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Úvod 

 Válka. Pojem doprovázející lidstvo snad jiţ od jeho počátku. Válka znamenala a 

bohuţel stále znamená nejzazší způsob řešení konfliktu. Způsob, jakým prosazovat svůj 

názor, uspokojovat své potřeby a získávat moc a bohatství na úkor druhých.  Ačkoliv 

bychom mohli očekávat, ţe spolu se stále novým poznáním a lidským vývojem, bude 

docházet k omezování válek, opak je pravdou. S rozvojem civilizace se ruku v ruce 

rozvíjely i způsoby vedení války. Vojevůdci přicházeli s novými taktikami a vynálezy, 

které měly pomoc přelstít protivníka a přinést rozhodující vojenskou výhodu a stejně 

tak se objevovaly i nové důvody a argumenty, které přiměly obrátit celá lidská 

společenství proti sobě. Z tohoto pohledu nikdy nekončícího koloběhu válek se zdá, ţe 

válka je přirozeným jevem nebo přirozenou součástí lidského bytí. Proto stejně jako jiné 

oblasti lidského ţivota i válka začala být regulována právními normami a vedle jiných 

druhů násilí si získala i jakési výhradní postavení institucionalizovaného násilí, díky 

kterému byla za určitých okolností v očích společnosti ospravedlnitelná.  

Vývoj těchto norem se postupně posouval od základních pravidel jako např. od 

způsobu vyhlášení války, od příkazů vojenských velitelů šetřit raněné, ţeny, děti či 

zajatce, přes ochranu kostelů či vodních zdrojů, aţ po zákazy uţití některých druhů 

zbraní např. otrávených šípů. Tato v praxi aplikována pravidla se postupně vyvíjela do 

všeobecně uznávaných principů či mezinárodního obyčeje. Nicméně neurčitý obsah a 

rozsah těchto pravidel vedl státy k jejich vtělení do mezinárodně uznávaných a 

závazných instrumentů jako jsou mezinárodní smlouvy, také označovány jako úmluvy, 

deklarace či protokoly. Souhrn těchto pravidel byl historicky označován jako válečné 

právo, neboť se tato pravidla aplikovala pouze v případě války. Ovšem nyní, tento 

souhrn pravidel reguluje jakýkoliv mezinárodní ozbrojený konflikt, bez ohledu na to, 

zda si strany konfliktu formálně vyhlásily válku nebo ne, proto je výstiţnější pouţívat 

označení „právo ozbrojených konfliktů.“ Jakýmsi komplexním a zastřešujícím 

označením práva ozbrojených konfliktů spolu s normami mezinárodního práva, které 

regulují chování a zacházení s jednotlivci, ať uţ s kombatanty nebo civilisty, aktivními 

nebo zraněnými v  ozbrojených konfliktech, je pojem Mezinárodní humanitární právo,
1
 

                                                           
1
 Viz. kapitola 1.3 Ţenevské a haagské právo. 
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„který se používá nejčastěji ve spojitosti Ženevskými úmluvami z roku 1949 a jejich 

dodatkovými protokoly z roku 1977, ale obsahuje i normy upravující způsoby a 

prostředky vedení války.“
2
 Budu-li tedy nadále mluvit o Mezinárodním humanitárním 

právu, budu tím mít na mysli tento komplexní souhrn právních norem upravujících jak 

mezinárodní tak i ozbrojené konflikty nemající mezinárodní povahu. 

Vývoj a přijetí norem MHP vţdy těsně souvisel s technickým vývojem, resp. 

právní úprava se s opoţděním snaţila čelit novým výzvám techniky a vědy. Bylo tomu 

tak např. po první světové válce, kdy byly poprvé pouţity chemické zbraně a dusivé 

plyny a v reakci na to byl přijat tzv. Ţenevský protokol,
3
 který zakazoval pouţití 

chemických a biologických zbraní ve válce. 

Ještě do konce minulého století se mohlo zdát, ţe věda a technika přichází 

s novými vynálezy v dekádách. Ovšem s vynálezem počítače, internetu a rozvojem 

umělé inteligence jsou zprávy o nových objevech či nasazení nových bojových 

prostředků na denním pořádku. Mezi ně patří tzv. nesmrtící zbraně – mikrovlnné zbraně 

nebo akustická děla, infrazvukové zbraně nebo doplňky a vybavení, které umoţní 

vojákům absolutně splynout s okolním prostředím. V dnešní době, kdy veškerá 

vojenská komunikace a řízení probíhá po síti nebo přes satelitovou komunikaci, je třeba 

věnovat zvýšenou bezpečnost kybernetické bezpečnosti. Pomocí kyber útoků můţe dojít 

k ochromení celé armády bez jediného výstřelu či fyzického střetu.  

V souvislosti s tzv. válkou proti terorismu po útocích 11. září a následnými 

konflikty v Afganistánu a Iráku vstoupilo do povědomí pouţívání bezpilotních letounů 

pro válečné účely. Jejich uţití není omezeno pouze na průzkumné či špionáţní účely, 

ale díky tomu, ţe některé typy jsou vybaveny raketovými střelami, jsou uţívány pro tzv. 

cílené zabíjení. Právě v souvislosti s cíleným zabíjením, se o bezpilotní letouny začala 

                                                           
2
 FLECK, Dieter; BOTHE, Michael. The handbook of international humanitarian law. 2nd ed. New 

York: Oxford University Press, 2008. 11 s. ISBN 9780199232505. 

3
 Protokol o zákazu pouţívat ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a bakteriologických 

prostředků. Dostupné z: https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/280?OpenDocument 

 

 

https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/280?OpenDocument
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zajímat i širší laická veřejnost a brzy vyvstaly otázky o legálnosti nejen samotného boje 

proti terorismu, ale i vyuţívání bezpilotních letounů jako takových. 

Jak jiţ z názvu mé diplomové práce vypovídá, měl bych se zabývat zakázanými 

prostředky a způsoby vedení ozbrojených konfliktů, coţ znamená zejména právní 

úpravou regulované pouţívání různých druhů zbraní. Typicky toto téma zahrnuje 

mezinárodněprávní regulaci zbraní nukleárních, chemických a biologických nebo např. 

zákaz kazetové munice apod. Jelikoţ jiţ existuje mnoho prací zaměřených na výše 

uvedené bojové prostředky, rozhodl jsem se prozkoumat pole neznámé a tím je vyuţití 

bezpilotních letounů v moderních ozbrojených konfliktech. 

Ve své práci se hodlám zabývat posouzením, zda samotné bezpilotní letouny 

představují zakázaný bojový prostředek dle norem MHP nebo jestli způsob, jakým jsou 

uţívány, představuje porušování pravidel MHP. Získání odpovědi na tyto otázky rovněţ 

představuje cíl mé práce. Jelikoţ došlo k masivnímu nasazení bezpilotních letounů aţ 

začátkem nového tisíciletí, a to zejména v jiţ výše zmíněných konfliktech v Afganistánu 

a Iráku, které jsou charakteristické, tím ţe se vymykají tradičním zvyklostem 

dosavadních konfliktů, prozkoumám také legalitu bezpilotních letounů právě v jejich 

rámci. V této souvislosti by mohlo být zajímavé zkoumat samotnou právní 

charakteristiku těchto konfliktů a otázku legality samotné války proti teroru, tak jak ji 

definovala americká administrativa a při níţ je vyuţíváno tzv. „cílené zabíjení“. Ovšem 

stanovený rozsah této práce mi umoţní pouze základní zmínění této problematiky a 

vymezení pojmu cíleného zabíjení.  Na závěr si poloţím otázku, zda rozmach uţívání 

bezpilotních letounů v ozbrojených konfliktech vyţaduje přijetí nové úpravy MHP nebo 

zda se na jejich pouţívání zcela aplikují jiţ existující normy MHP a rovněţ zmíním 

etické otázky vyvstávající v souvislosti s cíleným zabíjením bezpilotními letouny. 

Diplomová práce sestává z pěti hlavních částí. V první kapitole budu mít za cíl 

popsat mezinárodněprávní rámec regulující zákazy a omezení prostředků a způsobů 

vedení ozbrojených konfliktů, jeţ se skládá z uvedení do problematiky MHP, jeho 

stručného vývoje a historického dělení na haagské a ţenevské právo. Obsah první 

kapitoly bude rovněţ představovat shrnutí základních pramenů MHP. V druhé kapitole 

budou vymezeny základní pojmy, jejichţ určení je nezbytné nejen pro porozumění 

jednotlivým základním zásadám MHP, kterým bude věnována třetí kapitola, ale také 
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pro samotnou aplikaci úpravy MHP na otázku legality bezpilotních letounů. Čtvrtá 

kapitola bude koncipována v duchu rozlišování zakázaných způsobů či metod vedení 

boje a zakázaných prostředků vedení boje. Stěţejní část této práce se bude nacházet 

v páté části, kde provedu právní analýzu jednak samotného dronu jakoţto bojového 

prostředku a dále za pomocí konkrétního příkladu nasazení bezpilotního letounu 

charakterizuji jeho technické vlastnosti a jejich vliv na posouzení, zda je pouţívání 

dronů v souladu s hlavními zásadami MHP. V tomto duchu provedu analýzu jak pro 

právní úpravu mezinárodních, tak i vnitrostátních konfliktů. Nejprve se zaměřím na 

zásadu proporcionality a zákaz nerozlišujících útoků, spolu s výzvami konfliktů 

vedenými v městských zástavbách proti nepříteli, který úmyslně splývá s civilním 

obyvatelstvem. Následně posoudím taktiku double-tap a její soulad s MHP. Třetí část 

závěrečné kapitoly bude věnována posouzení, zda jsou útoky pomocí dronů v souladu 

se zásadou proporcionality a podrobně analyzuji faktory, které mají na toto posouzení 

vliv. Závěrečnou část věnuji úvaze nad vyuţíváním dronů z širší a dlouhodobější 

perspektivy a předestřu často opomíjenou problematiku, jako např. moţný vedlejší efekt 

bezpilotních letadel na ţivoty civilistů či psychiku samotných pilotů. Jak jsem jiţ zmínil 

výše, k bezpilotním letounům stále neexistuje dostatek relevantní právní literatury, 

proto budu zejména v závěrečné části mé práce spoléhat na informace a názory získané 

z internetových článků, publikací a studií, jejímţ předmětem jsou zejména operace 

dronů prováděné Spojenými státy americkými. Závěry a soudy v této práci uvedené 

však mají všeobecnou platnost.   

1. Normy mezinárodního humanitárního upravující zákazy a omezení 

prostředků a způsobů vedení ozbrojených konfliktů 

1.1 Charakteristika MHP 

Termín MHP je relativně nedávného původu,
4
 a ačkoliv patří mezi nejvíce 

kodifikovanou část mezinárodního práva veřejného, pravidla, která mají být při vedení 

války dodrţována, vyplývají nejen z mezinárodních smluv, ale téţ z nepsaných zákonů 

                                                           
4
 FLECK, Dieter; BOTHE, Michael. The handbook of international humanitarian law. 2nd ed. New 

York: Oxford University Press, 2008. 11 s. ISBN 9780199232505. 
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lidskosti. To znamená, ţe jestliţe něco není mezinárodní úmluvou výslovně zakázáno, 

tak to samo o sobě neznamená, ţe je to dovoleno.
5
  

Základním účelem úpravy MHP je zmírnit utrpení a omezit ničivé důsledky 

ozbrojených konfliktů
6
 a nikoliv zákazu války jako takové či posouzení legality pouţití 

síly. Jinými slovy, kdyţ uţ se konflikt vyostří natolik, ţe dojde k válce, tak úlohou MHP 

je to, aby se v průběhu konfliktu nedělo to, co nevyţaduje vojenská nezbytnost, byla 

respektována lidská důstojnost a nedocházelo k nadměrným a zbytečným ztrátám na 

ţivotech a majetku či bezohlednosti a krutostem. Tento rozdíl vychází jiţ z tradičního 

dělení na právo vést či zahájit válku (ius ad bellum) a právní regulaci uţ konkrétního 

konfliktu (ius in bello). Moderní ius ad bellum je relativně mladé právní odvětví a svůj 

základ má v článcích 2 a 33 Charty OSN,
7
 které zakazují pouţití síly a ukládají 

povinnost řešit spory mírovou cestou. Upřednostnění formulace zákazu pouţití síly a 

nikoli války ve zmíněných článcích Charty OSN opouští nutnost zkoumaní, zda 

jednotlivý konflikt představuje válku nebo ne. Je nutno dodat, ţe právo bránit se vůči 

agresi jiného státu zůstalo samozřejmě zachováno.
8
 Jak jiţ bylo zmíněno výše oproti ius 

ad bellum stojí ius in bello, které představuje MHP a jeţ namísto garance jednotlivcům 

např. práva na ţivot, stanovuje limity válečných aktů a tím poskytuje měřítko, kterým se 

hodnotí jejich oprávněnost. 

Dále je důleţité zmínit, ţe se normy MHP aplikují na obě strany konfliktu stejně, 

bez ohledu na to, kdo je agresorem. Ačkoliv se toto pravidlo můţe zdát nelogické i 

v rozporu s obecnou právní zásadou mezinárodního práva veřejného: „ex iniuria ius non 

oritur“
9
 bylo znovu potvrzeno v Preambuli Dodatkového protokolu o ochraně obětí 

                                                           
5
 FUCHS, Jiří. Mezinárodní humanitární právo. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany - Agentura 

vojenských informačních sluţeb, 2007. 15 s. ISBN 978-80-7278-424-0. 

6
 Tamtéţ, 9 s.  

7
 Charta Organizace spojených národů. Vyhlášena ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv pod 

č. 30/1947. Dostupné z: http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/charta-organizace-spojenych-

narodu-a-statut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf 

8
 Tamtéţ, čl. 51.  

9
 FLECK, Dieter; BOTHE, Michael. The handbook of international humanitarian law. 2nd ed. New 

York: Oxford University Press, 2008. 10 s. ISBN 9780199232505. 

http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf
http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf
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mezinárodních ozbrojených konfliktů
10

: „ustanovení Ženevských úmluv z 12. srpna 

1949 a tohoto Protokolu musí být plně aplikována za všech okolností na všechny osoby, 

které jsou chráněny těmito dokumenty, bez jakéhokoli nepříznivého rozdílu založeného 

na povaze nebo původu ozbrojeného konfliktu nebo na příčinách, jichž se dovolávají 

nebo které jim připisují strany v konfliktu.“
11

 Navíc pro aplikaci MHP není nutné, aby 

všechny strany konfliktu oficiálně uznaly válečný stav, neboť stačí faktická existence 

ozbrojeného konfliktu (na roveň ozbrojeného konfliktu je stavěn rovněţ případ okupace 

a to i bez vojenského odporu).
12

 Stejně tak fakt, ţe jedna ze stran konfliktu porušuje 

humanitární právo, neospravedlňuje jejího protivníka činit totéţ.
13

 Normy MHP působí 

nejen za ozbrojeného konfliktu, ale částečně i v době míru
14

 či po skončení konfliktu. 

Učinily tak jiţ Ţenevské úmluvy z roku 1949 (např. státy jsou povinny aplikovat 

pravidla pro zacházení s válečnými zajatci aţ do konečné repatriace, tedy i po skončení 

aktivního nepřátelství a po uzavření mírové smlouvy).
15

 

1.2 Počátky a vývoj MHP 

První z hlavních mezinárodních dokumentů, které poloţily základy současného 

MHP je Petrohradská deklarace z roku 1868,
16

 ve které se státy zavázaly, ţe nebudou 

ve válce uţívat náboje o váze menší neţ 400 gramů obsahující výbušné nebo zápalné 

látky. Důvodem přijetí této deklarace byl právě vynález nových typů nábojů, které při 

uţití proti lidské bytosti nebyly o nic účinnější neţ běţné náboje, tedy vyřadily 

                                                           
10

 Dodatkový protokol k Ţenevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních 

ozbrojených konfliktů. Vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 168/1991 Sb. Dostupné z: 

http://www.cervenykriz.eu/cz/nsmhp/Zenevske_umluvy_a_dodatkove_protokoly.pdf 

11
 Tamtéţ, Preambule. 

12
 viz. článek 2 Ţenevských úmluv z roku 1949. Dostupné z: 

http://www.cervenykriz.eu/cz/nsmhp/Zenevske_umluvy_a_dodatkove_protokoly.pdf 

13
 FLECK, Dieter; BOTHE, Michael. The handbook of international humanitarian law. 2nd ed. New 

York: Oxford University Press, 2008. 14 s. ISBN 9780199232505. 

14
 srov. článek 7 Dodatkového protokolu k Ţenevským úmluvám z 12. srpna 1949 o přijetí dalšího 

rozeznávacího znaku. Dostupné z: 

http://www.cervenykriz.eu/cz/nsmhp/Zenevske_umluvy_a_dodatkove_protokoly.pdf  

15
 FUCHS, Jiří. Mezinárodní humanitární právo. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany - Agentura 

vojenských informačních sluţeb, 2007. 10 s. ISBN 978-80-7278-424-0. 

16
 Petrohradská deklarace o zákazu pouţívání výbušných nábojů ve válce. In: POTOČNÝ, 

Miroslav; ONDŘEJ, Jan. Vybrané dokumenty ke studiu mezinárodního práva veřejného. Praha: 

Univerzita Karlova, 1992. 76 s. ISBN 8070666463. 

http://www.cervenykriz.eu/cz/nsmhp/Zenevske_umluvy_a_dodatkove_protokoly.pdf
http://www.cervenykriz.eu/cz/nsmhp/Zenevske_umluvy_a_dodatkove_protokoly.pdf
http://www.cervenykriz.eu/cz/nsmhp/Zenevske_umluvy_a_dodatkove_protokoly.pdf
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protivníka z boje, ale kvůli své konstrukci působily svým obětem enormně závaţná 

zranění. Mezinárodní komise v textu Petrohradské deklarace zdůraznila, ţe jediným 

legitimním cílem, jenţ si mají státy určovat za války je oslabení vojenských sil nepřítele 

a proto by uţití zbraní, které zbytečně zhoršují zranění či činí smrt nepřítele 

nevyhnutelnou, bylo proti zásadám humanity.
17

 Předlohou Petrohradské deklarace byl 

tzv. Lieberův kodex, „který vytyčil vojenskou nezbytnost jako základní pravidlo 

k omezení násilí“
18

 ve znění Preambule Petrohradské deklarace, která stanoví „hranice, 

kde se potřeby války musejí zastaviti před požadavky humanity.“
19

 Lieberův kodex 

rovněţ inspiroval Bruselskou deklaraci z roku 1874, která, ačkoliv nikdy nevstoupila 

v platnost, se dále stala inspiračním zdrojem pro Haagské úmluvy z roku 1899 a 1907.
20

 

První Haagské konference se zúčastnilo 26 států a jejím hlavním cílem bylo 

vytvoření podmínek, které měly zabránit budoucím válkám. Tohoto cíle mělo být 

dosaţeno představením mezinárodního soudu pro povinné arbitráţní řízení pro spory 

mezi státy, spolu s pravidelnými konferencemi, kde měly být diskutovány všechny 

aktuální problémy, které mohly ohrozit mír. Ačkoliv tohoto hlavního účelu nebylo 

dosaţeno, a to hlavně kvůli neochotě většiny účastníků podřídit všechny budoucí spory 

výhradně tomuto reţimu, byly na První Haagské konferenci projednány mnohé další 

návrhy. Jedním z nich byla mimo jiné i kodifikace mezinárodního válečného práva, 

která vyústila v přijetí Úmluvy o zákonech a obyčejích pozemní války.
21

  Do preambule 

úmluvy z roku 1899 bylo na návrh ruské delegace doplněno ustanovení - tzv. 

Martensova klauzule, jejímţ inspiračním zdrojem byla, jak jsem jiţ zmínil výše, 

                                                           
17

 KALSHOVEN, Frits; ZEGVELD, Liesbeth. Constraints on the waging of war: an introduction to 

international humanitarian law. 4th ed. New York: Cambridge University Press, 2011. 9 s. ISBN 978-1-

107-60032-4. 

18
 CARNAHAN, Burrus M. Lincoln, Lieber and the Laws of War: The Origins and Limits of the 

Principle of Military Necessity. The American Journal of International Law [online]. 1998, 92(2), 213 s. 

[cit. 2016-10-10]. ISSN 00029300. Dostupné z: 

http://teachers.colonelby.com/krichardson/Grade%2012/Carleton%20-

%20Int%20Law%20Course/Week%204/LawsOfWar.pdf 

19
 POTOČNÝ, Miroslav; ONDŘEJ, Jan. Vybrané dokumenty ke studiu mezinárodního práva veřejného. 

Praha: Univerzita Karlova, 1992, 76 s. ISBN 8070666463. 

20
 FUCHS, Jiří. Mezinárodní humanitární právo. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany - Agentura 

vojenských informačních sluţeb, 2007. 15 s. ISBN 978-80-7278-424-0. 

