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1. ÚVOD 

 Údiv, smích a otázka „Proč?“. Tak takové byly tři nejčastější reakce okolí na 

mnou zvolené téma diplomové práce na právnické fakultě. Tímto tématem byl Právní 

režim Antarktidy a ochrana jejího životního prostředí. Pro mne se však jednalo o jasnou 

a logickou volbu. 

 V prvních letech studia na právnické fakultě se mým nejoblíbenějším předmětem 

stalo mezinárodní právo veřejné. S odstupem několika let mohu konstatovat, že jedním 

z nejoblíbenějších zůstal tento předmět po celou dobu mého studia. Důvody jsou 

jednoduché: záliba v zeměpisu a záliba v cestování. Nejspíše i z těchto důvodů mne při 

výuce mezinárodního práva veřejného upoutala na první pohled netradiční oblast - 

mezinárodní prostory. Mezinárodními prostory jsou Antarktida, volné moře, mořské dno 

za hranicemi národní jurisdikce, kosmický prostor a nebeská tělesa. Pro mezinárodní 

prostory jsou charakteristické dva znaky: zákaz přivlastnění a zákaz uplatňování 

výlučné územní suverenity. Během výuky mne tato problematika zaujala tak moc, že 

jsem navíc absolvoval povinně volitelný předmět věnující se výhradně právním 

režimům, které upravují fungování mezinárodních prostorů. 

 Proč je pro mne právě Antarktida nejzajímavější z mezinárodních prostorů, 

nedokážu zcela jasně vysvětlit. Jistou roli hraje určitě vzdálenost, nedosažitelnost, 

nedostupnost a pro Středoevropana těžko představitelné přírodní podmínky, které v 

Antarktidě panují. Vždy jsem Antarktidu vnímal jako určitým způsobem jedinečný, 

fascinující a člověkem téměř nedotčený kus Země. V neposlední řadě mne upoutal 

rychlý vývoj v oblasti antarktického kontinentu, od jeho objevení až po vytvoření velmi 

dobře fungujícího právního režimu. Tolik asi k důvodům, proč téma Právní režim 

Antarktidy a ochrana jejího životního prostředí. 

 V první části mé diplomové práce se zabývám obecným úvodem o Antarktidě. 

Nejdříve se pokouším čtenáři přiblížit přírodní podmínky panující v Antarktidě, aby měl 

lepší představu o oblasti, které se práce týká. Dále práce popisuje historii Antarktidy, 

přičemž první úvahy o existenci kontinentu v okolí jižního pólu se objevovaly již ve 

starověkém Řecku ve 4. stol. př. n. l. K samotnému objevení Antarktidy však došlo až o 

mnoho let později, konkrétně roku 1820. Počátek následujícího století byl ve znamení 

snah o dobytí jižního pólu, což se jako prvnímu podařilo Roaldu Amundsenovi, který ve 

známém závodu předčil Roberta Falcona Scotta. 
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 Druhá část diplomové práce pojednává o nejzásadnějším dokumentu 

upravujícím právní režim Antarktidy, kterým je Smlouva o Antarktidě přijatá ve 

Washingtonu roku 1959. Přijetí tohoto mezinárodního instrumentu předcházely mnohé 

události. Během první poloviny 20. století byly sedmi státy vzneseny jednostranné 

územní nároky, které se v některých případech překrývaly, což vedlo k napětí na 

mezinárodním poli. I přes toto napětí a probíhající studenou válku se podařil 

mimořádný počin, kterým bylo právě přijetí Smlouvy o Antarktidě. Ta mimo jiné 

zakotvila mezinárodně právní postavení Antarktidy, mezinárodní spolupráci, 

demilitarizaci, zákaz budování vojenských základen, jaderných pokusů a vojenských 

manévrů na jejím území, což se vzhledem k okolnostem jeví jako zázrak. Územní 

nároky jednotlivých států byly touto smlouvou zmrazeny a z Antarktidy se stal 

mezinárodní prostor s právně upraveným režimem. 

 Následující část práce obsahuje přehled a rozbor Antarktického smluvního 

systému. Jedná se o mimořádný ucelený systém, který je tvořen mezinárodními 

smlouvami a dohodami, jenž je základem fungování celého právního režimu Antarktidy. 

 Čtvrtá a poslední část je věnována ochraně životního prostředí Antarktidy a 

jednotlivým mezinárodním instrumentům, které tuto problematiku upravují. Odděleně 

se v diplomové práci zabývám ochranou živých zdrojů Antarktidy, ochranou neživých 

zdrojů Antarktidy a komplexní ochranou životního prostředí Antarktidy. Tuto 

komplexní úpravu obsahuje nejzásadnější dokument zabývajícím se ochranou 

antarktického životního prostředí, kterým je Protokol o ochraně životního prostředí ke 

Smlouvě o Antarktidě, též Madridský protokol, z roku 1991 a jeho šest příloh. 

 Cílem mé diplomové práce je poskytnout shrnutí právního režimu Antarktidy, 

jeho vývoj a fungování, s důrazem na úpravu ochrany životního prostředí v antarktické 

oblasti. Při vypracování jsem vycházel především z mezinárodních smluv a dalších 

právních dokumentů, odborné literatury a odborných článků. Poznámky pod čarou jsou 

využity jako odkazy na citace a rovněž k vysvětlení nebo upřesnění pojmů v samotném 

textu. 
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2. OBECNĚ O ANTARKTIDĚ 

2.1. Přírodní podmínky 

Antarktida je kontinent nacházející se v oblasti jižního pólu. Jeho rozloha je 

téměř 14 mil. km2 a jedná se tedy o pátý největší kontinent na planetě Zemi. Pro 

představu o jak velké území se jedná – rozloha celé Evropy činí přibližně 10 mil. km2. 

Antarktida je v podstatě celá pokryta pevninským ledovcem. Přibližně 90 % veškerých 

ledovců na Zemi nalezneme právě na antarktickém kontinentu. Nezaledněná část 

představuje pouhá 3 promile z celkové rozlohy a čítá 45 000 km2, což odpovídá 

přibližné rozloze Slovenska. Jedná se především o několik míst na pobřeží a o vrcholy 

příkrých pohoří, na kterých se sníh neudrží, a proto se zde nemůže vytvořit ledovec. 

Ledová masa ležící na pevnině je v určitých místech silná až 4000 metrů a obsahuje až 

90 % zásob sladké vody na Zemi.1 

Antarktický kontinent můžeme rozdělit na Východní Antarktidu a Západní 

Antarktidu.  Východní část je větší a rozkládá se na asi dvou třetinách plochy celého 

kontinentu. Tyto dvě části jsou odděleny 3600 km dlouhým Transantarktickým pohořím. 

Nejvyšším vrcholem Antarktidy je Vinson Massif  (také Mount Vinson) s nadmořskou 

výškou 4892 metrů. 

V Antarktidě panují jedny z nejextrémnějších podmínek pro život člověka na Zemi. 

Většina povrchu by se dala charakterizovat jako extrémně chladná ledová pustina.2 

Jedná se o ledovou poušť, která je největším rezervoárem zimy na světě. Teploty jsou tu 

podstatně nižší než v oblasti kolem severního pólu.3 

Nepřekvapí proto, že absolutně nejnižší teplota na Zemi byla naměřena právě v 

Antarktidě. Stalo se tak na ruské stanici Vostok, kde v roce 1983 teplota klesla až na 

těžko představitelných -89,2 °C.4 Ve vnitrozemské části Antarktidy se teplota vzduchu 

celoročně pohybuje v záporných hodnotách a jen málokdy převyšuje -20 °C.  Jiná je 

situace na pobřeží, kde je podnebí přívětivější a v létě teploty mohou překročit i bod 

mrazu. 

                                                 
1 PROŠEK, Pavel. Antarktida. Praha: Academia, 2013, str. 19-23. 
2 PROŠEK, Pavel. Op. cit. 1, str. 83. 
3 MENCER, Gejza a SLAVÍK, Z. F. Co se skrývá v Antarktidě?. Praha: Státní nakladatelství politické 

literatury, 1959, str. 22. 
4 STÜRMER, Karoline. Arktida a Antarktida: život ve věčném ledu. V Praze: Euromedia Group - Knižní 

klub, 2007. Universum (Knižní klub), str. 33. 
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Antarktida není pouze nejchladnější, jde také o největrnější kontinent světa. V 

tomto ohledu stojí za zmínku především Cape Denison, neboli mys přezdívaný jako 

„domov blizardů“. Blizardy jsou silné padavé větry, které mohou dosahovat rychlosti až 

200 km/h.5 

2.2. Flóra a fauna 

Ačkoli podmínky pro život nejsou v Antarktidě ideální, úplně pustá v žádném 

případě není. Je ovšem pravdou, že na rostlinstvo je jižní polární oblast poměrně chudá. 

