetření, zprostředkování, soudního,
smírčího nebo rozhodčího řízení, případně i jinými pokojnými prostředky, dle výběru
stran. Pokud by tyto pokusy nesplnily účel, přichází potom na řadu odst. 2 čl. XI, a to
předložení sporu Mezinárodnímu soudnímu dvoru. K postoupení sporu je ale nutná
dohoda všech stran na něm zúčastněném, pokud všechny strany proto souhlas
nevysloví, spor předat nelze a strany mají nadále povinnost na urovnání sporu pracovat
pomocí různorodých prostředků uvedených v odst. 1.
3.2 Řešení sporů podle jiných úmluv tvořících ATS
V dalších mezinárodních úmluvách tvořících Antarktický smluvní systém, tedy
v Úmluvě CCAMLR a Madridském Protokolu (dále také jen „Protokol“), je otázka
řešení sporů upravena obdobně, jako ve Smlouvě o Antarktidě. Jediná smlouvy z tohoto
systému, která problematiku řešení sporů opomíjí, je Úmluva CCAS.

31

Charta OSN (The Charter of the United Nations) 1945, čl. 33 odst. 1 [online]. Dostupné z:

http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodnihosoudniho-dvora.pdf (citováno 11. 4. 2011).
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Ustanovení o řešení sporů v Úmluvě CCAMLR nalezneme v čl. XXV. Jeho
odstavce 1 a 2 jsou prakticky totožné jako ve Smlouvě o Antarktidě, tedy nutnost řešení
sporu pokojnými prostředky a jeho případné předložení Mezinárodnímu soudnímu
dvoru. V odstavci 3 však ještě přibývá další možnost řešení sporu a to vytvořením
zvláštního rozhodčího soudu, dále upraveného Přílohou č. 1 k Úmluvě. Tento orgán je
tvořen třemi rozhodci, kdy každá ze stran jmenuje po jednom. První jmenuje rozhodce
strana zahajující spor. Dále strany určí třetího rozhodce, který nesmí být stejné
národnosti jako jeden z už určených arbitrů, ani nesmí být národnosti státu ve sporu. Pro
jmenování jsou Přílohou stanoveny lhůty. Pokud není druhý nebo třetí rozhodce
jmenován ve lhůtě, jeho výběr přísluší - na žádost některé ze sporných stran - tajemníku
Stálého rozhodčího soudu v Haagu. Při rozhodování se žádný z arbitrů nemůže zdržet
hlasování, vítězí potom strana sporu, pro kterou se vyslovila většina (tedy 2) rozhodců.
Rozhodnutí orgánu jsou konečná a pro strany sporu dále závazná.
Úprava podle Madridského Protokolu je ještě detailnější. Čl. 18 Protokolu
umožňuje, aby se strany sporu prostřednictvím konzultací shodly na výběru prostředku
pro jeho urovnání, opět s jejich návrhem obsahujícím obdobné možnosti jako Smlouva
o Antarktidě. Protokol pamatuje i na případ, že se strany nedohodnou, proto obsahuje
úpravu čl. 19, podle kterého každá strana Protokolu může při jeho podpisu, ratifikaci,
přijetí, schválení, přistoupení nebo kdykoliv poté vybrat jeden ze dvou prostředků –
Mezinárodní soudní dvůr nebo Arbitrážní tribunál. Výběr jednoho z těchto dvou orgánů
musí být učiněn písemnou formou, takovéto prohlášení se potom ukládá u depozitáře
Protokolu. Strany nemají povinnost zvolit si, pak se má za to, že v případě sporu je
příslušný Arbitrážní tribunál. Jakmile dojde k volbě jednoho z těchto prostředků a tedy
učinění prohlášení o výběru, je jím strana vázána a to dokud nevyprší jeho platnost,
anebo neuplynou tři měsíce od doručení jeho odvolání depozitáři. Změna, odvolání
nebo nově učiněné prohlášení ale nemá vliv na řízení už probíhající před Arbitrážním
tribunálem nebo Mezinárodním soudním dvorem, pokud se strany nedohodnou jinak.
V případě, že si strany zvolí stejný prostředek, je řešení sporu předloženo tomuto
orgánu, jestliže stejný prostředek nepřijaly anebo naopak přijaly oba, je spor postoupen
Arbitrážnímu Tribunálu. Ve všech předchozích možnostech si ale strany mohou
dohodou určit jiný způsob řešení sporu.
Řízení před Arbitrážním tribunálem je podrobněji upraveno Řádem k Protokolu.
Podle něho je sestaven seznam arbitrů, kam každá ze stran Protokolu jmenuje nejvíce tři
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arbitry. V případě sporu jsou z tohoto seznamu vybráni tři arbitři následujícím
způsobem. Každá ze stran sporu jmenuje jednoho arbitra, dále potom strany vyberou
arbitra třetího – předsedu Arbitrážního tribunálu, ten musí mít jinou státní příslušnost,
než strany sporu i než dva předtím jmenovaní arbitři. Pokud není takto ustanoven
v předepsané – šedesátidenní - lhůtě, jeho výběr závisí na předsedovi Mezinárodního
soudního dvora. Ten má na rozhodnutí 30 dní od doby, kdy je mu doručena takováto
žádost alespoň jedné ze stran sporu. Tribunál rozhoduje většinou hlasů, žádný z arbitrů
se nemůže hlasování zdržet. Jeho rozhodnutí jsou pro všechny strany sporu dále
závazná.
Čl. 20 Protokolu omezuje možnost řešení sporu před Mezinárodním soudním
dvorem nebo Arbitrážním tribunálem pouze na spory, které se týkají výkladu nebo
používání čl. 7, 8 a 15 Protokolu nebo ustanovení kterékoli přílohy a čl. 13 (dodržování
Protokolu), pokud se vztahuje na tato ustanovení a články.
Závěrečným aktem 11. Zvláštní konzultativní schůzky Smlouvy o Antarktidě32
se mezi prostředky pokojného řešení sporů zařadilo dále vyšetřovací řízení (angl.
inquiry procedure). Tento nástroj se ovšem použije pouze v případě sporu o výklad a
používaní čl. 3 Protokolu, tedy zásad ochrany životního prostředí Antarktidy.
Úprava řešení sporů je v případě Madridského Protokolu a Úmluvy CCAMLR
velmi podrobná. Pokud jde o Smlouvu o Antarktidě, mohla by být podrobnější, ale
v zásadě je, dle mého názoru, také dostačující. Z mé strany jediný návrh na modifikaci
úpravy je nevyžadovat souhlas všech stran sporu k jeho předložení Mezinárodnímu
soudnímu dvoru, jestliže jeho urovnání pomocí prostředků čl. XI odst. 1 selhalo, aby se
tak předcházelo „bludnému kruhu“, který za takovéto situace vznikne. Případně by
v úvahu přicházela i obdoba úpravy řešení sporů podle Úmluvy CCAMLR a
Madridského Protokolu, tedy vytvoření speciálního rozhodčího soudu.

32

SATCM XI: Final Act of the Eleventh Antarctic Treaty Speacial Consultative Meeting [online].

Dostupné z:
http://www.ats.aq/documents/keydocs/vol_1/vol1_3_AT_Final_Act_Eleventh_SATCM_e.pdf
(navštíveno 13. 4. 2011).
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4. Mezinárodní odpovědnost v Antarktidě
Mezinárodní odpovědnost, tedy odpovědnost, která vznikla podle mezinárodního
práva, můžeme dělit na odpovědnost za mezinárodně protiprávní chování (angl.
responsibility) a odpovědnost za činnost mezinárodním právem nezakázanou (angl.
liability). V případě odpovědnosti za mezinárodně protiprávní chování je stěžejním
znakem protiprávnost, tedy porušení primární normy (povinnosti) mezinárodního práva
a to jak konáním, tak i opomenutím. Pak nastupuje povinnost sekundární, ve formě
odpovědnosti. Odpovědnost za činnost mezinárodním právem nezakázanou tento
podpůrný charakter nemá, jelikož k tomu, aby se uplatnila, není zapotřebí, aby se stát
choval protiprávně, naopak protiprávnost vylučuje. Tato pravidla pro mezinárodní
odpovědnost se použijí i v případě mezinárodních prostorů, včetně Antarktidy.
Vzhledem k tomu, že režim mezinárodních prostorů je upraven smluvně, nastupuje
mimo obecné mezinárodněprávní úpravy odpovědnosti ještě další, mezinárodními
smlouvami specificky upravená odpovědnost. V oblasti Antarktidy je odpovědnost
upravena Úmluvou CRAMRA, která ovšem nikdy nevstoupila v platnost a dále je
úprava obsažena v Příloze VI k Madridskému Protokolu, ta vstoupí v platnost až po
schválení všemi Konzultativními stranami Smlouvy o Antarktidě, což se doposud
nestalo.
Příloha VI k Madridskému Protokolu, která byla přijata na 28. Konzultativní
schůzce Smlouvy o Antarktidě ve Stockholmu v roce 2005, vychází z úpravy v Úmluvě
CRAMRA. Odpovědnost se podle Přílohy VI vztahuje pouze na ekologické havárie, ty
v čl. 2 definuje jako náhodnou událost, po vstupu této Přílohy v platnost, která vede
anebo bezprostředně hrozí, že by mohla vést k významnému a škodlivému účinku na
životní prostředí Antarktidy. Odpovědným subjektem je provozovatel,33v případě
vládních provozovatelů pak stát. Každá ze smluvních stran má zajistit, aby její
provozovatelé přijali vhodná preventivní opatření a plány pro případ nepředvídatelných
událostí. Odpovědnost je dána jako absolutní, ovšem s možností vyvinění v případě, že
by ekologická havárie byla způsobena konáním nebo nekonáním nezbytným k záchraně
lidského života nebo bezpečí, dále v případě události, která má za následek přírodní

33

Podle čl. 2 Přílohy VI jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, vládní i nevládní, která provádí činnost

v oblasti vymezené Smlouvou o Antarktidě.
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katastrofu výjimečné povahy, která nemohla být předvídána, anebo v případě
teroristického činu či činu agrese proti činnosti provozovatele.
Jestliže nastane nebo hrozí, že nastane ekologická havárie, je provozovatel,
jehož činnost ji zavinila, povinný k rychlé a účinné akci, aby situaci odvrátil, případně
zmírnil její dopad. Pokud tak neučiní, zastoupí ho v tom stát provozovatele nebo jiný
smluvní stát za předpokladu, že je to účinné, hrozba ekologické škody v oblasti
Antarktidy je bezprostřední a stát provozovatele neučinil potřebné kroky. O takovýchto
krocích musí ostatní smluvní státy informovat předem stát provozovatele a také
Sekretariát Smlouvy o Antarktidě. Provozovatel je potom povinen zaplatit náklady
takovéto akce, pro které čl. 9 Přílohy VI stanovuje limity. Ty se neuplatní, jestliže
provozovatel způsobil ekologickou škodu úmyslně anebo s vědomím, že ji takovýmto
chováním nejspíše způsobí. Právě pro případy náhrady nákladů je potom vyžadováno,
aby provozovatelé byli řádně pojištěni.
Čl. 12 Přílohy VI je zřízen Fond, z něhož se bude vyplácet náhrada nákladů
smluvním státům, jež jim vznikly a to na základě rozhodnutí Konzultativních schůzek
Smlouvy o Antarktidě.

5. Kontrola v oblasti Antarktidy
Mezinárodní smlouvy svými ustanoveními ukládají stranám určitá práva a
v oblasti mezinárodních prostorů pak zejména povinnosti. K tomu, aby se zajistilo jejich
dodržování, slouží institut kontroly. V rámci ATS se kontrola provádí prostřednictvím
inspekcí, leteckého pozorování, monitorování a výměny vědeckého personálu a
informací. Nejvíce využívaným z těchto prostředků jsou inspekce, které v Antarktidě
provádí pozorovatelé jmenovaní Konzultativními stranami Smlouvy o Antarktidě.
Každá ze smluv ATS, kromě smlouvy CCAS, která obsahuje pouze ustanovení o
povinnosti výměny informací, má svou úpravu provádění inspekcí.
5.1 Úprava inspekcí podle Smlouvy o Antarktidě
Jak již bylo řečeno výše, jednou z pravomocí, kterou se odlišují strany
s konzultativním statusem (tedy původní strany Smlouvy a dále ty, kterým byl tento
status přiznán na základě podstatné vědecké činnosti v Antarktidě) od stran, které tento
status postrádají, je dle čl. VII odst. 1 možnost jmenování pozorovatelů právě za účelem
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provádění inspekcí. Stejný článek pak dává pozorovatelům za účelem podrobné a
skutečnosti odpovídající inspekce právo volného přístupu v kteroukoliv dobu do
kterékoli oblasti Antarktidy v odst. 2, odst. 3 pak zpřístupňuje k provedení inspekce
v kteroukoli dobu i všechny stanice a zařízení v těchto oblastech, všechny námořní lodě,
letadla na základnách, kde se vykládá nebo nakládá náklad anebo personál v Antarktidě.
5.2 Úprava inspekcí podle Madridského Protokolu
Madridský Protokol svou úpravou v čl. XIV rozvíjí ustanovení o provádění
inspekcí podle Smlouvy o Antarktidě. Podle odst. 1 tohoto článku je účelem provádění
inspekcí nejen zajištění dodržování Protokolu, ale i rozvinutí ochrany životního
prostředí Antarktidy a závislých a přidružených ekosystémů. Dále Protokol rozšiřuje
okruh subjektů příslušných k jmenování pozorovatelů stanovených Smlouvou. Vedle
Konzultativních stran mají tuto možnost i Konzultativní schůzky Smlouvy o Antarktidě.
Při

provádění

inspekce

mají

smluvní

státy

povinnost

s pozorovateli

spolupracovat a zajistit jim přístup do všech částí stanic, zařízení, vybavení, lodí a
letadel přístupných podle čl. VII odst. 3 Smlouvy, navíc ale mají i pravomoc přístupu ke
všem záznamům o nich vedených.
Po dokončení inspekce pozorovatelé vypracují závěrečnou zprávu, kterou celou
inspekci zhodnotí. Tu dále rozešlou všem stranám, jichž se inspekce týkala, které
mohou zprávy připomínkovat. Zprávy i s případnými připomínkami se nato
zprostředkují i ostatním smluvním stranám a Výboru pro ochranu životního prostředí a
na příští Konzultativní schůzce se projednají a následně zveřejní.
Inspekcí podle čl. VII Smlouvy o Antarktidě a po sjednání i čl. XIV
Madridského Protokolu proběhlo do roku 2007 celkem 43. Nejvíce jich v minulosti
provedly Spojené státy.34
V roce 2005 se inspekci podrobila i naše polární stanice na ostrově Jamese
Rosse, v té době ve fázi výstavby. Inspekci společnými silami prováděla Velká Británie,
Austrálie a Peru. Každý z těchto států vyslal své vlastní inspektory, Velká Británie dva,
34

USA samo realizovalo 12 inspekcí, jednu potom ve spojení s Novým Zélandem a Velkou Británií,

dalšími státy, které zatím v oblasti Antarktidy vykonaly inspekce (s uvedením počtu inspekcí v závorce)
jsou Austrálie (6), Velká Británie (6), Nový Zéland (5), Argentina (3), Chile (3), Francie (3), Norsko (3),
Německo (2), SSSR (2), Švédsko (2), Belgie (1), Brazílie (1), Čína (1), Finsko (1), Itálie (1), Korea (1),
Peru (1). Zdroj: http://www.ats.aq/e/ats_governance_listinspections.htm (citováno 15. 4. 2011).
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Austrálie a Peru po jednom. Mimo naší stanice bylo prozkoumáno 17 dalších stanic, 5
historických míst a monumentů a jedno turistické plavidlo. Mělo být prozkoumáno
dalších 5, v té době neobydlených stanic, vzhledem k blízkosti populace tučňáků a
tuleňů však nebylo možné přistát s helikoptérou tak šetrně, aby se nenarušilo jejich
přirozené prostředí, a proto pozorovatelé pouze nad těmito stanicemi přeletěli.
5.3 Úprava inspekcí podle Úmluvy CCAMLR
Úprava inspekcí obsažená v Úmluvě o zachování antarktických mořských
živých zdrojů má oproti Smlouvě o Antarktidě a Madridskému Protokolu určitá
specifika. Nejvýraznějším z nich je místo provádění inspekcí. Zatímco podle Smlouvy a
Protokolu se inspekce provádějí z větší části na pevnině, Úmluva CCAMLR se
soustředí na oblast antarktických moří, tedy na inspekce lodí, a to těch, které provádějí
v oblasti vymezené úmluvou CCAMLR vědecký výzkum anebo lov živých mořských
zdrojů. Inspekce také vykonávají jmenovaní pozorovatelé a inspektoři, ovšem pravomoc
pro jejich výběr a jmenování nemají smluvní státy s konzultativním statusem Smlouvy o
Antarktidě, ale členové Komise úmluvy CCAMLR.35 Těmi však mohou být i státy bez
konzultativního statusu.
Postup pro provádění inspekcí, stejně jako oprávnění a povinnosti pozorovatelů
jsou upraveny „Příručkou pro pozorovatele“.36 Jak již bylo řečeno výše, pozorovatele
jmenují smluvní státy, zastoupené v Komisi úmluvy ze svých státních příslušníků, ti i
při provádění inspekce dále podléhají jurisdikci tohoto státu. Komise úmluvy pak vede
jejich registr. Při samotné inspekci jsou kapitáni lodí povinni nejen pozorovatele na
plavidlo vpustit, ale i zajistit podmínky pro jejich bezpečný a neprodlený transfer.
Pozorovatelé musí

inspekce provádět

takovým

způsobem,

aby nepřiměřeně

nezasahovali do chodu plavidla, jsou oprávněni pořizovat fotografie a videozáběry a
mají mít volný přístup k záznamům a zprávám, nutným pro výkon inspekce.