21
 Úmluva o zákonech a obyčejích pozemní války z roku 1899. Nahrazena stejnojmennou úmluvou z roku 

1907. In: POTOČNÝ, Miroslav; ONDŘEJ, Jan. Vybrané dokumenty ke studiu mezinárodního práva 

veřejného. Praha: Univerzita Karlova, 1992. 65-74 s. ISBN 8070666463. 

http://teachers.colonelby.com/krichardson/Grade%2012/Carleton%20-%20Int%20Law%20Course/Week%204/LawsOfWar.pdf
http://teachers.colonelby.com/krichardson/Grade%2012/Carleton%20-%20Int%20Law%20Course/Week%204/LawsOfWar.pdf
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Petrohradská deklarace. „Uznávajíce, že nebylo možné se dohodnout se o všech 

ustanoveních, která by se vztahovala na všechny případy vyskytující se ve 

skutečnosti,“
22

 smluvní strany nezamýšlely, aby neuvedené případy kvůli nedostatku 

písemného ujednání byly ponechány libovůli vojenských velitelů. Naopak v případech, 

které nelze vztáhnout pod daná smluvní ujednání, „obyvatelstvo a válčící strany 

zůstanou pod ochranou a vládou zásad mezinárodního práva, jak jsou patrny 

z existujících obyčejů mezi civilizovanými národy, ze zákonů lidskosti a z požadavků 

veřejného svědomí.“
23

 To znamená, ţe „vedení války bude vždy podřízeno existujícím 

principům mezinárodního práva, nehledě na to, na čem se státy dohodly nebo ne.“
24

 

Součástí úmluvy byl Řád pozemní války, který vymezuje pojem válečné strany 

(armáda, milice nebo dobrovolnické sbory, které mají velitele, mají z dálky viditelný 

shodný odznak, nosí otevřeně zbraň a dodrţují zákony a obyčeje války), obsahuje 

pravidla týkající se zacházení s válečnými zajatci, omezení volby prostředků a metod 

vedení války např. zákaz bombardování nebráněných měst nebo ustanovení článku 22, 

„že válčící strany nemají neomezené právo volby prostředků k poškození nepřítele.“
25

 

Vedle přijetí Úmluvy o zákonech a obyčejích pozemní války spolu s Řádem 

pozemní války stojí za zmínku rovněţ přijetí Úmluvy o pokojném vyřizování 

mezinárodních sporů, která byla jakousi alternativou k odmítnutému konceptu 

obligatorního arbitráţního řízení a na jejímţ základě byl v roce 1899 zřízen Stálý 

rozhodčí soud v Haagu. 

V roce 1907 se odehrála plánovaná Druhá Haagská mírová konference. Bylo na 

ní přijato celkem 12 smluv týkajících se válečného práva, mezi nimi i Úmluva o 

zákonech a obyčejích pozemní války s Řádem pozemní války, která rozvinula a 

„vstoupila podle svého článku 4 na místo výše zmíněné úmluvy z roku 

                                                           
22

 Tamtéţ, 65 s.  

23
 Tamtéţ, 65 s.  

24
 KALSHOVEN, Frits; ZEGVELD, Liesbeth. Constraints on the waging of war: an introduction to 

international humanitarian law. 4th ed. New York: Cambridge University Press, 2011. 12 s. ISBN 978-1-

107-60032-4. 

25
 FUCHS, Jiří. Mezinárodní humanitární právo. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany - Agentura 

vojenských informačních sluţeb, 2007. 15 s. ISBN 978-80-7278-424-0. 
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1899.“
26

Petrohradská deklarace a výsledky Haagských mírových konferencí jsou 

povaţovány za základy tzv. haagského práva.  

V následujících odstavcích popíšu okolnosti, které vedly ke vzniku druhého 

pilíře MHP, který je označován jako ţenevské právo. Dalšímu vývoji haagského a 

ţenevského práva, jeho vymezení a vzájemné korelaci těchto dvou větví MHP se věnuji 

v následující podkapitole. 

Okolo poloviny 19. století byla péče o raněné vojáky na bojištích primitivní a 

nedostatečná ve všech směrech. Nedostatek lékařského a pomocného personálu, který 

byl navíc častým terčem nepřátelské palby, špatné hygienické podmínky v polních 

nemocnicích, neexistence antibiotik atd. stály mnoho ţivotů. Svědkem těchto otřesných 

podmínek byl v bitvě u severoitalského Solferina ţenevský podnikatel J. Henry Dunant. 

Otřesen tím, co spatřil vydal v roce 1862 knihu s názvem Vzpomínky na Solferino (Un 

souvenir de Solferino), v níţ specifikoval dva hlavní kroky, které měly zabránit 

opakování těchto hrůz: „založení nestranných, národních organizací, jejichž úkolem 

bude péče o raněné a přijetí úmluvy, která umožní působení takovýchto organizací a 

garantující humanitární pomoc ve válečné zóně.“
27

 

Realizace těchto myšlenek na sebe nenechala dlouho čekat i díky rozruchu, který 

tato kniha způsobila. A tak došlo v roce 1863 k zaloţení Mezinárodního výboru 

Červeného kříţe, jenţ zaštiťoval působení jednotlivých národních společností a o rok 

později 22. srpna 1864 byla na diplomatické konferenci v Ţenevě sjednána Úmluva o 

zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli, která byla 

v roce 1906 nahrazena stejnojmennou úmluvou.  

Díky aktivitě Henryho Dunanta, jenţ byl za své celoţivotní odměněn mimo jiné 

první Nobelovou cenou za mír, byly poloţeny základy ţenevského práva. 

                                                           
26

 ONDŘEJ, Jan. Význam Haagské mírové konference z roku 1899 pro vývoj práva ozbrojených 

konfliktů. Mezinárodní vztahy [online]. 2000, 35(1), 31 s. [cit. 2016-10-10]. ISSN 03231844. Dostupné z: 

https://mv.iir.cz/article/view/1244 

27
 KALSHOVEN, Frits; ZEGVELD, Liesbeth. Constraints on the waging of war: an introduction to 

international humanitarian law. 4th ed. New York: Cambridge University Press, 2011. 17 s. ISBN 978-1-

107-60032-4. 

https://mv.iir.cz/article/view/1244
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1.3 Ženevské a haagské právo 

 Jak jsem jiţ zmínil výše, výsledky Haagských mírových konferencí se staly 

základem pro tzv. haagské právo. Naproti základní materií ţenevského práva byly na 

počátku 20. století Ţenevské úmluvy z let 1864 a 1906. Jak lze z dosavadního textu 

vyčíst, Haagské úmluvy se zaobírají úpravou nepřátelství, vedením boje, jeho pojetím a 

metodami či zákazem určitých bojových prostředků. Druhý pilíř MHP naopak obsahuje 

ustanovení na ochranu raněných, nemocných, válečných zajatců, zdravotnického 

personálu a v neposlední řadě civilních osob, tedy obecně obětí ozbrojeného konfliktu. 

Další vývoj práva ozbrojených konfliktů v minulém století významně ovlivnily dvě 

světové války, které ukázaly slabosti dosavadních úmluv. A byly to právě zkušenosti 

nabyté během těchto tragických konfliktů, které přispěly k jejich několikerým zásadním 

kodifikacím, postupným sbliţováním a prolínáním smluvních úprav těchto dvou větví 

MHP. 

Z období po první světové válce, je nutné zmínit dvě Ţenevské úmluvy z roku 

1929. První z nich
28

 svou propracovanější úpravou nahradila Úmluvu o zlepšení osudu 

raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli z roku 1906 a druhá
29

 

obsahovala detailnější úpravu zacházení s válečnými zajatci. „Státy jako SSSR a 

Japonsko nebyly signatáři těchto úmluv, nicméně poválečné soudní tribunály se usnesly, 

že hlavní ustanovení Ženevské úmluvy o zacházení s válečnými zajatci se stala součástí 

mezinárodního práva obyčejového, a proto byla závazná pro všechny státy.“
30

 

V reakci na španělskou občanskou válku a druhou světovou válku, byly v roce 

1949 na další diplomatické konferenci v Ţenevě zrevidovány a doplněny dosavadní 

Ţenevské úmluvy (jedna z roku 1907 a dvě z roku 1927). Jedná se o: 

                                                           
28

 Úmluva o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli z roku 1929. 

Nahrazena stejnojmennou úmluvou z roku 1949. Dostupné z: 

http://www.cervenykriz.eu/cz/nsmhp/Zenevske_umluvy_a_dodatkove_protokoly.pdf 
29

 Ţenevská úmluva o zacházení s válečnými zajatci z roku 1929. Nahrazena stejnojmennou úmluvou 

z roku 1949. Dostupné z: 

http://www.cervenykriz.eu/cz/nsmhp/Zenevske_umluvy_a_dodatkove_protokoly.pdf 
30

 FLECK, Dieter; BOTHE, Michael. The handbook of international humanitarian law. 2nd ed. New 

York: Oxford University Press, 2008. 26 s. ISBN 9780199232505. 

http://www.cervenykriz.eu/cz/nsmhp/Zenevske_umluvy_a_dodatkove_protokoly.pdf
http://www.cervenykriz.eu/cz/nsmhp/Zenevske_umluvy_a_dodatkove_protokoly.pdf


11 
 

 Ţenevskou úmluvu o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků 

ozbrojených sil v poli; 

 Ţenevskou úmluvu o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků 

ozbrojených sil na moři; 

 Ţenevskou úmluvu o zacházení s válečnými zajatci; 

  a zcela novou Ţenevskou úmluvu o ochraně civilních osob za války. „Jedná 

se o první mezinárodní smlouvu, jejímž primárním cílem je ochránit civilní 

obyvatelstvo za ozbrojeného konfliktu“
31

proti četným krutostem.  

Novinkou zásadního významu je ustanovení společného článku 3 Ţenevských 

úmluv,
32

 který vyjmenovává jistá minimální pravidla humanitárního práva, jeţ musí být 

aplikována i v případě ozbrojeného konfliktu odehrávajícího se pouze na území jednoho 

ze smluvních států, který nemá mezinárodní charakter. Vzhledem k tomu, ţe se od 2. 

světové války podařilo omezit počet konfliktů mající mezinárodní charakter, nabyl 

tímto společný článek 3 Ţenevských úmluv na významu.  Smluvních strana Ţenevských 

úmluv je 196
33

 států světa, jedná se tedy o univerzálně platný kodex.  

Na další konferenci v Ţenevě v letech 1974-1977 byly sjednány a podepsány 

dva dodatkové protokoly k Ţenevským úmluvám, které upravují jak otázky ţenevského 

práva, tak haagského práva. Text DP I obsahuje celou kapitolu nazvanou Způsoby a 

prostředky vedení války. „Jde o otázky, které předtím byly typické pro haagské 

právo.“
34

 Zároveň DP I rozšířil působnost ţenevského práva na „ozbrojené konflikty, ve 

kterých národy bojují proti koloniální nadvládě a cizí okupaci a proti rasistickým 

                                                           
31

 FUCHS, Jiří. Mezinárodní humanitární právo. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany - Agentura 

vojenských informačních sluţeb, 2007. 16 s. ISBN 978-80-7278-424-0. 

32
 Ţenevské úmluvy z 12. 8. 1949 na ochranu obětí války. Vyhlášeny ve Sbírce zákonů pod č. 

65/1954 Sb. Dostupné z: 

http://www.cervenykriz.eu/cz/nsmhp/Zenevske_umluvy_a_dodatkove_protokoly.pdf 

33
 ICRC. States parties of Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick 

in Armed Forces in the Field. Geneva, 12 August 1949 [online]. [cit. 2016-07-24]. Dostupné z: https://ihl-

databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySe

lected=365 

34
 ONDŘEJ, Jan. Význam Haagské mírové konference z roku 1899 pro vývoj práva ozbrojených 

konfliktů. Mezinárodní vztahy [online]. 2000, 35(1), 31 s. [cit. 2016-10-10]. ISSN 03231844. Dostupné z: 

https://mv.iir.cz/article/view/1244 

http://www.cervenykriz.eu/cz/nsmhp/Zenevske_umluvy_a_dodatkove_protokoly.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelected=365
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelected=365
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelected=365
https://mv.iir.cz/article/view/1244
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režimům, aby uplatnily své právo na sebeurčení“
35

 a to zejména v reakci na nárůst 

národně osvobozeneckých hnutí bývalých kolonií po 2. světové válce. Dále platí, ţe se 

DP I aplikuje pouze na mezinárodní ozbrojené konflikty (znovu připomínám, ţe to 

zahrnuje i případy okupace bez vojenského odporu).
36

 Oproti tomu Dodatkový protokol 

o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter,
37

 pak navázal 

na společný článek 3 Ţenevských úmluv a propracoval tak detailněji úpravu 

vnitrostátních konfliktů. Na příkladu dodatkových protokolů z roku 1977 můţeme 

spatřit postupné sbliţování a prolínaní pravidel ţenevského a haagského práva, jejichţ 

souhrn tvoří MHP. Ondřej je toho názoru, ţe toto rozlišování na haagské a ţenevské 

právo má svůj význam z obecného hlediska, avšak z hlediska praktického, „ostré 

rozlišení možné není a v současnosti se v podstatě stírá.“
38

 Fuchs ovšem upozorňuje na 

fakt, ţe „obě větve si navzdory sbližování zachovávají odlišnosti a zvláštnosti,“ kdy se 

„ženevské právo svou povahou značně přibližuje mezinárodnímu právu lidských práv – 

chrání základní hodnoty lidské osobnosti, ukládá válčícím stranám absolutní 

povinnosti,“ bez moţnosti derogace a „naproti tomu haagské právo si více zachovalo 

mezistátní charakter – připouští válečné represálie jako tradiční donucovací prostředek 

a některá pravidla mají výjimky, zpravidla spojené s vojenskou nezbytností, a 

rozhodování v zásadě ponechává v rukou vojenských velitelů.“
39

 

Jen pro úplnost dodávám, ţe v prosinci roku 2005 byl na mezinárodní konferenci 

v Ţenevě přijat další a poslední Dodatkový protokol,
40

 jímţ byl zaveden další 

mezinárodní rozeznávací znak pro zdravotnické jednotky a personál, a to červený 

krystal.  

                                                           
35

 článek 1 odst. 4 DP I. 

36
 článek 2 Ţenevských úmluv. 

37
 Dodatkový protokol k Ţenevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů 

nemajících mezinárodní charakter. Vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 168/1991 Sb. Dostupné z: 

http://www.cervenykriz.eu/cz/nsmhp/Zenevske_umluvy_a_dodatkove_protokoly.pdf 

38
 ONDŘEJ, Jan. Význam Haagské mírové konference z roku 1899 pro vývoj práva ozbrojených 

konfliktů. Mezinárodní vztahy [online]. 2000, 35(1), 32 s. [cit. 2016-10-10]. ISSN 03231844. Dostupné z: 

https://mv.iir.cz/article/view/1244 

39
 FUCHS, Jiří. Mezinárodní humanitární právo. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany - Agentura 

vojenských informačních sluţeb, 2007. 17-18 s. ISBN 978-80-7278-424-0. 

http://www.cervenykriz.eu/cz/nsmhp/Zenevske_umluvy_a_dodatkove_protokoly.pdf
https://mv.iir.cz/article/view/1244
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1.4 Vztah MHP a mezinárodního práva lidských práv  

Mezinárodní právo lidských práv je svým původem výrazně mladším právním 

odvětvím a jeho úpravu nalezneme v mnoha právních dokumentech. Mezi 

nejvýznamnější patří Všeobecná deklarace lidských práv z roku 1948, MPOPP a 

MPHSKP
41

 a v našem prostředí důleţitá EULP
42

 nebo Listina základních práv EU.
43

 

Všem těmto mezinárodním dokumentům je společné, ţe jejich cílem je ochrana lidské 

bytosti a obsahují katalog lidských práv, která se jednotlivé smluvní státy zavázaly 

prosazovat a chránit univerzálně za jakýchkoliv okolností bez ohledu na postavení jejich 

beneficienta. Dle teorie se lidská práva vnitřně dále člení na ty, kdy můţe jednotlivec 

očekávat zdrţení se určitého chování ze strany státu, zejména nezasahování do sféry 

svobod jednotlivce, a naopak na práva, která vyţadují aktivní roli státu pro výkon 

takovýchto práv. „Významným rozdílem oproti MHP je procesní způsobilost jednotlivců 

domáhat se svých práv vůči státu, popř. před mezinárodními soudními orgány.“
44

 

Při vzájemné a samostatné existenci MHP a MPLP nutně vyvstává otázka jejich 

aplikovatelnosti, moţnosti koexistence a případně derogace. Jednoznačná odpověď na 

tuto problematiku bohuţel neexistuje a celou situaci ještě komplikuje základní dělení 

konfliktů na mezinárodní a konflikty vnitrostátní povahy a z toho vyplývající potřeba 

aplikace rozdílných pravidel. Při hledání odpovědi na otázku rozsahu pouţití MPLP 

v době konfliktu se můţeme inspirovat např. v Posudku Mezinárodního soudního dvoru 

                                                                                                                                                                          
40

 Dodatkový protokol k Ţenevským úmluvám z 12. srpna 1949 o přijetí dalšího rozeznávacího znaku. 

Vyhlášen ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. č. 85/2007 Sb. m. s. Dostupné z: 

http://www.cervenykriz.eu/cz/nsmhp/Zenevske_umluvy_a_dodatkove_protokoly.pdf 

41
 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních 

a kulturních právech. Vyhlášeny ve Sbírce zákonů pod č. 120/1976 Sb. Dostupné z: 

https://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rlp/dokumenty/mezinarodni-pakt-o-

obcanskych-a-politickych-pravech-a-mezinarodni-pakt-o-hospodarskych--socialnich-a-kulturnich-

pravech-19852/ 

42
 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. Vyhlášena ve Sbírce zákonů a mezinárodních 

smluv pod č. 209/1992 Sb. Dostupné z: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf 

43
 Listina základních práv Evropské Unie (2007/C 303/01). Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT 

44
 ONDŘEJ, Jan; ŠTURMA, Pavel; Bílková, Veronika; JÍLEK, Dalibor a kolektiv. Mezinárodní 

humanitární právo. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2010. 21 s. ISBN 978-80-7400-185-7. 

http://www.cervenykriz.eu/cz/nsmhp/Zenevske_umluvy_a_dodatkove_protokoly.pdf
https://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rlp/dokumenty/mezinarodni-pakt-o-obcanskych-a-politickych-pravech-a-mezinarodni-pakt-o-hospodarskych--socialnich-a-kulturnich-pravech-19852/
https://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rlp/dokumenty/mezinarodni-pakt-o-obcanskych-a-politickych-pravech-a-mezinarodni-pakt-o-hospodarskych--socialnich-a-kulturnich-pravech-19852/
https://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rlp/dokumenty/mezinarodni-pakt-o-obcanskych-a-politickych-pravech-a-mezinarodni-pakt-o-hospodarskych--socialnich-a-kulturnich-pravech-19852/
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT
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o Legalitě hrozby nebo pouţití jaderných zbraní
45

 z roku 1966. Podle tohoto posudku 

„ochrana podle MPOPP nekončí v dobách války a právo člověka nebýt svévolně zbaven 

života, je třeba aplikovat i v dobách nepřátelství“ a test toho, co se míní svévolným 

zbavením ţivota, je třeba podle soudu „hledat v lex specialis, tedy v MHP 

aplikovatelném za ozbrojeného konfliktu, a nikoliv na základě MPOPP samotného.“
46

 

V dalším poradním Posudku ICJ Wall in the Occupied Palestinian Territory
47

 bylo 

řečeno, ţe „za ozbrojeného útoku je třeba brát v úvahu obě odvětví mezinárodního 

práva, přičemž MHP má povahu lex specialis. Vždy je třeba posuzovat případ dle jeho 

specifik, někdy se může jednat o problém MPLP, v jiném půjde o MHP anebo i 

společnou záležitost obou těchto odvětví.
48

 

Jiný názor na povahu MHP jako lex specialis má Evropský soud pro lidská 

práva, který v případu Isayeva v. Rusko
49

 z roku 2005 „aplikoval normy MPLP (EÚLP) 

přímo na vedení bojových operací bez jediného odkazu na humanitární právo.“
50

 

Ačkoliv jsou lidská práva závazná bez ohledu na existenci ozbrojeného 

konfliktu, obsahují některé smlouvy upravující lidská práva derogační klauzuli,
51

 která 

opravňuje smluvní státy za určitých kritických okolností (např. válka, ekologická 

katastrofa atd.) omezit v nezbytném rozsahu výkon některých lidských práv (oproti 

tomu MHP kvůli svému účelu takovéto klauzule neobsahuje). Ale ani tato oprávnění 

státu nejsou bezbřehá a samozřejmě zde existují lidská práva, která nemohou být 

takovýmto způsobem suspendována např. zákaz mučení a krutého zacházení, zákaz 

                                                           
45

 ICJ, Legality Of The Threat Or Use Of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 8 July 1996. Dostupné z: 

http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7495.pdf 

46
 Mrázek, Josef. Mezinárodní humanitární právo a ochrana lidských práv za ozbrojených konfliktů. In 

ŠTURMA, Pavel; FAIX, Martin (eds.). Lidskoprávní dimenze mezinárodního práva. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014. 220 s. ISBN 978-80-87975-17-6. 

47
 ICJ, Legal Consequences Of The Construction Of A Wall In The Occcupied Palestinian Territory, 

Advisory Opinion, 9 July 2004. Dostupné z: http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1671.pdf 

48
 Mrázek, Josef. Mezinárodní humanitární právo a ochrana lidských práv za ozbrojených konfliktů. In 

ŠTURMA, Pavel; FAIX, Martin (eds.). Lidskoprávní dimenze mezinárodního práva. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014. 220 s. ISBN 978-80-87975-17-6. 

49
 Council of Europe: European Court of Human Rights, Isayeva v. Russia, Judgement, 57950/00, 24 

February 2005. Dostupné z: http://www.refworld.org/cases,ECHR,4223422f6.html 

50
 FUCHS, Jiří. Mezinárodní humanitární právo. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany - Agentura 

vojenských informačních sluţeb, 2007. 12 s. ISBN 978-80-7278-424-0. 

51
 např. článek 15 EULP. 

http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7495.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1671.pdf
http://www.refworld.org/cases,ECHR,4223422f6.html
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otroctví, trestněprávní zásada o uloţení trestu jen na základě zákona, a i při uţití 

derogační klauzule se stát musí řídit jinými mezinárodními závazky, zejm. pravidly 

MHP.
52

  

Na závěr této problematiky lze říci, ţe pravidla MHP a MPLP neexistují 

samostatně a na sobě nezávisle, naopak se v mnoha ohledech doplňují
53

 a vzájemně 

ovlivňují. Příkladem takového vlivu MPLP na MHP je společný článek 3 Ţenevských 

úmluv, který obsahuje mimo jiné zákaz mučení, trýznění a kruté nakládání stejně jako 

lidskoprávní úmluvy. „Tento článek odráží pár minimálních pravidel lidskosti, jež 

považují všechny civilizované národy za platné a aplikovatelné kdekoliv bez ohledu na 

dané okolnosti.“
54

 

2. Vymezení základních pojmů 

2.1 Ozbrojený konflikt a jeho dělení 

 Tradiční mezinárodní právo veřejné rozdělovalo úpravu vztahů mezi státy na 

stav míru a stav válečný (od toho taky překonané tradiční dělení na právo válečné a 

právo mírové) a mezníkem těchto dvou reţimů bylo formální vyhlášení války a uznání 

válečného vztahu všemi stranami, přičemţ stranami se v tomto pojetí a pro aplikaci 

tradičního válečného práva rozumí pouze suverénní státy. Tento přístup byl 

schématický a jednoduchý pro rozhodnutí, zda se uţijí normy válečného práva nebo ne. 