Důvody jsou celkem jasné – extrémně nízké teploty, málo srážek, značné zalednění a 

absence slunečních paprsků během polární noci.6 

Vyšší semenné rostliny jsou zastoupeny pouze dvěma druhy – stálozelenou 

rostlinou Colobanthus quitensis a drobnou trávou Deschampsia antarctica. Naopak nižší 

rostliny v podobě mechů, lišejníků a játrovek jsou zastoupeny poměrně hojně.7 

Co se týče živočichů, je třeba zmínit, že v Antarktidě se nesetkáme s žádnými 

savci, plazy ani obojživelníky, kteří by trvale žili na souši. Stejně tak ve sladkovodních 

jezerech nežijí žádné ryby.8 

Bezobratlí velmi malých rozměrů se vyskytují především v oblastech s mechy a 

lišejníky, v nichž se tito živočichové soustřeďují. Jedná se o roztoče a chvostoskoky. 

Za obratlovce žijící na pevnině považujeme pouze některé druhy ptáků. 

Vzhledem k zalednění většiny kontinentu se velká část ptáků vyskytuje především na 

pobřeží, kde se mohou nalézat odledněná místa vhodná pro hnízdění a odkud se ptáci 

vydávají na volné moře za potravou. Typickými ptačími obyvateli Antarktidy jsou 

bezesporu tučňáci. Konkrétně je to tučňák císařský, tučňák oslí, tučňák kroužkový a 

tučňák uzdičkový. Dalšími zástupci ptáků je několik druhů buřňáků, buřňáček Wilsonův, 

kormorán císařský, chaluhy, rybáci a racci.9 

Život v moři je o poznání pestřejší. Základem je fytoplankton, který slouží jako 

potrava pro malé korýše. Podobně významný je i zooplankton tvořený právě korýši, 

vířníky a plži. Zde je potřeba zmínit pojem „krill“. Krill souhrnně označuje drobné 

korýše, kteří jsou základem potravy jiných bezobratlých živočichů, ryb, ptáků a 

                                                 
5 PROŠEK, Pavel. Op. cit. 1, str. 56. 
6  ADÁMEK, Hynek. Flora a fauna Antarktidy – co zde roste, plave či létá [online]. Dostupné z: 

http://www.national-geographic.cz/antarkticky-projekt/flora-a-fauna-antarktidy-co-zde-roste-plave-ci-

leta.html (navštíveno 15. 10. 2017). 
7 PROŠEK, Pavel. Op. cit. 1, str. 86-87. 
8 ADÁMEK, Hynek. Op. cit. 6, (navštíveno 15. 10. 2017). 
9 PROŠEK, Pavel. Op. cit. 1, str. 119-120. 
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mořských savců. Nejvýznamnější složkou antarktického krillu je šesticentimentrová 

krunýřovka Euphausia suberba.10 

Větší bezobratlí živočichové jsou zastoupeni hlavonožci, ostnokožci a 

stejnonožci. 

Ryby jsou reprezentovány převážně endemickými druhy patřícími do skupiny 

Notothenioidei, které se dokázaly přizpůsobit extrémním podmínkám panujícím ve 

vodách Jižního oceánu. 

Zástupci ploutvonožců jsou rypouš sloní, lachtan antarktický, lachtan jižní, lachtan 

Forsterův, tuleň krabožravý, tuleň leopardí, tuleň Weddellův a tuleň Rossův. Potravou 

ploutvonožců je zejména krill, hlavonožci a ryby. Výjimkou je tuleň leopardí, který je 

jakýmsi ledním medvědem jihu. Jedná se o obávanou šelmu stojící na vrcholu 

potravního řetězce celé Antarktidy. Kromě již zmíněného krillu, hlavonožců a ryb jsou 

jeho potravou i tučňáci a mláďata tuleně krabožravého. Antarktičtí tuleni a lachtani byli 

v 19. století velmi intenzivně loveni, což mělo za následek zásadní snížení jejich 

populace.11 

Nejvýraznějšími obyvateli Jižního oceánu jsou kytovci. Mezi kytovce podřádu 

kosticovců řadíme největšího živočicha na světě – plejtváka obrovského. Měří 30 metrů 

a každý den zkonzumuje až několik tun krillu. Dalšími jsou menší plejtvák myšok, 

plejtvák sejval, plejtvák malý, velryba jižní a keporkak. Zástupci podřádu ozubených 

loví, na rozdíl od výše zmíněných, i ryby, tuleně a tučňáky. Řeč je o vorvaních a 

kosatkách.12 

2.3. Historie a objevování 

Antarktidu si vybájili už ve starověkém Řecku ve 4. stol. př. n. l. Sám filozof 

Aristoteles vycházel ze své teorie „protiváhy všeho na světě“. Z této teorie vyplývá, že 

vše ve světě má svou obdobu a jelikož na severu pod souhvězdím Velké medvědice 

(Arktos) se nachází zóna chladu – Arktida, na protilehlé straně se musí nacházet rovněž 

chladná zóna – tedy Antarktida.13 

 V období středověku se žádné nové teorie ani poznatky o Antarktidě moc 

neobjevovaly, jelikož učení o kulatosti země bylo stíháno církví jako kacířství. 

                                                 
10 STÜRMER, Karoline. Op. cit. 4, str. 140. 
11 PROŠEK, Pavel. Op. cit. 1, str. 137-148. 
12 Tamtéž, str. 149-154. 
13  KLEČKOVÁ, Michaela. Antarktida [online]. Dostupné z: http://natura.baf.cz/natura/1999/2/9902-

3.html (navštíveno 29. 6. 2016). 
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Změna nastala v 15. století s příchodem renesance, která opět oživila myšlenky 

antických myslitelů. Od 16. století se v mapách začaly objevovat obrysy hypotetické 

Terra Australis Incognita – Neznámé jižní země. Ta samozřejmě lákala mořeplavce, což 

mělo za následek objevy nových zemí a ostrovů.14 

Existují domněnky, že poprvé dosáhli jižního polárního kruhu Maorové, to však 

nebylo nikdy potvrzeno. Za počátek objevování Antarktidy tedy považujeme výpravy 

vedené anglickým mořeplavcem Jamesem Cookem v letech 1772 - 1775, kdy na lodích 

Adventure a Resolution překročil jižní polární kruh. Povedlo se mu obeplout celou 

Antarktidu, avšak nepodařilo se mu spatřit žádnou zemi.15  Dalších téměř 50 let se 

nikomu nepodařilo dostat jižněji než Cookově lodi Resolution. 

Dnem objevení Antarktidy je 28. leden 1820, kdy se na dohled ledovým břehům 

přiblížila loď Vostok vedená baltským Němcem v ruských službách Fabianem 

Gottliebem von Bellingshausenem. Později dochází ke snahám zpochybnit objevení 

Antarktidy Bellingshausenem a výsledkem je, že o prvenství se musel podělit s 

Angličanem Edwardem Bransfieldem a Američanem Nathanielem Palmerem, kteří se v 

daném prostoru pohybovali ve stejnou dobu. Badateli a historiky je Bransfield 

považován za možného a důstojného Bellingshausenova konkurenta, avšak u Palmera 

existují určité pochybnosti a v literatuře často nebývá označován jako objevitel 

nejjižnějšího kontinentu.16 

2.4. Dobývání jižního pólu 

V první řadě je potřeba zmínit, že jižní pól není pouze jeden. Můžeme se setkat s 

jižním geografickým pólem, tedy místem se stálou polohou, kudy prochází pomyslná 

zemská osa. Dále je to jižní magnetický pól, který lze charakterizovat jako místo, kde se 

sbíhají siločáry magnetického pole Země. Ten nemá stálou polohu a každý rok se 

posouvá přibližně o 12,5 km. Posledním v pořadí je rovněž pohyblivý jižní 

geomagnetický pól. Jedná se o místo, kde zemský povrch protíná osa magnetického 

dipólu Země.17 

Počátek 20. století byl ve znamení pokusů o dobytí jižního pólu, tedy toho 

geografického. Všichni shodně tvrdili, že vědecké poznatky jsou to nejdůležitější, 

                                                 
14 MARTÍNEK, Jiří. Komu patří Antarktida? In Geografické rozhledy č. 2, 2005-2006 [online]. Dostupné 

z: http://www.prirodniskola.cz/media/files/komu_patri_antarktida.pdf (navštíveno 29. 6. 2016). 
15 MESSNER, Reinhold. Ledové póly: věčný běh o závod na konec světa. Praha: Brána, 2010. str. 187. 
16 KLEČKOVÁ, Michaela. Op. cit. 13, (navštíveno 29. 6. 2016). 
17 PROŠEK, Pavel. Op. cit. 1, str. 20. 
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rovněž si však uvědomovali, že být první na pólu představuje obrovskou prestiž a zápis 

do historie.18 Nejznámější je jistě soupeření Nora Roalda Amundsena a Brita Roberta 

Falcona Scotta z roku 1911. Málo se ovšem ví, že v roce 1909 na prvenství málem 

dosáhl jiný Brit. Konkrétně šlo o Ernesta Shackletona, kterému se podařilo urazit cestu 

dlouhou 1300 km, čímž se přiblížil jižnímu pólu na pouhých 180 km. V tomto místě se 

ale musel z důvodu nedostatku zásob otočit a jít zpět. 