35

Členy Komise jsou následující státy: Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Čína, Evropská Unie,

Francie, Chile, Indie, Itálie, Japonsko, JAR, Korejská republika, Namibie, Německo, Norsko, Nový
Zéland,

Polsko,

Rusko,

Španělsko,

Švédsko,

Ukrajina,

VB,

USA,

Uruguay.

Zdroj:

http://www.ccamlr.org/pu/e/cc/mcs/intro.htm (citováno 15. 4. 2011).
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O proběhlé inspekci sepíše pozorovatel zprávu, tu nejdříve předloží kapitánu
plavidla, který se k ní může vyjádřit. Dále tuto zprávu s případnou foto nebo video
dokumentací poskytne členu Komise úmluvy, který ho jmenoval, ten ji postoupí
Sekretariátu CCAMLR a ten následně státu vlajky plavidla, na kterém byla inspekce
provedena. Ten má také právo se ke zprávě vyjádřit, načež se zpráva s veškerou
dokumentací k ní rozešle ostatním členům Komise úmluvy.
V případě, že je při inspekci zjištěn nesoulad s opatřeními vydanými podle
Úmluvy CCAMLR nebo je řádné provedení inspekce znemožněno kapitánem lodi
(např. pokud vůbec nevpustí pozorovatele na palubu lodi), má stát vlajky plavidla
zahájit vyšetřování této situace a, pokud je to nutné, uložit sankce. O veškerých těchto
opatřeních je stát povinen informovat Sekretariát CCAMLR.
5.4 Další prostředky kontroly v rámci ATS
Vedle inspekcí se kontrola v rámci antarktického smluvního systému provádí
dále prostřednictvím leteckého pozorování, monitorování a výměny informací.
Základem pro výkon leteckého pozorování je čl. VIII odst. 4 Smlouvy o
Antarktidě, který umožňuje pozorování ze vzduchu provádět v kterékoliv době a nad
kteroukoliv nebo nad všemi oblastmi Antarktidy, tedy ho nevymezuje ani časově, ani
prostorově. Výkon tohoto práva ovšem opět omezuje pouze na státy s pravomocí
jmenovat pozorovatele, tedy Konzultativní strany Smlouvy.

Úmluva o zachování

antarktických mořských živých zdrojů ve svém čl. XXIV, věnujícím se kontrole, sice
jako jeden z prostředků zajištění dodržování Úmluvy předpokládá pozorování, dále ho
však nijak nevymezuje. Úmluva o zachování antarktických tuleňů ani Madridský
protokol žádné ustanovení o pozorování neobsahují.
Monitorování jako samostatný prostředek kontroly je upraveno pouze Úmluvou
o úpravě činnosti týkající se nerostných zdrojů Antarktidy, která však doposud
nevstoupila v platnost. „Za jistý druh kontrolního prostředku lze považovat i monitoring
prováděný v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí Antarktidy (EIA), tak,
jak jej upravuje článek V Přílohy I k Madridskému Protokolu.“37
Výměna informací jako taková není přímo prostředkem kontroly, její uplatnění
má však v rámci výkonu kontroly velký význam. Smlouva o Antarktidě upravuje
výměnu vědeckých informací v čl. III odst. 1 a čl. VII odst. 5. Podle čl. III odst. 1
37

VÍCHA, O., op. cit. (1), str. 55
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Smlouvy mají strany navzájem provádět v nejvyšší možné míře výměnu informací o
plánech vědeckých prací v Antarktidě, aby byla zajištěna maximální úspora prostředků
a efektivnost práce. Toto, spolu s výměnou vědeckého personálu a údaji a výsledky
vědeckých pozorování, slouží k podpoře mezinárodní spolupráce ve vědecké oblasti
v Antarktidě. Čl. VII odst. 5 se soustředí na výměnu informací právě s ohledem na
provádění kontroly, když stanoví povinnost každé smluvní strany Smlouvy informovat
ostatní strany o všech výpravách jejich lodí a občanů do oblasti Antarktidy a stejně tak i
o všech výpravách, které jsou organizovány nebo vysílány z jejich územní, dále o všech
stanicích v Antarktidě, které provozují jejich občané a také o každém vědeckém
personálu či vybavení, které je určené k vyslání do Antarktidy. K problematice výměny
informací bylo přijato Konzultativními schůzkami Smlouvy o Antarktidě několik
dalších dokumentů. Nejvýznačnější z nich je Rezoluce 6 z roku 200138, kterou se zavádí
do fungování Příloha 4 Závěrečné zprávy přijaté na 24. Konzultativní schůzce
v Petrohradu39. Ta obsahuje přesné vymezení okruhů, u kterých má docházet k výměně
informací. Státy předkládané informace rozděluje na předsezónní, stálé a roční zprávy.
Předsezónní informace musí strana poskytnout do 1. října, ne ale později, než započne
s činností, o které informuje. Do této „skupiny“ informací spadají údaje, jako jsou
názvy stanic a lodí, počet členů personálu (zvlášť lékařského) a posádky a podobně.
Roční zprávy se předkládají taktéž do 1. října, zahrnují vědecké, provozní informace
(aktualizace předsezónních informací), dále informace o vydaných povoleních, o
opatřeních k ochraně životního prostředí Antarktidy včetně hospodaření s odpady a
legislativy přijaté na národní úrovni týkající se Antarktidy. Stálé informace smluvní
strana může předložit kdykoliv, podle požadavků Smlouvy o Antarktidě a Madridského
Protokolu, patří mezi ně mimo jiné taktéž relevantní národní legislativa, název a
rozměry plavidel, názvy stanic a počet personálu. Na základě rozhodnutí Konzultativní
schůzky byl systém informací uveden i do elektronické podoby a to s účinností od roku
2008.40
38
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Výměna informací patří, dle mého názoru, nepochybně mezi důležitější aspekty
ATS, zejména bych ráda upozornila na tu ve vědecké oblasti. Díky vzájemnému sdílení
informací mezi vědeckými týmy jednotlivých zemí je pak daleko jednodušší provádět
v Oblasti výzkum, jelikož je vědcům umožněno vzájemně navazovat na výsledky
výzkumů jiných vědeckých expedicí a přinášet tak stále nové poznatky, na které mohou
navázat další. Pokud by takováto výměna informací neexistovala, poznatky, které
bychom o Antarktidě měli, by jistě nebyly tak rozsáhlé, jako dnes jsou. Navíc, pokud
pominu zefektivnění práce samotných vědců, šetří takováto spolupráce na mezinárodní
úrovni jistě i samotné životní prostředí Antarktidy, které je takto chráněno od
opakujících se zásahů prováděných za stejným cílem, protože i když jde o zásahy ve
jménu vědy, co nejcitlivějším způsobem, stále se jedná o určité narušení antarktického
ekosystému.

6. Organizace Antarktického smluvního systému
6.1 Konzultativní schůzky Smlouvy o Antarktidě
Čl. IX odst. 1 Smlouvy o Antarktidě předpokládá svolávání schůzek „v zájmu
výměny informací, vzájemných konzultací o otázkách Antarktidy, jež představují
obecný zájem a také v zájmu rozpracování, prozkoumání a doporučení opatření svým
vládám, která by přispěla k uskutečnění zásad a cílů této Smlouvy“, omezuje však okruh
států, které budou mít právo takovýchto schůzek se účastnit na státy s konzultativním
statusem. Toto pravidlo se postupně prolamovalo během první poloviny 80. let, kdy se
mohly státy s nekonzultativním statusem nejdříve účastnit na základě pozvání.
K definitivnímu překonání došlo doporučením přijatým na 13. Konzultativní schůzce
v Bruselu v říjnu 198541, podle kterého už nadále není jejich účast podmíněna
předchozím pozváním.
Smlouva o Antarktidě míní svolání první takovéto schůzky nejpozději dva
měsíce po vstupu Smlouvy v platnost. Tak se stalo v červnu 1961, kdy se zástupci
XXXI: Decision 5(2008) – Electronic Information Exchange System [online]. Dostupné z:
http://www.ats.aq/devAS/info_measures_listitem.aspx?lang=e&id=409 (navštíveno 15. 5. 2011).
41
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z:

smluvních stran sešli v australském městě Canberra. Na těchto zasedáních byla mimo
jiné přijata Procesní pravidla ATCM42, která dala napříště konzultacím pojmenování
Konzultativní schůzky nebo i Poradní shromáždění smluvních stran Smlouvy o
Antarktidě (angl. Antarctic Treaty Consultative Meeting – ATCM). Od roku 1961 se tato
procesní pravidla několikrát revidovala, bylo tomu tak i na zatím poslední Konzultativní
schůzce v roce 201143.
Zasedání se, jak je řečeno výše, dnes mohou účastnit všechny smluvní státy.
Mimo nich se na ATCM vyskytují i tzv. pozorovatelé. Jedná se o zástupce dalších částí
ATS a to Komise pro zachování antarktických mořských živých zdrojů, Vědeckého
výboru pro antarktický výzkum a Rady vedoucích národních antarktických programů.
Kromě pozorovatelů je podle Procesních pravidel možná účast i odborníka
z mezinárodní organizace. O přidělení tohoto statusu pro příští Konzultativní schůzku
rozhodují státy na každém zasedání ATCM. Pro rok 2011, kdy byla hostujícím státem
Argentina44, tak byli pozváni zástupci Sekretariátu Dohody o ochraně albatrosů a
buřňáků (Agreement on the Conservation of Albatrosses and Petrels Secretary, ACAP),
Koalice pro Antarktidu a Jižní oceán (Antarctic and Southern Ocean Coalition, ASOC),
Mezinárodní asociace provozovatelů zájezdů do Antarktidy (International Association
of Antarctica Tour Operators, IAATO), Mezinárodní hydrografické organizace
(International Hydrographic Organization, IHO), Mezinárodní námořní organizace
(International Maritime Organization, IMO), Mezivládní oceánografické komise
(Intergovernmental Oceanographic Commision, IOC), Mezivládního panelu pro změny
klimatu (Intergovermnental Panel on Climate Change, IPCC), Mezinárodního svazu
ochrany přírody (International Union for Conservation of Nature, IUCN), Programu
OSN pro životní prostředí (United Nations Environment Programme, UNEP), Světové
meteorologické organizace (World Meteorological Organization, WMO) a Světové
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obchodní organizace (World Trade Organization, WTO).45V roce 2012 se 35.
Konzultativní schůzka bude konat v australském Hobartu.46
Pozorovatelé,