Neplnil však svůj účel, čímţ je stanovit pravidla pro vedení války, zejména tehdy kdy, 

fakticky probíhaly válečné boje, ale k vyhlášení války nedošlo. Přijetím Ţenevských 

úmluv a následných dodatkových protokolů se vykrystalizovaly dva základní typy 

ozbrojených konfliktů dle MHP a to mezinárodní ozbrojený konflikt mezi dvěma nebo 

více státy a vnitřní ozbrojený konflikt (non-international armed conflict) mezi vládními 

                                                           
52

 ONDŘEJ, Jan; ŠTURMA, Pavel; Bílková, Veronika; JÍLEK, Dalibor a kolektiv. Mezinárodní 

humanitární právo. V Praze: C.H. Beck, 2010. Beckova edice právní instituty. 25 s. ISBN 978-80-7400-

185-7. 

53
 srov. článek 4 DP II a články 6, 7 a 8 MPOPP.  

54
 ALSTON, Philip; GOODMAN, Ryan. International human rights: the successor to international 

human rights in context: law, politics and morals: text and materials. Oxford: Oxford University Press, 

2013. 407 s. ISBN 978-0-19-957872-6. 
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jednotkami a nevládními – povstaleckými jednotkami (non-governmental armed 

groups) nebo pouze mezi těmito povstaleckými jednotkami navzájem. 

O mezinárodní ozbrojený konflikt ve smyslu společného článku 2 ţenevských 

úmluv se jedná, pokud jeden nebo více států „užijí ozbrojené síly proti jinému státu bez 

ohledu na důvody nebo intenzitu konfrontace.“
55

 Definici mezinárodního ozbrojeného 

konfliktu nabídl Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii v případu Tadič,
56

 

kde konstatoval, ţe se o ozbrojený konflikt jedná vţdy, kdyţ se státy ve svých 

vzájemných vztazích uchýlí k pouţití ozbrojené síly („an armed conflict exists 

whenever there is a resort to armed force between States“).
57

 Jak jsem zmínil výše, po 

přijetí DP I se pojem mezinárodního ozbrojeného konfliktu rozšířil o boj národů proti 

koloniální nadvládě a cizí okupaci a proti rasistickým reţimům. Na mezinárodní 

ozbrojené konflikty se aplikuje reţim všech ţenevských úmluv z roku 1949, DP I a 

všech úmluv haagského práva.
58

 

Druhou kategorií ozbrojených konfliktů jsou vnitřní ozbrojené konflikty, kde 

můţeme nalézt 2 podkategorie. Za první a historicky starší z nich povaţujeme ozbrojené 

konflikty spadající pod regulaci společného článku 3 Ţenevských úmluv. Jedná se o 

konflikty nemající mezinárodní charakter, a které vzniknou na území jednoho státu buď 

mezi vládními a povstaleckými silami nebo pouze mezi povstalci navzájem. Otázkou 

zůstává, zda všechny ozbrojené konflikty uvnitř jednoho státu můţeme povaţovat za 

ozbrojený konflikt dle článku 3 a zda zde spadají např. i násilnosti nebo nepokoje. Tuto 

pomyslnou hranici lze nalézt v článku 1 odst. 2 DP II, jeţ se vztahuje i na společný 

článek 3 ţenevských úmluv, a který stanoví, „že do definice vnitřního konfliktu dle 

článku 3 nespadají vnitřní nepokoje a napětí, jako jsou vzpoury nebo sporadické násilné 

                                                           
55

 ICRC. ‘How is the term “armed conflict” defined in international humanitarian law?’, Opinion Paper 

[online], 2008. 1 s. [cit. 2017-11-18]. Dostupné z: 

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict.pdf 

56
 ICTY, The Prosecutor v. Duško Tadič, Opinion and Judgement, IT-94-I-T, 7 May 1997. Dostupné z: 

http://www.icty.org/x/cases/tadic/tjug/en/tad-tsj70507JT2-e.pdf 

57
 ICRC. ‘How is the term “armed conflict” defined in international humanitarian law?’, Opinion Paper 

[online], 2008. 2 s. [cit. 2017-11-18]. Dostupné z: 

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict.pdf 
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 ONDŘEJ, Jan; ŠTURMA, Pavel; Bílková, Veronika; JÍLEK, Dalibor a kolektiv. Mezinárodní 

humanitární právo. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2010. 41 s. ISBN 978-80-7400-185-7. 
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činy.“
59

 Abychom mohli mluvit o vnitřním ozbrojeném konfliktu dle společného článku 

3, musí násilí dosáhnout minimální intenzity. ICRC ve svém stanovisku
60

 jako příklad 

uvádí případ, kdy násilnosti nabydou kolektivního charakteru nebo kdyţ je vláda 

povinna povolat proti povstalcům armádu, namísto policejních sil. Druhým poţadavkem 

je, aby povstalci vykazovali jistou míru vojenské organizace a struktury velení. 

V případě tohoto typu vnitřního ozbrojeného konfliktu se aplikuje společný článek 3 

Ţenevských úmluv a dále článek 4 Haagské úmluvy na ochranu kulturních statků za 

ozbrojeného konfliktu z roku 1954.
61

 

Na druhou, uţší podkategorii vnitřních ozbrojených konfliktu, se vedle úpravy 

obsaţené ve společném článku 3, vztáhne i úprava DP II. Odst. 1 článku 1 DP II. jej 

definuje jako „vnitřní konflikt, k němuž dochází na území státu nebo mezi jeho 

ozbrojenými silami a disidentskými silami nebo jinými organizovanými ozbrojenými 

skupinami vykonávajícími pod odpovědným velením takovou kontrolu nad části státního 

území, která jim umožňuje vést trvalé a koordinované vojenské operace a aplikovat DP 

II.“ Oproti šířeji vymezeným ozbrojeným konfliktům spadajícím pod společný článek 3, 

zde přibyl poţadavek kontroly nad částí území a za druhé musí být jednou z bojujících 

stran vládní síly. „DP II se tedy neaplikuje na konflikty pouze mezi nevládními 

ozbrojenými silami.“
62

 

Na okraj bych rád zmínil, ţe v posledních desetiletích jsme svědky proměny 

charakteru ozbrojených konfliktů, kdy se z počátku vnitrostátní konflikty, zapojením 

cizích států tzv. internacionalizují. Takový konflikt se pak označuje jako tzv. smíšený 

nebo zmezinárodnělý konflikt (internationalized armed conflict). Účast cizích států 

můţe představovat materiální či finanční pomoc, poskytnutí vojenských školitelů nebo 

přímou vojenskou intervenci. Odpověď na otázku, jaké intenzity musí dosáhnout 
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 ICRC. ‘How is the term “armed conflict” defined in international humanitarian law?’, Opinion Paper 

[online], 2008. 3 s. [cit. 2017-11-18]. Dostupné z: 
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Magnet-Press, 1991. 29 s. ISBN 808543430x. 

62
 ICRC. ‘How is the term “armed conflict” defined in international humanitarian law?’, Opinion Paper 

[online], 2008. 4 s. [cit. 2017-11-18]. Dostupné z: https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/opinion-

paper-armed-conflict.pdf 

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict.pdf


18 
 

podpora cizího státu, aby byl vnitřní konflikt internacionalizován je nejasná, stejně tak, 

jaký právní reţim by se měl na tento typ konfliktu aplikovat. Jeden z přístupů nabízí tzv. 

teorie párování,
63

 kdy se na konflikt mezi vládou a povstaleckými jednotkami uţijí 

pravidla pro vnitřní konflikty, pro vztahy mezi vládou a intervenujícím státem se 

aplikují normy mezinárodního ozbrojeného konfliktu v případě, ţe cizí stát intervenuje 

ve prospěch povstalců. V opačném případě, kdy podporuje dosavadní vládu, se uţijí 

pravidla regulující vnitřní konflikty.  

Na problematiku klasifikace ozbrojených konfliktů by mohlo být napsáno 

několikero rozsáhlých prací, avšak pro účely mé práce je dostačující, výše uvedené 

obecné rozdělení na konflikty mezinárodní a vnitrostátní, spolu s přehledem právních 

pramenů, které se na jednotlivé konflikty aplikují. V hlavní části mé práce budu 

posuzovat legalitu bezpilotních letounů v obou typech konfliktů, aniţ bych podrobněji 

poukazoval na panující nejistotu ohledně charakteru některých současných konfliktů. 

Tato kapitola se dá uzavřít tím, ţe určení správného charakteru konfliktu je důleţité 

nejen pro nalezení aplikovatelných norem MHP, ale má význam i pro právní postavení 

jednotlivých stran. Zatímco v mezinárodním ozbrojeném konfliktu, jehoţ smluvní 

úprava je podrobná, kombatanté, kteří jsou legitimním cílem, poţívají v případě zajetí 

statutu válečného zajatce, ve vnitrostátních konfliktech, jejichţ úprava je pouze obecná, 

status kombatanta neexistuje a bojující osoby mohou být souzeny pro účast v bojích. 

Zároveň ochrana obětí konfliktu zde dosahuje pouze humanitárního minima.  

2.2 Civilní obyvatelstvo vs. kombatanti 

Civilisté dlouhou dobu stáli mimo pozornost MHP, neboť během tradičních 

válek, kdy se na bitevním poli střetly armády skládající se téměř výhradně z vojáků, 

nedocházelo k zásahům civilistů. Do té doby se na civilní obyvatelstvo aplikovaly 

některé ze zásad haagského práva jako např. zásada rozlišování, zákaz vést útoky proti 

civilistům atd. (jednotlivé zásady níţe). Obrat nastal aţ v průběhu 2. světové války, ve 

„které civilisté druhé strany představovali jeden z hlavních cílů vojenských akcí - poměr 
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mrtvých kombatantů a civilistů zde byl 1:1 (v první světové válce to byl poměr 10:1).“
64

 

Změnu přinesla aţ výše zmiňovaná a velmi důleţitá Čtvrtá ţenevská úmluva, která ve 

svém 4. článku stanoví, ţe se ochrana dle této úmluvy vztahuje na „osoby, které jsou 

v kterékoli době a jakýmkoli způsobem, za konfliktu nebo za okupace, v moci některé 

strany v konfliktu nebo okupační mocnosti a nejsou přitom jejími příslušníky.“ 

Negativní vymezení civilních osob a civilního obyvatelstva nalezneme v odst. 1 čl. 50 

DP I, který s odkazem na Třetí ţenevskou úmluvu a článek 43 DP I, uvádí, ţe civilní 

osoba je ta, „která není příslušníkem ozbrojených sil, či jiných milic a dobrovolnických 

sborů.“ V případě pochybností, zda osoba je civilní osobou, zde platí presumpce, ţe 

taková osoba je osobou civilní.  

Odstavec druhý stanoví, ţe „civilním obyvatelstvem jsou všechny osoby, které 

jsou civilními osobami,“ a odstavec třetí zakotvuje pravidlo, ţe „v případě přítomnosti 

jednotlivce (kombatanta), který neodpovídá definici civilní osoby, uvnitř civilního 

obyvatelstva, není civilní obyvatelstvo zbaveno jeho civilního charakteru.“ Ochrany 

poskytnuté civilním osobám ovšem civilista pozbývá po dobu jeho přímé účasti na 

nepřátelských akcích. Čtvrtá ţenevská úmluva spolu s DP I, rozlišuje ochranu civilního 

obyvatelstva pro případ rozlišných situací jako např. ochrana cizinců na území strany 

konflikt,
65

 ochrana civilních osob na okupovaných územích,
66

 ale pro účely této práce si 

vystačím se základním vymezením civilista vs. kombatant a případné výjimky z tohoto 

rozlišování přiblíţím v kapitolách věnujícím se jednotlivým zásadám regulujícím vedení 

ozbrojených konfliktů.  

Z důvodu negativní definice civilního obyvatelstva a moţnosti rozlišit mezi 

civilní osobou a kombatantem, je nutné znovu nahlédnout do DP I, přesněji do článku 

43 odst. 2, který stanoví, ţe kombatanty jsou příslušníci ozbrojených sil strany konfliktu 

(s výjimkou zdravotnického a duchovního personálu) a ozbrojenou silou (armed forces) 

strany v konfliktu se dle odst. 1 rozumí „všechny organizované ozbrojené síly, skupiny a 

jednotky, které jsou pod velením osob odpovědných této straně za jednání svých 
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podřízených, a to i v případech, kdy strana je zatupována vládou nebo orgánem, který 

protější strana neuznává.“ Dále se dodává, ţe „tyto ozbrojené síly budou podléhat 

vnitřnímu disciplinárnímu systému, který mezi jiným bude prosazovat dodržování norem 

MHP.“ Tato definice uţ nečiní rozdíly mezi vládními (regular) ozbrojenými silami a 

nevládními (irregular) ozbrojenými silami hnutí odporu (resistance movement) nebo 

osvobozujícího hnutí (liberation movement). „Pro všechny ozbrojené síly se požaduje 

organizovanost, existence odpovědného vedení a vnitřní disciplinární systém vytvořen 

zejména za účelem dodržování norem MHP.“
67

 Dle studie ICRC
68

 se výše uvedená 

definice ozbrojených sil zúţila pouze na jednu podmínku a to existenci odpovědného 

vedení.  

2.3 Civilní vs. vojenský objekt 

Aţ do přijetí DP I chyběla obecná definice civilních objektů, resp. vojenských 

objektů, na které bylo legitimní vést útok. Při vypracovávání návrhu DP I se ICRC 

potýkal s problémem, „zda definovat civilní objekty jako objekty, na které je zakázáno 

vést útok nebo definovat vojenské objekty, které mohou být terčem útoku.“
69

 Nakonec 

bylo dosaţeno kompromisu negativní definicí v odst. 1 čl. 52 DP I, kdy za civilní objekt 

„je považován ten objekt, který není vojenským objektem“ a vymezením charakteru 

vojenského objektu v odst. 2, tj. „ty objekty, které svou povahou, umístěním, účelem 

nebo použitím představují účinný příspěvek k vojenským akcím a jejichž celkové nebo 

částečné zničení, obsazení nebo neutralizace poskytuje za daných okolností zjevnou 

vojenskou výhodu.“ Ačkoliv je výše uvedená definice kritizována pro svou všeobecnost 

nebo naopak pro úzké vymezení či proto, ţe neobsahuje závazný seznam vojenských 
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objektů,
70

 byla potvrzena jako součást obyčejového MHP.
71

  V případě pochybností se o 

povaze objektu (DP I demonstrativně jmenuje 3 objekty, které jsou ze své povahy 

tradičně civilního rázu a to místo pro konání bohosluţeb, dům nebo jiné obydlí a škola), 

se musí předpokládat, ţe objekt není vyuţíván k podpoře vojenských akcí.   

2.4 Cílené zabíjení 

Cílené zabíjení (targeted killing) je pojem jenţ od teroristického útoku 11. září 

rezonuje mediálním prostorem zejména v souvislosti s tzv. válkou proti teroru, ale jeho 

přesná a obecně přijímaná definice neexistuje. Právní poradce ICRC je definuje jako 

„úmyslné násilné usmrcení jednotlivě vybrané osoby, provedené s rozmyslem a 

záměrem zabít právě tuto osobu, která není v držení útočníka, za podmínky, že je takové 

usmrcení přičitatelné subjektu mezinárodního práva.“
72

 David zase jako „úmyslné 

zabití specifického jednotlivce nebo skupiny takových jednotlivců provedené 

s výslovným souhlasem vlády státu“
73

 a Solis je v kontextu ozbrojených konfliktů chápe 

jako „úmyslné zabití specifického civilisty nebo nelegálního kombatanta, který nemůže 

být zadržen a který se přímo účastní nepřátelství vůči státu, je-li zabití vykonáno pod 

vedením státu v kontextu mezinárodního nebo vnitrostátního ozbrojeného konfliktu.“
74

  

Z výše uvedených definic lze určit základní definiční znaky cíleného zabíjení. 

Za prvé zde musí být dán úmysl pouţít smrtící sílu, resp. zabít a to konkrétně určenou a 

často dlouho předem sledovanou osobu či skupinu osob. V identifikaci a ověření cíle, 

zde hrají klíčovou roli zpravodajské sluţby. Dalším společným znakem je přičitatelnost 

cíleného zabití subjektu mezinárodního práva, resp. poslední dva autoři mluví pouze o 
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státu. Někteří autoři
75

  a lidskoprávní organizace
76

 označují cílené zabíjení jako vraţdu 

(assassination) nebo jako mimosoudní popravu (extrajudicial executions) z důvodu 

jejich pohledu na legálnost cíleného zabíjení.  

Cílené zabíjení můţe být provedeno různými prostředky a způsoby, od zabití 

odstřelovačem, výbušným zařízením (v roce 1996 byl zabit Yehiya Ayash - výrobce 

bomb hnutí Hamás, v momentě kdy pouţil mobilní telefon s Izraelci nastraţenou 

bombou),
77

 naváděnou střelou z vrtulníku aţ po pouţití UAVs, v souvislosti s kterými 

se dostalo cílené zabíjení do popředí pozornosti jak odborné, tak i laické veřejnosti. 

K první cílenému zabití bezpilotním letadlem ze strany USA, došlo v roce 2002 

v blízkosti města Sanaa v Jemenu, za vyuţití dronu Predator, ze kterého byla vystřelena 

střela Hellfire na osobní automobil, v němţ, vedle dalších 5 osob, cestoval člen al-

Kájdy Abu Ali al-Harithi, který měl stát za útokem na americký torpédoborec USS 

Cole.
78

  

3. Zásady a pravidla regulující vedení ozbrojených konfliktů 

Stejně jako v ostatních právních odvětvích i v MHP najdeme základní principy a 

zásady, které prostupují MHP jako celkem. Na pomyslném vrcholu zásad MHP stojí 

zásada lidskosti neboli také označována jako Martensova klauzule, která vylučuje 

libovůli ve vedení ozbrojeného konfliktu, na který se neaplikuje ţádné smluvní nebo 

obyčejové pravidlo MHP. V takovém případě zůstávají válčící strany a obyvatelstvo 

pod ochranou zásad mezinárodního práva, jeţ jsou patrny z existujících obyčejů mezi 

civilizovanými národy, ze zákonů lidskosti a z poţadavků veřejného svědomí. Tento 

vůdčí princip stanovuje meze na případy, které by mohly být ospravedlněny zásadou 
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vojenské nezbytnosti.
79

 Rogers jako trefný příklad uvádí případ Peleus trial,
80

 kde 

britský vojenský soud odmítl obhajobu obţalovaného kapitána ponorky, který 

ospravedlňoval střelbu do přeţivších torpédované lodi tím, ţe se snaţil odstranit 

všechny stopy po potopení, aby ponorka pod jeho velením nemohla být pronásledována 

a napadena. 

Zásada lidskosti je východiskem pro další ne méně důleţité zásady, kde řadíme 

zásadu rozlišování (principle of distinction) ať uţ mezi civilisty a kombatanty nebo 

civilními a vojenskými objekty, dále zásadu vojenské nutnosti (principle of necessity), 

zásadu proporcionality a zásadu zakazující zbytečné útrapy (prohibition of causing 

unnecessary suffering).  

3.1 Zásada vojenské nutnosti 

 Jak jsem jiţ zmínil v úvodu mé práce, zásada vojenské nutnosti je obsaţena v 

Lieberově kodexu, přesněji v článku 14, kde jeho autor stanoví, ţe se tato zásada skládá 

jednak z nutnosti válečných opatření, která jsou nezbytná pro dosaţení konce války a 

která jsou zároveň v souladu se zákony a obyčeji války.
81

 V následujících článcích 15 a 

16 pak zmiňuje příklady těch opatření, která jsou ospravedlnitelná vojenskou nutností 

jako např. zabití ozbrojeného nepřítele či jeho zajetí, ničení majetku a zásobovacích či 

komunikačních tras nebo hladovění nepřítele, ale zároveň stanoví příklady metod a 

opatření, která zůstávají zapovězena jako krutost, mrzačení či zranění nepřítele jinak 

neţ v boji, mučení a dále jakékoliv akty nepřátelství, které by zbytečně bránily uzavření 

a následnému souţití v míru.
82

 Tyto Lieberovy myšlenky o limitech ve způsobu vedení 

války se odrazily rovněţ ve znění Petrohradské deklarace, kde „mezinárodní komise 
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určila technické hranice, kde se potřeby války musí zastavit před požadavky humanity a 

stanovila jako jediný zákonný cíl, jejž si státy mají určovat za války, je oslabení 

vojenských sil nepřítele,“ čehoţ má býti dosaţeno „učiněním nezpůsobilým k boji co 

možná největšího počtu lidí.“ Na první pohled se můţe zdát rozpor mezi obecným cílem 

války – oslabení nepřítele a dosaţení vítězství či naopak vyhnutí se poráţky a 

humanitárními pravidly, která mají válku „humanizovat“. V minulosti byla zásada 

vojenské nutnosti některými chápána jako moţnost suspendovat pravidla války, pokud 

to bylo za daných okolností nutné. Toto pojetí je označováno Kriegsraison geht vor 

Kriegsmanier.
83

Ačkoliv je tato doktrína překonána,
84

 nejsou autoři jednotní v názoru, 

jaká pravidla válečného práva mohou být pod zásadou vojenské nutnosti suspendována. 