Závod o dobytí jižního pólu mezi Amundsenem a Scottem nakonec vyhrál 

Amundsen, který se rozhodl neexperimentovat a s pomocí psích spřežení dosáhl dne 14. 

prosince 1911 jako první člověk jižního pólu a koncem ledna 1912 se v dobré kondici a 

bez větších problémů vrátil zpět na základnu. Cesta na jižní pól a zpět trvala 

Amundsenovi 97 dní.19 

Scottova výprava byla vybavena motorovými saněmi a sibiřskými poníky, což se 

ukázalo jako špatný nápad. Saně se téměř okamžitě rozbily a poníci byli na cestu v 

hlubokém sněhu naprosto nevhodní. Scottovi se nakonec také podařilo jižního pólu 

dosáhnout, avšak na něm již vlála norská vlajka. Britská výprava dorazila na pól o celý 

měsíc později než Amundsen. Zklamání Scotta z neúspěchu bylo obrovské a následný 

návrat na základnu se změnil v katastrofu. Všech pět členů včetně Scotta zemřelo 

vysílením, hladem a zimou.20 

  

                                                 
18 ADÁMEK, Hynek. Češi v Antarktidě. Praha: Freytag & Berndt, 2010, str. 12. 
19 IMBERT, Bertrand. Velké polární výpravy. Praha: Slovart, 1996, str. 91. 
20 PROŠEK, Pavel. Op. cit. 1, str. 164. 
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3. ÚZEMNÍ NÁROKY 

Počátkem 20. století již byl kolonizátory rozporcován a rozebrán téměř celý svět. 

Zbývala pouze Antarktida. To mělo za následek, že pozornost několika mocností se 

obrátila právě tímto směrem. 21 

Celkem sedm států vzneslo jednostranné nároky vůči částem antarktické pevniny 

a přilehlým ostrovům. 

První byla Velká Británie, která si královskými dekrety z let 1908 a 1917 

nárokovala část Antarktidy. Jedná se o tzv. Britské antarktické území22. 

Roku 1923 předala Velká Británie část nárokovaných území Novému Zélandu a 

o deset let později také Austrálii, jakožto svým dominiím. V případě Nového Zélandu 

jde o Rossovu dependenci 23 , v případě Austrálie mluvíme o tzv. Australském 

antarktickém území24. 

Francie vznesla územní nároky v letech 1924 a 1938. Stalo se tak 

prezidentským dekretem, jejichž předmětem byla tzv. Adélina země25. 

Následovalo Norsko a jeho královské prohlášeni z počátku roku 1939, s nímž je 

spojen vznik Bouvetova sektoru26. 

Rovněž v roce 1939 byly vzneseny územní nároky nacistickým Německem. V 

důsledku výsledků druhé světové války však tyto nároky zanikly.27 

Vládními dekrety z roku 1940 uplatňovalo své nároky také jihoamerické Chile28. 

Druhým jihoamerickým státem, který si ve 40. letech 20. století nárokoval území 

v Antarktidě, byla Argentina – tzv. Argentinská jižní území29. 

V souhrnu zabíraly vznesené nároky přibližně čtyři pětiny Antarktidy. Ke 

zbývající pětině území nebyl vznešen nárok žádného státu.30 

Překvapivě může působit, že si žádné území nenárokovaly Spojené státy 

americké. Důvodem dle G. Mencera bylo, že tato neaktivita dávala Spojeným státům 

                                                 
21 MARTÍNEK, Jiří. Op. cit. 14, (navštíveno 29. 6. 2016). 
22 Sektor mezi 20° a 80° z.d. Konkrétně Grahamova země a ostrovy Jižní Georgie, Jižní Orkneje, Jižní 

Shetlandy a Jižní Sandwichovy ostrovy. 
23 Novozélandský sektor je tvořen územím mezi 160° v. d. a 150° z.d. 
24 Sektor mezi 45° a 160° v.d. (mimo francouzské území mezi 136° a 142° v.d.) 
25 Všechny ostrovy a území mezi 136° a 142° v. d. 
26 Území mezi 20° z.d. a 45° v.d. a zámořská subantarktická území, Bouvetův ostrov a Ostrov Petra I. 
27  VÍCHA, Ondřej. Antarktické právo – Mezinárodněprávní a vnitrostátní aspekty ochrany životního 

prostředí Antarktidy. In České právo životního prostředí, č. 3/2003, str. 13. 
28 Sektor mezi 53° a 90° z.d. 
29 Sektor mezi 25° a 74° z. d. 
30 ONDŘEJ, Jan. Právní režimy mezinárodních prostorů. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2004, str. 17. 
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jakýsi titul pro neuznání územních požadavků ostatních států. Naopak sedm států, které 

již vznesly jednostranné územní nároky, si přálo, aby tak učinily i Spojené státy, čímž 

by se podle jejich předpokladů upevnila i jejich vlastní politická a právní pozice v 

Antarktidě. S tím souvisí již zmíněná pětina území, která měla být rezervována právě 

pro Spojené státy americké.31 

Právní tituly, na jejichž základech byly vznášeny jednostranné územní nároky, 

byly různé. Evropské státy vycházely z teorie prvotní okupace, jejímž základem je 

objev a efektivní okupace.32 „Prvotní okupací se rozumí nabytí suverénních práv k 

území, které nepodléhá suverénní moci žádného státu, tím, že dojde k trvalému obsazení 

tohoto území a k faktickému dlouhodobému vykonávání suverénní mocí nad ním.“33 

Chile a Argentina opíraly své nároky o teorii geologické kontinuity a 

geografické blízkosti. Vycházely z názoru, že Antarktida je pokračováním 

jihoamerických And a dříve byly společně součástí superkontinentu Gondwana.34 

 Problémem jednostranných nároků bylo, že se vzájemně překrývaly. To 

samozřejmě mohlo vést k eskalaci napětí a konfliktům. Nejvážnější byla situace mezi 

Velkou Británií a jihoamerickými státy, jejichž sektory se překrývaly nejvíce. Z důvodu 

společného zájmu celého mezinárodního společenství na výzkumu v Antarktidě se 

podařilo hrozící nebezpečí v podobě konfliktů překonat.35 V tomto byl zcela zásadní 

Mezinárodní geofyzikální rok (angl. International Geophysical Year / IGY), který byl 

vyhlášen na návrh Světové meteorologické organizace (angl. World Meteorological 

Organization / WMO). Jednalo se o akci gigantických rozměrů, jíž se zúčastnilo 64 

zemí. Cílem bylo získání poznatků o planetě Zemi v nejrůznějších oblastech vědy. 

Mimořádně velký důraz byl kladen právě na Antarktidu, což napomohlo k uklidnění 

situace a rozvinutí mezinárodní spolupráce na antarktickém kontinentu. Celkem 12 států 

vyslalo vlastní expedici nebo zřídilo vlastní polární stanici. Mezinárodní geofyzikální 

rok trval od 1. července 1957 do 31. prosince 1958.36 

 

                                                 
31 MENCER, Gejza a SLAVÍK, Z. F. Op. cit. 3, str. 11-12. 
32 ONDŘEJ, Jan. Op. cit. 30, str. 17. 
33 POTOČNÝ, Miroslav a ONDŘEJ, Jan. Mezinárodní právo veřejné: zvláštní část. 6., dopl. a rozš. vyd. 

V Praze: C. H. Beck, 2011, str. 138. 
34 VÍCHA, Ondřej. Op. cit. 27, str. 14. 
35 ONDŘEJ, Jan. Právní režimy mořských oblastí. Srovnání s kosmem a Antarktidou. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017, str. 150. 
36 MENCER, Gejza a SLAVÍK, Z. F. Op. cit. 3, str. 79-80. 
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4. SMLOUVA O ANTARKTIDĚ 

4.1. Uzavření Smlouvy o Antarktidě 

V roce 1958 bylo Spojenými státy navrženo svolání mezinárodní konference, 

jejímž oficiálním cílem byla snaha o dosažení dohody, která by zajišťovala možnost 

mezinárodní spolupráce v otázkách vědeckého výzkumu. Průběh konference však 

ukázal, že konference měla i mnohem složitější úkoly. „Konference měla za úkol 

zabránit prohlubování existujících politických a zejména územních sporů v Antarktidě, 

postarat se o to, aby se v budoucnu neopakovaly ozbrojené konflikty, k nimž zde v 

minulosti již několikráte došlo a aby se věčným ledem pokryté prostory Antarktidy 

nestaly pokusnou střelnicí nukleárních zbraní.“ 37   Konference se konala ve 

Washingtonu koncem roku 1959 a zúčastnilo se jí dvanáct států: Argentina, Austrálie, 

Belgie, Francie, Chile, Japonsko, Jihoafrická republika, Norsko, Nový Zéland, SSSR, 

USA a Velká Británie. Jedná se o stejných dvanáct států, které v rámci Mezinárodního 

geografického roku vyslaly do Antarktidy expedici nebo tam zřídily polární stanici. 