odborníci

z mezinárodních

organizací,

ani

státy

bez

konzultativního statusu však nemají v rámci Konzultativních schůzek žádné
rozhodovací pravomoci.
Frekvence konzultativních schůzek se v průběhu času změnila. Zprvu se zástupci
scházeli jednou za dva roky. Situace se změnila s přijetím Madridského protokolu
v roce 1991. Od tohoto roku se Konzultativní schůzky konají každý rok, zejména kvůli
zvětšení účinnosti celého systému ochrany přírody založeného Protokolem.
Mimo „běžných“ Konzultativních schůzek se dále konají Zvláštní konzultativní
schůzky, Schůzky expertů a Diplomatické konference. Zvláštní konzultativní schůzky
(angl. Special Antarctic Treaty Consultative Meetings – SATCM), jak už název
napovídá, jsou zasedání konaná pouze k vyřešení jedné úzké problematiky. Rozhodnutí
na nich přijatá jsou potom závazná pro všechny smluvní státy. Schůzky expertů bývají
svolávány za účelem objasnění otázek ze specializovaných oblastí, jako je meteorologie
nebo například letecká bezpečnost. Na těchto schůzkách se sestavují zprávy následně
předkládané Konzultativním stranám, ty s jejich pomocí dále operují při projednávání
problému na Konzultativních schůzkách. Diplomatické konference, představující
konzultativní schůzky na nejvyšší úrovni, slouží k projednávání a případnému schválení
mezinárodních smluv v oblasti úpravy právního režimu, ochrany životního prostředí a
jiné problematiky vztahující se k Antarktidě.
Jednacími jazyky ATCM jsou angličtina, francouzština, španělština a ruština.
Dokumenty, které jsou výsledkem všech typů schůzek, jsou zveřejněny na
internetových stránkách Sekretariátu Smlouvy o Antarktidě.47
7.1.1 Právní akty ATCM
Dokumenty přijímané v rámci ATCM můžeme od roku 1995 dělit do tří
kategorií, na opatření (angl. measures), rozhodnutí (angl. decisions) a rezoluce (angl.
resolutions).48
45
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Opatření, do roku 1995 nazývána doporučení (angl. recommendations)49, jsou
dokumenty právně závazné, které v souladu s demonstrativním výčtem čl. IX Smlouvy
o Antarktidě mimo jiné upravují využití Antarktidy pro mírové účely, podporu
vědeckého bádání, mezinárodní vědecké spolupráce a uskutečnění práv inspekce (dle čl.
VII Smlouvy), dále otázky týkající se výkonu jurisdikce a ochrany a uchovávání živých
zdrojů v Antarktidě. Jejich platnost je podmíněna souhlasem všech smluvních států
s konzultativním statusem. Tyto státy také opatření vyhlašují ve svých národních
sbírkách právních předpisů, většinou ve formě zákona.
Závaznost rozhodnutí je dána pro smluvní státy. K jejich platnosti ovšem není
nutné je dále jakýmkoliv způsobem vnitrostátně schvalovat. Jejich účelem jsou úpravy
vnitřního chodu a organizace ATCM.
Rezoluce jsou dokumenty právně nezávazné, pouze s doporučující povahou.
Obdobný nezávazný charakter mají i deklarace - listiny vydávané při okolnostech jako
je výročí a podobně.
6.2 Sekretariát Smlouvy o Antarktidě
Prvních téměř 45 let existence Smlouvy o Antarktidě byla činnost
Konzultativních schůzek zajišťována sekretariáty, které však vznikaly vždy pouze pro
každou ze schůzek a s jejím koncem ukončovaly činnost i ony. To se změnilo v roce
2003, kdy byl na zasedání Konzultativní schůzky v Madridu opatřením50 zřízen stálý
Sekretariát Smlouvy o Antarktidě. Toto opatření se mimo jiné věnuje i otázkám jeho
pravomocí, financování, rozpočtu, funkci výkonného tajemníka a způsobilosti, výsadám
a imunitě zaměstnanců.
Stejně jako o jeho zřízení, o kterém se jednalo už od 80. let 20. století, i o jeho
sídle se vedly dalekosáhlé diskuze. Mezi kandidáty bylo argentinské Buenos Aires
(prosazované Latinskoamerickými státy) a hlavní město USA, Washington D. C. (vláda
USA, která je dle čl. XIII odst. 3 Smlouvy o Antarktidě jejím depozitářem, zde má
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sídlo). Rozhodnutím vydaným ATCM roku 2001 na zasedání v Petrohradu nakonec
padla volba na Buenos Aires.51
Celková organizace ATS je dle mého názoru velmi dobře propracovaná.
Periodicky se opakující každoroční Konzultativní schůzky jsou doplněny institutem
Zvláštních konzultativních schůzek, díky čemuž se předchází rigidnosti celého systému
a je tak zabezpečena možnost operativně reagovat na případné problémy. Také kladně
hodnotím i příležitost států bez konzultativního statusu účastnit se schůzek, díky čemuž
mají možnost, i když nepřímo cestou poradních hlasů, podílet se určitou měrou na
rozhodování o zde přijatých dokumentech. Navíc je u těchto dokumentů přítomností
odborníků z mezinárodních organizací zajištěna i jejich fundovanost. Doplnění
Konzultativních schůzek Schůzkami expertů pro řešení problematiky, ke které je nutné
mít specializovanější znalosti, je jistě také cesta dobrým směrem, stejně jako zřízení
stálého Sekretariátu.
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III. Ochrana životního prostředí Antarktidy
1. Ochrana a využívání živých zdrojů Antarktidy
V počátcích formování antarktického smluvního systému nebylo téma ochrany
životního prostředí tak zdůrazňováno, jako dnes. Smlouva o Antarktidě se otázce
ochrany životního prostředí jako komplexu nevěnuje, pouze ve svém čl. IX uvádí jako
jedno z témat budoucích konzultací smluvních států opatření na ochranu a uchování
živých zdrojů Antarktidy. Z tohoto lze poznat, že zájem mezinárodního společenství se
vázal spíše na ochranu živých zdrojů a to zejména s ohledem na jejich využívání. Této
oblasti, která zahrnuje nejen lov, ale i vědecký výzkum, se věnuje většina
mezinárodních smluv patřících do ATS, jmenovitě pak Dohodnutá opatření pro
zachování fauny a flóry (1964, nahrazeno Madridským Protokolem), Úmluva o
zachování antarktických tuleňů (Londýn, 1972) a Úmluva o zachování antarktických
mořských živých zdrojů (Canberra, 1980).
1.1 Dohodnutá opatření pro zachování fauny a flóry Antarktidy
Jak již byl řečeno výše, zpočátku se ochrana přiznávala pouze živým zdrojům.
Tak byla v letech 1961 a 1962 přijata dvě doporučení52, na něž navazuje Doporučení
ATCM III – 853 v roce 1964, jehož přílohou jsou právě Dohodnutá opatření pro
zachování antarktické flóry a fauny. Ta byla prvním důležitým krokem pro ochranu
živých zdrojů v oblasti Antarktidy.
Územně tento dokument upravoval stejnou oblast, jako Smlouva o Antarktidě,
tedy na jih od 60. stupně jižní šířky, a to jak vlastní antarktický kontinent, tak i přilehlé
ostrovy a plovoucí ledovce, nevztahoval se však na oblast volného moře uvnitř této
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vymezené oblasti, ani na lov a rybolov v přilehlých mořích. Tento nedostatek byl
zmírněn přijetím dalšího doporučení, Doporučení ATCM III – 1154, kterým se státy
zavázaly k dobrovolné regulaci lovu tuleňů v moři a odchytu zvěře na plovoucích
ledovcích.
Základem ochrany dané Dohodnutými opatřeními je čl. VI, podle kterého je
zakázáno zabít, poranit, lovit nebo napadnout některého z původních savců nebo ptáků,
včetně pokusu takového jednání. Z tohoto zákazu jsou stanoveny výjimky a to pro
případy poskytnutí nezbytné potravy pro lidi a psi, pro potřeby vědeckého výzkumu a
dále pro jejich poskytnutí jako výstavní exempláře do vzdělávacích a kulturních
institucí, jako jsou zoologické zahrady nebo muzea. K takovémuto nakládání bylo
ovšem zapotřebí získat zvláštní povolení, tímto byl regulován stav antarktického
ekosystému z hlediska jeho rovnováhy a různorodosti tak, aby nedošlo k ohrožení
některého z druhů na úroveň, kdy by se nestačil obnovit přirozenou reprodukcí v co
nejkratší době. Výjimečné ochrany se dále dostalo původním druhům savců a ptáků
vymezeným v Příloze A Dohodnutých opatření.
Smluvní strany se dále v čl. VII zavázaly učinit opatření, která by snížila
možnost „škodlivého zasahování“ do přirozených podmínek života původních savců a
ptáků, jako je volné pobíhání psů, létání vrtulníků, letadel a používání motorových
vozidel na vzdálenost bližší, než 200 metrů. Dále je zakázáno použití výbušnin a
střelných zbraní v blízkosti menší, než 300 metrů. Opět se zde ale nejedná o absolutní
zákaz, jelikož tyto činnosti (s výjimkou volného pobíhání psů a použití střelných zbraní)
jsou v minimálním možném rozsahu povoleny pro potřeby založení, zásobování a
fungování stanic. Stejný článek dále obsahuje požadavek minimalizace znečištění vod
přilehlých k pobřeží a ledovcových šelfů.
Dalším prostředkem k ochraně specifického typu antarktického ekosystému bylo
zavedení oblastí zvláštního vědeckého zájmu jako tzv. zvlášť chráněných oblastí (angl.
Specially Protected Areas) čl. VIII. Jedná se o území, kde je, mimo obecných zákazů
daných Dohodnutými opatřeními, vyloučen sběr původních rostlin bez povolení, vjezd
jakýchkoliv vozidel a vstup příslušníků smluvních států, opět s výjimkou povolení ke
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vstupu. Povolení jsou však vydávána jen v případech důležitého vědeckého zájmu a
zároveň za předpokladu, že nedojde k ohrožení přirozeného ekosystému v oblasti.
Posledním z omezení stanovených Dohodnutými opatřeními je zákaz dovezení
nepůvodních druhů živočichů a rostlin do oblasti Smlouvy o Antarktidě s výjimkou
těch, jež jsou vypočteny v Příloze C. Jedná se o tažné psy, domácí zvířata a rostliny a
laboratorní zvířata a rostliny, a k jejich dovozu je nutné povolení. Psi navíc musí být
minimálně dva měsíce před jejich vpuštěním do Antarktidy očkováni proti nemocem dle
Přílohy D. Tyto zákazy se neuplatní v případě dovozu živočichů a rostlin, sloužících
jako potravinové zásoby, musí být ovšem skladovány za podmínek podléhajících přísné
kontrole.
Všechny zúčastněné státy se dále zavázaly k přijetí preventivních opatření
chránících antarktický ekosystém před zavlečením parazitů a nemocí, zejména již
zmíněné očkování psů a zákaz dovozu jakékoliv živé drůbeže a to i sloužící jako
potrava.
Ochrana antarktické fauny a flóry daná Dohodnutými opatřeními trvala až do
roku 1991, kdy byl přijat Protokol o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o
Antarktidě, který představuje ochranu všech složek životního prostředí, tedy i fauny a
flóry a zvlášť významných oblastí.
1.2 Úmluva o zachování antarktických tuleňů
„V oblasti Antarktidy a jejich moří vyvstává otázka lovu antarktických tuleňů.
Lov tuleňů v antarktických vodách má dlouhou historii a některé druhy byly vyhubeny
rozsáhlým komerčním lovem na počátku 19. století.“55I přes tento alarmující stav byla
ale první potřebná opatření k ochraně tuleňů na mezinárodní úrovni učiněna až přijetím
Dohodnutých opatření na ochranu antarktické flóry a fauny v roce 1964. Jejich Příloha
A označuje lachtany a tuleně Rossova za zvláště chráněné druhy. Problémem této
úpravy je však fakt, že ochrana, daná tuleňům, se územně vztahuje pouze na antarktický
kontinent a přilehlé ostrovy, nikoliv již na volné moře a plovoucí ledovce, kde je výskyt
tuleňů také běžný. Tento nedostatek se Konzultativní strany snažily alespoň částečně
zmírnit přijetím Doporučení ATCM III – 11, na základě něhož přistoupily
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k dobrovolnému, tedy nijak nevynutitelnému, snížení lovu tuleňů a odchytu zvěře na
plovoucích ledovcích. Samo toto doporučení pak stanovuje, že jeho obsah nijak
nepoškozuje, ani se nedotýká práv a jejich výkonu státy podle mezinárodního práva o
volném moři, tedy ani lovu a odchytu zvěře. Tento stav tedy nebyl z hlediska ochrany
tuleňů vůbec vyhovující, proto si smluvní státy Smlouvy o Antarktidě vybraly úpravu
cestou mezinárodní smlouvy. Tak byla přijata Úmluva o zachování antarktických
tuleňů56 (Convention for the Conservation of Antarctic Seals – CCAS, Londýn, 1972).
Úmluva CCAS poskytuje ochranu šesti, v ní vymezených, druhů tuleňů –
rypouše sloního (angl. Southern Elephant Seal), tuleně leopardího (angl. Leopard Seal),
tuleně Weddellova (angl. Weddell Seal), tuleně krabožravého (angl. Crabeater seal),
tuleně Rossova (angl. Ross seal) a rypouše rounatého (angl. Southern fur seal). Území,
na něž se vztahuje, je vymezeno jako moře na jih od 60. stupně jižní šířky.
Smluvní státy se zavázaly, že jejich příslušníci i lodě, plující pod jejich vlajkou,
nebudou v této Úmluvě uvedené chráněné druhy zabíjet ani lovit. Další povinností
smluvních stran je pak přijetí vnitrostátních nařízení nebo jiných opatření nezbytných
k provedení Úmluvy (čl. 2 odst. 2). Smluvní strany mají dále přijmout „čas od času
opatření s ohledem na zachování, vědecká studia a racionální a humánní využití těchto
zdrojů“ (čl. 3 odst. 1), které se, mimo jiné, mají soustředit na stanovení dovoleného
lovu, lovné sezóny, lovného území, dovolené výstroje a techniky používané při lovu a
pohlaví, velikosti a věku každého druhu. Tato opatření představuje Příloha k Úmluvě.
Dovolený úlovek je jí omezen na 175 000 tuleňů krabožravých, 12 000 tuleňů
leopardích a 5 000 tuleňů Weddellových. U rypouše sloního, tuleně Rossova a rypouše
rounatého je lov zakázán v jakémkoli množství. Lovná sezóna je od 1. září do konce
února, v ostatní dny, tedy od 1. března do 31. srpna je výslovně zakázáno lovit. Dále
Příloha obsahuje vymezení zón lovu a tzv. tuleních rezervací, kde je lov zakázán a
povolené způsoby lovu.
Ze zákazů a ochranných opatření, stanovených Úmluvou CCAS a její Přílohou
existují výjimky, kdy smluvní strana může vydat speciální povolení dle čl. 4 Úmluvy.
Na základě něho je potom možné zabít nebo ulovit tuleně v omezeném množství, ale
pouze za účelem poskytnutí nutné potravy pro osoby nebo psy, vědeckého výzkumu,
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nebo jejich použití jako výstavních exponátů v muzeích či jiných vzdělávacích a
kulturních institucích.
Úprava Úmluvy CCAS je celkově dle mého názoru dobře propracovaná. Jediné,
co spatřuji lehce problematické vzhledem k poskytnutí ochrany v ní uvedených druhů,
je její teritoriální působnost, jelikož je omezena pouze na moře, obklopující Antarktidu.
Na pevnině je sice ochrana dána Madridských Protokolem, ale ten ji ve zvýšené míře
neposkytuje všem těmto druhům, pouze tuleni Rossovu.
1.3 Úmluva o zachování antarktických mořských živých zdrojů
Úmluva o zachování antarktických mořských živých zdrojů57 (Convention on the
Conservation of Antarctic Marine Living Recources, CCAMLR, Canberra, 1980) je
dalším mezinárodním instrumentem v systému ochrany životního prostředí Antarktidy,
její úprava se vztahuje na živé zdroje v moři obklopujícím antarktický kontinent. Jako
jediná z úmluv, tvořících ATS, však nevymezuje pole své působnosti na oblast jižně od
60 stupně jižní šířky, ale rozšiřuje ji i za tuto rovnoběžku a to až k tzv. antarktické
konvergenci. Tento pojem označuje místo střetu studených antarktických vod
pohybujících se z jihu na sever a teplejších subantarktických vod proudících v opačném
směru. Jelikož se tyto dvě masy poměrně ostře liší a to nejen teplotou, ale i zejména
biologickou soustavou, vytváří tak efektivní hranici usměrňující pohyb rybích hejn.
Úmluva CCAMLR vymezuje antarktickou konvergenci pomocí souřadnic jako spojnici
mezi nimi. Vzhledem k tomu, že se tato linie pohybuje, nelze ji určit tak, aby přesně
odpovídala skutečnosti, vymezení Úmluvou je ale pro potřeby ochrany jí poskytovanou
dostačující a poměrně přesné.
Jak už vyplývá z názvu Úmluvy, upravuje režim mořských živých zdrojů, tedy
jednu z částí mořského ekosystému Antarktidy. Ten je v čl. 1 odst. 3 vymezen jako
„komplex vztahů živých mořských zdrojů v Antarktidě a jejich vztahů s
fyzikálním prostředím“, Úmluva je tedy aplikovatelná výhradně na mořský život.
Mořské živé zdroje jsou definovány jako populace ryb, měkkýšů, korýšů a všech
ostatních druhů živých organismů, včetně ptáků, vyskytujících se jižně od antarktické
konvergence.
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Cílem Úmluvy CCAMLR je „zachování“ takovýchto zdrojů, tedy jejich
racionální využívání podle zásad stanovených čl. 2. První zásadou je zabránit snížení
početnosti všech lovených populací pod úroveň zajišťující jejich stálé doplňování
mladšími jedinci, jinými slovy omezit lov na takovou úroveň, aby každý z druhů byl
početně stabilní. Dále je zdůrazněna nutnost udržení ekologických vztahů mezi zdroji,
které jsou využívány a průběžné obnovování populace, která byla vyčerpána tak, aby se
dosáhlo stavu souhlasného s Úmluvou. Posledním principem je pak povinnost zastavit
nebo alespoň snížit nebezpečí změn mořského ekosystému, které by nebyly vratné
během následujících dvaceti až třiceti let. Při posouzení takovýchto změn antarktického
mořského ekosystému a jejich možné návratnosti je nutné brát ve zřetel dostupné
znalosti, mimo jiné o přímém a nepřímém druhu lovu, účincích přidružených činností a
vypuštění nepůvodních druhů na mořský ekosystém. Je tedy patrno, že v případě
Úmluvy CCAMLR se nejedná o mezinárodní smlouvu, která by lov a činnost v oblasti
zakazovala, ale spíše se snaží najít vyvážený stav mezi lovem a jeho zákazem a ochranu
poskytuje mořským živým zdrojům raději před zasahováním do jejich přirozeného
vývoje. Navíc sama Úmluva stanovuje ve svém čl. 6, že její obsah jakkoliv nederoguje
práva a závazky smluvních stran jim vzniklých na základě Mezinárodní úmluvy pro
úpravu lovu velryb, která jejich lov zakazuje (opět s několika výjimkami) a Úmluvy o
ochraně antarktických tuleňů.
Úmluva CCAMLR je odlišná od ostatních mezinárodních smluv ATS
soustřeďujících se na ochranu životního prostředí zejména tím, že nestanovuje systém
zákazů k ochraně v ní vymezených druhů. Je to dáno tím, že biodiverzita antarktických
moří se v době sjednávání Úmluvy nesnížila na alarmující čísla, jako tomu bylo u druhů
chráněných Úmluvou CCAS, a proto je, dle mého názoru, nutné spíše najít prostředky
pro její zachování, než stanovit rigidní zákaz lovu. Z tohoto hlediska se mi úprava
stanovená Úmluvou zdá optimální, a pokud nedojde k rapidnímu poklesu množství
jedinců jednotlivých druhů, i dostačující.
Čl. 7 Úmluvy CCAMLR zřizuje tzv. Komisi pro ochranu živých mořských
zdrojů v Antarktidě (dále také jen „Komise“). Členy Komise jsou původní strany
Úmluvy, státy přistoupivší k Úmluvě po dobu, po kterou provádějí výzkum nebo lov
mořských živých zdrojů, na něž se Úmluva vztahuje a regionální hospodářské
organizace po dobu, po kterou jsou její členské státy členy Komise. Hlavním úkolem
Komise je uskutečňovat cíle a zásady stanovené čl. 2 Úmluvy. Za tímto účelem
34

především přijímá „opatření pro zachování“, pomocí nichž mimo jiné stanovuje
množství, velikost, věk a pohlaví, které lze u každého druhu lovit, dále chráněné druhy,
období, kdy lze lovit a období, kdy je naopak lov zakázán a dále reguluje metody lovu.
Do dnešního dne Komise přijala více jak 400 opatření pro zachování.58 Mimo tyto
opatření se Komise podílí na výzkumu a zpracování studií o mořských živých zdrojích a
ekosystému moří Antarktidy, získává statistické údaje o stavu a změnách populací, o
odlovu a intenzitě rybolovu a o tomto dále poskytuje informace a v neposlední řadě i
přezkoumává efektivitu svých opatření a případně je reviduje. Komise se schází jednou
ročně, v rámci zasedání se rozhoduje jednak o podstatných otázkách, k jejichž schválení
je zapotřebí konsenzu všech členů, o ostatních otázkách rozhoduje Komise prostou
většinou přítomných hlasujících členů. Komise je oprávněna si pro zabezpečení výkonu
svých činností zřídit pomocné orgány. Členové Komise informují Komisi o své
rybolovné činnosti a poskytují jí další statistické a jiné údaje nutné k jednání Komise.
Všechny smluvní strany pak mají povinnost zavést příslušná vnitrostátní opatření, která
zajistí plnění Úmluvy CCAMLR. O těchto opatřeních, včetně kroků uskutečněných
v případě jejich porušení smluvní státy opět informují Komisi.
Čl. 14 Úmluvy zřizuje Vědecký výbor pro zachování mořských živých zdrojů
v Antarktidě (dále také jen „Vědecký výbor“). Vědecký výbor slouží jako poradní orgán
Komise, jeho hlavní činnost se soustřeďuje na shromažďování podkladů nutných
k přijetí opatření pro zachování, jejich hodnocení a doporučení pro budoucí úpravu, dále
analýzu stavu populací jednotlivých druhů mořských živých zdrojů a vlivu přímého a
nepřímého lovu na tyto populace. Stejně jako Komise, i Vědecký výbor si může zřídit
pomocné orgány k plnění svých funkcí. Sídlem Komise, Vědeckého výboru i
Sekretariátu Úmluvy CCAMLR je Hobart v Tasmánii, úředními jazyky jsou angličtina,
francouzština, ruština a španělština.
Česká republika k Úmluvě CCAMLR nepřistoupila samostatně, je pro ni však
závazná, jelikož smluvní stranou Úmluvy je Evropská Unie. Okamžikem vstupu do
Evropské Unie se tedy smlouva stala závazná i pro ČR.
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2. Úmluva o regulaci činností týkajících se antarktických nerostných zdrojů
Po sjednání mezinárodních smluv na ochranu a využívání živých antarktických
zdrojů se pozornost států obrátila na problematiku zdrojů neživých. Mezinárodním
instrumentem upravujícím pokud možno šetrné využívání přírodních nerostných zdrojů
se měla stát Úmluva o regulaci činností týkajících se antarktických nerostných zdrojů59
(Convention on the Regulation of Antarctic Mineral Resource Activities – CRAMRA,
1988). Mezi základní cíle a zásady Úmluvy CRAMRA vyjádřené v čl. 2 patří zachování
Antarktidy pro mírové účely, ochrana jejího životního prostředí a spolupráce smluvních
stran navzájem. „Všechny tyto aspekty již byly řešeny Smlouvou o Antarktidě a
doporučeními Konzultativních stran. Odrážejí společné zájmy Konzultativních stran,
které sledovaly sjednáním Úmluvy CRAMRA.“60Největším problémem při těžbě
nerostů je její velmi negativní dopad na životní prostředí, ten se státy snažily
minimalizovat pomocí systému povolování, kontroly a inspekcí zavedeného Úmluvou
CRAMRA.
K přijetí Úmluvy CRAMRA došlo na 4. Zvláštní konzultativní schůzce
smluvních stran ve Wellingtonu v roce 1988, k její platnosti je dle čl. 62 nutné, aby ji
ratifikovaly všechny státy, které vznesly k Antarktidě územní nároky a alespoň 4 další
státy. Prvním ze států, který odmítl ratifikaci, byla Austrálie, k ní se dále připojila i
Francie a Belgie. Úmluva CRAMRA tak nikdy nevstoupila v platnost. Režim těžby
nerostných surovin je upraven Madridským Protokolem, který ji, s výjimkou vědeckého
výzkumu, zakazuje.