Detter zastává názor, ţe „vedle mezinárodních smluv, to jsou také obecná a 

nekodifikována pravidla metod vedení války, zahrnující pravidla legitimních cílů“ 

(rules on targets) a humanitární pravidla (humanitarian rules). K neuţití těchto pravidel 

můţe dojít pouze v případě „jednoznačné“ vojenské nutnosti (clear military necessity), 

kdy „ospravedlnění jejího použití je podmíněno zvýšeným důkazním břemenem 

s ohledem na význam výše zmíněných skupin pravidel“ a zároveň dodává, ţe se „obecně 

presumuje, že vojenská nutnost nemůže ospravedlnit porušení pravidel válečného 

práva“ (rules of the Law of War).
85

 Rogers
86

 pak s odkazem na výše uvedenou autorku 

kontruje, ţe jestliţe autoři poukazují na moţnost neuţití pravidel válečného práva 

z důvodů vojenské nutnosti, tak se jedná se pouze o poslední pozůstatky válečných 

zvyklostí, které dosud nebyly kodifikovány v mezinárodních úmluvách. Vzhledem 

k tomu, ţe je „v současné době téměř naprostá většina těchto zvyklostí kodifikována 

v Ženevských úmluvách a v DP I a DP II, nemá tato výjimka téměř žádné uplatnění.“
87

 

                                                           
83

 ROGERS, A.P.V. Law on the battlefield. 2nd ed. Hungtington, N.Y: Juris Pub, 2004. 4 s. ISBN 

9781929446582. 

84
 srov. SOLIS, Gary D. The law of armed conflict: international humanitarian law in war. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2010, 269 s. ISBN 978-0-521-87088-7. 269: „Kriegsraison is rejected for 

good reason, and neither it nor military necessity are defenses to law of war violations.“ 

85
 DETTER, Ingrid. The law of war. 2

nd 
ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 398 s. ISBN 

0-521-78775-0. 

86
 „What may be ignored in case of military necessity are not the laws of war, but only the usages of 

war.“ ROGERS, A.P.V. Law on the battlefield. 2nd ed. Hungtington, N.Y: Juris Pub, 2004. 4 s. ISBN 

9781929446582. 

87
 Tamtéţ, 4 s.  



25 
 

 Na druhou stranu obsahují tyto mezinárodní smlouvy ustanovení, kde je 

připuštěna výjimka z jinak závazných pravidel, za určitých mimořádných okolností. Tak 

je tomu např. v čl. 27 Ţenevské úmluvy IV: „strany v konfliktu mohou však učinit 

ohledně chráněných osob kontrolní nebo bezpečnostní opatření nutná v důsledku války“ 

nebo podobnou výjimku obsahuje Haagská úmluva na ochranu kulturních statků,
88

 kdy 

kulturní statky mohou být předmětem útoku, jestliţe to vyţaduje vojenská nezbytnost a 

stejně tak můţe být zrušena imunita zvláště chráněných kulturních statků, „ve 

výjimečných případech nevyhnutelné vojenské nezbytnosti.“
89

 

Zásada vojenské nutnosti byla rovněţ jedním z posuzovaných faktorů v případu 

Rajić.
90

 Obviněný byl obţalován z naplánování a podniknutí útoku na lehce bráněnou 

vesnici Stupni Do v Bosně a Hercegovině. Dle důkazů byla vesnice totálně zničena, 

aniţ by tím byl sledován nějaký legitimní cíl, civilní obyvatelstvo bylo předmětem 

útoku a toto porušení mezinárodního práva bylo navíc naplánováno dopředu. Nic 

z vyjmenovaného nemohlo být ospravedlněno vojenskou nutností.
91

 Zásada vojenské 

nutnosti tedy neospravedlňuje libovůli vojenských velitelů, aby dosáhli vítězství za 

jakoukoliv cenu či aby unikli potrestání za válečné zločiny, ale naopak tento „právní 

princip funguje jako omezení, když zapovídá destruktivní akty, jež jsou nepotřebné pro 

získání vojenské výhody.“
92

 

3.2 Zásada rozlišování 

 Zásada rozlišování je jedna z hlavních zásad MHP a jedna z neochvějných zásad 

obyčejového mezinárodního práva.
93

 Ve formě psaného kodexu nalezneme úpravu 
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tohoto principu v článku 48 DP I, jeţ zní: „K zajištění respektování a ochrany civilního 

obyvatelstva a objektů civilního rázu budou strany v konfliktu vždy činit rozdíl mezi 

civilním obyvatelstvem a kombatanty a mezi objekty civilního rázu a vojenskými objekty 

a v souladu s tím provedou své operace pouze proti vojenským objektům.“ Na toto 

základní pravidlo navazují články 51 odst. 2, kde se stanoví, ţe „civilní obyvatelstvo 

nesmí být nikdy předmětem útoku“ a 52 odst. 2. DP I obsahující pravidlo, ţe „útoky 

musí být přísně omezeny pouze na vojenské objekty“ s doplněním o pravidlo obsaţené 

v článku 51 odst. 4 písm. a) DP I, kde je navíc vyţadováno, aby „každý útok byl 

zaměřen na konkrétní vojenský objekt“ (s tím souvisí zákaz úmyslného napadení 

civilistů). Pro úplnost dodávám, ţe útokem se dle článku 49 odst. 1 DP I myslí „násilné 

činy proti protivníkovi, ať už útočné či obranné povahy.“ 

Teoretické rozdělení objektů a osob dle DP I nemusí být tak jasné, jak se na 

první pohled můţe zdát. Asi není pochyb o povaze muničního skladu, bojové techniky 

apod., jako vojenského objektu. Nic se nemění ani za situace, kdy je vojenská technika 

či samotný voják předmětem útoku i kdyţ bezprostředně nevyvíjí ţádnou bojovou 

činnost (spící vojáci či letadla ve vojenských hangárech na zemi).
94

 Na druhou stranu 

jsou zde objekty, které jsou z hlediska pouţití primárně civilního rázu, jako mosty, 

silnice, elektrárny či rozvodové sítě. Nepochybně ale mají zároveň významný 

strategický význam a za určitých okolností se mohou stát legitimními vojenskými 

objekty, např. v případě bombardování národní elektrické sítě v Iráku, která byla 

napadena jako legitimní vojenský cíl, poněvadţ irácká vojenská komunikace na ní 

významně závisela.
95

 Praxe ovšem přináší nepředvídatelné těţkosti, zejména 

v situacích, kdy jsou na místě jisté pochyby ohledně charakteru osoby nebo objektu. Ty 

nastávají v případech, kdy vojenský velitel, jenţ odpovídá za rozhodnutí, zda zaútočit 

nebo ne a na němţ zároveň leţí i důkazní břemeno o povaze daného objektu, příliš 

nepomůţe ani pravidlo o presumpci necivilního charakteru v případě pochybností 

obsaţené v odst. 3, článku 52 DP I. Jaké míry musí tato pochybnost dosáhnout? Studie 

ICRC zmiňuje praxi Izraele, ţe se tato presumpce uplatní pouze v případě výrazné 
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pochybnosti (significant doubt) o tom, ţe je civilní objekt uţíván k účinné podpoře 

nepřítele, nestačí pouhá mírná moţnost, ţe by se mohl vojenský velitel mýlit (merely a 

slight possibility of being mistaken).
96

  Zároveň musí všechny útoky naplňovat druhou 

podmínku a to, aby zničení, obsazení nebo neutralizace objektu přinesla zjevnou 

vojenskou výhodu (definite military advantage) podle aktuálně daných okolností. 

Jinými slovy, není moţné zahájit útok, který by přinesl pouze potenciální nebo neurčité 

výhody.
97

  

Zákaz učinit civilní osoby předmětem útoku je obsaţen rovněţ v odst. 2 článku 

13 DP II a studie ICRC povaţuje zásadu rozlišování za součást obyčejového práva, 

aplikující se jak v mezinárodních, tak i ve vnitrostátních konfliktech.
98

 

Vzhledem k tomu, ţe v praxi i při dodrţení pravidel vztahujících se k zásadě 

rozlišování, dochází k neúmyslným úmrtím civilistů, trošku cynicky označované jako 

přidruţené škody nebo taktéţ nepřímý účinek (collateral damages), je tato zásada úzce 

spjata se zásadou proporcionality. 

3.3 Zásada proporcionality 

Zásada proporcionality je zaloţena na poměřování vojenské výhody získané 

útokem na nepřítele oproti moţným a nechtěným škodám na majetku civilního 

charakteru a ztrátách na ţivotech civilistů. Z hlediska morálky se aspoň mně osobně zdá 

poměřování hodnoty nevinného lidského ţivota s vojenskou výhodou získanou 

zničením vojenského cíle, jako nepřijatelné a rovněţ nemoţné. Jakým způsobem lze 

určit hranici, kdy jsou přidruţené škody ještě proporcionální vůči dosaţenému výsledku 
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a jaká pro a proti musí zváţit odpovědná osoba, neţ dá povel k útoku? K pochopení 

těţkostí spojených s aplikací zásady proporcionality můţe přispět následující příklad
99

 

z války ve Vietnamu: Spojené státy americké podnikly letecký útok na hydroelektrárnu, 

která dle odhadů poskytovala energii aţ 75% energie hanojské oblasti. Na druhou stranu 

hrozilo, ţe při porušení přehrady, by v důsledku záplav mohlo zahynout aţ 23 000 

civilistů. Poradci tehdejšího prezidenta Nixona tvrdili, ţe pokud budou pouţity laserově 

naváděné bomby, je zde 90% šance, ţe elektrárna bude zničena bez poškození přehrady. 

Tak se také naštěstí stalo.  

Zakotvení této zásady nalezneme opět v DP I a to nejdříve v článku 51 odst. 5 

písm. b), zabývající se zákazem tzv. nerozlišujících útoků, kdy za „nerozlišující útok je 

považován ten, u něhož se dá očekávat, že může způsobit ztráty na životech civilních 

osob, jejich zranění nebo poškození civilních objektů, které by převyšovaly 

předpokládanou konkrétní a přímou vojenskou výhodu“ a toto pravidlo je zopakováno 

v článku 57 odst. 2 písm. b), jeţ souvisí s povinnosti učinit preventivní opatření k útoku. 

Z textu je patrné, ţe zásada proporcionality neobsahuje absolutní zákaz vést útok, který 

by mohl vést ke smrti civilních osob (přímý útok na civilisty je samozřejmě zakázán 

viz. zásada rozlišování), ale ukládá povinnost poměřovat předpokládanou vojenskou 

výhodu s rizikem, jemuţ mohou být vystaveny civilní osoby. Anglické znění DP I uţívá 

v souvislosti se zásadou proporcionality slovní spojení „excessive loss of life in realition 

to the concrete and direct military advantage anticipated.“ Dle mého názoru slovo 

nepřiměřené (excessive) lépe vystihuje podstatu zásady proporcionality. Ale bez ohledu 

na akademické formulace, nejdůleţitější otázkou v praxi je, jakým způsobem zjistit, kdy 

ztráty na ţivotech civilistů jsou nepřiměřené a kdy ne. Jinými slovy, zda existuje 

univerzální hranice nepřiměřenosti. Jsou velké ztráty na ţivotech civilistů 

ospravedlnitelné, jestliţe bude dosaţeno důleţité vojenské výhody? Autoři komentáře 

ICRC k DP I upozorňují, ţe takové chápání je v rozporu se základním pravidlem článku 

48 DP I (pravidlo rozlišování) a rovněţ s odstavci 1 a 2 článku 51 DP I (ochrana 

civilního obyvatelstva) a zdůrazňují, ţe DP I nenabízí ţádné ospravedlnění pro útoky 

způsobující rozsáhlé (extensive) úmrtí civilistů a škody (incidental losses and damages 
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should never be extensive).
100

 Neodůvodněné pouţití dvou rozdílných přídavných jmen 

ovšem k objasnění problému nepřispívá, naopak jej ještě více zamlţuje. Opačný názor 

neţ ICRC, zastává Dinstein: „I rozsáhlé (extensive) civilní ztráty mohou být 

akceptovatelné, pokud nejsou nepřiměřené (excessive) ve světle konkrétní a přímé 

vojenské výhody, proto např. nemusí být upuštěno od bombardování námořní loděnice, 

kde pracují stovky nebo až tisíce civilních zaměstnanců, jen z toho důvodu, že budou 

ohroženy jejich životy.“
101

 Co se týče získané vojenské výhody, tak ta musí být 

konkrétní a přímá. Jedná se tedy o přísnější podmínku, neţ v článku 52 DP I, kde se 

hovoří pouze o zjevné vojenské výhodě. Jedná se o takovou výhodu, která je podstatná 

a relativně bezprostřední, a naopak se nejde o výhodu, která je stěţí předvídatelná nebo 

se projeví aţ v delším časovém horizontu.
102

 

Zásada proporcionality je dle studie ICRC obyčejovým pravidlem MHP a 

aplikuje se jak v mezinárodních tak ve vnitrostátních konfliktech.
103

 To bylo rovněţ 

potvrzeno Mezinárodním soudním dvorem v poradním Posudku Legality pouţití nebo 

hrozby pouţití jaderných zbraní.
104
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3.4 Zásada zakazující zbytečné útrapy 

 Koncept zbytečných útrap a nadměrných zranění (unnecessary suffering and 

superfluous injury) je obsaţen v několika mezinárodních úmluvách jako např. 

v preambuli Petrohradské deklarace.
105

 V současné době je zakotven v článku 35 odst. 2 

DP I, který zakazuje pouţití zbraní nebo způsobu vedení války, „jejž by způsobovaly 

nadměrná zranění nebo zbytečné útrapy.“ Ze samotné povahy války, je jasné, ţe 

zranění kombatantů jsou její neoddělitelnou součástí a zároveň i cílem snaţení se 

nepřítele, protoţe vedou k vyřazení nepřítele z boje a tím získání vojenské výhody. 

„Zásada vojenské nutnosti v zásadě ospravedlňuje způsobení takových zranění a útrap 

nepříteli, ale jen do té míry, která je nezbytná k podrobení nepřítele.“
106

 Dle praxe 

mnoha států, dochází k porušení pravidla obsaţeného v článku 35, odst. 2 DP I, jestliţe 

zranění a útrapy jsou v nepoměru k získané vojenské výhodě či zcela nesledují získání 

vojenské výhody.
107

 Zásada zakazující zbytečné útrapy je určena, právě k omezení 

válečných útrap a tím se staví na druhou stranu vah proti zásadě vojenské nutnosti. 

V této souvislosti definoval Mezinárodní soudní dvůr, v poradním Posudku v otázce 

Legality hrozby nebo pouţití jadrných zbraní, zbytečné útrapy jako újmu, jeţ je větší, 

neţ je nezbytné k dosaţení legitimních vojenských cílů.
108

 

4. Zakázané způsoby a prostředky vedení boje 

Metody čí způsoby vedení boje (methods of warfare) jsou spolu s prostředky 

vedení války (means of warfare) úzce související pojmy. Oproti regulaci prostředků 

vedení války, mezi něţ v prvé řadě patří zbraně a zákaz pouţití určitých zbraní, se 
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metody vedení boje vztahují spíše na samotný způsob provádění boje a metod při něm 

uţitých. Ovšem přesné vymezení těchto pojmů není moţné, neboť rozdíl mezi nimi je 

relativní a mnohdy se tyto pojmy vzájemně překrývají. „Zbraně nemusejí být použity 

obvyklým způsobem, např. bombardér jako zbraň by mohl být pilotem úmyslně naveden 

na civilní objekt.“
109

 Ovšem metody stejně jako prostředky vedení boje jsou podřízeny 

stejným zásadám a základním pravidlům vedení války, jeţ jsou obsaţena ve výše 

zmiňovaném článku 35 DP I. V prvním odstavci se znovu zdůrazňuje zásada haagského 

práva, a to ţe strany ozbrojeného konfliktu nemají neomezené právo volby způsobů a 

prostředků vedení války. Druhý odstavec zakazuje uţití prostředků a způsobů vedení 

války, které by způsobovaly nadměrná zranění nebo zbytečné útrapy a třetí odstavec 

zakotvuje nové pravidlo ochrany ţivotního prostředí, zejména v reakci na rozsáhlé 

odlesňování prováděné americkými ozbrojenými silami v průběhu války ve 

Vietnamu.
110

 „Tento odstavec zakazuje použití, ať už úmyslného nebo nedbalostního,“
111

 

takového způsobu nebo prostředku vedení války, který můţe způsobit rozsáhlé, 

dlouhodobé a váţné škody na ţivotním prostředí. Dle komentáře ICRC se pojmem 

dlouhodobé, myslí několik desetiletí.
112

 

Tato základní pravidla budou odrazovým můstkem pro následující dvě 

podkapitoly. V té první se budu věnovat regulaci způsobů vedení boje a v druhé se 

zaměřím na otázku legality uţití jednotlivých druhů zbraní v ozbrojeném konfliktu. 
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4.1 Zakázané metody vedení boje 

Ústředním motivem právní úpravy metody vedení boje je otázka co nebo kdo 

můţe být předmětem útoku, resp. jaký cíl je cílem legitimním a tato pravidla vztahující 

se k legitimnosti cílů jsou doplněna ustanoveními o určitých dovolených či zakázaných 

strategiích a taktikách vedení války.
113

 Jinými slovy se jedná o pravidla a hlediska, která 

musí být vzata v úvahu při rozhodování o útoku na určitý cíl. V angličtině je tento 

proces označen přiléhavěji jako „making targeting decisions.“ Tento „proces zahrnuje 

nejdříve studium vojenského, politického, kulturního a ekonomického systému 

nepřítele“
114

 a identifikaci vhodných vojenských cílů, jejichţ zničení by přineslo 

konkrétní a přímou vojenskou výhodu. V tomto prvním kroku je ústředním motivem 

aplikace zásady rozlišování a dále zákaz úmyslného napadení civilního obyvatelstva.  

Je-li ověřeno, ţe cílem útoku je skutečně vojenský objekt, musí velitel ozbrojených 

operací v souladu s preventivními opatřeními dle článku 57 DP I, zvolit takový 

prostředek a způsob útoku, který jednak efektivně zničí nepřítele, ale zároveň co moţná 

nejvíce zabrání přidruţeným škodám. Tato druhá fáze plánování útoku je zároveň 

podřízena ustanovení odst. 3 článku 57 DP I, kdy musí být k útoku vybrán, z více 

vojenských objektů, právě ten, jehoţ zničení přinese stejnou vojenskou výhodu a u 

něhoţ se dá očekávat, ţe útok na něj způsobí nejmenší ohroţení ţivotů civilních osob či 

objektů civilního rázu. Problematika „making targeting decision“ je nejčastěji 

diskutována v souvislosti s plánováním leteckých útoků, kdy je třeba vybrat 

nejvhodnější druh munice, ověřit si zda není zakázána zvláštní úmluvou MHP (např. 

kazetová munice), dále je nutné zvolit vhodný způsob útoku, který můţe být mimo jiné 

omezen zákazem nerozlišujících útoků. Dalšími faktory při rozhodování jsou počasí a 

viditelnost, denní doba útoku, kdy lze např. očekávat, ţe v případě nočního 

bombardování na továrny podporující vojenskou výrobu nepřítele, budou ztráty na 

ţivotech civilistů menší neţ při útoku během dne nebo samotná lokace vojenského cíle. 

Jiný prostředek a způsob boje bude zvolen při útoku na vojenský cíl v hustě obydlené 

oblasti nebo v blízkosti škol či nemocnic, neţ např. v poušti.  V neposlední řadě je třeba 
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mít na paměti, ţe pokud by odhadované přidruţené škody převyšovaly předpokládanou 

konkrétní a přímou vojenskou výhodu, nesmí se útok zahájit či musí být odvolán, 

v souladu se zásadou proporcionality. V následujících podkapitolách se zaměřím na 

omezující pravidla způsobu vedení útoku. 

4.1.1 Úmyslné napadení civilního obyvatelstva, civilních objektů a teror vůči 

civilnímu obyvatelstvu 

Jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách, civilní obyvatelstvo poţívá 

všeobecné ochrany proti nebezpečím vznikajícím v důsledku vojenských operací
115

 a 

nikdy se nemůţe stát předmětem přímého útoku, ledaţe by se jednotlivá civilní osoba 

přímo účastnila nepřátelství.
116

 Samotný zákaz útoku na civilní obyvatelstvo, páchání či 

hrozba násilných činů, jejichţ cílem je terorizování civilního obyvatelstva je zakotven 

v čl. 51 odst. 2 DP I. Toto ustanovení explicitně potvrzuje obyčejové pravidlo 

vycházející ze zásady rozlišování, tedy ţe civilisté nesmějí být objektem útoku. 

Úmyslné vedení útoků proti civilnímu obyvatelstvu jako takovému nebo proti 

jednotlivým civilním osobám, jeţ se přímo neúčastní nepřátelství, je dle DP I váţným 

porušením Ţenevských úmluv a DP I a Římský statut Mezinárodního trestního soudu
117

 

v ustanovení článku 8 odst. 2 písm. b) označil porušení tohoto zákazu za válečný zločin. 

Civilní objekty poţívají stejné ochrany jako civilisté, a to na základě čl. 52 DP I. 

Analogicky s útokem proti civilistům „i zde musí být prokázán úmysl porušitele“
118

 a 

způsobení škod. Samozřejmě můţe dojít k zasaţení civilního obyvatelstva či civilních 

objektů omylem, pak ale takováto zasaţení budou klasifikována jako přidruţené škody. 
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Příkladem terorizování obyvatelstva můţe být střelba individuálních odstřelovačů 

bosensko-srbské armády na civilní osoby v obleţeném Sarajevu v letech 1992-1994.
119

 

4.1.2 Nerozlišující útoky 

Vedle zákazu úmyslných útoků na civilní obyvatelstvo a civilní objekty zná 

mezinárodní humanitární právo rovněţ zákaz tzv. nerozlišujících útoků (indiscriminate 

attacks), kdy útočníkův úmysl nesměřuje k zasaţení civilního objektu, ale moţnost 

civilních ztrát ignoruje. 