Vyvrcholením konference se stalo uzavření Smlouvy o Antarktidě 38  (dále také 

„Smlouva“) dne 1. prosince 1959.39 

Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou a vstoupila v platnost dne 23. června 

1961.  Po uplynutí třiceti let mohou některé smluvní strany iniciovat svolání konference, 

která zhodnotí provádění Smlouvy a případně schválí její změny. 40  Zakotvila 

mezinárodně právní postavení Antarktidy, mezinárodní spolupráci, demilitarizaci, zákaz 

budování vojenských základen, jaderných pokusů a vojenských manévrů na jejím území. 

Uzavření mezinárodní smlouvy s výše zmíněným obsahem bylo v době bipolarizace 

světa velkým úspěchem a dávalo naději pro pokojný vývoj celého mezinárodního 

společenství. Zpětně tedy lze konstatovat, že význam Smlouvy o Antarktidě významně 

přesahoval rámec samotné Antarktidy.41 

Touto smlouvou se Antarktida zařadila mezi tzv. mezinárodní prostory. 

Základními znaky mezinárodních prostorů jsou zákaz přivlastnění a právo jejich 

                                                 
37 MENCER, Gejza. Mezinárodně právní problémy Antarktidy. Praha: Nakladatelství Československé 

akademie věd, 1963, str. 69. 
38 Český text Smlouvy o Antarktidě In Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o Antarktidě č. 

76/1962 Sb. 
39  TRIGGS, Gillian D. The Antarctic Treaty regime: Law, Environment and Resources. Cambridge 

University Press; Reissue edition, 2009, str. 58-59. 
40 ONDŘEJ, Jan. Základy mezinárodního práva. Praha: Karolinum, 1998, str. 103. 
41 VÍCHA, Ondřej. Op. cit. 27, str. 15-16. 
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využívání všemi státy. Toto právo není samozřejmě neomezené, přičemž podmínky a 

omezení stanoví především mezinárodní smlouvy. Dalšími mezinárodními prostory jsou 

volné moře, mořské dno za hranicemi národní jurisdikce, kosmický prostor a nebeská 

tělesa.42 

4.2. Zmrazení územních nároků 

Jak již bylo zmíněno výše, jedním ze základních znaků mezinárodního prostoru 

je zákaz přivlastnění. Tento zákaz je upraven v čl. IV Smlouvy o Antarktidě dosti 

specificky a to z důvodu jednostranných územních nároků sedmi států. Odst. 1 stanoví, 

že nic, co je obsaženo ve Smlouvě o Antarktidě, nebude vykládáno jako zřeknutí se 

dříve vyhlášených práv nebo nároků na územní svrchovanost v Antarktidě. 43  Toto 

ustanovení představuje ochranu pozic všech států, které vznesly územní nároky. 

Podle O. Víchy zde ovšem nebyly „jen státy, které vznesly územní nároky v 

Antarktidě, ale také ty, které žádné nevznesly, ale tvrdily, že mají podklad pro takový 

nárok a mohly by jej využít.“44 Z tohoto důvodu je v čl. IV odst. 1, písm. b) zakotveno, 

že nic ve Smlouvě nebude vykládáno jako zřeknutí se jakéhokoli podkladu pro nároky 

na územní svrchovanost v Antarktidě. 45  Toto ustanovení sloužilo jako ochrana 

především pro USA a SSSR. 

Obsah čl. IV odst. 1 lze chápat jako ustanovení, které si dává za cíl založit 

jednotný právní režim pro všechny hlavní strany, aniž by tyto státy ustoupily ze svých 

pozic a územních nároků. 

Čl. IV odst. 2 výslovně zakazuje vznášení nových územních nároků nebo 

rozšiřování nároků již existujících.46 

Lze shrnout, že čl. IV Smlouvy o Antarktidě zmrazuje všechny územní nároky 

po dobu její platnosti a zároveň zakazuje vznášení nároků nových. To ve výsledku 

znamená, že hranice již existujících územních nároků zůstávají i nadále v platnosti. 

Tímto se právní režim Antarktidy odlišuje od režimu ostatních mezinárodních prostorů, 

kde platí zákaz přivlastnění absolutně. 47  Jedná se o politický kompromis, který 

umožňuje fungování i přes protichůdné zájmy zúčastněných států. 

                                                 
42 ONDŘEJ, Jan. Op. cit. 30, str. 9. 
43 Čl. IV odst. 1, písm. a) Smlouvy o Antarktidě. 
44 VÍCHA, Ondřej. Op. cit. 27, str. 31. 
45 Čl. IV odst. 1 písm. b) Smlouvy o Antarktidě. 
46 Čl. IV odst. 2 Smlouvy o Antarktidě. 
47 ONDŘEJ, Jan. Op. cit. 30, str. 31. 
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4.3. Smluvní strany 

Zvláštností Smlouvy o Antarktidě je rozdělení smluvních stran do tří kategorií. 

První kategorii tvoří dle čl. IX odst. 1 původních dvanáct států, které vyvíjely největší 

aktivitu ve výzkumu Antarktidy během Mezinárodního geofyzikálního roku. Druhá 

kategorie je dle čl. IX odst. 2 tvořena státy, které přistoupily ke Smlouvě o Antarktidě 

později a projevují svůj zájem o Antarktidu tím, že tam vyvíjí podstatnou vědeckou a 

výzkumnou činnost. Podstatnou vědeckou a výzkumnou činností je myšleno 

vybudování vědecké stanice nebo vyslání vědecké expedice. 48  Státy těchto dvou 

kategorií mají tzv. konzultativní status49. To znamená právo účastnit se a hlasovat na 

Konzultativních schůzkách Smlouvy o Antarktidě, právo jmenovat pozorovatele, kteří v 

Antarktidě provádějí inspekce, a konečně právo požadovat svolání konference všech 

smluvních stran. Z výše zmíněného vyplývá, že fakticky o osudu Antarktidy rozhodují 

právě tyto smluvní strany. Třetí kategorie je tvořena ostatními smluvními státy50, které 

však v Antarktidě nevyvíjí „podstatnou vědeckou a výzkumnou činnost“ a tudíž nemají 

konzultativní status.51  Tyto státy se mohou pouze účastnit Konzultativních schůzek 

Smlouvy o Antarktidě, na rozhodovacím procesu se nepodílí. 

Rozdělení smluvních stran do kategorií má jistě svou logiku a lze považovat za 

správné, že o osudu Antarktidy rozhodují státy, které o ni měly zájem již od počátku 20. 

století, a státy, které v Antarktidě vyvíjí výzkumnou činnost. Předmětem kritiky je však 

složitost postupu z třetí kategorie do druhé, čímž stát získává konzultativní status a s tím 

související práva. O splnění celkem obecně formulované podmínky spočívající v 

„podstatné vědecké a výzkumné činnosti“ v Antarktidě totiž rozhodují státy prvních 

dvou kategorií. Kritika zaznívá především od rozvojových států, podle kterých převládá 

tendence tento úzký „Antarktický klub“ nijak zásadně nerozšiřovat.52 V 80. letech se 

dokonce skupina rozvojových států (např. Malajsie) snažila na půdě OSN prosadit nový 

                                                 
48 Čl. IX Smlouvy o Antarktidě. 
49 Státy s konzultativním statusem v současné době jsou Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Bulharsko, 

Česká republika, Čína, Ekvádor, Finsko, Francie, Chile, Indie, Itálie, Japonsko, JAR, Jižní Korea, 

Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Peru, Polsko, Rusko, Španělsko, Švédsko, Ukrajina, 

Uruguay, Velká Británie, USA. Zdroj: https://www.ats.aq/devAS/ats_parties.aspx?lang=e (navštíveno 

23. 10. 2017). 
50 Státy bez konzultativního statusu v současné době jsou Bělorusko, Dánsko, Estonsko, Guatemala, 

Island, Kanada, Kazachstán, KLDR, Kolumbie, Kuba, Maďarsko, Malajsie, Monako, Mongolsko, 

Pákistán, Papua Nová Guinea, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Švýcarsko, 

Turecko, Venezuela. Zdroj: https://www.ats.aq/devAS/ats_parties.aspx?lang=e (navštíveno 23. 10. 

2017). 
51 ONDŘEJ, Jan. Op. cit. 30, str. 18-19. 
52 VÍCHA, Ondřej. Op. cit. 27, str. 37-39. 

https://www.ats.aq/devAS/ats_parties.aspx?lang=e
https://www.ats.aq/devAS/ats_parties.aspx?lang=e
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právní režim Antarktidy, který by byl založen na principu společného dědictví lidstva. 

Inspirací byl rozvojovým státům čl. 136 Úmluvy OSN o mořském právu z roku 1982, 

který stanovil, že Oblast53 a její zdroje jsou společným dědictvím lidstva.54 Ovšem v 

případě Antarktidy byla situace o poznání složitější především z důvodů územních 

nároků několika smluvních stran Smlouvy o Antarktidě a potřeby vytvořit mezinárodní 

organizaci, která by realizovala režim společného dědictví lidstva. Souběh kompetencí 

mezinárodní organizace a kompetencí Konzultativních schůzek by mohl při jejich 

paralelním výkonu vyústit v konflikt.55 

4.4. Působnost vůči třetím stranám 

Otázka působnosti Smlouvy o Antarktidě a vlivu práv a povinností vyplývajících 

z této smlouvy na třetí nesmluvní státy nemá jednoduchou odpověď. Obecné pravidlo 

mezinárodního práva veřejného, které je vyjádřeno v čl. 26 Vídeňské úmluvy o 

smluvním právu (angl. Vienna Convention on the Law of Treaties) z roku 1969, 

stanovuje, že každá platná smlouva zavazuje pouze strany smlouvy. 56  Podle J. 