3. Madridský Protokol a jeho přílohy
Ochrana životního prostředí je otázka, na kterou se mezinárodní společenství
soustředí v posledních desetiletích, stejně je tomu i v případě Antarktidy. Řadu let po
vstupu Smlouvy o Antarktidě v platnost, neexistovala žádná komplexní ochrana
antarktického životního prostředí, byly chráněny pouze dílčí složky, hlavně živé zdroje
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a to zejména s ohledem na jejich využívání. Tak byly přijaty Úmluva o zachování
antarktických tuleňů (Londýn, 1972) a Úmluva o zachování antarktických mořských
živých zdrojů (Canberra, 1980). Dalšími nástroji ochrany životního prostředí byly do
přijetí Madridského Protokolu dokumenty přijímané na Konzultativních schůzkách
Smlouvy o Antarktidě ve formě doporučení.61
Protokol o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě62, neboli také
Madridský Protokol byl po několikaletém vyjednávání přijat na 11. Zvláštní
konzultativní schůzce, která se konala 3. a 4. října roku 1991 ve španělském Madridu,
v platnost Protokol vstoupil 14. ledna 1998. Spolu s ním byly přijaty i vstoupily
v platnost jeho 4 přílohy: Příloha I – Posuzování vlivů na životní prostředí, Příloha II –
Uchování fauny a flóry Antarktidy, Příloha III – Odstraňování odpadu a hospodaření
s ním, Příloha IV – Ochrana před znečišťováním moře. Příloha V – Ochrana a správa
oblasti byla přijata odděleně na zasedání 16. Konzultativní schůzky v roce 1991,
v platnost vstoupila v roce 2002. Zatím poslední přílohou protokolu je Příloha VI –
Odpovědnost za ekologické havárie, ta byla přijata na 28. Konzultativní schůzce v roce
2005, stále ji ale nepodepsaly všechny smluvní státy, proto ještě nevstoupila v platnost.
Územní působnost Protokolu je stejná, jako v případě Smlouvy o Antarktidě,
tedy oblast na jih od 60º jižní šířky, včetně ostrovů a plovoucích ledovců. Jeho hlavním
cílem je rozšířit úpravu obsaženou ve Smlouvě o ustanovení ochraňující životní
prostředí a ekosystémy v oblasti Antarktidy, Smlouvu ovšem nijak nemění, ani neruší
práva a závazky smluvních stran Protokolu, které jim plynou z jiných dokumentů
tvořících antarktický smluvní systém.
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Dne 2. října 1992 Protokol podepsala i tehdejší Česká a Slovenská Federativní
republika. Po jejím rozpadu závazky, vyplývající z Protokolu, převzala roku 1993 nově
vzniklá Česká republika. K jeho ratifikaci došlo až 21. červa 2004, vyhlášen byl pod
číslem 42/2005 Sb. m. s. Právě jeho vyhlášení bylo podmínkou pro účinnost
vnitrostátního zákona č. 276/2003 Sb. o Antarktidě, který do českého práva včleňuje
závazky pocházející ze Smlouvy o Antarktidě a Madridského protokolu. Toto je jeden
z kroků, učiněných českou stranou, k získání konzultativního statusu dle Smlouvy o
Antarktidě.
3.1 Základní zásady Protokolu
Protokol Antarktidu vymezil jako přírodní rezervaci zasvěcenou míru a vědě.
Tento pojem není ovšem dále nijak vysvětlen a má tedy význam spíše deklarativní.
Cílem Protokolu je potom všestranná ochrana životního prostředí Antarktidy a
závislých a přidružených ekosystémů. Toto pojetí obsažené v čl. 2 Protokolu tvoří
základ pro další úpravu.
Zásady ochrany životního prostředí, na kterých Protokol stojí, jsou vymezeny
jeho čl. 3. Základem je odst. 1, podle kterého základními zřetely v plánování a
provádění všech činností v oblasti Smlouvy o Antarktidě jsou ochrana životního
prostředí Antarktidy a závislých a přidružených ekosystémů a vnitřní hodnota
Antarktidy, včetně její volné přírody a estetických hodnot, jakož i její hodnota jako
oblasti pro provádění vědeckého výzkumu, zejména výzkumu, který je podstatný pro
pochopení globálního životního prostředí. Toto je dále rozvedeno odst. 2, který
stanovuje základní principy pro dodržení účelu odst. 1.
První zásadou danou čl. 2 písm. a) je plánovat a provádět veškerou činnost
v Antarktidě tak, aby byly omezeny nepříznivé účinky na její životní prostředí a závislé
a přidružené ekosystémy. Z ustanovení vyplývá, že smluvní státy předpokládají určitou
míru nepříznivých účinků činností, kterou fakticky nelze vyloučit bez úplného zákazu
všech činností. Vzhledem k tomu, že ale kromě povinnosti tyto účinky omezit není
stanovena míra omezení, zůstává stupeň možných nepříznivých účinků otázkou.
Druhá, na první navazující, zásada stanovuje povinnost činnost v oblasti
Antarktidy plánovat a provádět tak, aby se předešlo nežádoucím účinkům, které
Protokol vyjmenovává. Mezi ně patří například významné negativní ovlivnění ovzduší a
vody, značné změny v atmosférickém zemském, ledovcovém nebo mořském prostředí a
38