Je diskutabilní, zda byl zákaz nerozlišujících útoků rovněţ součástí 

mezinárodního obyčejového práva. Rogers s odkazem na případ Blaškič,
120

 tvrdí, ţe 

bylo obyčejovým právem pravděpodobně zakázáno pouze slepé ostřelování oblasti.
121

 

Studie ICRC také s odkazem na judikaturu ICTY, zastává názor, ţe nerozlišující útoky 

jsou zakázány na základě obyčejového práva a to v mezinárodních i vnitrostátních 

konfliktech.
122

  

Smluvně je zákaz nerozlišujících útoků upraven v odst. 4 čl. 51 DP I v reakci na 

události druhé světové války, kdy účelem útoků bylo zničit celá města, aniţ by tím bylo 

dosaţeno podstatných vojenských výhod. Nerozlišujícím útokem se myslí jednak útoky, 

které nejsou zaměřeny na konkrétní vojenské objekty anebo útoky, které ani v důsledku 

výběru bojového prostředku nebo způsobu útoku, nemohou být zaměřeny na konkrétní 

vojenské objekty. Typicky se tato pravidla, kterými prostupuje zásada rozlišování, 

vztahují na letecké bombardování. A poslední definice nerozlišujícího útoku dle písm. 

c) odst. 4 článku 51 DP I, související spíše se zásadou proporcionality, je útok, při němţ 

se pouţívají „bojové způsoby nebo prostředky, jehož účinky nemohou být za žádných 

okolností omezeny a tak v každém případě zasahují vojenské objekty i civilní osoby nebo 
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objekty civilního rázu bez rozdílu.“ Komentář ICRC uvádí, ţe ve většině případů, 

nerozlišující charakter útoku nezávisí na druhu zbraně, ale na způsobu jejího uţití (s 

výjimkou např. bakteriologických či nukleárních zbraní).
123

 

Demonstrativní výčet nerozlišujících útoků uvádí ustanovení odst. 5 čl. 51 DP I, 

kde je pod písm. a) uveden případ útoku bombardováním ve městech či vesnicích, kde 

jsou, vedle řady zřetelně oddělených a rozlišitelných vojenských objektů, soustředěny 

rovněţ civilní osoby nebo objekty civilního rázu (tzv. area bombardment). Příkladem 

takového útoku je kobercové bombardování. Pod písm. b) stejného odstavce jsou 

uvedeny útoky, u nichţ se dá očekávat, ţe mohou způsobit ztráty na ţivotech civilních 

osob, jejich zranění nebo poškození objektů civilního rázu, které by převyšovaly zisk 

předpokládané konkrétní a přímé vojenské výhody.  

Ustanovení písm. b) se při rozhodování, zda šlo, o nerozlišující útok opět opírá o 

posouzení otázky porušení principu proporcionality, která spolu se zásadou rozlišování, 

resp. se správnou identifikací cíle, tvoří rámec pro rozhodnutí, zda byl podniknut 

nerozlišující útok a tím došlo k váţnému porušení úmluv a DP I dle článku 85 odst. 3 

písm. b) DP I a zároveň ke spáchání válečného zločinu dle článku 8 odst. 2 písm. b (iv) 

Statutu ICC. „Před podniknutím útoku si musí vojenský velitel vždy položit tři základní 

otázky: Je cíl vojenským objektem? Je útok rozlišující? Není pravidlo proporcionality 

porušeno?“
124

 

4.2 Právní úprava bojových prostředků 

Vedle základních pravidel dle článku 35 DP I, která jsem zmiňoval výše 

v souvislosti s úpravou způsobu vedení boje (neomezená volba prostředků, zákaz zbraní 

způsobující nadměrná zranění a ochrana ţivotního prostředí), tvoří hlavní část úpravy 

bojových prostředků mezinárodní úmluvy, které svou povahou řadíme do haagského 
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práva. Historicky nejstarší je jiţ zmíněná Petrohradská deklarace a Haagské úmluvy 

z let 1899 a 1907. V moderním humanitárním právu můţeme mezinárodní úmluvy 

rozdělit dle jejich úpravy do několika kategorií. 

První velkou skupinu úmluv tvoří zbraně hromadného ničení, kam se řadí zbraně 

chemické, biologické a jaderné. Na rozdíl od chemických a biologických zbraní, jejichţ 

pouţití je zcela zakázáno Úmluvou o biologických zbraních z roku 1972
125

 a Úmluvou 

o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a pouţití chemických zbraní a o jejich 

zničení z roku 1993,
126

 není pozice jaderných zbraní zcela jasná. MSD v poradním 

Posudku Legalita hrozby nebo pouţití jaderných zbraní konstatoval, ţe „neexistuje 

žádné specifické smluvní pravidlo, které by zakazovalo použití jaderných zbraní jako 

takových,“
127

 ale potvrdil závaznost a aplikaci zásad ochrany civilního obyvatelstva, 

zásady rozlišování a s ní související zákaz nikoli nezbytného utrpení, i pro jaderné 

zbraně.
128

 Je třeba dodat, ţe se jedná pouze o poradní posudek, který není právně 

závazný. K otázce aplikace pravidel uvedených v DP I a pravidel obyčejového práva 

k pouţití jaderných zbraní, pak blíţe Ondřej, Šturma, Bílková, Jílek a kol.
129

 Mezi 

smluvní úpravu jaderných zbraní řadíme např. Smlouvu o nešíření jaderných zbraní 

z roku 1968.
130

 Tato úmluva zavazuje státy vlastnící jaderné zbraně jejich dalšímu 

nešíření a postupnému odzbrojování, zatímco státy nedisponující jadernými zbraněmi se 

zavázaly nevyrábět je či jinak získávat, a to za oplátku zpřístupnění jaderné technologie 

pro mírové účely. Další úmluvy jako např. Smlouva o zákazu pokusů s jadernými 
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zbraněmi v ovzduší, v kosmickém prostoru a pod vodou,
131

 omezují jejich uţití 

v určitých geografických oblastech. 

Druhou obecnou skupinou regulovaných bojových prostředků jsou zbraně 

konvenční, kde významnou regulační roli hraje Úmluva o zákazu pouţití některých typů 

konvenčních zbraní
132

 a protokoly rozvádějících její rámcovou úpravu, dle kterých je 

zakázáno pouţití zbraní, jejichţ „primárním účinkem je zranění střepinami 

nezjistitelnými rentgenem,“
133

 dále „jakékoliv zbraně nebo munice, která je primárně 

určena k zapálení objektů nebo způsobení popálenin osobám,“ 
134

 laserové oslepující 

zbraně.
135

 Všechny výše zmíněné protokoly se dle svých ustanovení aplikují 

v ozbrojených konfliktech jak mezinárodní, tak i vnitrostátní povahy, a dle studie ICRC 

mají v nich vyjádřené zákazy povahu obyčejového práva,
136

 rovněţ pro oba zmíněné 

typy konfliktu.  

Dalším smluvním instrumentem je Úmluva o zákazu kazetové munice z roku 

2008.
137

 Je důleţité upozornit, ţe se Spojené státy americké, jako jeden z největších 

vlastníků kazetové munice, k úmluvě nepřipojily, ale zavázaly se, ţe ji nebudou nadále 

uţívat ani exportovat.
138
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5. Legalita bezpilotních letounů 

Tato kapitola bude věnována hlavnímu cíli mé práce a tím je posouzení legality 

pouţití bezpilotních letounů dle norem MHP. Na úvod této kapitoly vysvětlím, jak je 

definován pojem bezpilotní letoun, také označovaný jako dron nebo anglicky UAV 

(Unmanned Air Vehicle). Při zkoumání jejich legality budu vycházet z členění kapitoly 

čtvrté této práce a rovněţ z obecného dělení párové kategorie – zakázané prostředky vs. 

metody vedení boje. Z toho důvodu bude první část obsahovat právní analýzu UAVs 

jakoţto bojového prostředku, tedy zodpovězení otázky, zda samotný UAV, jako takový, 

je zakázaným prostředkem vedení války. V druhé a obsáhlejší části budu nahlíţet na 

legalitu UAVs z hlediska způsobu jejich pouţití v ozbrojených konfliktech. K tomu mi 

poslouţí příklad bojového nasazení UAV, který bude odráţet praktiky US Army a na 

kterém půjdou dobře znázornit jednak těţkosti, které doprovázejí posouzení legality 

vedení války pomocí dronů, ale také upozorním na morální a etické otázky spojené 

s jejich uţíváním. Zároveň kaţdá z těchto dvou hlavních části této kapitoly bude 

členěna na sekce, kde se budu zabývat právními aspekty UAVs nejprve v reţimu 

mezinárodních a následně i v reţimu vnitrostátních konfliktů.  

5.1 Bezpilotní letouny 

Pod pojmem bezpilotní letoun se myslí létající prostředek, který není pilotován 

pilotem nacházejícím se přímo na palubě. Vedle označení bezpilotního letounu jako 

UAV se v odborné literatuře objevuje pojem Unmanned Aircraft System (UAS), který 

zahrnuje nejen samotný letoun, ale i řídící centrum, komunikační a navigační strukturu, 

náklad nebo nesenou munici. UAV můţe být ovládán trojím způsobem a to: a) dálkově 

personálem nacházejícím se na pozemních kontrolních stanicích nebo za b) 

automatickým před-programovaným systémem či za c) zcela autonomně na základě 

sloţitého plně automatického dynamického systému.
139

 Zvláště poslední jmenovaný typ 
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ovládání je předmětem intenzivního vývoje armád světových mocností a rovněţ 

předmětem etických diskuzí. 

I kdyţ by se mohlo zdát, ţe idea UAVs vznikla v posledních desetiletích, není 

tomu tak. Za historicky první nasazení UAVs je povaţován útok rakouských vojsk na 

Benátky v roce 1849, pomocí horkovzdušných balónů naplněných výbušninami 

s časovou rozbuškou.
140

 Vývoj pak pokračoval i v období světových válek, kdy se např. 

Británie zabývala vývojem malých letadel s výbušninami, která byla rádiově naváděna 

vojenské cíle a stejně tak i US Army modifikovala malá, dálkově ovládána letadla na 

jakási vzdušná torpéda.
141

 Po druhé světové válce byly UAVs vyuţívány Spojenými 

státy americkými zejména pro průzkumnou a výzvědnou činnost, ať uţ nad územím 

SSSR nebo Vietnamu. Brzy i Izrael pochopil vojenský potenciál bezpilotních letounů a 

nasadil je rovněţ pro průzkum nad územím Gazy, Západního břehu či v blízkosti 

sporného území Golanských výšin, a i díky úspěchu společnosti IAI (Israel Aircraft 

Industries) je Izrael v současné době hlavním světovým vývozcem dronů. Ovládá 61 % 

světového prodeje UAVs, druhými jsou USA s 24 %.
142

  

Díky obrovské různorodosti, mohou být UAVs klasifikovány dle různorodých 

kritérií např. dle účelu, doletu, výdrţe, typu motoru či maximální nadmořské výšky, 

které mohou dosáhnout. Pro vojenské účely je můţeme rozdělit do tří větších kategorií. 

První z nich jsou drony, jejichţ úkolem je získávání informací a zjišťování cílů, 

průzkum a výzvědná činnost. Anglicky se tento typ označuje jako ISTAR (Intelligence, 

Surveillance, Target Acquisition, Reconnaisance) a díky nejmodernějším technologiím, 

kamerám a senzorům umístěných na dronech, můţe armáda jejich prostřednictvím 

získat komplexní informace o aktuální situaci na bojišti, pohybu a počtu nepřátel atd.
143
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Asi nejznámějším představitelem tohoto typu dronu je obrovský RQ-4 Global Hawk 

(Obrázek č. 1) s rozpětím křídel 40 m, který vyniká především tím, ţe můţe dosáhnout 

výšky téměř 20 km a také se pyšní dosud nepřekonaným rekordem, kdyţ v roce 2014 

vykonal let dlouhý 34,3 hodiny bez doplnění paliva.
144

  

Data získána pomocí ISTAR UAVs mohou být vyuţita pro provedení útoku 

bojovými drony, které nesou označení UCAVs (Unmanned Combat Aerial Vehicles). 

Tyto drony jsou jiţ vybaveny bojovými prostředky a hlavním účelem jejich vývoje bylo 

sníţení rizika, kterému by za normálních okolností byli vystaveni piloti stíhacích 

letounů či bombardérů. 

Asi nejrozšířenější kategorií, která vznikla propojením dvou předchozích typů 

dronů, jsou tzv. multifunkční bezpilotní letouny neboli multi-purpose UAVs. Úkolem 

armádních inţenýrů bylo vyvinout letouny vybavené citlivými senzory pro sběr a 

vyhodnocování informací a zároveň je osadit dostatečným mnoţstvím munice.
145

 

Skvělým příkladem je MQ-1B Predator (Obrázek č. 2), který nebyl původně navrţen 

jako bojová platforma, ale „jeho schopnost poskytovat kontinuální (aţ 24 hodinový) 

dohled a zároveň rychle zareagovat na pozemní hrozbu, z něj učinila velmi cenný 

nástroj pro boj proti terorismu.“
146

 Jeho bojové vybavení tvoří dvě laserově naváděné 

střely AGM -114 Hellfire, nesoucí necelé jedno kilo výbušniny.
147

 Tyto střely slouţí 

k vysoce přesnému útoku na pozemní cíle bez poškození okolních objektů.  Spolu 

s dalším modelem MQ-9 Reaper, který je větší a vybaven uţ čtyřmi střelami Hellfire, 
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představují snad nejvýznamnější součást U.S. AirForces v konfliktech v Afganistánu, 

Iráku a pro mise v Pákistánu, Jemenu a Somálsku. „MQ-1B a MQ-2 jsou nezbytné pro 

lokalizaci „high-value“ osob, improvizovaných výbušných zařízení a těch, kteří 

dodávají zbraně do země, jsme doslova na lovu,“
148

 komentuje uţití UAVs Lt. Col. 

Michael E. Navicky, velitel 62. expediční průzkumné jednotky (62nd Expeditionary 

Reconnaissance Squadron) v Afganistánu.  

Ačkoliv existuje nespočetně mnoho druhů dronů a jejich klasifikací, budu v této 

práci pouţívat anglickou zkratku UAV (UAVs pro mnoţné číslo) nebo pojem dron pro 

souhrnné označení bezpilotního letounu, který je vybaven municí umoţňující mu 

pouţití smrtící síly, s tím, ţe pod toto označení bude spadat také technické zázemí 

zahrnuté ve výše pospaném pojmu UAS. 

Mezi hlavní výhody vyuţívání UAVs, je fakt, ţe jiţ nejsou v ohroţení ţivoty 

pilotů, kteří místo v kokpitu, ovládají bezpilotní letouny na dálku z pozemních 

základen. Ačkoliv vývoj zcela autonomních systému postupuje stále dopředu, je 

přítomnost a kontrola dronu dobře školeným personálem stále nezbytná. Celá posádka 

(Obrázek č. 3) se většinou skládá z pilota a osoby ovládající a vyhodnocující senzory 

(sensor operator). Obsluha dronů se pravidelně střídá, zatímco samotný stroj díky své 

dlouhé výdrţi můţe monitorovat jednotlivé osoby či celé oblasti takřka nonstop. Tento 

monitoring se rovněţ osvědčil pozemním jednotkám při postupu neznámou krajinou 

nebo jako prevence proti náhlým útokům na vojenské konvoje či jako prevence před 

nastraţenými minami. K těmto účelům výborně slouţí malý dron zvaný Raven, který se 

dá sloţit do přenosného kufříku, který se vejde do terénního vozidla Humvee.
149

 Další 

nepochybnou výhodou jsou niţší operační výdaje oproti klasickým pilotovaným 

letadlům. Dle údajů U.S. AirForce jsou výdaje na nasazení Predatora čtvrtinové oproti 

stíhacímu letounu F-16.
150

 I kdyţ je uspoření peněz daňových poplatníků vítaným 
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pozitivem, byl jedním z hlavních důvodů pro masivní nasazení UAVs, hornatý, rozlehlý 

a pro pěchotu těţko dostupný afgánský terén. Navíc mnoho vysoce postavených členů 

Talibánu se skrývalo jiţ na území Pákistánu, kde U.S. Army neměla povolení pro 

pozemní operace, a proto „bylo cílené zabíjení pomocí dronů jedinou faktickou 

možností, jak tyto operace provést.“
151

 Z pohledu MHP je rovněţ důleţitá další výhoda, 

která je často vyzdvihována americkou administrativou a tou je přesnější zaměřování a 

likvidace vojenských cílů a s tím související menší ztráty na ţivotech civilních osob. 

Tyto přidruţené škody jsou minimalizovány i díky faktu, ţe dron můţe krouţit 

nepozorován nad svým cílem po dlouhou dobu a vyčkat na nejvhodnější okamţik pro 

útok.  

5.2 UAVs jako zakázaný bojový prostředek? 

Je nesporné, ţe UAVs jsou bojovými prostředky a svou podstatou se neodlišují 

od klasických letadel pilotovaných osobami nacházejícími se přímo na palubě letadla. 

Skutečnost zda je letoun ovládán bezprostředně nebo dálkově, nemění nic na jeho 

právní charakteristice. V obou případech se jedná se o pilotovaný vzdušný bojový 

prostředek, i kdyţ v případě dronů jde o dálkové ovládání.  

5.2.1 Použití UAVs v konfliktu mezinárodní povahy 

Základním smluvním pramenem pro posouzení legality bojového prostředku v 

ozbrojeném konfliktu mezinárodní povahy je DP I, konkrétněji jeho odst. 2 článek 35, 

který zakazuje „používat zbraní, munice, materiálů, které by svou povahou způsobovaly 

nadměrná zranění nebo zbytečné útrapy.“ Abychom mohli UAV označit jako zakázaný 

prostředek, musel by svou povahou sám o sobě způsobovat nadměrná zranění nebo 

zbytečné útrapy. V průběhu více neţ stoleté tradice pouţívání letadel v ozbrojených 

konfliktech nebyl argument o nadměrných zraněních či zbytečných útrapách, jimi 

způsobených, nikdy vznesen.  
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Na druhou stranu můţeme na UAVs a stejně tak na „pilotovaná letadla“ nahlíţet 

jako pouhé nosiče munice, která uţ naopak je způsobilá způsobit takováto zranění a 

útrapy. Typickým příkladem je zákaz kazetové munice, která „rozptyluje do různých 

směru explozivní submunici, vážící nejméně 20 kg.“
152

 Dále do smluvně kodifikované 

části právní úpravy zbraní a munice, která přichází pro pouţití UAVs v úvahu, patří 

Úmluva o zákazu pouţití některých typů konvenčních zbraní
153

 a její protokoly I aţ V, 

případně i zakázané chemické a biologické zbraně. UAVs pouţívají k zásahu cíle řízené 

střely AGM-114 Hellfire, původně navrţené jako protitankové střely, které svou 

charakteristikou nevybočují od podobných konvenčních zbraní stejného druhu. 

Zvýše uvedeného lze shrnout, ţe UAVs, ani aktuálně uţívaná útočná munice, 

nejsou předmětem zákazu dle norem MHP upravujících mezinárodní konflikty. Tento 

názor podporuje i článek 6 Manuálu mezinárodního práva upravující vzdušné a raketové 

konflikty,
154

 obsahující výčet zakázaných specifických zbraní. Je třeba mít na paměti, ţe 

technický vývoj ve vojenské oblasti pokračuje mílovými kroky a proto dnešní závěr 

nemusí platit zítra. Bude-li však při vývoji UAVs a munice, v souladu s článkem 36 DP 

I,
155

 pamatováno na to, aby munice měla diskriminační charakter, tedy aby byla 

v souladu se zásadou rozlišování, nezpůsobovala nadměrná zranění a zbytečné útrapy 

nebo rozsáhlé, dlouhodobé a váţné škody na ţivotním prostředí,
156

 je ilegalita UAVs, 

jakoţto bojového prostředku, těţko představitelná. 
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5.2.2 Použití UAVs v konfliktu vnitrostátní povahy 

Ratio za zákazy uţití určitých druhů munice či zbraní ve výše zmíněných 

úmluvách je jejich nediskriminační charakter a vyjádření obecné zásady zákazu 

nadměrných zranění a zbytečných útrap.  Stěţejní, i kdyţ velmi skromnou smluvní 

úpravu vztahující se na vnitrostátní konflikty představuje DP II, ze kterého bylo 

vyjádření zásady zákazu nadměrných zranění a zbytečných útrap, na poslední chvíli 

vypuštěno, z důvodu zjednodušení výsledného textu.
157

 Vzhledem k tomu, ţe DP II ani 

společný článek 3 Ţenevských úmluv neobsahuje ţádné ustanovení týkající se 

zakázaných prostředků vedení války, je třeba analyzovat mezinárodní úmluvy o 

specifických zbraních.  

V roce 2001 se v Ţenevě uskutečnila druhá revizní konference smluvních stran 

Úmluvy o zákazu pouţití některých typů konvenčních zbraní, jejímţ výsledkem bylo 

doplnění čl. 1, podle kterého „se úmluva a protokoly k ní aplikují i na situace obsažené 

ve společném článku 3 ženevských úmluv.“
158

 Dle studie ICRC smluvní strany 

deklarovaly, ţe při přijetí nového znění čl. 1 vycházejí mimo jiné ze zákazu prostředků 

a způsobů vedení války způsobující nadměrná zranění a zbytečné útrapy. Spolu se 

zakotvením této zásady ve vojenských manuálech jednotlivých zemí a stejnorodou praxí 

států, dospěla studie ICRC, ţe zákaz prostředků a způsobů vedení války způsobující 

nadměrná zranění a zbytečné útrapy, se stal obyčejovou normou MHP platnou, v 

konfliktech mezinárodní i vnitrostátní povahy
159

 a porušení takového zákazu dle Statutu 

ICC představuje válečný zločin.
160

 Pro úplnost doplňuji, ţe Úmluva o zákazu kazetové 
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munice zavazuje smluvní státy, ţe ji „nikdy a za žádných okolností nepoužijí,“
161

 tedy 

bez ohledu na právní reţim konfliktu.  

Shrnutí 

Po analýze právních norem MHP upravujících bojové prostředky, lze 

konstatovat, ţe i v této části, jsem došel ke stejnému závěru, jako v případě 

mezinárodního konfliktu, tedy ţe bezpilotní letouny a jejich současná munice 

nepředstavují zakázaný bojový prostředek.  

I kdyţ bezpilotní letouny představují dovolenou zbraň, mohou být pouţity 

způsobem, který můţe znamenat porušení norem MHP. Zakázaným metodám a 

způsobům uţití UAVs se budu věnovat v následující kapitole. 