Malenovského je však Smlouva o Antarktidě v tomto ohledu značně specifická. 

Důvodem je, že vytváří určitý režim, na nějž musí brát zřetel i nesmluvní státy.57 S tím 

souvisí i čl. 10 Smlouvy, kterým se smluvní státy zavazují k vyvinutí náležitého úsilí, 

aby v Antarktidě nebyla prováděna žádná činnost, která by odporovala zásadám nebo 

cílům Smlouvy.58 Pokud tedy nesmluvní stát provádí takovou činnost, smluvní státy 

jsou oprávněny požadovat, aby dodržoval povinnosti založené Smlouvou o Antarktidě, 

ačkoli není smluvní stranou. J. Malenovský dále konstatuje, že „čtvrtstoletí jednotného 

uplatňování režimu stanoveného ve Smlouvě o Antarktidě v praxi států vedlo již ke 

vzniku některých obyčejových norem obecného mezinárodního práva, jež tento režim 

zajišťují. Takové obyčejové normy jsou závazné i pro státy, které nejsou smluvními 

stranami“.59 Tento názor podporuje i fakt, že i odpůrci režimu založeného Smlouvou 

                                                 
53 Dle čl. 1 odst. 1 Úmluvy OSN o mořském právu (UNCLOS) „Oblast“ znamená dno moří a oceánů a 

jejich podzemí za hranicemi národní jurisdikce. Zdroj: 

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf (navštíveno 23. 10. 

2017). 
54 Čl. 136 Úmluvy OSN o mořském právu. 
55 MALENOVSKÝ, Jiří. Čtvrtstoletí existence Smlouvy o Antarktidě. In Mezinárodní vztahy, č. 7/1986, 

str. 75. 
56 ONDŘEJ, Jan a POTOČNÝ, Miroslav. Obecné mezinárodní právo v dokumentech. 4. doplněné vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2016, str. 195. 
57 MALENOVSKÝ, Jiří. Op. cit. 55, str. 73. 
58 Čl. X Smlouvy o Antarktidě. 
59 MALENOVSKÝ, Jiří. Op. cit. 55, str. 73. 

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
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uznávají a dodržují základní ustanovení týkající se demilitarizace, denuklearizace, 

svobody vědeckého výzkumu apod. Výsledkem toho je přechod obsahu těchto pravidel 

obyčejovou cestou do obecného mezinárodního práva, které je závazné pro všechny 

státy.60 

  

                                                 
60 MALENOVSKÝ, Jiří. Otázka Antarktidy v OSN. In Mezinárodní vztahy, č. 7/1988, str. 57. 
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5. ANTARKTICKÝ SMLUVNÍ SYSTÉM - ATS 

„Smlouva o Antarktidě představuje zásadní dokument určující status Antarktidy, 

ovšem z hlediska dalšího vývoje je prvním a základním kamenem komplexu 

mezinárodních smluv a dohod, které jsou souhrnně označovány jako Antarktický 

smluvní systém (angl. Antarctic Treaty System / ATS).“61 Poprvé byl pojem Antarktický 

smluvní systém formálně vymezen v čl. 10 odst. 1 Úmluvy o úpravě činností týkajících 

se nerostných zdrojů Antarktidy (angl. Convention on the Regulation of Antarctic 

Mineral Resource Activities / CRAMRA) z roku 1988 jako Smlouva o Antarktidě, 

Úmluva o zachování antarktických tuleňů (angl. Convention for the Conservation of 

Antarctic Seals / CCAS), Úmluva o zachování antarktických mořských živých zdrojů 

(angl. Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources / 

CCAMLR) a opatření přijatá na základě těchto instrumentů. 62  Tuto úmluvu sice 

podepsalo 19 států, ale žádný stát ji neratifikoval, a proto nevstoupila v platnost.63 Z 

tohoto důvodu obsahuje platnou definici pojmu Antarktický smluvní systém až Protokol 

o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě, též Madridský protokol, (angl. 

Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty) z roku 1991, dle kterého 

je ATS tvořen Smlouvou o Antarktidě, opatřeními učiněnými podle této smlouvy, 

přidruženými mezinárodními instrumenty, jež nabyly platnosti, a opatřeními učiněnými 

podle těchto instrumentů.64 Na základě této definice rozlišujeme čtyři skupiny právních 

aktů: 

1. Smlouva o Antarktidě. 

2. Opatření učiněná podle Smlouvy o Antarktidě – opatření přijímaná na 

Konzultativních schůzkách, např. Dohodnutá opatření pro zachování antarktické 

fauny a flóry (angl. Agreed Measures for the Conservation of Antarctic Fauna 

and Flora). 

3. Přidružené mezinárodní instrumenty, jež nabyly platnosti – Úmluva o zachování 

antarktických tuleňů (CCAS), Úmluva o zachování antarktických mořských 

                                                 
61 ŠANC, David. Mezinárodní management Antarktidy a Arktidy. In PIKNEROVÁ, Linda; NAXERA, 

Vladimír et al. Globální vládnutí. Vybrané problémy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, str. 244. 
62 Čl. 10 odst. 1 Úmluvy o úpravě činností týkajících se nerostných zdrojů Antarktidy (CRAMRA). Zdroj: 

https://www.state.gov/documents/organization/15282.pdf (navštíveno 26. 10. 2017). 
63 Zdroj: http://www.env.cz/cz/smlouva_o_antarktide (navštíveno 26. 10. 2017). 
64 Čl. 1 písm. e) Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. Český text Protokolu 

In sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 42/2005 Sb. m. s. 

https://www.state.gov/documents/organization/15282.pdf
http://www.env.cz/cz/smlouva_o_antarktide
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živých zdrojů (CCAMLR) a Protokol o ochraně životního prostředí Antarktidy 

ke Smlouvě o Antarktidě (Madrid Protocol). 

4. Opatření učiněná podle přidružených mezinárodních instrumentů – např. 

opatření přijatá Výborem na ochranu životního prostředí.65 

O. Vícha konstatuje, že následkem této ucelenosti je, že jednotlivá ustanovení je 

legitimní interpretovat a aplikovat s ohledem na ostatní prvky systému tak, aby se 

výsledek shodoval se všemi účely Antarktického smluvního systému jako celku.66 

5.1. Teritoriální působnost pravidel ATS 

Dle čl. VI Smlouvy o Antarktidě platí její ustanovení pro oblast na jih od 60. 

rovnoběžky jižní šířky, přičemž úprava se vztahuje i na plovoucí ledovce v této oblasti. 

To znamená, že oblast, na kterou se vztahují ustanovení této smlouvy, značně přesahuje 

území samotného kontinentu a Smlouva o Antarktidě se vztahuje i na subantarktické 

ostrovy a souostroví67 nacházející se ve zmíněné oblasti. Čl. VI dále zakotvuje, že nic, 

co je v této Smlouvě obsaženo, nepoškozuje a nikterak se nedotýká práv kteréhokoli 

státu nebo výkonu těchto práv uznávaných mezinárodním právem o volném moři v této 

oblasti. 68  To lze chápat jako základní výkladové pravidlo pro určení vztahu mezi 

právním režimem Antarktidy a mořským právem. Z tohoto ustanovení vyplývá, že státy 

mohou v této oblasti využívat všechny svobody volného moře.69 Tyto svobody jsou 

zakotveny v Úmluvě OSN o mořském právu (angl. United Nations Convention on the 

Law of the Sea / UNCLOS) a jedná se o svobodu plavby, svobodu přeletu, svobodu 

kladení podmořských kabelů a dálkových potrubí, svobodu budování umělých ostrovů a 

jiných zařízení dovolených mezinárodním právem, svobodu rybolovu a svobodu 

vědeckého výzkumu.70 

Při aplikaci tohoto článku však může vzniknout problém, jehož příčinou je led. 

Většina území Antarktidy je trvale pokryta ledem, který v mnoha místech splývá se 

zamrzlým mořem, a mnohdy nelze zjistit, kde končí pevnina a začíná moře.71 Dle G. 