další poškozování ohrožených druhů nebo populace takovýchto druhů. „Určitým
problémem některých z těchto požadavků je, že jsou uvozeny slovem značný, což je
činní ne zcela absolutními“63
Další zásada ukládá povinnost činnost v Antarktidě provádět na základě
informací, které postačují k umožnění provedení předběžných odhadů na možné dopady
činnosti na životní prostředí Antarktidy a závislých a přidružených ekosystémů a
učinění informovaných úsudků o nich. Při tvorbě takových úsudků je nutné se ohlížet
nejen na rozsah, trvání a intenzitu činnosti samotné, ale brát v potaz též účinky, které by
mohla činnost mít ve spojení s činností jinou, dále možné dopady na jiné činnosti
prováděné v oblasti Smlouvy, dosažitelnost technologií zabezpečujících bezpečný
provoz s ohledem na životní prostředí a také možnost sledování klíčových parametrů
ochrany životního prostředí a složek ekosystémů tak, aby se zjistily jakékoliv škodlivé
účinky a činnosti, poskytlo se včasné varování před nimi a zajistila se způsobilost
urychleně a účinně reagovat na nehody, případně aby se stanovily žádoucí změny
v provozních postupech.
Čtvrtým požadavkem je provádět v oblasti Antarktidy pravidelné sledování již
zahájených činností s ohledem na odhad jejich dopadů a možnosti včasného zjištění
nepředvídaných důsledků činnosti, která se provádí uvnitř, ale i vně oblasti vymezené
Smlouvou o Antarktidě, na její životní prostředí a závislé a přidružené ekosystémy.
Čl. 3 odst. 3 poskytuje vědeckému výzkumu výsadní postavení mezi ostatními
činnostmi prováděnými v oblasti, když stanovuje jeho přednost. Jinými činnostmi
v dnešní době prováděnými v Antarktidě jsou především námořní a letecká doprava,
rybolov a turistika.
Poslední zásada zavádí povinnost slučitelnosti všech činností prováděných
v oblasti Antarktidy (jmenovitě vědecký výzkum, turistika a všechny jiné vládní i
nevládní činnosti), pro které se vyžaduje předběžné sdělení podle čl. VII Smlouvy o
Antarktidě, se zásadami obsaženými v čl. 3 Protokolu. Čl. VII Smlouvy je dána
povinnost státu informovat o všech výpravách, jež podnikají její lodě nebo občané, a
které jsou organizovány nebo vysílány z jeho územní, o všech stanicích v Antarktidě
provozovaných jejími občany a o veškerém vojenském personálu a vybavení vysílaném
do oblasti. V případě neslučitelnosti se zásadami vypočtenými čl. 3 Protokolu je možné
takovou činnost upravit, pozastavit, či zakázat.
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3.2 Zákaz činnosti týkající se nerostných zdrojů Antarktidy
Činnost týkající se antarktických nerostných zdrojů upravuje Protokol poměrně
jednoznačně – je povolena pouze a jenom za účelem vědeckého výzkumu, veškerá
ostatní činnost je zakázána a to minimálně s trváním 50 let od vstupu Protokolu
v platnost. Po této době je možné svolat na návrh kterékoliv Konzultativní strany
hodnotící konferenci a provést potřebné úpravy či změny Protokolu. „Není zcela
vyloučeno, že se smluvní strany vrátí k úpravě v Úmluvě CRAMRA, ačkoliv za 50 let
budou mít jistě vhodnější možnosti.“64
Se zákazem těžby nerostných surovin v Antarktidě mimo tu pro vědecké účely
naprosto souhlasím, jelikož představuje velký zásah do životního prostředí a může mít
nevratný efekt. Navíc pokud by těžba nebyla prováděna za účelem výzkumu, jistě by
byla prováděna ke komerčnímu účelu a ten, dle mého názoru, nutnost zachovat
antarktický ekosystém v neporušeném stavu, rozhodně nepředčí. Dobře si uvědomuji, že
provádět těžbu v tomto nehostinném prostředí by bylo velmi náročné, zejména finančně,
proto by zřejmě neprobíhala masově, ale i tak podle mě představuje povolení těžby
nerostů velké nebezpečí pro životní prostředí Antarktidy.
3.3 Výbor pro ochranu životního prostředí
Čl. 11 Madridského Protokolu byl založen Výbor pro ochranu životního
prostředí (angl. Comittee for Environmental Protection – CEP). Jeho první zasedání se
konalo v roce 1998.65Právo být členem Výboru a jmenovat zástupce, kteří mohou být
doprovázeni znalci a poradci má každá strana Protokolu. Strana, která není stranou
Protokolu, avšak je smluvní stranou Smlouvy o Antarktidě, má ve Výboru status
pozorovatele, stejně jako další subjekty určené Protokolem – prezident Vědeckého
výboru pro výzkum Antarktidy, předseda Vědeckého výboru pro uchování mořských
živých zdrojů Antarktidy a další vědecké, technické a environmentální organizace po
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schválení Konzultativní schůzkou Smlouvy o Antarktidě.66S těmito organizacemi se
Výbor radí v případě, že je to nutné při výkonu jeho funkcí.
Hlavní úlohou Výboru je podle čl. 12 Protokolu poskytovat rady a formulovat
doporučení stranám v souvislosti s prováděním Protokolu, včetně působení jeho příloh
pro posouzení na Konzultativních schůzkách Smlouvy o Antarktidě. Rady poskytuje
v řadě věcí vyjmenovaných demonstrativně v čl. 12 odst. 1. Například se jedná o
účinnost opatření přijatých podle Protokolu, inspekční postupy, včetně podob
inspekčních zpráv a kontrolních záznamů pro provádění inspekce a stav životního
prostředí Antarktidy. Z tohoto je patrno, že „Výbor není zamýšlen jako nezávislý orgán,
který by dohlížel nad dodržováním Protokolu.“67
Výbor se schází jednou ročně, většinou ve spojení s Konzultativní schůzkou
Smlouvy o Antarktidě. Má vlastní jednací řád, který taktéž schvaluje ATCM,
v současnosti má formu přílohy k Rozhodnutí 2 přijatém 34. Konzultativní schůzkou
v roce 2011.68 Podle něj může Výbor přijímat rozhodnutí, v případě podstatných otázek
je nutný souhlas všech přítomných členů, pokud se jedná o rozhodnutí v procesních
věcech, stačí většina přítomných a hlasujících členů. Pozorovatelé se neúčastní
rozhodovacího procesu. Z každého zasedání předkládá Výbor zprávu Konzultativní
schůzce, ta se dále rozešle stranám a pozorovatelům účastným na zasedání a následně se
zveřejní.69
I Česká republika má své zástupce na jednáních Výboru CEP. Jak již bylo
řečeno výše, status delegátů se odvíjí od skutečnosti, zda je stát stranou jak Smlouvy o
Antarktidě, tak i Protokolu, či pouze Smlouvy. Jelikož se Madridský Protokol stal pro
Českou republiku závazným 24. 9. 2004, statut člena Výboru mají čeští zástupci až od
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roku 2005. V období mezi roky 1998 a 2004 se delegáti České republiky účastnili
zasedání Výboru pouze se statusem pozorovatelů.
3.4 Posuzování vlivů na životní prostředí Antarktidy (EIA)
Veškerá činnost člověka má určitý dopad na životní prostředí. V případě
Antarktidy je mezinárodně uznávaným cílem zajistit pokud možno neměnnost jejího
specifického ekosystému v negativním smyslu, proto Madridský Protokol zavádí v čl. 8
proces posuzování vlivů na životní prostředí (angl. Environmental Impact Assessment –
EIA), ten je dále podrobněji upraven v Příloze I k Protokolu70. Nutnost mít při
provádění činností v Oblasti informace, na základě kterých je možné předem odhadnout
vliv činností na životní prostředí je i jednou ze základních zásad v čl. 3, na kterých je
Protokol vystavěn.
Základem úpravy je rozdělení činností prováděných v Antarktidě, tedy
vědeckého výzkumu, turistiky a všech jiných vládních a nevládních činností, do tří
skupin podle vlivu, který by na životní prostředí mohly mít. Do první skupiny se řadí
činnosti s méně než malým nebo přechodným vlivem, do druhé s malým nebo
přechodným vlivem a konečně do třetí spadají činnosti s vlivem více než malým nebo
přechodným. Toto rozdělení se děje na základě předběžného posouzení před jejím
započetím a to podle národních řízení. V případě, že se dojde k závěru, že činnost bude
mít pravděpodobně menší než nevýznamný nebo přechodný vliv, je možno s ní započít
bez dalšího. Jestliže se předpokládá vliv malý nebo přechodný, před případným
započetím činnosti je nutné provést tzv. počáteční hodnocení vlivů (angl. Initial
Environmental Evaluation – IEE) a pokud by mohla mít činnost vliv větší než malý
nebo přechodný, zpracovává se tzv. všestranné hodnocení vlivů (angl. Comprehensive
Environmental Evaluation – CEE). Problémem pro hodnocení je neexistence definice
pojmu „malý nebo přechodný vliv“, jak však uvádí Pokyny pro proces EIA 71,
rozhodnutí, které slouží jako pomocný dokument pro smluvní státy při zpracování
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procesu EIA, v tomto případě záleží na velkém množství proměnných spojených
s jednotlivými činnostmi prováděnými v Antarktidě a též různorodosti životního
prostředí, proto není možné zavést jednotnou definici, která by se uplatnila pokaždé a
tento pojem je nutno interpretovat ad hoc, tedy v závislosti na každém případu.
Počáteční hodnocení vlivů je tedy proces EIA, který se použije, jestliže se u
posuzované činnosti předpokládá, že bude mít malý nebo přechodný vliv. Jeho návrh
musí dle čl. 2 odst. 1 Přílohy I obsahovat „popis navržené činnosti, včetně jejího účelu,
umístění, trvání a intenzity a posouzení alternativ navržené činnosti a všech vlivů, jež
může činnost mít, včetně posouzení kumulativních vlivů ve světle probíhajících a
známých plánovaných činností“. Pokud se ukáže, že počáteční odhady o rozsahu vlivů
činnosti malém nebo přechodném byly správné, činnost může započít. Je nutné ovšem
zavést procesy, na základě kterých bude daná činnost dále sledována a posuzována.
Jestliže se v průběhu počátečního hodnocení vlivů nebo i jinak ukáže, že činnost bude
pravděpodobně mít větší než malý nebo přechodný vliv, nastupuje proces všestranného
hodnocení vlivů.
Zpracování všestranného hodnocení vlivů je rozsáhlejší, než předběžné
hodnocení vlivů. Mimo popisu navržené činnosti a jejích alternativ zahrnuje i popis
metod a data použitá při odhadu vlivů posuzované činnosti, předpověď vlivů jak
přímých, tak i možných nepřímých, dopad činnosti na probíhající vědecký výzkum a
jiné užívání oblasti a další. Vypracovaný návrh všestranného hodnocení vlivů je nutno
zveřejnit, rozeslat všem stranám Protokolu, ty mají lhůtu 90 dnů na vznesení
připomínek a jsou jej rovněž povinny zveřejnit. Spolu s rozesíláním návrhu stranám je
nutné ho zaslat i Výboru pro ochranu životního prostředí CEP k „náležitému posouzení“
dle čl. 3 odst. 4 Přílohy I alespoň 120 dnů před nadcházející Konzultativní schůzkou
Smlouvy o Antarktidě. Návrh, spolu s došlými připomínkami se projednává na
Konzultativní schůzce Smlouvy o Antarktidě, do doby posouzení není možné provést
žádné definitivní rozhodnutí, na základě něhož by zkoumaná činnost započala (čl. 3
odst. 5). „Navzdory úsilí a dobrým záměrům smluvních států však Madridský Protokol,
včetně jeho příloh, nedává Konzultativním schůzkám právo vetovat ty činnosti, které by
zřejmě měly větší než malý nebo přechodný vliv na životní prostředí Antarktidy.“72
Konečné rozhodnutí o návrhu CEE bude obsahovat i připomínky a vypořádání se
s nimi. Bude rozesláno všem stranám Protokolu, ty jej opět zveřejní ve lhůtě alespoň 60
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dnů před započetím činnosti. Po zahájení činnosti je opět nutné provádět neustálý
monitoring, kterým by se sledovaly její účinky tak, aby se mimo jiné umožnil
minimalizovat dopad činnosti či se předešlo nežádoucímu vlivu její úpravou,
pozastavením nebo zrušením.
Proces EIA je nesporně jedním z důležitých aspektů ochrany životního prostředí
nejen Antarktidy, ale i dalších oblastí. Je založen na zásadě prevence, která je v případě
zásahů do životního prostředí nezbytná, jelikož změny v něm mívají často nevratitelné
následky. Úprava Přílohy I k Madridskému protokolu je dle mého názoru v tomto
ohledu dostačující, i když by bylo vhodné ustanovení čl. 3 odst. 5 pozměnit tak, aby
jednoznačně dávalo možnost Konzultativním schůzkám učinit na základě provedeného
všestranného hodnocení vlivů rozhodnutí o nepovolení činnosti.
3.5 Ochrana antarktické fauny a flóry
Úprava ochrany živočichů a rostlin v Antarktidě obsažená v Příloze II
Madridského Protokolu73 se v mnohém inspiruje z Dohodnutých opatření pro zachování
fauny a flóry z roku 1964.
Čl. 3 Přílohy zakazuje odběr nebo škodlivé zasahování do antarktické fauny a
flóry. Definice těchto pojmů nalezneme v čl. 1. Podle něho se odběrem myslí „zabíjení,
poranění, chytání, dotýkání se nebo obtěžování místního savce nebo ptáka, nebo
odvážení či poškozování takových množství rostlin, že jejich lokální rozdělení nebo
hojnost by byly významně postiženy“. Škodlivé zasahování je vymezeno šířeji, jako
létání nebo přistávání helikoptér či jiných vzdušných dopravních prostředků, užívání
vozidel nebo plavidel a výbušnin nebo střelných zbraní, to vše způsobem, který
vyrušuje koncentrace ptáků a tuleňů, úmyslné vyrušování plemenících se ptáků a
soustředění ptáků a tuleňů pěšími osobami, značné poškozování koncentrace místních
suchozemských rostlin a každá činnost, která povede ke značně nepříznivému
pozměnění přirozeného prostředí některého z druhů rostlin a živočichů. Tento zákaz
ovšem opět není absolutní, je možné vymezené činnosti provozovat, ale pouze na
základě vydaného povolení a v případech vymezených čl. 3, kam patří odběr vzorků pro
vědecké účely, dále jako exponáty do muzeí, herbárií, zoologických a botanických
73
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zahrad nebo jiných obdobných kulturních a vědeckých institucí a postupy v případě
nevyhnutelných následků vědeckých činností nebo stavba a provoz vědeckých
podpůrných zařízení. Vydávání povolení je omezeno tak, aby nedošlo k zabití takového
počtu savců a ptáků, které by se nepodařilo obnovit přirozeným způsobem v příštím
roce a aby nedošlo ke snížení biodiverzity. Povolení je možné vydat i k odběru zvlášť
chráněných druhů (angl. Specially Protected Species), vymezených v Dodatku A
k Příloze II, činnost na jeho základě prováděná ale musí sloužit k vědeckým účelům,
nebýt nebezpečím z hlediska přetrvání druhu a použít smrtící techniky je možné pouze
v krajních okolnostech, kdy není jiná možnost. Je tedy patrné, že není dovoleno zabíjet
či jinak odebírat původní zvířata či rostliny, které by sloužily jako potrava pro lidi a psi,
jak tomu bylo u Dohodnutých opatření z roku 1964, čímž došlo k posunu možného
využití antarktické flóry a fauny převážně pro vědecké a výchovné účely.
Jak již bylo řečeno výše, Dodatek A Přílohy II obsahuje výčet druhů, kterým je
propůjčena zvláštní ochrana, tedy zvlášť chráněné druhy. Tím byly až do června 2007
všechny druhy lachtanů rodu Arctocephalus a tuleň Rossův. Na 24. schůzce
Konzultativních států Smlouvy o Antarktidě v Edinburghu bylo však přijato opatření74,
na základě kterého je ochrana s platností od 23. 6. 2007 poskytována pouze tuleni
Rossovu. Důvodem pro vyřazení lachtanů rodu Arctocephalus ze seznamu zvlášť
chráněných druhů je zejména navýšení počtu jedinců, díky čemuž již nejsou ve
významném nebezpečí vyhynutí. Jak uvádí opatření, jejich vyřazení by nemělo mít
žádný dopad na jejich další vývoj a zachování, jelikož jim bude nadále poskytována
komplexní ochrana daná Madridským Protokolem, navíc se stav lachtanů bude nadále
pečlivě sledovat a ochrana jim daná přezkoumávat.
Další omezení, které určuje Příloha II, se týká dovozu nepůvodních parazitů a
nemocí. Pro tuto činnost je opět nutné mít povolení, navíc je možný dovoz pouze
organismů určených Dodatkem B, tedy domácích rostlin a laboratorních zvířat, rostlin,
virů, bakterií, kvasinek a hub. Povolení je navíc omezeno dobou platnosti, do jejího
skončení je nutné dovezené organismy z Antarktidy opět odvézt či zničit tak, aby
nebyly ohroženy původní druhy rostlin a živočichů. Velkým rozdílem oproti
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Dohodnutým opatřením je absolutní zákaz přivážet do Antarktidy psy, již přítomné psy
bylo nutné odvézt do 1. dubna 1994.
Omezení ohledně dovozu nepůvodních druhů se nepoužijí v případě dovozu
potravin. Je ovšem zakázáno takto přivážet jakákoliv živá zvířata a veškeré rostliny a
zvířecí části je nutné uchovávat v kontrolovaných podmínkách. Pokud jde o jejich
odstraňování, odkazuje Příloha II na Přílohu III k Protokolu, která upravuje
odstraňování odpadu, podrobněji k tomuto v další kapitole.
Čl. 4 Přílohy II dále dává povinnost stranám Protokolu přijmout vhodná
vnitrostátní opatření, na základě kterých by se zamezilo vnášení nepůvodních
mikroorganismů jako jsou viry, bakterie a parazity do antarktického prostředí. Sama
Příloha pak zavádí dvě opatření v Dodatku C. Jedná se o zákaz dovozu živé drůbeže a
jiných ptáků. Před dovozem mrtvé drůbeže je nutné ji prohlédnout, aby byly zjištěny
potencionální nemoci a infekce a veškeré nespotřebované kusy musí být odvezeny nebo
jinak odstraněny tak, aby se předešlo ohrožení původní antarktické fauny a flóry.
„Dovozu nesterilní půdy je nutno se vyhnout v nejvyšší možné míře.“75
6. až 17. dubna 2009 se konala 32. schůzka Konzultativních stran, na které bylo
v souladu s čl. IX Smlouvy o Antarktidě přijato nové znění Přílohy II. Největší změnou
je nově upravení procesu určování druhů, které budou prohlášeny za zvlášť chráněné
druhy a začleněny tak do Dodatku A. Další změnou je zahrnutí Dodatku B a Dodatku C
přímo do textu Přílohy II, nadále tak zůstane pouze jediný dodatek a to Dodatek A,
obsahující výčet zvlášť chráněných druhů. Novelizovaná Příloha II měla být dle čl. 9
Přílohy II účinná rok po ukončení konzultativní schůzky, Nizozemsko a Spojené státy
ovšem požádaly o odklad účinnosti, proto se tak doposud nestalo a je stále účinné
původní znění.
Fauna a flóra Antarktidy není chráněna pouze Přílohou II. Konzultativní strany
přijímají další opatření k ochraně v podobě doporučení. Zejména je dobré zmínit
Směrnici pro návštěvníky Antarktidy (Guidance for Visitors to the Antarctic, 1994)76 a
Směrnici pro provoz letadel nedaleko antarktických ptačích stanovišť (Guidlines for the
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Operation of Aircraft Near Concentration of Birds in Antarctica, 2004)77, kterou jsou
stanoveny minimální vzdálenosti pro přelet nad ptačími stanovišti a další pravidla pro
provoz letadel v Antarktidě. Nejnovějším opatřením je rezoluce přijatá na 34. schůzce
Konzultativních stran v Buenos Aires v roce 201178, Příručka pro zavádění nepůvodních
druhů (Non-native Species Manual), která obsahuje řadu doporučení pro vyvarování se
neúmyslného vnesení nepůvodních druhů, které by mohly mít potencionálně negativní
dopad pro antarktický ekosystém a biodiverzitu.
Ochrana antarktických živých zdrojů daná Přílohou II Madridského Protokolu je
podle mě velmi dobře propracovaná, důkazem toho jistě je i zvýšení počtu lachtanů
druhu Arctocephalus na takovou míru, která dovolila jejich vyřazení ze seznamu zvlášť
chráněných druhů. Kladně hodnotím i skutečnost, že i když se tento druh zvířat
nenachází v bezprostředním nebezpečí vyhynutí, smluvní státy dále monitorují jejich
stav, díky čemuž v případě opětovného poklesu jejich množství mohou operativně
reagovat na daný problém. Navíc státy ve své snaze chránit antarktickou faunu a flóru
nepolevují, jak je zjevné z reakce na pokles populace buřňáků obrovských. Rezolucí č.
4 z roku 200679 pověřili SCAR tuto situaci prověřit a případně podat návrh na jejich
zařazení na seznam zvlášť chráněných druhů. I když k tomuto návrhu nakonec nedošlo,
jejich stav je dále monitorován.80
3.6 Odstraňování odpadu a hospodaření s ním
Pravidla pro nakládání s odpadem v oblasti Smlouvy o Antarktidě obsahuje
Příloha III k Madridskému Protokolu81, přijatá společně s ním v roce 1991. Základní
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povinností smluvních států je minimalizovat produkci a odstraňování odpadu v oblasti,
jelikož obě tyto činnosti mají nepříznivý vliv na životní prostředí Antarktidy.
Čl. 8 odst. 1 rozděluje odpady do pěti skupin. První skupinu tvoří splašky a
domácí tekuté odpady, druhou jiné tekuté odpady a chemikálie, včetně pohonných hmot
a mazadel, třetí pevné látky určené ke spálení, čtvrtou jiné pevné odpady a pátou
radioaktivní materiál. Odstraňování odpadu se děje několika způsoby – odvezením,
spálením, jejich jiným odstraněním na pevnině nebo v moři. Odvézt je nutné odpad
spadající do skupiny dvě, čtyři a pět a „v nejvyšší možné míře“ i skupinu první. Odpad
se primárně přiveze do země, ze které pochází činnost, při níž vznikl, případně na
základě mezinárodní smlouvy do země jiné, kde dojde k jeho odstranění. Do skupiny
odpadu, který se má odstranit spálením patří dle čl. 2 odst. 3 zbytky mrtvol dovezených
zvířat, laboratorní kultury mikroorganismů a rostlinných patogenů a přivezené ptačí
výrobky. Spalování se provádí tak, aby se co nejvíce snížil obsah škodlivých emisí
vypouštěných do ovzduší. V případě, že odpad určený ke spálení nebude „spálen,
autoklavován nebo jinak upraven, aby se stal sterilním“(čl. 2 odst. 3), je nutné ho také
odvézt. Odpad patřící do první skupiny je mimo odvoz možné odstranit i do hlubokých
ledových šachet dle čl. 4 nebo jeho vypuštěním do moře dle čl. 5, s ohledem na
množství a možnost znečištění mořské vody.
Čl. 7 Přílohy III obsahuje vyjmenování dalších látek, zakázaných přivézt do
Antarktidy. Patří mezi ně polychlorované bifenyly (PCB), nesterilní půda, či pesticidy,
kromě těch sloužících k vědeckým, lékařským či hygienickým účelům.
Všechny smluvní strany jsou povinny vypracovat a ročně revidovat plán
hospodaření s odpadem v oblasti, který v rámci výměny informací dle čl. III a VII
Smlouvy o Antarktidě postoupí ostatním smluvním stranám a také Výboru pro ochranu
životního prostředí CEP. Ten je oprávněn takové plány přezkoumat a případně
doporučit změny k jejich vylepšení z hlediska snížení nepříznivého ovlivnění
antarktického ekosystému.
3.7 Ochrana před znečišťováním moře
Příloha IV k Madridskému Protokolu82, upravující ochranu moře před
znečištěním, je poslední přílohou, která byla přijata společně s ním na 11. Zvláštní
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konzultativní schůzce v Madridu v roce 1991. Čl. 2 Přílohy IV dává její aplikaci vůči
všem smluvním státům, lodích plujících pod jejich vlajkou, ale i všem dalším lodím
provádějícím nebo podporujícím její provoz v oblasti Smlouvy o Antarktidě. Zároveň
ale čl. 11 vyjímá z působnosti Přílohy IV plavidla s tzv. svrchovanou imunitou, tedy
válečné lodě, válečná pomocná plavidla a jiné lodě vlastněné nebo provozované státem,
sloužícím v oblasti pouze pro vládní neobchodní službu, tedy většinu lodí plujících
oblastí.83
Je zakázáno vypouštět do mořské vody naftu, naftové směsi (čl. 3), jakékoliv
škodlivé tekuté látky a jakékoliv jiné chemické látky v množstvích nebo koncentrátech,
které jsou na újmu mořskému prostředí (čl. 4) a neupravené splašky ve vzdálenosti do
12 ti námořních mil od pevniny nebo ledovcových šelfů (čl. 6). Dále čl. 5 zakazuje do
moře odstraňovat odpadky, jako jsou veškeré umělé hmoty, papírové výrobky, sklo,
textilie, kovy, lahve a popel ze spalování, netýká se to ovšem potravinových odpadků,
které prošly řezačkou nebo drtičem a budou vypuštěny co nejdále od pevniny a
ledovcových šelfů, nejblíže opět 12 námořních mil. Navíc je čl. 9 stanovena povinnost
státu zajistit, aby ještě před vstupem do oblasti Antarktidy měly jejich lodě i lodě
provádějící nebo podporující jejich provoz na palubě dostatečně velké nádrže, které
pojmou takovéto látky a odpadky.
Výjimky ze zákazů nestanovuje sama Příloha IV, pouze odkazuje na úpravu
obsaženou v Mezinárodní úmluvě pro zabraňování znečištění z lodí (International
Convention for the Prevention of Pollution from Ships, MARPOL, 1973, se změnami
provedenými protokolem z roku 1978). Ta obsahuje obecná pravidla pro ochranu
mořské vody a jejího ekosystému před vypouštěním škodlivých látek a jako taková je
platná pro veškerou oblast moří, včetně těch antarktických. Příloha IV je k ní speciální
úpravou vztaženou pouze na oblast na jih od 60 stupně jižní šířky. Příloha IV dále
stanoví, že nic v ní obsažené neruší práva a závazky dle Úmluvy MARPOL 73/78 států,
které jsou smluvními stranami jak této Úmluvy, tak Protokolu.
Problematika ochrany moře před znečištěním je jednou z otázek, kterým se
Konzultativní strany věnují průběžně i po přijetí Madridského Protokolu. V posledních
letech se jejich pozornost soustřeďuje zejména na úpravu vypouštění zátěžových vod do
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moře. K tomuto byla přijata v roce 2006 rezoluce84, jejíž přílohou jsou Praktické
směrnice pro výměnu balastových vod v oblasti Smlouvy o Antarktidě (Practical
Guidelines for Ballast Water Exchange in the Antarctic Treaty Area). Podle nich se
lodě mají zbavit takovýchto vod ještě před vplutím do oblasti Smlouvy o Antarktidě,
případně do oblasti antarktické konvergence, pokud je její rozhraní severněji. Přitom ale
musí být dodržena vzdálenost alespoň 200 námořních mil od nejbližší pevniny a
hloubka vody minimálně 200 metrů. Z provozních důvodů je možné zkrátit vzdálenost
až na 50 námořních mil, hloubka vody ale musí být opět nejméně 200 metrů. Zatím
posledním dokumentem týkajícím se oblasti mořského znečištění je Rezoluce č. 585,
přijatá 14. 5. 2010 na 33. Konzultativní schůzce, která se týká spolupráce a výměny
informací v rámci procesu posuzování návrhů Smluvních stran Smlouvy o Antarktidě
Mezinárodní námořní organizací.
3.8 Ochrana a správa oblasti
Skupiny oblastí, kterým byla přiznána zvláštní ochrana v rámci Antarktidy, byly
vymezeny již Dohodnutými opatřeními z roku 1964. V souvislosti s přijetím
Madridského Protokolu došlo k revizi tohoto systému a jeho nahrazení úpravou
obsaženou v Příloze V Protokolu – Ochrana a správa oblasti86. Příloha V byla přijata
odděleně od Protokolu a jeho Příloh I – IV na 16. Konzultativní schůzce v německém
Bonnu. Na jejím základě byly vytvořeny dvě kategorie, kterým je propůjčena zvýšená
ochrana – Zvláště chráněné antarktické území (angl. Antarctic Specially Protected Area
- ASPA) a Zvláště spravované antarktické území (angl. Antarctic Specially Managed
Area - ASMA). Zvláště chráněné antarktické území je dle čl. 3 Přílohy V jakákoliv
oblast, včetně moře, která je takto označena za účelem ochrany význačných hodnot
životního prostředí, vědy, historie, estetiky či volné přírody, případně jejich kombinace,
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nebo vzhledem k probíhajícímu nebo plánovanému vědeckému výzkumu. Pro vstup do
tohoto území je nezbytné vlastnit povolení, vydané k tomu příslušným národním
orgánem. Držitel povolení je povinen mít jeho kopii po celou dobu jeho setrvání ve
Zvláště chráněném antarktickém území. Zvláště spravované antarktické území je
vymezené čl. 4 Přílohy V jako jakákoliv oblast, včetně moře, která je takto označena
jelikož v ní probíhá nebo bude probíhat činnost, bude zapotřebí při plánování a
koordinaci činnosti, vyhnutí se případným sporům, zlepšení spolupráce mezi stranami
nebo minimalizaci dopadů na životní prostředí. Toto území v sobě může obsahovat i
jedno nebo více Zvláště chráněných antarktických území. Ke vstupu do oblasti, kde se
Zvláště spravované a Zvláště chráněné antarktické území kryje, je nutné výše zmíněné
povolení, kromě této výjimky ke vstupu žádné zvláštní povolení není třeba.
Označení některého území jako jednu ze skupin lokalit výše, jimž je propůjčena
zvláštní ochrana se děje na návrh. Dle čl. 5 Přílohy V může jakákoliv smluvní strana
Protokolu, Výbor pro ochranu životního prostředí CEP, Vědecký výbor pro výzkum
Antarktidy SCAR nebo Komise CCAMLR na Konzultativní schůzce Smlouvy o
Antarktidě předložit návrh plánu správy pro takovouto oblast. Jeho obsahové náležitosti
jsou určeny taktéž čl. 5, mimo jiné má zahrnovat cíl a účel pro ochranu nebo správu
hodnot v oblasti, popis oblasti včetně map a fotografií ukazující hranice oblasti, kodex
chování zejména pokud jde o přístup, pohyb v oblasti nebo umisťování, úpravy či
odstraňování tamních staveb a případně dobu, po kterou bude oblast požívat zvláštní
ochrany či správy. Pokud ta není určena, platí označení na dobu neurčitou. Návrhy
plánu správy schvalují Konzultativní strany po projednání případných připomínek
vznesených CEP, SCAR nebo Komisí CCAMLR, jimž se zasílají, ve formě opatření.
Plán správy je během času možno měnit, případně i zrušit a přinejmenším jednou za pět
let by měla být provedena jeho kontrola a aktualizace.87Jako vodítko pro přípravu plánů
správy nově slouží Revidovaná směrnice pro přípravu plánů správy pro Zvláště
chráněné antarktické oblasti (Revised Guide to the Preparation of Management Plans
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for Antarctic Specially Protected Areas), vydaná jako příloha Rezoluce č. 2 v roce
201188, která nahradila Rezoluci č. 2 a její přílohu z roku 1998.
Příloha V poskytuje zvláštní ochranu i historickým místům a památníkům, tedy
dle čl. 8 Přílohy V místům nebo památníkům uznávané historické hodnoty, které byly
označeny jako Zvláště chráněné nebo Zvláště spravované antarktické oblasti, nebo které
se nacházejí uvnitř takovýchto oblastí. Ustanovení oblasti nebo objektu jako historické
místo nebo památka se děje na základě návrhu strany Protokolu, který schválí
Konzultativní schůzka Smlouvy o Antarktidě, opět ve formě doporučení. Pak je toto
místo nebo památka zapsána do Seznamu historických míst a památek, který dnes čítá
86 položek89, mezi něž patří nejrůznější hroby, hřbitovy, kříže, pamětní desky a další
památky po dřívějších vědeckých výpravách. Nápovědou pro systém zařazování do
Seznamu nových chráněných míst a památek je příloha Rezoluce č. 3 z roku 2009 –
Směrnice pro označení a ochranu historických míst a památek (Gudelines for the
Designation and Protection of Historic Sites and Monuments)90.
3.9 Stav nouze v životním prostředí a odpovědnost za škody vzniklé na životním
prostředí Antarktidy
Madridský Protokol pamatuje na případ vzniku stavu nouze v životním
prostředí, tedy ekologické havárie, ve svém čl. 15. Podle něj je smluvní strana povinna
vypracovat příslušné rezervní plány jako přípravu na vznik situace s možným
negativním dopadem na životní prostředí. Pokud by takový stav nouze nastal nebo mohl
nastat, pak smluvní strana musí „bezodkladně a účinně reagovat“ a při tom se řídit dříve
stanovenými postupy pro okamžité oznámení stavu nouze v životním prostředí a reakci
na ně. Při přípravě těchto tzv. kontingenčních plánů, prevenci a případném odstraňování
následků ekologických havárií a dalších činností ohrožujících životní prostředí
Antarktidy Protokol předpokládá spolupráci smluvních stran.
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z:

Problematika odpovědnosti je Protokolem řešena pouze rámcově. Čl. 16
předpokládá přijetí budoucí úpravy „odpovědnosti za škody způsobené činnostmi
rozvíjenými v oblasti Smlouvy o Antarktidě, jichž se týká Protokol“ ve formě jedné
nebo více příloh přijatých podle čl. 9 odst. 2. Tento požadavek je navíc zdůrazněn i
v Závěrečném aktu 11. zasedání Zvláštní Konzultativní schůzky, kterou byl Protokol
přijat. Tak se stalo v roce 2005 na 28. Konzultativní schůzce států ve Stockholmu, kdy
byla přijata Příloha VI – Odpovědnost za ekologické havárie (angl. Liability Arising
From Environmental Emergencies)91.
Čl. 2 Přílohy VI definuje ekologickou havárii jako „ náhodnou událost, ke které
došlo po vstupu této přílohy v platnost, a jejímž okamžitým nebo bezprostředně
hrozícím následkem je výrazný a škodlivý vliv na životní prostředí Antarktidy“. Ta
může být podle čl. 1 způsobena jak v souvislosti s vědeckým výzkumem, tak i
s turistikou a ostatní vládní i nevládní činností.
Úprava je založena na civilní objektivní odpovědnosti provozovatele, kterým
může být jakákoliv fyzická či právnická, vládní nebo nevládní osoba. Každý
provozovatel je povinen provést příslušná preventivní opatření, kterým by se snížila
možnost výskytu ekologických havárií. Demonstrativně jsou uvedeny specializovaně
přizpůsobené budovy a dopravní prostředky, jejich využívání a zvlášť vyškolený
personál. Každá ze stran Protokolu má po provozovatelích, spadajících do jejich
jurisdikce, požadovat vypracování kontingenčních plánů pro případné nehody, které by
mohly mít nepříznivý vliv na antarktické životní prostředí. Tyto plány by měly mimo
jiné zahrnovat procesy, podle kterých se bude posuzovat závažnost nehod, dále
procedury jejich oznámení a reakcí na ně, výcvik personálu a uchovávání záznamů o
provozu.
V případě, že k ekologické havárii dojde, prioritně je k vypořádání se s ní
povinný provozovatel, jehož činností byla způsobena. Pokud jeho reakce není
dostatečně rychlá a účinná, je k odezvě oprávněna kterákoli ze stran Protokolu,
přednostně pak strana, pod jejíž jurisdikcí je provozovatel. Jestliže je takovýchto stran
více, nebo ani jedna, pak je k reakci přípustná jakákoliv ze stran. Stejný postup se
uplatní i v případě, že provozovatel či strana Protokolu, činnost, jehož provozovatele
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havárii způsobila, nepodnikne odezvu včas nebo vůbec. Strana, případně i více stran,
Protokolu, která se takto ujala reakce, má podle čl. 7 Přílohy VI nárok na regresní
náhradu škody vůči provozovateli. Subjektivní lhůta k uplatnění nároku činí tři roky ode
dne, kdy strana započala s akcí reagující na ekologickou havárii nebo se dozvěděla
totožnost provozovatele, jehož činností byla způsobena. Objektivní lhůta je patnáct let
ode dne, kdy strana přijala opatření v reakci na havárii. Odpovědnost je omezena i co do
výše náhrady škody čl. 9, pokud ovšem konání nebo opomenutí provozovatele nebylo
s úmyslem havárii způsobit, či provozovatel nejednal nedbale, ovšem s vědomím, že
tímto jednáním takovou škodu pravděpodobně způsobí.
Jak již bylo řečeno výše, odpovědnost provozovatele je dána jako objektivní,
tedy bez ohledu na zavinění. Čl. 8 jsou ovšem dány výjimky, za nichž odpovědnost
provozovatele nenastupuje. Jsou jimi případy, kdy byla havárie způsobena konáním
nebo nekonáním nezbytným k ochraně lidského života nebo jeho bezpečí, přírodní
katastrofa významného charakteru, za předpokladu dodržení náležité prevence
provozovatelem a dále akt terorismu nebo agrese. V případě, že je ekologická havárie
způsobena činností dvou nebo více provozovatelů, odpovídají za ni společně a
nerozdílně, jestliže vznikne činností vládního provozovatele, odpovídá za ni stát.
Čl. 11 dále předpokládá existenci finančního zajištění pro případy nároků na
náhradu škody, které mají smluvní státy požadovat na svých provozovatelích. Příkladně
jsou uvedeny pojištění a záruka banky nebo obdobné finanční instituce.
Pod správou Sekretariátu Smlouvy o Antarktidě má vzniknout speciální Fond
pro ochranu životního prostředí (angl. Environmental Protection Fund). Tento fond má
zejména poskytovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých straně Protokolu
vynaložených na vypořádání se se vzniklou ekologickou havárií v případech, kdy
náklady přesahují limity stanovené čl. 9, nebo se nepodařilo zjistit odpovědného
provozovatele.
Příloha VI vstoupí v platnost až po schválení všemi Konzultativními stranami
Smlouvy o Antarktidě, což se doposud nestalo. Jedinou úpravou odpovědnosti v oblasti
ochrany životního prostředí Antarktidy tak zůstává nadále čl. 16 Protokolu, který ovšem
obsahuje pouze závazek stran pro vypracování pravidel v budoucnu. Nadále se tedy
postupuje podle pravidel obecného mezinárodního práva, kdy je určena pouze
odpovědnost státu za jeho protiprávní chování, tedy za jednání, které bude Protokolem
přímo zakázáno, což je pro oblast ochrany životního prostředí poměrně nešikovné,
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jelikož mnohé škody na životním prostředí vznikají v důsledku činností dovolených a
tedy je zde odpovědnost za škody a tím pádem i sankcionovatelnost doposud prakticky
vyloučena. I když Příloha VI neobsahuje úpravu odpovědnosti celkově za škody na
životním prostředí, ale pouze za ekologické havárie, je, jak je uvedeno i v její
preambuli, prvním „krokem k založení odpovědnostního režimu v souladu s čl. 16
Protokolu.“

4. Turistika
Oblast Antarktidy se od 60. let minulého století, kdy se objevily první soukromé
turistické výpravy, stává stále populárnější turistickou destinací, i když v posledních
letech má počet turistů mírně klesající tendenci. Vyvstává tedy otázka regulace turismu
tak, aby se zabránilo ohrožení křehkého antarktického ekosystému, ale i zajistila
bezpečnost osob. Konzultativní strany přijímají dokumenty zabývající se problematikou
turismu a dalších nevládních činností od roku 1966. Mezi nejvýznamnější patří
Doporučení č. 1 z roku 199492, jehož přílohou jsou dvě směrnice – Směrnice pro
návštěvníky Antarktidy (Guidance for Visitors to the Antarctica), a Směrnice pro
organizátory turistických a nevládních činností (Guidance for those Organising and
Conducting Tourism and Non-governmental Activities in the Antarctic). Dalším
důležitým dokumentem jsou Směrnice pro rezervní plánovaní, pojištění a další
záležitostí týkající se turismu a jiných nevládních činností v oblasti Smlouvy o
Antarktidě93 (angl. Guidelines on Contingency Planning, Insurance and other Matters
for Tourist and other Non-governmental Activities in the Antarctic Treaty Area) přijaté
v roce 2004, určené organizátorům takovýchto výprav, kteří mají mimo jiné zajistit, aby
osoby pod jejich vedením měly odpovídající pojištění a byly odpovídajícím způsobem
zdravotně způsobilé pro činnost, kterou budou v Antarktidě vykonávat. Konzultativní
strany zároveň považují za důležité shromažďovat údaje o samotných návštěvnících.
V roce 1995 tak přijaly Rezoluci č. 3, na základě které vedoucí turistické výpravy nebo
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výpravy zabývající se jinou nevládní činností poskytuje informace o jejím průběhu a
účastnících. Na tuto rezoluci navazuje Rezoluce č. 3 z roku 199794, která v příloze
zavádí jednotnou formu pro oba druhy podání – tzv. ohlašovací zprávu (angl. Advance
Notification), podávanou před odjezdem a zprávu podávanou po návratu (angl. PostVisit Report). Účelem je získat „přesné informace, které usnadní analýzu rozsahu,
četnosti a intenzity turistiky a nevládních činností“95vykonávaných v Antarktidě.
I přes veškerou snahu má turistika nepříznivý dopad na antarktický ekosystém,
což si Konzultativní strany dobře uvědomují. Důkazem je i Rezoluce č. 5 přijatá v roce
200796, která upozorňuje právě na problematiku dlouhodobého vlivu turismu na životní
prostředí Antarktidy. Řešením by mělo být Opatření č. 15 z roku 200997, které stanovuje
maximální počet pasažérů na palubě lodi v oblasti Antarktidy na 500, nejvíce 100
návštěvníků současně má možnost vstoupit na pevninu a na jednoho průvodce může
připadat skupina turistů ne větší, než 20 osob. Toto opatření ovšem stále není v platnosti
a tedy ani právně závazné.
Problematika turistiky není zcela opomíjena ani Protokolem na ochranu
životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě, který ovšem ve vztahu k ní obsahuje
pouze ustanovení čl. 8 odst. 2, na základě kterého je předmětem předběžného posouzení
vlivů. Pro regulaci turismu i dalších nevládních činností, zejména vzhledem
k roztříštěnosti a ne zcela závaznosti právní úpravy, by byla vhodná úprava ve formě
mezinárodní smlouvy nebo další přílohy k Protokolu. Tuto cestu si vybrala i Francie,
která na 25. Konzultativní schůzce ve Varšavě v roce 2002 prezentovala návrh
Užitečnosti Přílohy VII k Madridskému Protokolu týkající se úpravy turistické a
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nevládní činnosti v oblasti Smlouvy o Antarktidě98. V něm je zdůrazněna potřeba
úpravy zejména vzhledem k dopadu turistiky na životní prostředí Antarktidy.
V červenci 2011 byla na Konzultativní schůzce Smlouvy o Antarktidě v Buenos
Aires přijata Rezoluce ATCM XXXIV č. 399, jejíž přílohou jsou Obecné pokyny pro
návštěvníky Antarktidy (General Gudelines for Visitors to the Antarctic), které obsahují
základní informace pro turisty ohledně jejich chování v oblasti Antarktidy tak, aby byla
zabezpečena ochrana jejího životního prostředí, ale i zdraví a života samotných
návštěvníků.
Na stejné Konzultativní schůzce, v pořadí již 34., pak byla přijata i Rezoluce
ATCM XXXIV č. 4100, která ve své příloze Seznam míst podléhající pokynům pro
místní ochranu (List of Sites Subject to Site Gudelines) vymezuje, jak je i z názvu
patrno, seznam třiceti dvou oblastí, kterým je pro potřeby turistiky přiznána zvýšená
ochrana formou speciálních pokynů pro návštěvníky pro každé z uvedených míst.101
V roce 1991 sedm soukromých společností provozujících výpravy do Antarktidy
založilo Mezinárodní asociaci provozovatelů zájezdů do Antarktidy (International
Asociation of Antartica Tour Operators - IAATO). Organizace, která dnes sdružuje více,
než 100 společností z 20 zemí světa102, se soustřeďuje zejména na usměrňování turismu
v Antarktidě tak, aby nebyl ohrožen její jedinečný ekosystém, prostřednictvím osvěty,
spolupráce mezi jejími členy navzájem i jejich zastupováním na Konzultativních
schůzkách, kam jsou zástupci IAATO zváni se statusem odborníka z mezinárodní
organizace. K prosazování těchto cílů asociace vydává své vlastní normy – směrnice.
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ATCM XXV: Working paper WP-002, Working Paper Submitted by France to the Twenty-Fifth

Antarctic Treaty Consultative Meeting (Warsaw, 2002) [online]. Dostupné z:
http://www.ats.aq/documents/ATCM25/wp/ATCM25_wp002_e.doc (navštíveno 10. 4. 2011).
99

ATCM XXXIV: Resolution 3(2011) – General Guidelines for Visitors to the Antarctic [online].