5.3 Způsob a metody bojů vedených pomocí UAVs 

 Pro účely této části mé práce uvedu následující příklad vycházející z reálné 

bojové situace zachycené na kameru, a to při útoku vrtulníku typu Apache v roce 2007 

v Bagdádu. Toto video
162

 bylo zveřejněno v roce 2010 serverem WikiLeaks a zachycuje 

průběh celého útoku. Při monitorovacím letu piloti identifikovali skupinu 6 muţů na 

ulici v centru Bagdádu, majíce za to, ţe někteří z nich jsou vyzbrojeni puškami AK-47 a 

rovněţ RPG-střelou. Po nahlášení této informace velícímu středisku dostali autorizaci 

k okamţitému útoku, jelikoţ poblíţ nebyla ţádná pozemní jednotka. Krátce na to 

zasáhli všechny osoby střelami z kulometu. Pár okamţiků poté, přijíţdí na místo útoku 

dodávkový automobil typu Van a jeho posádka začíná nakládat raněné. Po autorizaci 

k novému útoku, byl střelami zasaţen vůz a rovněţ nově příchozí osoby. Pár minut poté 

přijíţdí na místo kolona obrněných vozidel US Army a nachází v automobilu 2 těţce 

zraněné malé děti, které jsou po pár desítkách minut odvezeny do nemocnice. Video 

stopa stále nekončí a vrtulník neustále monitoruje danou oblast. Po zhruba 5 minutách 

vchází do budovy, před kterou se odehrála celá tragédie, několik osob, z nichţ jedna je 
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zřejmě vyzbrojena puškou AK-47. Posádka vrtulníku dostává autorizaci k pouţití 

řízených střel Hellfire. Celkově byly na danou budovu vystřeleny 3 Hellfire rakety, 

přičemţ první z nich v momentě, kdy před budovou procházela civilní osoba, zjevně 

nepatřící k předpokládaným povstalcům. Výsledkem bylo více neţ tucet mrtvých, mezi 

nimiţ byli i 2 pracovníci agentury Reuters. Jeden z nich nesl přes rameno kameru, která 

byla mylně identifikována jako zbraň. 

Po nátlaku ze strany Reuters byla celá událost vyšetřována a US Army došla 

k závěru, ţe „jednání zasahujících vojáků bylo v souladu jak s právem ozbrojených 

konfliktů, tak i s vlastními pravidly pro užití síly.“
163

 Vyšetřování rovněţ ukázalo, ţe 

některé osoby byly skutečně vyzbrojeny puškami Ak-47 a také jedním raketometem 

RPG. Maj. Brent Cummings pro Washington Post celou událost komentoval slovy: 

„Posádka vrtulníku zaútočila, protože bezpečně identifikovala, že radikálové měli 

zbraně a používali je proti koaličním vojskům a proti iráckým bezpečnostním 

složkám“
164

 a zároveň dodal, „že žádní nevinní civilisté nebyli zabiti úmyslně a není mu 

známo, jak došlo ke zranění dvou malých dětí.“
165

  

Ačkoli byl při útoku uţit bojový vrtulník typu Apache, budu pro účely mé práce, 

povaţovat výše popsanou situaci jako příklad nasazení UAVs. V následující části 

analyzuji celou situaci z pohledu norem MHP. 

5.3.1 Porušují UAVs zásada rozlišování? 

Předmětem této části je zkoumání, zda útoky pomocí UAVs neporušují zásadu 

rozlišování, jeţ vyţaduje, aby útoky byly vedeny vţdy a pouze proti kombatantům nebo 

vojenským objektům a to v obou typech konfliktů. Pro odpověď na tuto otázku je nutné 

určit za prvé, zda jsou drony schopné dostatečně rozlišovat mezi civilisty a vojenskými 

cíli, vezmeme-li v úvahu moţnost pozbytí chráněného statusu civilní osoby a za druhé 

zda jsou útoky pomocí dronů rozlišující či nikoliv.  
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Všechny současné konflikty, kde jsou vyuţívány UAVs, mají společné to, ţe se 

nepřítel úmyslně snaţí neodlišovat se od civilního obyvatelstva. Jeho jednání naopak 

směřuje k tomu, aby splynul s civilním obyvatelstvem a byl do poslední chvíle 

povaţován za jeho součást. Součástí strategie se rovněţ stalo vyuţívání civilistů jako 

ţivých štítů
166

 a proto se musíme ptát, zdali je takto chovající se nepřítel legitimním 

cílem či nikoliv. 

5.3.1.1 Legitimní cíl z hlediska mezinárodního konfliktu 

Ţenevské právo je postaveno na základním pravidlu, ţe všem osobám musí být 

přiznán určitý právní status. Zabité osoby uvedené ve výše uvedeném příkladu musely 

spadat do jedné z kategorií, a to buď mezi kombatanty, civilisty nebo do zvláštní 

kategorie tzv. nelegálních kombatantů. Tento názor podporuje rovněţ ICRC
167

, kdyţ 

zdůrazňuje, ţe kaţdé osobě v moci nepřítele musí být přiznán právní status podle 

mezinárodního práva. Musí se tedy jednat buď o válečného zajatce (aplikuje se Třetí 

ţenevská úmluva) nebo o civilistu (Čtvrtá ţenevská úmluva) nebo o člena lékařského 

personálu ozbrojených sil (První ţenevská úmluva).
168

 

Jednalo-li se tedy o kombatanty, dle definice uvedené v kapitole č. 2.3, pak tyto 

osoby měly právo se přímo účastnit nepřátelských akcí, ale zároveň mohli být 

legitimním cílem nepřátelského útoku a v případě zajetí by poţívali statut válečného 

zajatce. Útok na takovéto osoby by byl v souladu se zásadou rozlišování.  

A contrario pokud by dané osoby nebyly kvalifikovány jako kombatanté, musely 

by být povaţovány za civilisty, kteří naopak nesmí být nikdy předmětem útoku. Tento 

závěr platí aţ na výjimku, kdy se „civilní osoby přímo účastní nepřátelských akcí“ a tím 

dle čl. 51 odst. 3 DP I pozbývají po dobu těchto akcí svou ochranu. Při interpretaci 

tohoto ustanovení se naráţí na otázku, co je myšleno pod pojmem „přímé účasti“ na 
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nepřátelských akcích. Pro objasnění tohoto pojmu vypracoval ICRC zprávu,
169

 kde 

stanovil 3 kritéria, která musí být naplněna, abychom mohli označit chování civilisty za 

přímou účast na nepřátelských akcích.  

Prvním z nich je, překročení určitého prahu nebo hranice, byť i jen potenciálně 

způsobené újmy. Tím se nemyslí jen moţné či opravdové zranění nebo zabití nepřítele, 

ale cokoliv, co ovlivní stranu konfliktu po vojenské stránce (hackerský útok, odposlech 

důstojníků atd.)
170

  

Druhým poţadavkem je „kauzální nexus mezi jednotlivým činem, a byť i jen 

potenciální újmou způsobenou tímto činem nebo vojenskou operací, jež se skládá 

z takovýchto jednotlivých činů.“
171

 Jako příklad takové komplexní operace, jmenuje 

zpráva ICRC, útoky pomocí UAVs, do kterých je zapojeno několik osob – piloti 

ovládající dron na dálku, osoby identifikující cíle a sbírající data, specialisté kontrolující 

vypuštění raket, rádio operátoři přenášející rozkazy hlavního velitele a ačkoliv jen 

několik z nich má na svědomí způsobení konečné újmy – zabití nepřítele, jsou všechny 

tyto osoby integrální součástí celé operace, a proto musí být příčinná souvislost 

interpretována ve spojitosti s veškerými jednotlivými akty. Za osobu přímo účastnící se 

nepřátelství tak bude povaţován kaţdý z nich.
172

 

Posledním poţadavkem je, aby „akt civilní osoby byl specificky zaměřen na 

způsobení újmy, jež překročí práh daný v první podmínce, přičemž újma je určena k 

podpoře jedné ze stran konfliktu a zároveň ke škodě další strany.“
173

 Tato třetí 

podmínka je důleţitá z toho důvodu, ţe z účasti na nepřátelských akcí vyloučí např. 

pouţití sebeobrany proti rabujícím nebo znásilňujícím vojákům, protoţe ačkoliv je zde 
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nepochybně způsobena újma jedné ze stran v konfliktu, nebylo jejím účelem podpořit 

jinou stranu konfliktu.
174

 

Zpráva ICRC zároveň zavádí jakousi novou kategorii civilních osob a to těch, 

které vykonávají „continuous combat function“ v ozbrojených silách. Takové osoby se 

pak stávají stejným legitimním cílem, jako kombatanté.
175

 Naproti tomu civilní osoby, 

které vykonávají spíše formální funkce, jako náboráři, instruktoři atd., „sice přispívají 

k válečnému úsilí jedné strany, ale nejsou součástí ozbrojených sil a tedy ani 

kombatanty do té doby, dokud se přímo neúčastní nepřátelských akcí,“
 176

 za splnění 

podmínek uvedených výše. 

Toto pojetí ICRC je kritizováno zejména ze strany USA při boji proti Al-Kájdě, 

kdy argumentuje, ţe vzhledem k taktice vyuţívané teroristickými organizacemi 

(spáchání útoku a následné staţení se pro reorganizaci či trénink, vyuţívání tzv. spících 

buněk atd.),
177

 je teroristům poskytována nepřiměřená výhoda, kdyţ by dle takového 

výkladu norem MHP mohli být legitimním cílem pouze při přímé účasti na 

nepřátelských akcích. Podobně argumentuje Dinstein: „Osoba, která se v noci účastní 

vojenských akcí, zatím přes den předstírá být nevinným civilistou, není ani civilistou ani 

kombatantem, ale nelegálním kombatantem.“
178

 „Je tedy kombatantem v tom smyslu, že 

může být legitimním cílem útoku, ale nemůže se dožadovat privilegií náležející legálním 

kombatantům a ani si nemůže dopřávat výhod spojených s civilním statusem.“
179

 Pojem 

nelegální kombatant, který není definován v ţádné z úmluv MHP, poprvé pouţil 
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Nejvyšší soud USA v případu Quirin,
180

 kde dospěl k závěru, ţe na „základě univerzální 

dohody a praxe rozlišuje válečné právo mezi legálními a nelegálními kombatanty, kteří 

také podléhají zadržení a internaci, ale navíc i mohou být i souzeni a potrestáni za činy, 

které činí jejich účast v boji nelegální.“
181

 Jak je uvedeno v učebnici MHP,
182

 jako 

nelegální kombatanti byli označování kombatanti, kteří se „úmyslně neodlišují od 

civilistů a v průběhu studené války také bojující civilisté či členové guerril, nesplňují 

znaky kladené na kombatanty, ale přesto bojují.“
183

 Znovu se tato kategorie osob stala 

předmětem diskuzí právě v souvislosti s událostmi po 11. září 2001, kdy vyvstala 

otázka, jaké postavení mají zadrţení a uvěznění členové afgánského hnutí Talibán nebo 

organizace Al-Káidy a zda jim MHP přiznává právní ochranu. Ačkoliv vláda USA 

uznala, ţe by se teoreticky mohla Třetí ţenevská úmluva aplikovat na členy 

ozbrojených sil Talibánu, ospravedlňuje odmítání přiznání statutu válečných zajatců 

tím, ţe se bojovníci Talibánu nedostatečně odlišovali od civilních obyvatel (jak 

vyţaduje článek 4 odst. 2 písm. b Třetí ţenevské úmluvy) a dále tím, ţe jsou spojenci 

teroristické organizace.
184

 

Ovšem nejasnosti ohledně statusu některých osob účastnících se konfliktů 

nepanují pouze na straně těch, kdo jsou předmětem útoku, ale rovněţ u těch, kdo UAVs 

ovládají. Spojené státy americké mají v současné době dva programy týkající se dronů. 

První vojenský, který je pod kontrolou Joint Special Operations Command (JSOC) a 

druhý civilní, který kontroluje Central Intelligence Agency (CIA).
185

 Jak zmiňuje Boyle, 

oproti programu JSOC, který podléhá vojenským pravidlům a standardům včetně 

jasného sluţebního postupu (angl. chain of commands), je program CIA zcela utajen, a 

proto není jasné, kdo se účastní procesu výběru cílů a jakým způsobem je tamější 
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sluţební postup organizován.
186

 To vyvolává otázky o právní odpovědnosti 

zaměstnanců CIA a jejich nadřízených a hlavně o jejich statusu z pohledu MHP. 

Ačkoliv zaměstnanci této civilní agentury „podléhají odpovědnému vedení, nenosí 

uniformu či rozeznávací znak ani otevřeně nenosí zbraň,“
187

 aby mohli být povaţováni 

za příslušníky milic nebo dobrovolnických sborů ve smyslu článku 4 Třetí ţenevské 

úmluvy. „V takovém případě musí jít o nelegální kombatanty, resp. civilisty, přímo 

účastnící se nepřátelských akcí.“
188

 To znamená, ţe v momentě, kdy zaměstnanci CIA 

provádějí průzkum, shromaţďují data o cíli, ovládají dron, za účelem útoku, stávají se 

legitimním vojenským cílem a mohou být předmětem útoku.
189

 Jak Solis s odkazem na 

ICRC dodává, díky faktu, ţe „se takové osoby účastní na nepřátelství opakovaně, tak 

vykonávají „continous combat function“ a z toho důvodu mohou být předmětem útoku 

kdykoliv a kdekoliv, tedy i v Langley ve Virginii.“
190

 Vzhledem k tomu, ţe zaměstnanci 

CIA nejsou legálními kombatanty, tak nepoţívají výhod Ţenevských úmluv a pro svou 

činnost mohou být souzeni dle vnitrostátního práva i kdyţ to alespoň v případě USA 

není pravděpodobné, jelikoţ existence CIA programu je ze strany vládních představitelů 

popírána a drţena v naprosté tajnosti. Je to právě netransparentnost a nedostatek 

soudního, zákonodárného či veřejného přezkumu, který je trnem v oku kritiků cíleného 

zabíjení prováděného CIA. O’Connell ve své práci
191

 zmiňuje další problém kterým je 

skutečnost, ţe operátoři ovládající drony nejsou trénování a vyškoleni v právu 

ozbrojených konfliktů a jeho základních zásadách, coţ se můţe přímo projevovat na 

jejich činnosti, zejména výši přidruţených škod. 
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Tedy zodpovězení otázky, zda útoky pomocí UAV´s dostatečně rozlišují mezi 

civilisty a kombatanty, záleţí na posouzení a interpretaci skutečnosti, kdy civilisté 

ztrácejí výhody plynoucí z jejich statusu a zároveň se stávají legitimními cíli. Jak lze 

vidět z předešlých odstavců není ani tato kruciální otázka zcela jednoznačná. Pokud 

bychom přisvědčili interpretaci ICRC ohledně přímé účasti na nepřátelských akcích, 

která jednoznačně odráţí humanitární smýšlení a zaměření této organizace, tak se zdá, 

ţe UAV´s v moderních konfliktech, nejsou schopny dostatečně rozlišovat mezi 

kombatanty a civilisty a proto můţe být jejich nasazení v některých případech v rozporu 

se zásadou rozlišování. 

Na druhou stranu, pokud bychom na přímou účast na nepřátelství nahlíţeli 

z praktického hlediska, které je vyţadováno zejména v důsledku změny vývoje 

charakteru moderních konfliktů, tedy, ţe civilisté v důsledku své účasti či podpory 

teroristickým organizacím ztrácejí ochranu dle norem MHP, pak lze uzavřít, ţe útoky 

pomocí UAVs jsou v souladu se zásadou rozlišování. Ke stejnému závěru samozřejmě 

dospějeme i v případě, ţe zabité osoby byly příslušníky organizovaných ozbrojených 

sil. 

Je třeba dodat, ţe tyto závěry jsou do jisté míry velmi zobecňující a proto se 

musí soulad UAVs se zásadou rozlišování posuzovat vţdy případ od případu a to na 

základě informací, které jsou dostupné za specifických okolností v době útoku. Z toho 

důvodu, lze ve vztahu k výše popsanému útoku vrtulníku typu Apache ospravedlnit, ţe 

byli  prokazatelně zabiti civilisté – dva novináři, jejichţ kamera byla mylně 

identifikována jako zbraň. V případě, ţe by je vojáci správně vyhodnotili jako civilní 

osoby, tak ani fakt, ţe se pohybovali mezi domnělými kombatanty, by je nezbavil jejich 

civilního charakteru.
192

 Zároveň je třeba mít na paměti, ţe v případě pochybností o 

statusu osoby, se má uplatnit domněnka, ţe se jedná o osobu civilní.
193

 Ale jak uvádí 

komentář ICRC,
194

 při aplikaci této domněnky hraje roli taktika uţívána nepřítelem a 
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jestliţe se osoba vědomě neodlišuje od civilních osob, měl by být práh pro uţití této 

domněnky sníţen.  

5.3.1.2 Nerozlišující útoky 

Správná identifikace cíle je pouze prvním krokem k tomu, aby při vojenských 

operacích byly dodrţeny normy MHP. Neméně důleţité je totiţ provést útok takovým 

způsobem, aby nebyl porušen zákaz nerozlišujících útoků, směřujících bez rozdílu jak 

proti kombatantům, tak proti civilistům. V této souvislosti je nutné zkoumat, zda jsou 

UAVs schopné provést útok rozlišujícím způsobem. Z technické stránky a při srovnání 

s konflikty z minulosti, označují někteří autoři drony, jako nejpřesnější bombardovací 

prostředky, které kdy US Army vlastnila
195

 a vyzdvihují jejich schopnost zasáhnout cíl 

s chirurgickou přesností, oproti jiným formám leteckého bombardování nebo 

raketových útoků.
196

 Ve výše popsaném videu, byl k útoku nejdříve uţit kulomet, ale 

následně i střely Hellfire, které jsou obecně povazovány, jako munice schopná 

zneškodnit menší cíle, jako např. vozidlo, bez výrazného vlivu na nejbliţší okolí.
197

 Po 

technické stránce mohou být drony povaţovány jako vhodný válečný nástroj a to 

zejména pro jejich vybavení kamerami, které přenášejí obraz v reálném čase. 

Infračervené snímání zase umoţňuje přesný útok v noci, a to i na pohyblivý cíl díky 

moderním sensorům (moving target indicators).
198

 Všechny tyto vlastnosti ukazují, ţe 

drony jako takové jsou schopny provést útoky diskriminačně. Zejména tehdy srovnáme-

li je s leteckými útoky pomocí klasicky pilotovaných letadel, kdyţ piloti UAVs nemusí 

činit rozhodnutí ve stresu a strachu ze sestřelení. Naopak mohou dron nechat krouţit 
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nad danou oblastí, sledovat a hodnotit situaci takřka po neomezeně dlouho dobu a 

naplánovat vystřelení rakety v takovém momentě, aby nedocházelo k ţádným 

přidruţeným škodám. Schmitt zmiňuje zajímavou myšlenku, ţe vyzdvihování přesnosti 

UAVs můţe vést aţ k nereálným očekáváním o jejich moţnostech a tím kladení 

nepřiměřených nároků na vojenské velitele ke kompletní eliminaci přidruţených 

škod.
199

  

5.3.2.1 Legitimní cíl z hlediska vnitrostátního konfliktu 

Klasické vymezení osob na kombatanty a civilisty uţívané v konfliktech 

mezinárodní povahy, právo vnitrostátních ozbrojených konfliktů nezná. Společný 

článek 3 ţenevských úmluv mluví o ozbrojených silách a čl. 1 odst. 1 DP II vedle 

ozbrojených sil smluvního státu zmiňuje rovněţ disidentské ozbrojené síly nebo jiné 

organizované ozbrojené skupiny, bez dalšího vysvětlení či definice. Studie ICRC
200

 

zmiňuje, ţe jako kombatanty můţeme označit pouze státní ozbrojené síly pro účely 

principu rozlišování, ale situace ohledně opozičních ozbrojených sil je nejasná v tom 

smyslu, zda mohou být legitimním cílem z důvodu jejich členství v opozičních 

ozbrojených silách nebo z toho důvodu, ţe se jako civilisté přímo účastní na 

nepřátelských akcích. Smluvní prameny práva pro vnitrostátní konflikty neobsahují ani 

definici civilních osob a proto „nezbývá, než k ní dospět výkladem, tak že to jsou 

všechny osoby, jež nejsou členy disidentských ozbrojených sil nebo jiných 

organizovaných ozbrojených skupin.“
201

 

Stejně jako v předchozí části i zde, je pro posouzení souladu pouţití UAVs se 

zásadou rozlišování rozhodující, v jakém momentě ztrácejí civilisté svou ochranu pro 

účast na nepřátelských akcích dle DP II článku 13 odst. 3. Dle zprávy ICRC
202

 se i 
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v případě konfliktu vnitrostátní povahy uplatní stejná pravidla, jako výše uvedená, pro 

posouzení přímé účasti na nepřátelství, přičemţ uvádí, ţe opoziční ozbrojené síly se 

skládají pouze osob, které vykonávají „continuous combat function“ a tím automaticky 

pozbývají svou ochranu. 

Podobný přístup jako ICRC zvolila Meziamerická komise pro lidská práva 

v případu útoku na kasárna ve městě La Tablada, Argentina, kdy Komise vyslovila 

názor, ţe se civilisté stávají legitimním vojenským cílem po dobu, kdy se aktivně 

účastní konfliktu „for such time as they actively participated in the conflict.“
203

 

Extenzivní přístup zvolil ICTY v případu Tadič, kdy za účast na nepřátelství byl 

povaţován i moment návratu povstalců na jejich základnu po útoku.
204

 Ratio za tímto 

přístupem je stejné, jako v případě zdůvodnění americké administrativy v předchozí 

části a to nalezení rovnováhy mezi ochranou a faktickými moţnostmi vedení války proti 

povstalcům, kteří by v momentě ukončení střelby, získali ochranu jako civilní osoby, 

získávaje tak výhodu oproti vládním ozbrojeným jednotkám, které mohou být 

předmětem útoku kdykoliv. Na závěr dodávám, ţe „otázka oprávněnosti k účasti na 

nepřátelství je ponechána zcela na vnitrostátní úpravě, a to platí jak pro vládní 

ozbrojené síly, tak i pro ty povstalecké.“
205

 

5.3.2.2 Nerozlišující útoky 

 Smluvní zákaz a definici nerozlišujících útoků nenajdeme ani ve společném 

článku 3 Ţenevských úmluv ani v DP II, ačkoliv dle studie ICRC byl zákaz 

nerozlišujících útoků, v jeho původním návrhu obsaţen.
206

 Nicméně pokud přisvědčíme 

argumentaci ICRC, tak jsou nerozlišující útoky zakázány obyčejovým právem jak 

v mezinárodních, tak i ve vnitrostátních konfliktech.  