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

11, 2006, str. 1318. 
66  VÍCHA, Ondřej. Ochrana životního prostředí Antarktidy z pohledu věcného záměru zákona o 

Antarktidě. In České právo životního prostředí, č. 2/2002, str. 16. 
67 Např. Jižní Orkneje a Jižní Shetlandy, Bouvetův ostrov, Ostrov Petra I., ostrovy Heard, McDonald a 

Macquarie. 
68 Čl. VI Smlouvy o Antarktidě. 
69 VÍCHA, Ondřej. Op. cit. 27, str. 27. 
70 Čl. 87 Úmluvy OSN o mořském právu (UNCLOS). 
71 ONDŘEJ, Jan. Op. cit. 35, str. 157. 
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Mencera je prakticky nemožné, aby se v těchto případech uplatňovaly zásady mořského 

práva. Jedná se o stálé šelfové ledovce, které v podstatě nejsou ani zemí, ani vodou a 

představují nový ledový prvek. Tento stálý led může být využit např. pro účely 

osidlování, jelikož na něm mohou být stavěny i budovy. Příkladem je stálá americká 

základna a stanice, která byla postavena na šelfovém ledovci v Rossově moři.72 

5.2. Základní zásady ATS 

Neutralizace. Již v preambuli Smlouvy o Antarktidě je vysloven požadavek, aby 

Antarktida vždy sloužila výhradně mírovým účelům a nestala se dějištěm, případně 

předmětem, mezinárodních sporů.73 

Demilitarizace. Využívání Antarktidy pouze pro mírové účely je zopakováno i v 

čl. I odst. 1, který dále zakazuje jakákoli opatření vojenského charakteru. Příkladmo je 

uvedeno vybudování vojenských základen a opevnění, konání vojenských manévrů a 

pokusy se zbraněmi. Toto ustanovení činí z Antarktidy největší demilitarizovaný prostor 

na Zemi. Odst. 2 však stanoví, že výše zmíněné nebrání využití vojenského personálu 

nebo zařízení pro vědecké výzkumy nebo jiné mírové účely. To je pochopitelné, jelikož 

v náročných polárních podmínkách by často nebylo možno bez pomoci armády 

realizovat vědecký program. Činnost armády potom spočívá především v logistické 

podpoře civilních výzkumných projektů.74 

Denuklearizace. Na zákaz pokusů se zbraněmi navazuje čl. V odst. 1, který 

výslovně zakazuje jakékoli jaderné výbuchy v Antarktidě, jakož i zneškodňování 

radioaktivního odpadového materiálu v této oblasti.75 

Spolupráce a svoboda vědeckého výzkumu. Tyto dvě spolu související zásady 

jsou zakotveny v čl. II a čl. III Smlouvy o Antarktidě. Mezinárodní spolupráce by měla 

spočívat ve výměně informací o plánech vědeckých prací, která má přispět maximální 

úspoře prostředků a efektivnosti práce, ve výměně vědeckého personálu mezi 

výpravami a ve výměně údajů a výsledků vědeckých pozorování. 76  Tyto údaje a 

výsledky mají být volně přístupné. Dále je dle čl. VII odst. 5 každá ze smluvních stran 

povinna informovat ostatní smluvní strany a v budoucnu je včas uvědomit: 

                                                 
72 MENCER, Gejza. Op. cit. 37, str. 95-105. 
73 ONDŘEJ, Jan. Op. cit. 30, str. 69. 
74 MALENOVSKÝ, Jiří. Op. cit. 55, str. 70. 
75 Čl. V odst. 1 Smlouvy o Antarktidě. 
76 Čl. III Smlouvy o Antarktidě. 



22 

 

a) o všech výpravách do Antarktidy nebo do oblasti Antarktidy, které podnikají její 

lodě nebo její občané, a o všech výpravách do Antarktidy, které jsou 

organizovány na jejím území, nebo jsou z jejího území vysílány; 

b) o všech stanicích v Antarktidě provozovaných jejími občany; 

c) o každém vojenském personálu či vybavení určeném k vyslání do Antarktidy s 

přihlédnutím k podmínkám stanoveným bodem 2 článku I této Smlouvy.77 

5.3. Jurisdikce nad osobami a stanicemi v Antarktidě 

S výše popsanou problematikou územní svrchovanosti a zákazu přivlastnění 

souvisí rovněž otázka výkonu jurisdikce jednotlivých států v Antarktidě. V souvislosti s 

mezinárodními prostory můžeme výkon jurisdikce vymezit jako „výkon pravomoci státu 

nad objekty a osobami v mezinárodních prostorech“.78 Jurisdikce může být založena 

územně (teritoriální jurisdikce), státní příslušností (osobní jurisdikce) nebo registrací v 

národním rejstříku (jurisdikce státu vlajky nebo státu registrace). 

Z důvodu zmrazení územních nároků států a zákazu vznášení nároků nových je 

v Antarktidě vyloučen výkon teritoriální jurisdikce, stejně jako je tomu v případě jiných 

mezinárodních prostorů. Smlouva o Antarktidě neobsahuje komplexní úpravu jurisdikce, 

přičemž výslovně je upravena pouze osobní jurisdikce k určitým osobám. Úpravou 

osobní jurisdikce se zabývá čl. VIII Smlouvy o Antarktidě, který vymezuje několik 

kategorií osob, které podléhají jurisdikci smluvního státu, jehož jsou občany. Jedná se o 

pozorovatele jmenované podle čl. VII, vědecký personál vyměňovaný mezi výpravami a 

stanicemi v Antarktidě a personál doprovázející takové osoby.79 V těchto případech 

mluvíme o výlučné osobní jurisdikci. Činnost těchto osob kdekoli v oblasti Antarktidy 

podléhá jurisdikci smluvního státu, jehož jsou tyto osoby občany. Toto pravidlo platí 

dokonce i tehdy, pokud se tyto osoby nachází ve stanici cizího státu.80 Dochází tak k 

prolomení obecného pravidla mezinárodního práva, dle kterého je jurisdikce v 

antarktických stanicích vykonávána státem, který stanici založil a který ji spravuje. V 

tomto druhém případě se jedná o jurisdikci státu vlajky, které podléhají osoby, jichž se 

netýká výše zmíněná výlučná osobní jurisdikce. Mezi tyto osoby se řadí např. vědec, 

který nepatří do kategorie vyměněného personálu a pracuje na stanici jiného smluvního 

                                                 
77 Čl. VII odst. 5 Smlouvy o Antarktidě. 
78 ONDŘEJ, Jan. Op. cit. 30, str. 42. 
79 Čl. VIII odst. 1 Smlouvy o Antarktidě. 
80 ONDŘEJ, Jan. Op. cit. 30, str. 62. 



23 

 

státu. Dalším příkladem mohou být turisté.81 Toto pravidlo o jurisdikci státu vlajky se 

použije i pro osoby, které nejsou občany některého ze smluvních států Smlouvy o 

Antarktidě a vyskytují se ve stanici v Antarktidě. 

Dle čl. X Smlouvy o Antarktidě má každá ze smluvních stran povinnost vyvíjet 

náležité úsilí, aby v Antarktidě nebyla prováděna žádná činnost odporující zásadám a 

cílům této Smlouvy. 82  Součástí této povinnosti je také povinnost zajistit, aby se 

příslušníci třetích států chovali podle těchto požadavků. Obdobně lze proto postupovat 

také v případě osob, které nepobývají v žádné stanici a nevztahují se na ně pravidla 

výlučné osobní jurisdikce, ale využívají například přístavy nebo jiná zařízení smluvního 

státu.83 

Jelikož se nejedná o komplexní úpravu, nelze vyloučit, že dojde ke sporům mezi 

smluvními státy ohledně výkonu jurisdikce. Tuto situaci upravuje čl. VIII odst. 2, který 

stanoví, že v případě jakéhokoli sporu v otázce jurisdikce v Antarktidě se musí 

zainteresované smluvní strany neprodleně konzultovat, aby dospěly ke vzájemně 

přijatelnému řešení.84 

5.4. Řešení sporů v rámci ATS 

Situace, kdy dojde ke sporu o výklad nebo provádění Smlouvy o Antarktidě 

mezi dvěma nebo více smluvními stranami, je obecně řešena v čl. XI Smlouvy, dle 

kterého se budou smluvní strany navzájem konzultovat, aby spor vyřešily. Příkladmo je 

uveden výčet prostředků, mezi které patří jednání, šetření, zprostředkování, řízení 

smírčí, rozhodčí, soudní nebo jiné pokojné prostředky, které si smluvní strany samy 

zvolí.85 Východiskem této úpravy je čl. 33 Charty Organizace spojených národů (angl. 

The Charter of the United Nations) z roku 1945, který ukládá státům povinnost 

mírového urovnávání sporů.86 Pokud se nepodaří těmito způsoby urovnat spor, odst. 2 čl. 

XI Smlouvy umožňuje jeho předložení Mezinárodnímu soudnímu dvoru (MSD). K 

takovému postupu je však nutný souhlas všech stran zúčastněných na sporu. Pokud však 

takové dohody o předložení sporu MSD není dosaženo, nezbavuje to zúčastněné strany 

                                                 
81 WATTS, Arthur. International Law and the Antarctic Treaty System. Cambridge: Grotius Publicatons 

Limited, 1992, str. 186-187. 
82 Čl. X Smlouvy o Antarktidě. 
83 WATTS, Arthur. Op. cit. 81, str. 186-187. 
84 Čl. VIII odst. 2 Smlouvy o Antarktidě. 
85 Čl. XI odst. 1 Smlouvy o Antarktidě. 
86  Čl. 33 odst. 1 Charty Organizace spojených národů. Zdroj: http://www.osn.cz/wp-

content/uploads/2015/03/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-soudniho-

dvora.pdf (navštíveno 27. 10. 2017). 