Dostupné z: http://www.ats.aq/devAS/info_measures_listitem.aspx?lang=e&id=496 (navštíveno 4. 1.
2012).
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ATCM XXXIV: Resolution 4(2011) – Site Guidelines for Visitors [online]. Dostupné z:

http://www.ats.aq/devAS/info_measures_listitem.aspx?lang=e&id=496 (navštíveno 4. 1. 2012).
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Seznam míst i s odkazy na pokyny pro návštěvníky těchto oblastí je možné nalézt na

http://www.ats.aq/e/ats_other_siteguidelines.htm (navštíveno 28. 3. 2012).
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V současnosti jsou členy IAATO společnosti z Argentiny, Austrálie, Belgie, Číny, Francie, Chile,

Itálie, Japonska, JAR, Kanady, Německa, Nizozemska, Nového Zélandu, Norska, Ruska, Švédska,
Švýcarska, Velké Británie, včetně jejího zámořského teritoria – Falklandských ostrovů a Spojených států,
viz http://iaato.org/cs/history-of-iaato (navštíveno 10. 4. 2011).
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Problematická je skutečnost, že členství v IAATO je na bázi dobrovolnosti, pro nečleny
tudíž není problém požadavky dané směrnicemi IAATO k zajištění ochrany životního
prostředí Antarktidy a jeho zachování pro budoucí generace ignorovat.
Problematika turismu patří na Konzultativních schůzkách v novém tisíciletí jistě
mezi důležitější předměty jednání, dokazuje to i počet dokumentů, orientujících se na
úpravu turistiky, na nich přijímaných – zatímco od roku 1966 do roku 2002 jich bylo
celkově 13, od roku 2003 jejich počet už dosáhl 20. A to je, dle mého názoru, dobře.
Nedostatečně regulovaná turistika by mohla mít fatální účinky jak na antarktický
ekosystém, tak i ve vztahu k samotným turistům z hlediska ochrany jejich života a
zdraví, vzhledem k nehostinným podmínkám na kontinentu. Po vstupu Opatření č. 15
z roku 2009 se mi úprava turistiky jeví jako dostačující, z hlediska jednotnosti úpravy se
však domnívám, že ideální by bylo akceptování návrhu Francie na přijetí zcela nové
přílohy k Protokolu o ochraně životního prostředí Antarktidy, zabývající se
problematikou turistiky. Navíc by, dle mého názoru, k lepší organizaci a propojenosti
systému, zejména s ohledem na jeho hlavní účel, a to ochranu životního prostředí
Antarktidy, přispěla i povinnost členství v IAATO pro všechny provozovatele zájezdů
do Antarktidy.
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IV. Česká republika a Antarktida
Česká republika není ve vztahu k Antarktidě zcela netečná, jak by se mohlo zdát
široké veřejnosti. Už v 60. letech se českoslovenští vědci a výzkumníci účastnili
expedic do této oblasti, i když ne samostatných, ale jako součásti zahraničních
antarktických programů, v té době především sovětských. Účasti českých badatelů na
zahraničních vědeckých výpravách nezabránil ani rozpad SSSR v roce 1989, naopak
jejich počet stále vzrůstal. Vědecké a výzkumné aktivity našich občanů vyvrcholily
postavením české antarktické stanice Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese
Rosse.
Ani česká legislativa nezůstává pozadu. Česká republika je smluvní stranou jak
Smlouvy o Antarktidě, tak Madridského Protokolu, závazky v nich stanovené byly do
českého právního řádu implementovány zákonem č. 276/2003 Sb. o Antarktidě a o
změně některých zákonů103.

1. Zákon o Antarktidě
Čl. 10 Ústavy stanovuje, že vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci
dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu;
stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného, než zákon, použije se mezinárodní
smlouva.104Tedy Smlouva o Antarktidě i Madridský Protokol jsou bezprostředně
závazné, problém nastává u aplikovatelnosti. K tomu, aby byla mezinárodní smlouva
samovykonatelná, tedy přímo aplikovatelná, bez nutnosti jejího provedení vnitrostátním
právním předpisem, je nutné, aby její ustanovení byla dostatečně určitá. Ne všechna
ustanovení Smlouvy o Antarktidě a Madridského Protokolu takovouto vlastnost mají,
proto musí být do našeho právního řádu implementována zvláštním předpisem. Tím se
stal zákon č. 276/2003 Sb. o Antarktidě a o změně některých zákonů (dále také jen
„Zákon o Antarktidě“ či „Zákon“).
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Zákon č. 276/2003 Sb. o Antarktidě a o změně některých zákonů [zdroj: ASPI]. Dostupné také z:

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4177.
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jedná se o tzv. euronovelu Ústavy, provedenou ústavním zákonem č. 395/2001 Sb. s účinností od 1.

června 2002. Před tímto datem byly bezprostředně závazné pouze mezinárodní smlouvy o lidských
právech.
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1.1 Základní zásady zákona
Účel zákona je vymezen v §1 odst. 1, jako zajištění dodržování závazků České
republiky týkajících se Antarktidy, zejména všestranné ochrany životního prostředí
Antarktidy jako přírodní rezervace zasvěcené míru a vědě v souladu se Smlouvou o
Antarktidě a Protokolem o ochraně životního prostředí ke Smlouvě. Dále zákon
vymezuje základní pojmy, jako Antarktida a její životní prostředí105. Českým osobám,
kterými se rozumí státní občané ČR, právnické osoby se sídlem na území ČR a osoby
bez státní příslušnosti s trvalým pobytem na území ČR, pokud se účastní činnosti
v Antarktidě a dále cizinců, kteří nepatří do kategorie osob uvedených v čl. VIII odst. 1
Smlouvy, pokud se účastní výprav do Antarktidy, která je organizovaná v České
republice nebo místo jejího konečného odjezdu je v České republice, je dána povinnost
chovat se v souladu se Smlouvou, Protokolem a dalšími mezinárodními závazky,
kterými je Česká republika vázána106. V § 4 Zákona je pak zdůrazněna zásada využívání
Antarktidy jen pro mírové účely, obsažená už v čl. I Smlouvy o Antarktidě.
1.2 Předpoklady provádění činností
Pro provádění činností v Antarktidě Zákon zakládá dvojí režim, oznámení a
povolení. Obecně je stanoveno, že pokud Zákon nestanoví povinnost povolení, mohou
české osoby provádět činnost v Antarktidě na základě ohlášení107. Toto ohlášení se
podává Ministerstvu životního prostředí alespoň 60 dnů před plánovaným vstupem do
Antarktidy. Jestliže Ministerstvo dojde k závěru, že ohlášení splňuje zákonem
stanovené podmínky108, do 15 dnů od ohlášení o tom vydá ohlašovateli potvrzení. Kopii
tohoto potvrzení s úředním překladem jsou české osoby povinny mít u sebe během
celého pobytu v Antarktidě. V případě, že Ministerstvo dojde k opačnému závěru,
upozorní na to ohlašovatele s uvedením vad. Po ukončení činnosti české osoby do 30
dnů podají zprávu o průběhu jejich pobytu v Oblasti.109 Dle § 6 odst. 2 Zákona není
ohlášení třeba pro proplutí rekreačních jachet nebo přelet letadel nad Antarktidou.
Ministerstvo navíc může ohlášenou činnost z vlastního podnětu zakázat, jestliže usoudí,
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§ 2 zákona č. 276/2003 Sb.
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§ 3 zákona č. 276/2003 Sb.
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viz § 6 odst. 1 zákona č. 276/2003 Sb.
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náležitosti povolení jsou stanoveny v §7 odst. 3 zákona č. 276/2003 Sb.
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§ 7 zákona č. 276/2003 Sb.
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že by mohla vést k vlivům na životní prostředí Antarktidy, neslučitelným se zásadami
čl. 3 Protokolu.
K činnostem, uvedeným v § 8 odst. 1 Zákona je nutné povolení. Zejména se
jedná o pobyt v Antarktidě delší, než 30 dní, či odběr nerostů v rámci vědeckého
výzkumu a jejich vývozu z Antarktidy. Povolení opět vydává Ministerstvo životního
prostředí a to ve lhůtě 60 dnů od podání žádosti.110Náležitosti žádosti

111

jsou taktéž

upraveny zákonem, podrobněji než pro ohlášení. Platnost povolení na dobu neurčitou
pozbývá smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby, jíž bylo vydáno, povolení
na dobu určitou potom uplynutím doby, na kterou bylo vydáno. Výjimka, podle které
povolení není potřeba pro činnosti, které už české osobě povolil jiný smluvní stát
Smlouvy o Antarktidě nebo Protokolu, je stanovena v § 8 odst. 4 Zákona.
1.3 Posuzování vlivů na životní prostředí Antarktidy
Zákon obsahuje úpravu procesu posuzování vlivů na životní prostředí (tzv.
proces EIA) v části čtvrté. Tato část vychází z Přílohy I Madridského Protokolu.
Veškeré plánované činnosti včetně jejich změn, ke kterým je podle Zákona potřeba
povolení, je předmětem procesu EIA. Stejně jako Příloha I zavádí tři stupně vlivů na
životní prostředí – menší než malý nebo přechodný, malý nebo přechodný a větší než
malý nebo přechodný vliv na životní prostředí Antarktidy. Od tohoto se dále odvíjejí
fáze procesu posuzování vlivů na životní prostředí. První etapou je zjišťovací řízení, ve
kterém Ministerstvo životního prostředí předběžně stanovuje možný vliv činnosti na
životní prostředí Antarktidy. Pokud v něm Ministerstvo dojde k závěru, že činnost bude
mít menší než malý nebo přechodný vliv, je tento závěr i odborným podkladem pro
vydání povolení dle § 8 Zákona.
Jestliže je předpokládaný vliv malý nebo přechodný, zahajuje se tzv. počáteční
vyhodnocení vlivů112. V závěru zjišťovacího řízení v tomto případě Ministerstvo stanoví
potřebnou dokumentaci k provedení počátečního vyhodnocení vlivů, na jejím základě
pak vydá stanovisko.

Stanovisko je platné 1 rok ode dne vydání, na žádost

oznamovatele může být, i opakovaně, platnost prodloužena opět o 1 rok. V tomto
110

§ 8 zákona č. 276/2003 Sb., náležitosti žádosti jsou stanoveny § 9 téhož zákona.
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náležitosti žádosti jsou stanoveny § 9 zákona č. 276/2003 Sb.
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viz § 15 zákona č. 276/2003 Sb., v Příloze I Protokolu je toto řízení nazváno Initial Environment

Evaluation – IEE.
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případě se posuzuje, zda nedošlo k podstatným změnám realizace činnosti v Antarktidě,
získání nových znalostí či technologií souvisejících s činností.113
Pokud se ve zjišťovacím řízení dojde k závěru, že by činnost mohla mít větší než
malý či přechodný vliv, následuje tzv. všestranné hodnocení vlivů. Opět je stanoven
Ministerstvem rozsah potřebné dokumentace, ta je zveřejněna na Internetu a dále
zaslána k vyjádření dotčeným správním úřadům, ostatním stranám Protokolu a Výboru
CEP. Stanovisko, vydané Ministerstvem je i v tomto případě, jako u počátečního
hodnocení vlivů, nezbytným odborným podkladem k vydání povolení.
1.4 Ochrana fauny a flóry
Část pátá Zákona provádí Přílohu II Madridského Protokolu. Obsahuje zákaz
jakéhokoliv zasahování do populací a stanovišť geograficky původních rostlin a
živočichů. Tento zákaz se nevztahuje na lov ryb pro vlastní potřebu, za předpokladu, že
nebude ohroženo přežití jednotlivých druhů a dále na zasahování a provádění odběrů na
základě povolení. Zvláštní ochrana je poskytnuta zvlášť chráněným antarktických
druhům, tedy všem druhům lachtanů rodu Arctocephalus a tuleni Rossovu.114
Další zákaz se vztahuje na dovoz geograficky nepůvodních druhů rostlin,
živočichů a mikroorganismů, ten je možný opět pouze s povolením. Zákaz neplatí na
dovoz potravin. Absolutně je zakázáno dovážet živou drůbež nebo jiné živé ptáky.115
1.5 Nakládání s odpadem
Zákon dále provádí Přílohu III Protokolu, týkající se otázky nakládání
s odpadem v oblasti Antarktidy. Českým osobám jsou stanoveny zejména povinnosti a
zákazy. Mezi povinnosti patří předcházet vzniku a odstraňování odpadů v Antarktidě,
skladovat odpady, aby se nerozptýlily do životního prostředí, ty odpady, které se
nemohou skladovat nebo odstranit v Antarktidě, odvézt a odpady, u kterých je to
možno, spálit v příslušných zařízeních minimalizujících emise. Zakazuje se mimo jiné
dovážet odpady do Antarktidy, odstraňovat je v oblastech bez ledu a sladkovodních
systémech, skladovat odpady v těchto systémech a odstraňovat nebo skladovat

113

viz § 15 zákona č. 276/2003 Sb.

114

viz § 18 zákona č. 276/2003 Sb.

115

viz § 19 zákona č. 276/2003 Sb.
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radioaktivní odpady v oblasti Antarktidy.116 Dále je zakázán dovoz látek, jako pesticidů,
polychlorovaných bifenylů a ptáků a nesterilní půdy bez povolení vydaného pro
vědecké, lékařské nebo hygienické potřeby.117
1.6 Ochrana před znečišťováním moře
Další Přílohu k Protokolu, kterou Zákon provádí, je Příloha IV, upravující
ochranu před znečištěním moře. Ustanovení § 22 zakazuje do moře vypouštět ropu a
ropné směsi, zaolejované zbytky a směsi, chemické látky nebo přípravky a jiné škodlivé
kapalné látky. Zákaz se vztahuje i na vypouštění splaškových kalů ve vzdálenosti do 12
námořních mil od nejbližší země, za touto vzdáleností je vypouštění povoleno
v úměrném množství. Stejné pravidlo se vztahuje i na vypouštění zbytků rozdrcených
nebo rozemletých potravin do moře. Jiné ukládání odpadu do moře je výslovně
zakázáno.
1.7 Výkon státní správy a kontroly nad dodržováním zákona
Zákon rozděluje výkon státní správy mezi dvě ministerstva – Ministerstvo
životního prostředí a Ministerstvo zahraničních věcí. Převážná část pravomocí náleží
Ministerstvu životního prostředí. Mezi ně patří zejména přijímání ohlášení a vydání,
změna nebo zrušení povolení dle Zákona, vedení evidence přijatých ohlášení a
vydaných rozhodnutí, ukládání sankcí a zajišťování procesu posouzení vlivů na životní
prostředí Antarktidy. Doplňkové pravomoci jsou svěřeny Ministerstvu zahraničních
věcí, které má za úkol poskytovat podklady pro rozhodnutí a spolupráci Ministerstvu
životního prostředí a ostatním smluvním stranám podávat informace v souladu se
Smlouvou a Protokolem.118
Ministerstvo životního prostředí je dále pověřeno prováděním kontroly
dodržování Zákona a to nejen v České republice, ale i v Antarktidě, kde kontrolu
vykonává skrze pozorovatele. Ten má právo v rámci provádění kontroly vstupovat do
všech oblastí Antarktidy. Českým osobám je dána povinnost kontrolu strpět, poskytnout
potřebnou součinnost a napravit kontrolou zjištěné nedostatky.119 V případě zjištěného
116

viz § 20 zákona č. 276/2003 Sb.
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viz § 21 zákona č. 276/2003 Sb.
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viz § 24 a § 25 zákona č. 276/2003 Sb.

119

viz § 26 zákona č. 276/2003 Sb.
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nesouladu, dává Zákon možnost uložit peněžité sankce120, případně odebrat věc
získanou v rozporu s tímto Zákonem121. Projednání deliktů a ukládání sankcí, není – li
Zákonem stanoveno jinak, náleží opět do kompetencí Ministerstva životního prostředí.
1.8 Řízení a poplatky dle zákona, stav nouze
S výjimkou části čtvrté, upravující proces posuzování vlivů na životní prostředí
Antarktidy, se na řízení podle Zákona, pokud ten nestanoví jinak, použije správní
řád.122Zákon dále mění znění přílohy zákona o správních poplatcích – Sazebníku
správních poplatků - kam přibyla nová část týkající se poplatků vybíraných v souvislosti
s řízeními prováděnými podle Zákona. Jedná se o poplatek za podání žádosti o povolení
k pobytu v Antarktidě, který činní 5.000,- Kč, v ostatních věcech, mezi něž patří podání
žádosti o povolení provádění vědeckého výzkumu nerostných zdrojů v Antarktidě,
odběru nerostů nebo paleontologických nálezů, výstavbě, přestavbě a odstranění objektů
v Antarktidě či vstupu na zvláště chráněné antarktické území, je správní poplatek určen
ve výši 200,- Kč.123
Zákon o Antarktidě dále obsahuje ustanovení, které suspenduje jeho použití
v případech stavu nouze uvedených v Protokolu.124
1.9 Vyhláška k zákonu
Úpravu obsaženou v zákoně o Antarktidě doplňuje vyhláška Ministerstva
životního prostředí č. 104/2004 Sb., která dále konkretizuje ustanovení Zákona týkající
se dovozu jiných nebezpečných látek a přípravků jejich seznamem a uvádí náležitosti
oznámení o zamýšlené činnosti v Antarktidě dle § 14 odst. 2 Zákona, náležitosti
dokumentace a stanovisek k počátečnímu vyhodnocení vlivů dle § 15 odst. 8 Zákona,
náležitosti dokumentace, posudků a stanovisek k všestrannému zhodnocení vlivů dle §
16 odst. 12 Zákona a vzor průkazu pozorovatele dle § 24 písm. h) Zákona.
Účinnost vyhláška nabyla dnem účinnosti zákona o Antarktidě, ten je v Zákoně
stanoven jako den publikace Madridského Protokolu ve Sbírce mezinárodních smluv.
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viz § 27 zákona č. 276/2003 Sb.
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Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Viz § 30 zákona č. 276/2003 Sb.
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K vyhlášení Protokolu ve Sbírce mezinárodních smluv došlo v podobě Sdělení
Ministerstva zahraničních věcí č. 42/2005, Zákon o Antarktidě i vyhláška k Zákonu jsou
účinné od 31. 3. 2005.
Naše vnitrostátní právní úprava zabývající se problematikou Antarktidy, tedy
Zákon o Antarktidě a vyhláška k němu, jsou dle mého názoru na dobré legislativní
úrovni a požadavky dané Smlouvou o Antarktidě a Madridským Protokolem
implementuje adekvátně. Tato zákonná úprava je podle mě velmi důležitá i s ohledem
na skutečnost, že Česká republika je jednou ze zemí, které se aktivně účastní vědeckých
výzkumů na Antarktidě především díky tomu, že zbudovala vlastní antarktickou
vědeckou stanici a české vědecké osoby provádějící výzkum v této Oblasti tak mají
konkrétní zákonný rámec pro činnost v Antarktidě.