                                                           
203

 Inter-American Commission on Human Rights, Case of Juan Carlos Abella, (Argentina), Case 11.137, 

para. 328, 18 November 1997. Dostupné z:  

https://www.cidh.oas.org/annualrep/97eng/Argentina11137.htm 

204
 ICTY, The Prosecutor v. Duško Tadič, Opinion and Judgement, IT-94-I-T, para. 616, 7 May 1997. 

Dostupné z: http://www.icty.org/x/cases/tadic/tjug/en/tad-tsj70507JT2-e.pdf  

205
 HENCKAERTS, Jean-Marie; DOSWALD-BECK, Louise; ALVERMANN, Carolin. Customary 

international humanitarian law. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 13 s. ISBN 0-521-

83155-5. 

206
 Tamtéţ, 38 s.  

https://www.cidh.oas.org/annualrep/97eng/Argentina11137.htm
http://www.icty.org/x/cases/tadic/tjug/en/tad-tsj70507JT2-e.pdf


56 
 

Shrnutí 

Vzhledem k téměř totoţné úpravě zásady rozlišování a jejímu obyčejovému 

charakteru a s ní souvisejícím zákazem nerozlišujících útoků, lze konstatovat, ţe stejné 

závěry o souladu UAVs se zásadou rozlišování, se uplatní i v konfliktech vnitrostátní 

povahy a to podle toho jakou optikou budeme nahlíţet na dělící linii mezi civilní 

osobou a povstalcem.  

Rád bych podotknul, ţe jsem toho názoru, ţe případný rozpor pouţití UAVs se 

zásadou rozlišování je dán hlavně lidským faktorem, a to kvůli neprofesionálnímu nebo 

nedostatečně proškolenému personálu, který je ovládá. Musí být věnována větší 

pozornost proškolení odpovědných osob ohledně aplikace norem MHP, případně 

provádět důsledná vyšetřování případných pochybení. Spolu s výukou práva 

ozbrojených konfliktů, by měl být stejný důraz kladen na seznámení se s kulturními 

charakteristikami a zvyklostmi dané země, kde budou drony nasazeny, aby nedocházelo 

k automatickým útokům na kaţdého, kdo nese přes rameno AK-47 a byly eliminovány 

pouze skutečné hrozby, na základě dlouhodobého sledování, analýz a dalších výstupů 

výzvědných sluţeb. Zmiňuji-li výzvědné sluţby, je nutno znovu zdůraznit, ţe z pohledu 

MHP nejsou pracovníci CIA povaţování za legální kombatanty a tudíţ nejsou 

oprávněni provádět válečné akce a nepoţívají ochrany MHP.
207

 Nicméně data a 

informace získané touto civilní agenturou jsou vyuţívána rovněţ US Army a je to právě 

kvalita získaných informací, která má velký vliv na tom, zda bude porušena zásada 

rozlišování nebo ne. Tím spíše, kdyţ se během Obamova vládnutí v Bílém domě začaly 

objevovat útoky pomocí dronů, ospravedlněné pouze na základě vyhodnocení určitých 

vzorců chování potenciálních cílů, kteří se jeví podezřele tzv. „signature strikes“ a to 

zejména při útocích na předpokládané tréninkové tábory teroristů.
208

 Samozřejmě při 

takových útocích existuje větší riziko mylné identifikace a tím vzniku civilních ztrát. 

Někteří vojenští představitelé tuto praxi kritizovali, kvůli příliš laxním kritériím pro 
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identifikaci „terrorist signature“, coţ dokládá i vtip, který koluje ve vojenských 

kruzích: „Když CIA vidí tři chlápky skákat panáky, automaticky si myslí, že se se jedná 

výcvikový tábor teroristů.“
209

 Nejen pro dodrţování norem MHP, ale pro zachování 

fungování demokratického právního státu a důvěry v něj je proto nutné, aby všechny 

útoky dronů podléhaly moţnosti nezávislého přezkoumání, jeţ by umoţnilo dohnat 

příslušné osoby k odpovědnosti za případná porušení právních norem. Výše zmíněné 

spolu se zveřejněním utajovaných praktik US Army nebo CIA by jistě pomohlo 

k přezkoumání legality samotné války proti terorismu. 

5.3.2 Taktika „double - tap“ a její (ne)soulad s MHP 

V souvislosti s otázkou legitimních cílů povaţuji za nutné zmínit taktiku boje 

zvanou „double tap.“ Jedná se o postup, kdy strana konfliktu po provedeném útoku, 

svým chováním vyvolá zdání, ţe byl útok ukončen, a to jen za tím účelem, aby mohla 

znovu překvapivě zaútočit v momentě, kdy se na místo začnou shromaţďovat civilisté, 

záchranné jednotky, případně zbylí kombatanté, aby poskytli pomoc raněným. Vyuţití 

této taktiky bývá často přisuzováno teroristům, kteří proto, aby dosáhli co největších 

civilních ztrát, aktivují další výbušná zařízení po delší časové prodlevě.
210

 Z výše 

zmíněného videa a dalších zdrojů
211

 je očividné, ţe tato taktika není cizí ani US Army. 

V následujících odstavcích popíši, zdali a případně, která ustanovení MHP jsou taktikou 

„double – tap“ porušována. 
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5.3.2.1 Double - tap v konfliktu mezinárodní povahy 

 Vyjdeme-li z předpokladu, ţe osoby na vzorovém videu byly kombatanté, pak 

byl první útok v souladu s normami MHP, ale současně došlo k zranění kombatantů, 

čímţ se dostávají pod zvláštní ochranu První ţenevské úmluvy, jakoţto osoby hors de 

combat. Samozřejmě, by tomu tak nebylo, kdyby dané osoby pokračovaly 

v nepřátelství, nehledě na svá zranění. Jak zmiňuje komentář ICRC, „MHP neukládá 

žádnou povinnost zdržet se útoku na osoby, které i přesto, že potřebují lékařskou péči, 

se chystají nebo se již znovu zapojily do nepřátelských akcí.“
212

 Vědomí o tomto 

pravidle u útočících amerických vojáků na videu, dokládá fakt, ţe jeden z nich 

prohlásil: „No tak, jenom zvedni tu zbraň,“ doufajíce přitom v ospravedlnění dalšího 

útoku. Nutno dodat, ţe se zraněná osoba následně zbraně ani nedotkla. Následným 

druhým útokem došlo k porušení zákazu útoku na jejich ţivot, jejich dobití nebo 

vyhlazení vyjádřeném v čl. 12 První ţenevské úmluvy. Takovéto jednání je váţným 

porušením úmluvy dle čl. 50 První ţenevské úmluvy a zároveň válečným zločinem dle 

čl. 8 odst. 2 písm. a i) Statutu ICC. Jelikoţ cílem druhého útoku bylo i vozidlo a jeho 

posádka, která nakládala raněné, tak přichází v úvahu aplikace dalšího ustanovení První 

ţenevské úmluvy a to čl. 24, který ukládá za všech okolností respektovat a chránit 

zdravotnický personál určený výhradně k vyhledávání, sbírání, dopravě nebo k ošetření 

raněných a nemocných. Dle komentáře pro poskytnutí ochrany dle tohoto článku je 

nutné, aby osoba byla přímo určena (assigned) alespoň k jedné z výše zmíněných aktivit 

a to autoritou, které podléhá.
213

 V takovém případě by měl zdravotnický personál 

rovněţ povinnost nosit viditelně rozeznávací znak zdravotnické sluţby dle čl. 38 a násl. 

První ţenevské úmluvy. Útok na ně opět představuje závaţné porušení úmluvy a stejně 

tak válečný zločin.
214

 Z videa není patrné, zda se jednalo o zdravotnický personál ve 

smyslu těchto článků. Pokud by tomu tak nebylo, pak se mohlo jednat o spolubojovníky 
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nebo civilisty, kterým je poskytována obecná ochrana prostřednictvím části II Čtvrté 

ţenevské úmluvy a části IV DP I. 

5.3.2.2 Double - tap v konfliktu vnitrostátní povahy 

Pouţití této metody, i přes strohou právní úpravu, není dovoleno ani 

v konfliktech vnitrostátní povahy. Hned ve společném článku 3 ţenevských úmluv je 

osobám vyřazeným z boje zaručen minimální stupeň ochrany. Proti těmto osobám je 

„zakázán útok na život a zdraví a zaručuje se, že ranění a nemocní budou sebráni a 

ošetřeni.“ Rovněţ DP II prostřednictvím čl. 7 válčícím stranám ukládá „respektovat a 

chránit raněné, bez ohledu na to, zda se zúčastnili ozbrojeného konfliktu.“ Podobnou 

ochranu jako v průběhu mezinárodního konfliktu zaručuje čl. 9, 10, 11 DP II 

zdravotnickému personálu a zdravotním přepravním prostředkům, jejichţ imunita vůči 

útoku můţe být přerušena, budou-li pouţity k nepřátelským činům, pouze po 

neuposlechnutí varování. Stejně jako v konfliktech mezinárodní povahy i zde porušení 

výše zmíněných pravidel zakládá válečné zločiny.
215

 

Shrnutí 

 Jak je patrno z výše uvedeného, lze téměř za všech okolností pokládat uţití 

taktiky „double – tap“ za porušení MHP, jelikoţ postihuje jeho samou podstatu a účel. 

Tím je chránit civilisty, osoby vyřazené z boje a zdravotnický personál, který za tímto 

účelem dobrovolně nasazuje své ţivoty. Tento závěr potvrzuje i Ch. Heyns, jihoafrický 

profesor práv, který je zvláštním zpravodajem OSN pro mimosoudní popravy (Extra – 

judicial Executions) slovy: „Obvinění z opakovaných úderů vracejících se v momentě, 

kdy už je na místě zdravotnický personál jsou velmi znepokojivé, útočit na civilisty je 

válečným zločinem.“
216

 Samozřejmě, ţe teoretické posouzení od pracovního stolu má 

daleko k vypjatým bojovým situacím, kde pomalé rozhodnutí můţe znamenat 

zbytečnou ztrátu ve vlastních řadách. Proto opět musím vyzdvihnout technické 
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vlastnosti UAVs, které dovolují vyhodnotit situaci více osobami, s větším klidem, 

rozmyslem a bez stresu, jenţ můţe vést k nesprávnému úsudku. Na druhou stranu jsou 

to právě vlastnosti UAVs, které umoţňují vyuţívání tohoto způsobu boje. 

5.3.3 Jsou útoky pomocí UAVs v souladu se zásadou proporcionality? 

 Při hledání odpovědi na tuto otázku jsou brány v úvahu předpokládané ztráty na 

ţivotech civilistů nebo škody na majetku civilního charakteru v souvislosti se získáním 

vojenské výhody provedeným útokem. V následující části se budu především snaţit 

demonstrovat, ţe to nejsou pouze předpokládané civilní ztráty, které rozhodují o tom, 

zda byla dodrţena zásady proporcionality a budu se ptát, zda moderní typy konfliktů a 

vyuţívání UAVs nějakým způsobem modifikují tradiční přístupy pro její zkoumání. 

5.3.3.1 Zásada proporcionality v konfliktech mezinárodní povahy 

  Zákaz vést útoky, u nichţ se dá očekávat, ţe mohou způsobit ztráty na ţivotech 

civilistů, které by převyšovaly předpokládanou konkrétní a přímou vojenskou výhodu, 

je vyjádřen v článku 51 odst. 5, písm. b) DP I a zopakován v článku 57 odst. 2 písm. a 

iii) a písm. b) DP I. Vzhledem k problematickému zkoumání toho, jaké ztráty jiţ 

převyšují vojenskou výhodu
217

, by se nejvhodnějším a nejobjektivnějším přístupem 

mohlo jevit srovnání počtu zabitých kombatantů či teroristů vůči civilistům. Tento 

přístup zvolil např. expert na terorismus D. Kilcullen, který v roce 2009 v The New York 

Times zveřejnil článek,
 218

 kde konstatoval, ţe při amerických útocích pomocí dronů na 

1 předpokládaného kombatanta připadlo 50 nechtěně zabitých osob, coţ interpretoval 

jako 2 % „hit rate.“ Další autor D. Byman došel k jiným číslům, kdyţ tvrdí, ţe 

s kaţdým jedním zabitým militantem zemřelo 10 a více civilistů.
219

 Dále existují 

statistiky, které ukazují útoky pomocí dronů mnohem úspěšněji – 66%
220

 nebo téměř 
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75%
221

 „hit rate.“ Tato diametrální rozdílnost v posouzení výsledků můţe být dána 

např. rozdílným pohledem na to, kdo je povaţován za kombatanta. Vzhledem 

k vojenské povaze dat a různé míře utajení je takřka nemoţné nalézt objektivní a 

pravdivá data. Ať uţ jsou skutečná čísla jakákoliv je nutno říci, ţe zjištění poměru 

zabitých kombatantů vs. civilistů, není tím správným přístupem, jak uchopit zásadu 

proporcionality. Významným faktorem je důleţitost cíle, resp. postavení osoby, která 

má být předmětem útoku. Tento přístup zmiňuje US Army ve svém manuálu: „výhoda 

není hodnocena podle počtu zabitých či zadržených povstalců, ale spíše, dle toho jací 

protivníci byli zabiti nebo zadrženi“ a dále se pokračuje konstatováním, ţe „počet 

ztracených civilních životů a zničeného majetku musí být poměřován proti potenciálním 

škodám, které mohou vzniknout v budoucnu, jestliže bude danému povstalci umožněno 

uniknout.“
222

 Tuto praxi potvrdil i velící generál invaze do Iráku Tommy Frank, který 

naznačil, ţe by neváhal podniknout útok, při kterém by mohli být ohroţeni civilisté, 

„pokud by došlo k identifikaci vojenského cíle s vysokou prioritou,“ ale zároveň dodal, 

„že pokud by se předpokládalo, že dojde k úmrtí více než 30 civilních osob, musel by 

takový útok být schválen ministrem obrany“ (v té době Donald Rumsfeld).
223

 Jinými 

slovy, důleţitý vojenský cíl ospravedlňuje vyšší počet přidruţených škod a naopak. 

Důleţitost vojenského postavení pro zvaţování vojenské výhody potvrdil rovněţ ICTY 

v případu Galić, kde ztráty na ţivotech civilistů jednoznačně převyšovaly vojenskou 

výhodu, při útoku na fotbalový zápas vojáků nízkých hodností.
224

 Mluvíme-li o získání 

vojenské výhody zneškodněním hodnotného cíle, je třeba upozornit, ţe komentář ICRC 

definuje vojenskou výhodu pouze jako získání území nebo zničení či oslabení 

nepřítele.
225

 Získání území není při válce proti terorismu příliš relevantní, jelikoţ 
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globálně působící teroristické organizace nemají konkrétní zájem na kontrole území, 

proto se musíme ptát, zda zabitím člena takovéto ideologické organizace, dochází 

k jejímu oslabení. Lze bezpochyby říci, ţe zabití vysoce postaveného kombatanta či 

teroristy významně naruší fungování nepřítele. Samozřejmě i zabití řádového člena 

bude znamenat oslabení nepřítele, ale lze také argumentovat, ţe „útoky pomocí dronů 

na takové cíle v obydlených oblastech přinášejí zcela opačný efekt, tedy radikalizaci 

civilních obyvatel a umožnění náboru nových sympatizantů do teroristických 

organizací.“
226

 Navíc díky faktu, ţe „současné ideologické skupiny nefungují na 

teritoriálním principu, tak úspěch boje proti terorismu v jednom regionu, většinou 

znamená, že se ustupující bojovníci se svými znalostmi a vybavením přemístí do 

sousedních oblastí, což má za následek krvavější a déle trvající konflikt.“
227

 Z výše 

uvedených důvodů je pro potřeby moderních konfliktů nutné rozšířit pohled na pojem 

oslabení nepřítele, neţ jaký nabízí ICRC komentář.
228

  

Zůstaneme-li ještě u hodnocení potenciální vojenské výhody, tak mezi jeden 

z faktorů její konkrétnosti patří moţné riziko, jemuţ mohou být vystaveny vlastní nebo 

spojenecké jednotky, resp. sníţení tohoto rizika. Tento přístup uplatňují Austrálie, 

Kanada a Nový Zéland.
229

  

Kdybych se měl pokusit o právní zhodnocení mnou uvedeného vzorového 

příkladu z pohledu zásady proporcionality, musel bych doplnit a objasnit spoustu 

neznámých. Došlo k identifikaci některé z osob, a jak hodnotné z hlediska vojenské 

výhody by bylo zabití takového protivníka? Věděli zasahující vojáci, ţe jsou mezi 
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domnělými kombatanty civilisté, resp. děti? Jaké riziko hrozilo posádce vrtulníku nebo 

poté dorazivším pozemním jednotkám? A nemohlo případně dojít k zadrţení osob 

pozemními jednotkami, vzhledem k vedení operace v husté městské zástavbě? Troufnu 

si ovšem prohlásit, ţe vystřelení rakety Hellfire v momentě, kdy před budovou 

procházela očividně civilní osoba, bylo v rozporu se zásadou proporcionality. Posádce 

nic nebránilo v tom, aby vyčkali i méně neţ 30 vteřin a ušetřili tak minimálně jeden 

lidský ţivot.  

5.3.3.2 Zásada proporcionality v konfliktech vnitrostátní povahy 

 DP II opět neobsahuje ani úpravu zásady proporcionality, čímţ se otevírá prostor 

pro zkoumání, zda je tato mezera vyplněna právem obyčejovým. Studie ICRC zmiňuje, 

ţe bývá argumentováno, ţe proporcionalita je obsaţena v zásadě lidskosti pojaté do 

preambule a proto nemůţe být ignorována při aplikaci DP II a dále s odkazem na případ 

Vojenská junta
230

 z roku 1985 rozhodnutý Argentinským národním odvolacím soudem 

a na judikaturu ICTY, dovozuje obyčejovou povahu zásady proporcionality ve 

vnitrostátních konfliktech.
231

 Při rozhodování o tom, zda byla dodrţena zásada 

proporcionality, se uplatní stejné faktory a závěry jako v případě mezinárodních 

konfliktů. 

Shrnutí 

Posuzování zásady proporcionality, se musí provádět případ od případu a stejná 

pravidla se uplatní jak v mezinárodních, tak i ve vnitrostátních konfliktech. Vysoký 

počet zabitých civilních osob můţe být stále proporcionální, byl-li zabit vysoce 

postavený vůdce nepřítele, jehoţ smrt pravděpodobně povede k oslabení nepřítele 

a rychlejšímu skončení konfliktu. Proto vzájemný poměr zabitých osob na obou 

stranách je pouze počátečním východiskem pro zkoumání, zda byla naplněna zásada 
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proporcionality. Vedle toho musí být dle ICRC komentáře
232

 vzato v úvahu mnoho 

faktorů, jako je: terén, počasí, hustota osídlení, moţné nechtěné následky, 

pravděpodobnost úspěchu mise, způsob a načasování útoku, včetně pouţití různých 

druhu zbraní a jejich přesnost, zda nepřítel uţívá civilní osoby jako ţivé štíty nebo, zda 

se civilisté vystavují útoku úmyslně. Posledně jmenovaný faktor zmiňuje Rogers na 

příkladu civilistů, kteří se během konfliktu v Kosovu shromáţdili na mostech, které 

měly být bombardovány letadly NATO. Jak dodává, k útoku nakonec nedošlo, ale 

v „opačném případě by mohlo být argumentováno, že takto chovající se civilní osoby 

pozbyly ochrany dle MHP.“
233

 Znovu připomínám, ţe poměr předpokládané vojenské 

výhody, tak i očekávaných civilních ztrát musí být hodnocen dle konkrétní situace a 

okolností panujících před útokem, nikoliv podle konečného výsledku. Zároveň je nutno 

říci, ţe díky technickým moţnostem UAVs, která jsou schopny dlouhodobého sledování 

a získání komplexních informací, bude velitelovo zhodnocení ve vztahu k očekávaným 

ztrátám posuzováno přísněji.
234

 

Vogel zmiňuje zajímavou myšlenku, zda není dána neproporcionalita jiţ 

v důsledku diametrálně odlišného technického vybavení mezi stranami konfliktu, ale 

sám dochází k závěru, ţe MHP samozřejmě nevyţaduje, aby strany měly stejnou 

bojovou sílu a schopnosti.
235

 V neposlední řadě se zdá, ţe definice vojenské výhody, tak 

jak ji interpretuje komentář ICRC je příliš úzká a vyvstává reálná potřeba ji zrevidovat 

takovým způsobem, aby odráţela zejména realitu boje proti globálnímu terorismu. 

Spolu s tím by měly vzaty do úvahy studie, které poukazují na to, ţe mnoho z útoků 

pomocí UAVs spíše přispívá k eskalaci a prodluţování konfliktu. 
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5.3.4 Terorizování civilního obyvatelstva a etické otázky 

Tuto závěrečnou část věnuji zbývající zakázané metodě vedení bojů, která úzce 

souvisí se zásadou rozlišování a se zákazem úmyslného napadení civilního obyvatelstva 

a tou je terorizování civilního obyvatelstva. Zároveň bych v této části rád opustil čistě 

právní posouzení UAVs a věnoval několik řádků etickým otázkám, které pouţití dronů 

vyvolávají. Z toho důvodu rovněţ vynechám tradiční rozdělení na úpravu 

mezinárodních a vnitrostátních konfliktů. 