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
http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf
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povinnosti i nadále usilovat o vyřešení sporu nejrůznějšími pokojnými prostředky 

uvedenými v odst. 1.87 

Čl. XXV Úmluvy CCAMLR obsahuje téměř shodnou úpravu urovnávání sporů 

jako Smlouva o Antarktidě. Rozdílem je odst. 3 téhož článku, který předpokládá 

vytvoření rozhodčího soudu v případě, kdy se spor předkládá se souhlasem stran k 

rozhodčímu řízení.88 Toto rozhodčí řízení a ustanovení rozhodčího soudu jsou upravena 

v Příloze k Úmluvě CCAMLR. Rozhodčí soud je složen ze tří rozhodců, přičemž jméno 

prvního rozhodce sdělí strana zahajující řízení druhé straně, která následně sdělí jméno 

rozhodce druhého. Strany následně jmenují třetího rozhodce, který nesmí být státním 

příslušníkem ani jedné z obou stran a nesmí mít stejnou státní příslušnost jako některý z 

prvních dvou rozhodců. Takto jmenovaný třetí rozhodce bude předsedou soudu. Pokud 

nedojde ke jmenování druhého rozhodce nebo strany nedosáhnou dohody o třetím 

rozhodci, jmenuje tohoto rozhodce generální tajemník Stálého rozhodčího soudu v 

Haagu. Nález rozhodčího soudu je přijímán většinou rozhodců, přičemž žádný se nesmí 

zdržet hlasování. Nález rozhodčího soudu je konečný a závazný pro všechny strany 

sporu a bude neprodleně vykonán.89 

Ještě podrobněji se věnuje řešení sporů Protokol o ochraně životního prostředí 

ke Smlouvě o Antarktidě z roku 1991. Základ řešení sporů týkajících se výkladu a 

použití tohoto protokolu je upraven v čl. 18 obdobnou obecnou formulací, která byla 

zmíněna již výše. To znamená, že je na dohodě států, jaký prostředek si vyberou pro 

řešení vzniklého sporu.90 Pro případ, že se strany sporu nedohodnou do dvanácti měsíců 

na prostředku, je tu čl. 19 Protokolu, který stanoví, že každá strana si může při 

podepsání, ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení k tomuto protokolu, nebo 

kdykoli poté, zvolit jeden nebo oba z následujících prostředků pro řešení sporů 

týkajících se výkladu nebo používání Protokolu. Těmito prostředky jsou Mezinárodní 

soudní dvůr a Arbitrážní tribunál. Tato volba je učiněna písemným prohlášením. U 

strany, která neučinila toto prohlášení, se má za to, že si zvolila příslušnost Arbitrážního 

tribunálu. Pokud strany, které jsou ve sporu, přijaly stejný prostředek pro řešení sporů, 

může být spor předložen pouze tomuto řízení, nedohodnou-li se strany jinak. V případě, 

kdy strany sporu nepřijaly týž prostředek, nebo jestliže obě strany přijaly oba prostředky, 

                                                 
87 Čl. XI odst. 2 Smlouvy o Antarktidě. 
88 Čl. XXV Úmluvy o zachování antarktických mořských živých zdrojů (CCAMLR). Zdroj: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:21981A0905(01)&from=CS (navštíveno 27. 10. 

2017). 
89 Příloha k Úmluvě o zachování antarktických mořských živých zdrojů (CCAMLR). 
90 Čl. 18 Protokolu o ochraně životního prostředí Antarktidy ke Smlouvě o Antarktidě. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:21981A0905(01)&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:21981A0905(01)&from=CS


25 

 

může být spor předložen pouze Arbitrážnímu tribunálu, pokud se strany nedohodnou 

jinak.91 Řízení před Arbitrážním tribunálem a před Mezinárodním soudním dvorem se 

nevztahuje na všechny spory, ale dle čl. 19 a čl. 20 odst. 1 Protokolu pouze na spory 

týkající se výkladu nebo používání článků 7, 8 a 15, a pokud některá příloha nestanoví 

jinak, tak i na ustanovení kterékoliv přílohy, jakož i článku 13, pokud se vztahuje na 

tyto články.92 

Dle čl. 20 odst. 2 Protokolu není Arbitrážní tribunál příslušný rozhodovat o 

jakékoliv věci spadající do čl. IV Smlouvy o Antarktidě (viz kapitola 4.2. Zmrazení 

územních nároků). 93  Řízení před Arbitrážním tribunálem a ustavování arbitrů je 

upraveno v Dodatku k Protokolu o ochraně životního prostředí Antarktidy. 

5.5. Kontrola v rámci ATS 

Dle čl. VII odst. 5 Smlouvy má každá ze smluvních stran povinnost včas 

informovat ostatní smluvní strany o všech výpravách do oblasti Antarktidy, které 

podnikají její lodě nebo občané, o všech stanicích v Antarktidě, které jsou provozovány 

jejími občany a o každém vojenském personálu a vybavení určeném k vyslání do 

Antarktidy.94 Informace nejsou samy o sobě kontrolním prostředkem, ale slouží jako 

základ pro provádění inspekcí. 

Inspekce je základním způsobem ověření dodržování Smlouvy o Antarktidě. K 

provádění inspekcí jsou dle čl. VII odst. 1 Smlouvy oprávněni pozorovatelé, kteří jsou 

občany smluvních států prvních dvou kategorií. Pouze tyto státy jsou oprávněny 

jmenovat pozorovatele.95 Odst. 2 téhož článku stanoví, že takto jmenovaný pozorovatel 

má naprosto volný přístup do kterékoli či do všech oblastí Antarktidy, a to v kteroukoli 

dobu.96 Toto oprávnění se týká rovněž přístupu do všech stanic, zařízení, námořních lodí 

a letadel na základnách, kde se vykládá nebo nakládá náklad či personál v Antarktidě.97 

Čl. VII odst. 3 Smlouvy o Antarktidě umožňuje stejným smluvním stranám 

provádět pozorování ze vzduchu rovněž za účelem kontroly dodržování Smlouvy. Toto 

pozorování lze provádět opět v kterékoli době a nad kteroukoli oblastí Antarktidy.98 

                                                 
91 Čl. 19 Protokolu o ochraně životního prostředí Antarktidy ke Smlouvě o Antarktidě. 
92 Čl. 20 odst. 1 Protokolu o ochraně životního prostředí Antarktidy ke Smlouvě o Antarktidě. 
93 Čl. 20 odst. 2 Protokolu o ochraně životního prostředí Antarktidy ke Smlouvě o Antarktidě. 
94 Čl. VII odst. 5 Smlouvy o Antarktidě. 
95 Čl. VII odst. 1 Smlouvy o Antarktidě. 
96 Čl. VII odst. 2 Smlouvy o Antarktidě. 
97 Čl. VII odst. 3 Smlouvy o Antarktidě. 
98 Čl. VII odst. 4 Smlouvy o Antarktidě. 
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Tento systém kontroly je dále konkretizován v čl. 14 Protokolu o ochraně 

životního prostředí Antarktidy, který stanoví: 

Odst. 1: Aby se rozvinula ochrana životního prostředí Antarktidy a závislých a 

přidružených ekosystémů a aby se zajistilo dodržování tohoto protokolu, 

konzultativní strany Smlouvy o Antarktidě zařídí jednotlivě nebo společně 

inspekce pozorovateli, jež se provádějí v souladu s článkem VII Smlouvy o 

Antarktidě. 

Odst. 2: Pozorovateli jsou: 

a) pozorovatelé jmenovaní konzultativní stranou Smlouvy o Antarktidě, 

kteří jsou státními příslušníky této strany; a 

b) všichni pozorovatelé jmenovaní na konzultativních schůzkách ke 

Smlouvě o Antarktidě, aby prováděli inspekce podle postupů, jež stanoví 

konzultativní schůzka ke Smlouvě o Antarktidě. 

Odst. 3: Strany plně spolupracují s pozorovateli provádějícími inspekce a zajistí, 

že během inspekcí bude pozorovatelům umožněn přístup do všech částí stanic, 

zařízení, vybavení, lodí a letadel, které jsou přístupné inspekci podle článku VII, 

odstavce 3 Smlouvy o Antarktidě, jakož i ke všem záznamům, které jsou o nich 

vedeny, jež se vyžadují podle tohoto protokolu. 