2. Česká vědecká stanice Johanna Gregora Mendela
Jak již bylo řečeno výše, čeští vědci nezřídka zavítají i do nehostinného prostředí
Antarktidy. Do roku 1989 se českoslovenští vědci podíleli na výzkumu Antarktidy díky
účasti na zejména sovětských výzkumných programech. Po rozpadu SSSR se náš
vědecký výzkum realizoval prostřednictvím spolupráce na mezinárodních projektech se
státy, jako je Polsko, Francie, Uruguay nebo Peru, kde došlo k dalšímu prohlubování
znalostí nejen ve vědecké sféře, ale i v oblasti plánování a praktického zajištění
takovýchto výprav. Díky tomuto se postupně začal rodit nápad k vybudování vlastní
antarktické stanice pod vlajkou České republiky. Konkrétní kroky byly učiněny na
přelomu nového tisíciletí, kdy byl přijat návrh projektu „Vybudování české vědecké
stanice v Antarktidě“ plánovaný na období mezi roky 2000 – 2006, financovaný
z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Nositelem projektu byla
jmenována Masarykova univerzita a ihned byly započaty projektové práce společností
Investprojekt, s.r.o. Zlín a následně vybrána společnost PSG International, a.s. Zlín,
jako zhotovitel samotné stavby. „Z formálního hlediska pak potřeba projednat se
stranami Smlouvy o Antarktidě záměr vybudovat v Antarktidě výzkumnou stanici
vyplynula pro Českou republiku z článku VII odst. 5 písm. b) Smlouvy o Antarktidě, a
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to s přihlédnutím k doporučení ATCM XIV č. 2, bod 2, příp. bod 3.“125 Návrh byl
předložen na 24. Konzultativní schůzce Smlouvy o Antarktidě v Petrohradě roku 2001,
kde se mu ovšem nedostalo přílišné podpory. Jako hlavní důvody byly uvedeny
neprovedení tzv. všestranného hodnocení vlivů na životní prostředí – CEE, dále
prozatímní neexistence českého právního předpisu, který by zajistil dodržování zásad
environmentální ochrany Antarktidy českými osobami a umístění stanice, které bylo
původně plánováno na oblast Jižních Shetland. Veškeré tyto nedostatky byly postupně
napraveny – byl proveden speciální druh řízení EIA – CEE, roku 2003 byl přijat zákon
č. 276/2003 o Antarktidě a jako nové stanoviště české stanice byl vybrán ostrov Jamese
Rosse. Nový návrh prezentovali čeští zástupci na 27. Konzultativní schůzce Smlouvy o
Antarktidě, konané na přelomu května a června 2004 v Kapském Městě spolu se 7.
zasedáním Výboru pro ochranu životního prostředí Antarktidy (CEP), kde byl přijat.
Stavba stanice započala v únoru 2005, v provozu je od roku 2006, oficiálně byla
otevřena 22. 7. 2007. Své jméno získala podle Johanna Gregora Mendela, význačného
českého meteorologa a genetika. Stanice je zamýšlená pro patnáct, pojme ale až dvacet
osob. Na vědeckém programu se podílí vědci z několika význačných českých institucí –
Přírodovědeckých fakult Masarykovy, Karlovy a Jihočeské univerzity, České
geologické služby, Geologického ústavu Akademie věd ČR a Botanického ústavu
Akademie věd ČR.126
Jak již bylo řečeno výše, dlouhodobým záměrem České republiky ve vztahu
k Antarktidě je získání konzultativního statusu v rámci schůzek států Smlouvy o
Antarktidě. Smlouva o Antarktidě stanovuje jako podmínku jeho získání „podstatnou
vědeckou a výzkumnou činnost, jako je vybudování stanice nebo vyslání vědecké
expedice“ v čl. IX odst. 2, Madridský Protokol toto dále doplňuje ve svém čl. 22 odst. 4
o nutnost ratifikace, přijetí, schválení nebo přistoupení k Protokolu. Vybudováním
stanice Johanna Gregora Mendela Česká republika splnila i druhý z požadavků,
konzultativní status však stále nemá. Jeho přidělení je zcela na vůli a posouzení
smluvních stran, proto nezbývá, než čekat, zda a jestli vůbec uznají za vhodné, aby
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Česká republika „povýšila“ mezi řady států, které mají moc svým hlasem ovlivnit vývoj
a postavení Antarktidy v mezinárodním měřítku.
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Závěr
Cesta k přijetí mezinárodní smlouvy bývá mnohdy plná překážek, základním
předpokladem je totiž, aby se státy shodly na jejím obsahu. Smlouva o Antarktidě byla
přijata v roce 1959, tedy v období studené války, které je charakteristické především
politickým a vojenským napětím mezi USA a SSSR, je tedy s podivem, že oba tyto
státy byly ochotny v zájmu udržení alespoň jakési politické stability na mezinárodní
úrovni odložit na čas své rozpory stranou. Nebyly to ovšem jen tyto dvě mocnosti, které
vytušily lukrativnost Antarktidy zejména s ohledem na nerostné bohatství a nárokovaly
si část území kontinentu. Aby tato situace nevyústila v další konflikt na mezinárodní
úrovni, byla v roce 1958 svolána konference do Washingtonu, které se účastnilo 12
států, provádějících v Antarktidě výzkum. Na ní se podařilo situaci vyřešit přijetím
Smlouvy. A to vše v zájmu rozvoje vědy. Smlouvou byly nejen zmrazeny dosavadní
nároky států a stanoveno, že Antarktida bude nadále využívána pro mírové účely, do
popředí se navíc dostala nutnost spolupráce všech států právě při provádění vědeckého
výzkumu.
Smlouva je navíc poměrně nadčasová, i když je její úprava obsažena pouze ve
14 článcích, a možná právě proto. Sama totiž předpokládá pravidelně se opakující
zasedání smluvních stran, na kterých budou přijímána opatření k doplnění
Antarktického smluvního systému a tedy možnost poměrně flexibilně reagovat na vývoj
v oblasti a usměrňovat ho. Zástupci smluvních států se na těchto Konzultativních
schůzkách setkávají každoročně, ti s konzultativním statusem pak mají možnost přijímat
žádoucí opatření.
S postupem času vyvstala na povrch nutnost ochrany životního prostředí
Antarktidy. Zpočátku se státy soustředily pouze na úpravu ochrany a využívání zdrojů
živých. Tak byla přijata roku 1964 Dohodnutá opatření pro zachování antarktické flóry
a fauny V 70. a 80. letech následovaly další dva mezinárodní dokumenty – v roce 1972
Úmluva o zachování antarktických tuleňů (CCAS) a v roce 1980 Úmluva o zachování
antarktických mořských živých zdrojů (CCAMLR), obě tyto smlouvy jsou v systému
ATS důležité, poskytují však pouze partikulární ochranu v nich určených živočichů.
Součástí ekosystému a tedy předmětem ochrany by ovšem měly být i zdroje
neživé, jelikož jsou s těmi živými nerozlučně spjaty, zejména v tak křehkém životním
prostředí, jako je to antarktické. Navíc je nutné chránit životní prostředí jako celek a to
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preventivně. Tyto důvody vedly státy k přijetí Protokolu o ochraně životního prostředí
ke Smlouvě o Antarktidě – Madridskému Protokolu, který nahradil Dohodnutá opatření
a doplnil Smlouvu o Antarktidě v otázkách ochrany jejího životního prostředí. Vedoucí
zásada Madridského Protokolu je zásada předběžné opatrnosti, ta se promítá do celé
jeho úpravy, dále je konkretizována v jeho Příloze I, podle které je veškerá činnost
v Antarktidě předmětem předběžného posouzení. Protokol má dále pět příloh, které
upravují uchování živých antarktických zdrojů, nakládání s odpadem, ochranu před
znečištěním moře, ochranu a správu oblasti a v současné době poslední z příloh se
soustředí na odpovědnost za ekologické havárie.
Díky těmto mezinárodním instrumentům je tak ochrana antarktického životního
prostředí komplexní a prozatím se zdá dostačující. Je ovšem otázkou, zda tomu tak bude
i nadále, zejména s ohledem na stále se rozvíjející turismus v Antarktidě. Vliv člověka
na přírodní ekosystémy bývá často pozvolný a ukáže se až s odstupem několika let či
desetiletí. S ohledem na toto je po „pouhých“ 20 letech existence Madridského
Protokolu těžké posoudit, jak moc se úprava ukáže efektivní do budoucna. Lze ale jistě
přinejmenším konstatovat, že se ubírá správným směrem.
Do budoucna lze jen doufat, že smluvní strany Smlouvy s konzultativním
statusem budou i nadále aktivně vyvíjet veškerou činnost a snažení k tomu, aby
Antarktida zůstala tím, čím je dnes i pro následující generace – demilitarizovaným
pásmem s křehkým, avšak rozmanitým a jedinečným ekosystémem; přírodní rezervací
zasvěcenou míru a vědě.
Česká republika se dá ve vztahu k Antarktidě považovat za jeden z činorodějších
států. Svědčí o tom jednak vlastní vnitrostátní právní úprava v podobě zákona č.
276/2003 Sb. o Antarktidě, jednak vystavění vlastní vědecké stanice v oblasti na jih od
60. rovnoběžky. Naším cílem je získání konzultativního statusu v rámci Konzultativních
schůzek Smlouvy o Antarktidě, díky čemuž by se zástupci České republiky mohli přímo
vlastními hlasy podílet na dotváření Antarktického smluvního systému a tím i na
rozhodování o dalším osudu Antarktidy. K získání tohoto statusu jsou Smlouvou o
Antarktidě a Madridským Protokolem stanoveny dva předpoklady – vyvíjení podstatné
vědecké a výzkumné činnosti a ratifikace, přijmutí, schválení nebo přistoupení
k Protokolu. První podmínku jsme splnili díky již několikrát zmiňované stanici Johanna
Gregora Mendela, postavené roku 2006, Madridský Protokol vstoupil pro Českou
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republiku v platnost 24. září 2004127. Česká republika tedy již několik let splňuje oba
z daných předpokladů, konzultativní status jí však ještě Konzultativními stranami
udělen nebyl. Nezbývá tedy, než nepolevit ve snaze o jeho získání, zejména ustavičnou
aktivitou na mezinárodních fórech zabývajících se problematikou Antarktidy a doufat,
že jednoho dne se bude zdát činnost české strany dostačující a konzultativní status jí
bude přidělen.

127

Zdroj: http://mzp.cz/cz/datum_pristupu_smlouva_o_antarktide (citováno 5. 3. 2012).
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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.
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Abstract
The Legal regime of Antarctica, primarily the protection of its
environment and the position of the Czech Republic
The purpose of my thesis is to analyse a legal regime of Antarctica, with regards
to protection of its environment and position of the Czech Republic. The thesis is
divided into four chapters. Chapter One contains basic introduction of the Antarctic
Continent, its geography and history.
Chapter Two investigates legal regime constituted in Antarctica by the Antarctic
Treaty and other international documents, known as the Antarctic Treaty System. This
chapter consists of six parts, each concentrating on special subject. Part one examines
the path of development the Antarctic treaty, part two deals with treaty itself, part three
looks at dispute settlement, part four focuses on liability in this international space, part
five addresses the issue of inspections held in Antarctica. Part six describes structure
and organisation of the Antarctic Treaty System, Antartic Treaty Consultative Meetings,
its legal documents and Secretariat of the Antarctic Treaty.
Chapter Three concentrates on the problem of protection of antarctic
environment. Firts part of this chapter focuses on protection of living resources,
guaranteed by the Convention for the Conservation of Antarctic Seals and the
Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources. Second part
describes the Convention on the Regulation of Antarctic Mineral Resource Activities
which has never entered into force. Part three looks at comlplex protection of the
environment provided to Antarctica by the Protocol on Environmental Protection to the
Antarctic Treaty. In the fourth part of Chapter Three, I deal with problem of turism
which can be potentionally very harmfull to antarctic environment.
Chapter Four contains two parts and deals with the position of the Czech
Republic with regards to Antarctica. Part one explores national law represented by the
Act on Antarctica, part two focuses on scientific research held in Antarctica by the
czech party, mainly on the czech antarctic station named by scientist Johann Gregor
Mendel on James Ross´ island.
Antarctic Continen, so different from other continents, not only by its
enviromnmen, but also by its legal regime – a system of international treaties and other
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instruments, named together Antarctic Treaty System. This designation is defined by
The Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty as „the Antarctic
Treaty, the measures in effect under the Treaty, its associated separate international
instruments in force and the measures in effect under those instruments.“
By this international documents was made and is still being improved an unique
legal regime specific for this area, territorially defined by the Antarctic Treaty as the
area south of 60˚ South Latitude. The specifics of the antarctic regime include
prohibition of its appropriation which however it does not rest in an absoulute ban as is
typical for other international spaces. Territorial claims asserted by states – Argentina,
Australia, Belgium, Chile, France, Great Britain, Japan, New Zealand, Norway, the
Union of South Africa, the Union of Soviet Socialist Republics and the United States of
America – were, as a result of the Antarctic treaty (1959), only suspended for the time
period the Treaty is in force. Furthermore, Antarcitca is the biggest demilitarized area in
the world, the Treaty prohibits any measures of military nature, except those used for
science or reasearch purposes. All nuclear explosions and the disposal of radioactive
waste material is also prohibited.
Not every party to the Treaty has, as is typical for international treaties, the same
position in terms of decision making. Parties to the Treaty are „divided“ into three
groups – in the first one we can find 12 states, which stood by the development of the
Treaty from the beginning, states in the second group acceded to the contract later on,
however they have been conducting substantial scientific research activity in Antarctica.
Both of these groups are Consultative parties to the Antarctic Treaty, which among
other things means they have the authority to adopt legal documents on Antarctic Treaty
Consultative Meetings which are held every year. Third group of states also acceded to
the Antarctic Treaty later, but this parties lack the required „substantial scientific
research activities“ and they have no such authority as parties in first two groups. The
Antarctic Treaty also includes regulations for dispute settlement among parties and
inspections carried out in Antarctica.
As is mentioned above, the Antarctic Treaty System consists also of two
conventions which focuses on protection of parts of antarctic environment. The
Convention for the Conservation of Antarctic Seals (CCAS, 1972) provides protection
for several species of seals, listed in the Convention, in the area south of 60˚ South
Latitude. The protection of three species is not absolute, but it lays more in significant
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hunting limitations. Other species are protected completely. An exception can be
provided due to special permits, but only for purposes of providing indispensable food
for men or dogs or for scientific research. The number of seals killed or captured in
accordance with these permits must also be very limited.
The Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR,
1980) is territorialy applicable not in the area south of 60˚ South Latitude, but in area
limited by so called antarctic convergence – an imaginary line where the south and
north waters colide. Its main objective is to take measures to ensure rational use of this
resources and protection of antarctic marine ecosystems.
A part of the Antarctc Treaty System was meant to be the Convention on the
Regulation of Antarctic Mineral Resource Activities, but it never eneter into force.
In relation to the protection of antarctic enviromnent a vital document is the Protocol on
Environmental Protection to the Antarctic Treaty (1991). It designates Antarctica as a
natural reserve, devoted to peace and science and mainly consists of environmental
principals for its protection, listed actions any party shall take in case of environmental
emergency and prohibits any activity relating to mineral resources, other than scientific
research. We can find more elaborate regulations in annexes to the Protocol: Annex I –
Environmental Impact Assessment, Annex II – Conservation of Antarctic Flora and
Fauna, Annex III – Waste Disposal and Waste Management, Annex IV – Prevention of
Marine Pollution, Annex V – Area Protection and Management, Annex VI – Liability
Arising from Environmental Emergencies.
Czech Republic can be considered more active state in relation to Antarctica
which is proven not only by its own national law, but also by its scientific and research
activities held in Antarctica. National law is represented by the Act on Antarctica
(2003) which implements obligations from the Antarctic Treaty and the Protocol on
Environmental Protection to the Antarctic Treaty. In 2007 the czech Johann Gregor
Mendel antarctic station was oficially opened where scietific and research activities has
been done ever since. Both of these facts are necessary predispositions to obtain
consultative status at the Antarctic Treaty Consultative Meetings, which is a goal the
Czech Republic pursuades in a long-term.
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