Terorizováním civilního obyvatelstva se myslí činy, jejichţ „primárním účelem 

je zastrašování obyvatelstva a šíření paniky.“
236

 Zákaz násilných činů nebo hrozby 

násilím za tímto účelem je pak vyjádřen v článku 52 odst. 2 DP I a článku 13 odst. 2 DP 

II. Studie ICRC jako typické příklady uvádí nerozlišující a rozsáhlé ostřelování nebo 

pravidelné bombardování měst.
237

 V této souvislosti je velmi zajímavá Studie 

Stanfordské univerzity,
238

 jejíţ autoři se mimo jiné zabývají dopadem pouţívání UAVs 

na ţivoty běţných lidí v Pákistánu, kteří popisují, jaký stres a hrůzu v nich drony 

vzbuzují. „Pořád na ně musím myslet, dokonce i ve spánku. Jsou jako moskyti, i když je 

nevidíte, tak pořád můžete slyšet jejich zvuk,“ popisuje Mohammad Kausar.
239

 

Psychologové pak popisují výčet symptomů, kterými místní obyvatelstvo trpí zejména 

kvůli strachu, ţe mohou být kdykoliv terčem nevyprovokovaného útoku: nervová 

zhroucení, upadaní do mdlob, noční můry, ztráta chuti k jídlu, přecitlivělost na náhlé 

vzruchy, výskyt post traumatických stresových poruch atd.
240

 Ustavičná přítomnost 
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dronů nemá škodlivý dopad pouze v rámci ţivota jednotlivců, ale ovlivňuje celé 

komunity, ekonomický, společenský a kulturní ţivot. Rodiče se bojí děti posílat do škol, 

nikdo se nechce shromaţďovat na volném prostranství ve velkém počtu počtu, pomáhat 

na místě útoku v obavě z „double-tap“ útoku a dokonce i pohřební ceremonie se 

odehrávají za neustálého strachu z raketového útoku.
241

   

Ačkoliv tyto útoky nepochybně rozsévají teror mezi civilním obyvatelstvem, 

není moţné subsumovat tyto vedlejší účinky útoků UAVs pod terorizování obyvatelstva 

dle DP I nebo II, jelikoţ to není jejich primárním účelem, resp. bude velmi těţké 

dokázat nutný úmysl. Nabízí se však otázka zda zavedenou praxí konstantní přítomnosti 

UAVs nad určitými oblastmi není porušována zásada proporcionality. Boyle je toho 

názoru, ţe by tomu tak být mohlo, „kdyby široce rozšířený strach mezi populací 

produkoval skutečné náklady převyšující výhody při odstranění několika teroristů 

z bitevního pole.“
242

 Podobný pohled na věc předestřel ICTY v rozsudku Kupreskić,
243

 

kde tribunál konstatoval, „že v případě rozsáhlé kampaně sestávající se ze série útoků, 

které se téměř všechny nacházejí v šedé zóně mezi legalitou a ilegalitou, se dá říci, že 

souhrnný efekt, takovýchto aktů způsobí, že nebudou v souladu s mezinárodním právem. 

Takovýto model vojenského jednání, se může ukázat jako přílišně ohrožující životy a 

jmění civilistů, v rozporu s požadavkem humanity.“
244

 

Ovšem není to pouze civilní obyvatelstvo, které můţe být vystaveno vedlejším 

efektům, které UAVs s sebou přinášejí. Mluvím zde o psychologických účincích útoků 

bezpilotních letadel na osoby, které je ovládají. Tyto osoby jsou, díky kamerám 

s vysokým rozlišením, svědky raketových útoků na osoby v přímém přenosu. Jak 

zmiňuje Benjamin: „sledování létajících končetin a těl roztrhaných na kousky 

v relativním pohodlí simulovaného kokpitu z bezpečí jiného kontinentu, musí na 

psychice operátorů dronů zanechat dlouhodobé následky,“ a to zejména 

                                                           
241

 Tamtéţ, 88-103 s. 

242
 BOYLE, Michael J. The legal and ethical implications of drone warfare. International Journal of 

Human Rights [online]. 2015, 19(2), 117 s. [cit. 2017-02-19]. DOI: 10.1080/13642987.2014.991210. 

ISSN 1744053X. Dostupné z: ProQuest Research Library. 

243
 ICTY, The Prosecutor v. Zoran Kupreskić, Judgement, IT-98-29-T, para. 526, 14 January 2000. 

Dostupné z: http://www.icty.org/x/cases/kupreskic/tjug/en/kup-tj000114e.pdf 

244
 Tamtéţ, para. 526. 

http://www.icty.org/x/cases/kupreskic/tjug/en/kup-tj000114e.pdf


67 
 

posttraumatickou stresovou poruchu.
245

 Velice zajímavá je zpověď jednoho z operátorů 

UAVs, který popisuje dlouhé dvanáctihodinové směny neustálého sledování „high 

value“ osob, po dobu několika týdnů, během nichţ se seznámil s jejich osobním 

ţivotem do nejmenších detailů aţ do momentu, kdy přijde rozkaz k útoku. On následně 

stiskne tlačítko a sleduje, jak je daná osoba po dopadu rakety takřka vymazána 

z povrchu zemského. Říká: „Tohle není videohra. Kolik z vás zabilo skupinu osob, 

pozorovala, jak jsou sbírány a pohřbívány jejich ostatky a pak zaútočilo znovu?“
246

 

Těţko si představit s jakými pocity odcházejí z práce piloti UAVs. Vedle psychických 

poruch se můţe u operátorů dronů rozvinout druhý extrém, vyvěrající ze zabíjení na 

dálku, který je označován jako „playstation mentalita.“
247

 V tomto případě dochází k 

odtrţení od reality konfliktu, kdy pilot UAV, díky sledování útoku skrze obrazovku, 

nepovaţuje své cíle za lidské bytosti, ale ve svých představách sklouzává k mentalitě 

počítačových her. Tento efekt však zatím nebyl u pilotů UAVs prokázán.
248

 

6. Závěr 

Cílem mé práce bylo blíţe prozkoumat relativně novou technologii pro vedení 

války a tou jsou bezpilotní letouny, okolo jejichţ vyuţívání panují značné kontroverze a 

rozdílné názory. Ze zástupců odpůrců bezpilotních letounů se ozývají hlasy o jejich 

nelegálnosti zejména ve vztahu k cílenému zabíjení, porušování lidských práv a 

zpochybňování legálního rámce boje proti terorismu. Rovněţ poukazují na značný počet 

civilních obětí, které mají být důkazem porušení zásady proporcionality. Na druhou 

stranu, zejména armádní představitelé vyzdvihují technické vlastnosti dronů, které jim 

umoţňují vést účinně válku na bojištích, jejichţ charakter se za posledních 15 let zcela 

proměnil. I kdyţ jsou bezpilotní letouny komplexní fenomén dotýkající se mnoha oborů 
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lidské činnosti a mohou být předmětem bádání s rozdílným účelem, rozhodl jsem si 

stanovit, jako úkol mé práce posoudit legalitu UAVs v rámci norem MHP. 

První otázku, kterou jsem si kladl, byla, zda jsou samotné UAVs zakázaným 

bojovým prostředkem. Při hledání odpovědi na tuto otázku jsem srovnával UAVs 

s klasickými pilotovanými letouny, jelikoţ dle norem MHP je bez významu, zda je stroj 

ovládán dálkově nebo posádkou přítomnou přímo na palubě. Klíčovou roli zde hrálo 

ustanovení odst. 2 článku 35 DP I, zakazující pouţívat zbraní způsobující nadměrná 

zranění nebo zbytečné útrapy. Z toho důvodu jsem velkou pozornost věnoval rovněţ 

analýze pouţívané munice a dospěl jsem k závěru, ţe UAVs, ani jimi vyuţívaná munice 

nepředstavují zakázaný bojový prostředek v mezinárodním, ani ve vnitrostátním 

ozbrojeném konfliktu.  

Jelikoţ i obecně dovolený bojový prostředek můţe být pouţit způsobem, který 

představuje porušení norem MHP, tak byla druhá a rozsáhlejší část mé práce věnována 

zkoumání způsobu pouţití UAVs a uţívaných metod při jejich bojovém nasazení. 

Výchozím bodem zde představoval příklad pouţití dronu a jeho následný detailní rozbor 

z pohledu jednotlivých zásad MHP, které představují základní právní úpravu MHP a to 

jak v mezinárodních, tak i v konfliktech vnitrostátní povahy. První zkoumanou 

problematikou byla zásada rozlišování, jejíţ dodrţení je závislé na správném rozlišení 

kombatantů od civilních osob. Uvedl jsem odlišné názory na právní status civilistů, kteří 

se nějakým způsobem zapojují do bojových operací a odlišné pojetí momentu, kdy se 

stávají nebo naopak přestávají být legitimním cílem. Závěr o dodrţení zásady 

rozlišování při vyuţití UAVs tedy závisí na tom, jaké pojetí ztráty chráněného statutu 

civilní osoby převáţí. V této souvislosti se otevírá prostor k diskuzi de lege ferenda, zda 

by restriktivní pojetí ICRC, o účasti civilních osob na nepřátelství, nemělo být 

zrevidováno, tak aby odráţelo realitu moderních konfliktů a zejména způsob fungování 

teroristických organizací, v nichţ jednotlivci záměrně splývají s civilním 

obyvatelstvem. V této části mé práce jsem se rovněţ věnoval tématu úzce souvisejícím 

se zásadou rozlišování a tím je poţadavek, aby útoku byly prováděny diskriminačně. 

Jak pro účely zkoumaní zásady rozlišování, tak i zákazu nerozlišujících útoku, jsem 

vyzdvihoval technické vlastnosti dronů, které jejich dálkovým pilotům umoţňují téměř 

nepřetrţité sledování cíle, jeho bezpečnou identifikaci a následné vhodné načasování a 
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provedení útoku, takovým způsobem, aby byly dodrţeny výše zmíněné zásady. 

Vzhledem k faktu, ţe jsou drony pouţívány totoţným způsobem bez ohledu na typ 

konfliktu, platí závěr o jejich schopnostech provést rozlišující útok, v obou typech 

ozbrojených konfliktů. Názor, ţe UAVs jsou ve většině případů tím nejvhodnějším 

nástrojem k provedení rozlišujícího útoku, je i to více zřejmý, srovnáme-li útoky 

pomocí dronů s leteckými útoky pilotovaných letadel, kde často není prostor a čas pro 

přesné zaměření a naplánování útoku, kvůli riziku, jemuţ je vystavena posádka letadla. 

Na druhou stranu budou technické moţnosti provést útok s téměř chirurgickou 

přesností, klást zvýšené nároky na odpovědné velitele, v případě jejich právního 

posouzení.  

Dalším předmětem zkoumání byla tzv. „double – tap“ taktika a její legalita 

v obou typech konfliktů. Dospěl jsem k závěru, ţe její vyuţívání se téměř vţdy dostává 

do rozporu s MHP a druhotné útoky představují válečné zločiny dle statutu ICC. 

Bohuţel je to právě schopnost dronu setrvat na místě útoku po dlouhou dobu, která 

umoţňuje vyuţívání této metody s jediným rizikem pro útočníka a tím je ztráta stroje. 

Třetí část závěrečné kapitoly jsem věnoval posouzení dodrţování zásady 

proporcionality při útocích UAVs. Hlavním poznatkem, bylo zjištění, ţe při poměřování 

proporcionality musí být vzaty v úvahu další faktory neţ počet předpokládaných 

civilních ztrát. Mezi tyto faktory ovlivňující předpokládanou vojenskou výhodu patří 

mimo jiné i vojenská důleţitost cíle, která umoţní dodrţení zásady proporcionality i při 

vysokých přidruţených škodách, bude-li zabit důleţitý nepřátelský kombatant. Zároveň 

se ukázala potřeba, aby se koncept vojenské výhody pozměnil takovým způsobem, 

který bude odpovídat potřebám aktuálních ozbrojených konfliktů, kde při boji proti 

globálnímu a těţko identifikovatelnému nepříteli nepřináší např. zisk části území 

značnou vojenskou výhodu, jelikoţ to můţe znamenat pouhé přesunutí konfliktu do 

jiného regionu. Nehledě na fakt, ţe i proporcionální útok doprovázený zbytečnými 

ztrátami na ţivotech civilistů, můţe naopak přiţivovat teroristická hnutí a tím přispívat 

k prodluţování délky konfliktu. I zde budou mít technické moţnosti UAVs a 

doprovodných simulačních počítačových programů za následek, ţe měřítko 

proporcionality bude posuzováno přísněji. Na závěr této části jsem vyjádřil naději, ţe 

technický vývoj v oblasti bezpilotních letounů bude nadále přispívat k omezování 
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civilních ztrát a pomůţe vojenským aktérům přizpůsobit taktiku boje proti nepříteli, 

který zneuţívá ochranu civilního obyvatelstva ve svůj prospěch. Vše výše uvedené lze 

vztáhnout na mezinárodní i vnitrostátní ozbrojené konflikty. 

V poslední části jsem se více zabýval etickými problémy spojenými s uţíváním 

UAVs, bez ohledu na charakteristiku konfliktu. Upozornil jsem na fakt, ţe dostatečná 

pozornost není věnována zhodnocení dopadu na civilní obyvatelstvo, které ţije pod 

neustálou přítomností bezpilotních letadel. Ačkoliv by pro závěr, ţe se jedná o 

terorizování civilního obyvatelstva, bylo nutné dokázat, ţe armáda vyuţívá drony 

k tomuto účelu záměrně, je nutné upozornit na tzv. souhrnné pojetí účinků jednotlivých 

útoků, které mohou při akumulaci zakládat porušení norem MHP, zejména zásadu 

proporcionality a humanity. 

Došel jsem k závěru, ţe drony nejsou technologickou novinkou, která by 

vyţadovala přijetí nové smluvní úpravy, protoţe UAVs se svou podstatou neodlišují od 

pilotovaných letadel. Stejně jako klasická letadla i drony samy o sobě nepředstavují 

zakázaný bojový prostředek, ale mohou být pouţity způsobem, který můţe 

v konkrétním případě znamenat porušení MHP. Ovšem v porovnání s pilotovanými 

letadly, budou jednotlivé poţadavky kladené normami MHP hodnoceny přísněji, 

z důvodu lepších technických vlastností UAVs. 
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CIA   Central Intelligence Agency  

DP I Dodatkový protokol k Ţenevským úmluvám z 12. srpna 1949 o 

ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů  

DP II Dodatkový protokol k Ţenevským úmluvám z 12. srpna 1949 o 

ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní 

charakter  

EULP   Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 

ICC   International Criminal Court 

ICJ   International Court of Justice 

ICRC   The International Comittee of the Red Cross 

Statut ICC  Rome Statute of the International Criminal Court 

ICTY   International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 

JSOC   Joint Special Operations Command  

MPHSKP Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních 

právech 

MPOPP  Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

UACV   Unmanned Combat Aerial Vehicle 

UAS   Unmanned Aerial System 

UAV(s)  Unmanned Aerial Vehicle(s) 

US Army  Armáda Spojených států amerických 

US Air Force   Letecké síly Spojených států amerických 
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Abstrakt 

Zakázané prostředky a způsoby vedení ozbrojených konfliktů 

Cílem této diplomové práce je analýza stále častěji vyuţívaných bezpilotních 

letounů v ozbrojených konfliktech v rámci mezinárodního humanitárního práva. 

Ačkoliv nápad vyuţití letadel ovládaných na dálku není ţádnou novinkou, došlo k jejich 

rozmachu aţ během posledních dvou desetiletí. Technologický pokrok, proměna 

charakteru ozbrojených konfliktů a idea války proti terorismu jsou ty hlavní příčiny, 

proč se bezpilotní letouny staly nepostradatelným válečným prostředkem ve výbavě 

všech světových armád. Ovšem stejně jako s kaţdou technologickou novinkou i drony 

oprávněně vyvolávají otázky o jejich legalitě. Proto si tato práce klade za cíl posouzení, 

zda bezpilotní letouny představují zakázaný bojový prostředek nebo jestli způsob jakým 

jsou uţívány, je v rozporu s normami mezinárodního humanitárního práva. Hlavní text 

diplomové práce je členěn do pěti hlavních kapitol.  

První kapitola představuje historický exkurz do vývoje a charakteristiky 

mezinárodního humanitárního práva. Je zde nastíněno jeho dělení na dvě základní 

větve, na právo ţenevské a haagské a rovněţ je zde vymezena jeho pozice v rámci 

mezinárodního práva veřejného a vzájemná interakce s mezinárodním právem lidských 

práv. 

 Druhá část sestává z vymezení základních pojmů, s kterými normy 

mezinárodního humanitárního práva dále operují. Prvním z nich je ozbrojený konflikt a 

jeho dělení na konflikt mezinárodní povahy a vnitrostátní. Spolu s charakteristickými 

znaky obou typů konfliktů jsou zde uvedeny právní prameny, které se na jednotlivé 

konflikty aplikují. Dalším pojmem je párová kategorie civilista vs. kombatant a civilní 

vs. vojenský objekt. Přesné definice těchto pojmů tvoří nezbytný podklad pro následnou 

správnou aplikaci právních norem. Na závěr této kapitoly zmiňuji koncept tzv. cíleného 

zabíjení, které se stalo praxí zejména CIA. 

 Třetí kapitola je věnována základním zásadám ovládající vedení ozbrojených 

konfliktů. Je zde dán velký prostor odlišným interpretacím konceptů jednotlivých zásad 

a jejich vzájemné provázanosti. Samozřejmostí je identifikace jejich případné obyčejové 
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povahy a normativního zakotvení v jednotlivých smluvních instrumentech 

mezinárodního humanitárního práva. 

 Předposlední kapitola reflektuje klasické dělení válečného práva na zakázané 

způsoby či metody vedení boje a zakázané prostředky. Metody vedení boje nejčastěji 

souvisí se správnou identifikací cíle útoku a se způsobem, jakým je zbraň pouţita. 

Druhou stranou mince jsou válečné prostředky, jejichţ zákaz nejčastěji vyplývá 

z konkrétních úmluv a které jsou typicky zakázány pro svou podstatu, bez ohledu na 

způsob pouţití. 

A konečně pátá část je zaměřena na bezpilotní letouny, jejich analýzu jakoţto 

bojového prostředku a rovněţ i způsobů pouţití dronů v ozbrojených konfliktech. Celá 

tato část sestává z příkladu konkrétní situace nasazení dronu a jeho následném právním 

hodnocení z pohledu jednotlivých zásad a pravidel mezinárodního humanitárního práva. 

Jsou zde rovněţ obsaţeny úvahy nad etickými a sociologickými otázkami, které 

bezpilotní letouny evokují.  

 Závěr diplomové práce uceleně shrnuje provedenou analýzu. Autor konstatuje, 

ţe bezpilotní letouny samy o sobě nejsou zakázaným prostředkem vedení války, ačkoliv 

mohou být uţity způsobem, který by uţ porušení právních norem představoval. Autor 

vyslovuje naději, ţe další technologický pokrok povede k minimalizování utrpení 

nevinných obětí válek. 
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Summary 

Prohibited means and methods of armed conflicts 

The goal of this diploma thesis is to analyse more frequent use of Unmanned Air 

Vehicles (UAV) in armed conflicts under the international humanitarian law. Although 

the idea to use UAV is not new, there has been a boom of their deployment in last two 

decades. Technological progress, the transformation of the nature of armed conflicts and 

the idea of the war on terror are the main reasons why UAVs have become an 

indispensable tool in war equipment of all the main world's armies. But just like every 

new technology, also UAVs raise questions about their legality. Therefore, this work 

aims to assess whether UAVs may represent prohibited mean of warfare or whether 

their usage is not in contrary to international humanitarian law. The main text of this 

diploma thesis consists of five main thematic blocks.  

The first chapter represents an excursion into the history and development of 

international humanitarian law. It outlines its division into two branches, the Geneva 

and Haague law. In addition the first part also defines its position within public 

international law and its interaction with international law of human rights. 

The second part consists of definitions of basic terms which the norms of 

international humanitarian law operate with. The first of them is an armed conflict and 

its division into two categories: international and internal armed conflict. Together with 

the main characteristics of both types of conflict there are identified legal sources 

applicable in those conflicts. Another terms are pair categories of civilian vs. combatant 

and civilian vs. military object. At the end of this chapter is mentioned the concept of 

targeted killing, which has become common practice especially of the CIA. 

The third chapter is dedicated to the basic principles governing warfare. The 

main part of this chapter is devoted to different interpretations of individual principles 

and their interdependency. It goes without saying that this chapter includes the 

identification of their customary nature and normative expression in particular treaties 

of international humanitarian law.  
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The penultimate chapter reflects the classical division of the law of war on 

prohibited methods and means of warfare. Methods of warfare are mostly related to the 

correct identification of targets and to the way the weapon is used. On the other hand, 

means of warfare are typically banned for its essence under particular conventions, 

regardless of the method of use.  

And finally, the fifth part describes the concept of UAVs, their analysis as means 

of combat, as well as with the way UAVs are used in armed conflicts. All this part 

consists of a concrete example of a drone deployment and its subsequent legal 

assessment from the perspective of governing principles and rules of international 

humanitarian law. This chapter also includes considerations of ethical and sociological 

questions that drones evoke. 

The final section comprehensively summarizes the analysis. The author states 

that UAVs themselves are not prohibited means of warfare, although they are and may 

be used in a manner which would have constituted a breach of law of armed conflicts. 

The author also expresses hope that further technical progress will lead to minimize the 

suffering of the innocent victims of wars. 
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Obrazová příloha 

 

Obrázek č. 1: Bezpilotní letoun typu MQ-9 Reaper. Zdroj: 

https://media.defense.gov/2009/Mar/17/2000608254/-1/-1/0/090127-F-7383P-

001.JPG 
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Obrázek č. 2: Bezpilotní letoun MQ-1 Predator vybavený střelami typu AGM-114 

Hellfire. Zdroj: https://w-dog.net/wallpaper/mq-1-predator-predator-united-states-

unmanned-aerial-vehicles-airport-rockets-agm-114-hellfire/id/282116/ 

 

 

Obrázek č. 3: Obsluha bezpilotního letounu. Zdroj: http://media1.s-

nbcnews.com/j/streams/2013/april/130412/1c6902412-holloman.nbcnews-ux-2880-

1000.jpg 
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