Odst. 4: Zprávy o inspekcích se zasílají stranám, jejichž stanic, zařízení, 

vybavení, lodí nebo letadel se tyto zprávy týkají. Poté, co byla dána těmto 

stranám příležitost k připomínkám, budou zprávy a jakékoliv připomínky k nim 

rozeslány všem stranám a Výboru, posouzeny na příští konzultativní schůzce ke 

Smlouvě o Antarktidě a stanou se poté veřejně přístupnými.99 

5.6. Mezinárodní odpovědnost v rámci ATS 

Otázka mezinárodněprávní odpovědnosti je obecně v mezinárodním právu 

veřejném značně komplikovaná a složitá. Jedním z důvodů jsou různé významy pojmu 

„odpovědnost“. Rozlišujeme odpovědnost za protiprávní chování státu (angl. 

responsibility) a odpovědnost za škodu vyplývající z činnosti mezinárodním právem 

nezakázané (angl. liability). Někdy bývá rovněž zmiňována odpovědnost pozitivní 

                                                 
99 Čl. 14 Protokolu o ochraně životního prostředí Antarktidy ke Smlouvě o Antarktidě. 
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(aktivní, perspektivní), která ukládá státu něco vykonat nebo se něčeho zdržet (angl. též 

responsibility).100 

V případě odpovědnosti za protiprávní chování státu jsou jejími základními 

znaky za prvé porušení mezinárodněprávního závazku, který vyplývá z mezinárodní 

smlouvy nebo obyčejových pravidel (objektivní prvek) a za druhé přičitatelnost 

takového chování státu (subjektivní prvek). Státu se podle mezinárodního práva přičítá 

chování jeho orgánů, které spočívá v konání nebo opomenutí. Naopak státu se nepřičítá 

chování soukromých osob, jelikož soukromé osoby nevykonávají vůli státu. 

Odpovědnost v tomto případě představuje sekundární závazek, který vznikl v důsledku 

porušení závazku primárního. Z tohoto důvodu hovoříme o akcesorické povaze 

odpovědnosti. 

Pro odpovědnost za škodu vyplývající z činností nezakázaných není vůbec potřeba, aby 

se stát choval protiprávně. Naopak jde o odpovědnost za škodu, aniž by této škodě 

předcházelo jakékoli protiprávní chování. Tato objektivní odpovědnost by měla sloužit 

jako motivace k maximálním preventivním opatřením při provádění nebezpečných 

činností.101 

Výše zmíněná pravidla o mezinárodní odpovědnosti jsou založena na 

obyčejových normách. Ve druhé polovině 20. století se objevila snaha o kodifikaci 

těchto pravidel, ale teprve v roce 2001 přijala Komise pro mezinárodní právo Návrh 

článků o odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní chování (angl. Draft articles on 

Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts) a předložila jej Valnému 

shromáždění OSN, avšak tento Návrh zatím nezískal formu mezinárodní smlouvy.102 

Tato obecná obyčejová pravidla mezinárodní odpovědnosti se přirozeně vztahují 

rovněž na všechny mezinárodní prostory, včetně Antarktidy. Speciální úpravu 

mezinárodní odpovědnosti obsahují jednotlivé mezinárodní smlouvy, které upravují 

režimy konkrétních mezinárodních prostorů. V případě Antarktidy tuto úpravu obsahuje 

pouze Úmluva o úpravě činností týkajících se nerostných zdrojů Antarktidy (CRAMRA) 

                                                 
100  ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní odpovědnost za škodlivé následky činností nezakázaných 

mezinárodním právem. In ČEPELKA, Čestmír; Dalibor JÍLEK; Pavel ŠTURMA. Mezinárodní 

odpovědnost. Brno: Masarykova univerzita, 2003, str. 116. 
101 MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní právo veřejné: obecná část a poměr k jiným právním systémům. 6. 

upr. a dopl. vyd. Brno: Doplněk, 2014, str. 294-317. 
102 ONDŘEJ, Jan. Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní. 5. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2014, str. 204-205. 
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z roku 1988, která však nikdy nevstoupila v platnost, a Protokol o ochraně životního 

prostředí ke Smlouvě o Antarktidě z roku 1991.103 

Rámcová úprava odpovědnosti za škody na životním prostředí Antarktidy je 

obsažena v čl. 16 Madridského protokolu, kterým se, v souladu s cíli tohoto protokolu 

pro všestrannou ochranu životního prostředí Antarktidy a závislých a přidružených 

ekosystémů, strany zavazují vypracovat pravidla a řízení týkající se odpovědnosti za 

škody způsobené činnostmi rozvíjenými v oblasti Smlouvy o Antarktidě, jichž se týká 

tento protokol. Tato pravidla a řízení budou zahrnuta do jedné nebo více příloh.104 Stalo 

se tak Přílohou VI k Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě o 

odpovědnosti za ekologické havárie v Antarktidě, která byla přijata v roce 2005 ve 

Stockholmu na zasedání XXVIII. Konzultativní schůzky Smlouvy o Antarktidě. Úprava 

v této příloze vychází z čl. 8 Úmluvy CRAMRA. 

Příloha VI Madridského protokolu se vztahuje na ekologické havárie, které jsou 

definovány v čl. 2 písm. b) Přílohy VI jako náhodné události, které nastaly po vstupu 

této přílohy v platnost a vedou nebo bezprostředně hrozí, že povedou k významnému a 

škodlivému účinku na životní prostředí Antarktidy.105 

O. Vícha konstatuje, že „Příloha je založena na objektivní odpovědnosti 

provozovatelů činností v Antarktidě (tj. vládních či nevládních fyzických nebo 

právnických osob, které v oblasti Antarktidy organizují určité činnosti), která je v 

určitých případech doplněná odpovědností státu. V případě objektivní odpovědnosti 

provozovatelů se jedná o odpovědnost za riziko, nezávislou na zavinění a pojící se 

pouhým důkazem kauzálního vztahu.“106 Této odpovědnosti se může provozovatel dle čl. 

8 odst. 1 Přílohy VI zprostit, pokud prokáže některý z liberačních důvodů, mezi které 

patří ochrana lidského života nebo bezpečnosti, nepředvídatelná přírodní katastrofa, 

teroristický čin nebo čin agrese proti činnosti provozovatele. 107  Výše zmíněná 

odpovědnost státu je stručně upravena v čl. 10 Přílohy VI, který zbavuje stát 

odpovědnosti za jednání nevládních provozovatelů, pokud tento stát učinil veškerá 

                                                 
103 ONDŘEJ, Jan. Op. cit. 30, str. 224. 
104 Čl. 16 Protokolu o ochraně životního prostředí Antarktidy ke Smlouvě o Antarktidě. 
105 Čl. 2 písm. b) Přílohy VI k Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. Zdroj: 

http://www.ats.aq/documents/cep/handbook/Annex_VI_e.pdf (navštíveno 30. 10. 2017). 
106 VÍCHA, Ondřej. Nová příloha k Madridskému Protokolu o odpovědnosti za ekologické havárie v 

Antarktidě. In České právo životního prostředí, č. 2/2005, str. 59. 
107 Čl. 8 odst. 1 Přílohy VI k Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 

http://www.ats.aq/documents/cep/handbook/Annex_VI_e.pdf
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opatření, včetně přijetí právních předpisů, správních aktů a donucovacích opatření, aby 

zajistil dodržování této přílohy.108 

Čl. 9 Přílohy VI stanoví maximální limity výše náhrady škody. Limity se liší 

podle toho, jestli má ekologická havárie nějakou souvislost s provozem lodí, či nikoli, a 

dále podle tonáže předmětné lodi. Tyto limity se neuplatní v případech, kdy 

provozovatel způsobí havárii úmyslně nebo s vědomím, že taková havárie 

pravděpodobně nastane.109 

5.7. Konzultativní schůzky 

Smlouva o Antarktidě neustavila žádnou stálou mezinárodní organizaci, která by 

měla univerzální působnost ve věcech Antarktidy. Čl. IX odst. 1 Smlouvy předpokládá 

pravidelné schůzky zástupců smluvních stran v zájmu výměny informací a vzájemných 

konzultací a dále v zájmu rozpracování, prozkoumání a doporučení opatření svým 

vládám, která by přispěla k uskutečnění zásad a cílů Smlouvy, včetně opatření o využití 

Antarktidy pouze pro mírové účely, podpoře vědeckého bádání v Antarktidě, podpoře 

mezinárodní vědecké spolupráce v Antarktidě, podpoře k uskutečnění práv inspekce, 

otázkách týkajících se výkonu jurisdikce v Antarktidě a o ochraně a uchování živých 

zdrojů v Antarktidě.110 

Těmto schůzkám byl dán název na první takovéto schůzce konané v roce 1961. 

V Procesních pravidlech byl poprvé použit název Poradní shromáždění smluvních stran 

Smlouvy o Antarktidě nebo také Konzultativní schůzka (angl. Antarctic Treaty 

Consultative Meeting / ATCM). 

Jednotlivá Poradní shromáždění ke Smlouvě o Antarktidě jsou dle P. Sladkého 

„sborovým, partikulárním a dočasným mezivládním mezinárodním orgánem, který 

zasedá ve formě mezinárodní konference“.111 Do podpisu Madridského protokolu v roce 

1991 se Konzultativní schůzky scházely každé dva roky, od této chvíle se schází každý 

rok. Oficiálními jednacími jazyky jsou angličtina, francouzština, španělština a ruština.112 

Účastníky Konzultativních schůzek můžeme rozdělit do čtyř skupin: 

                                                 
108 Čl. 10 Přílohy VI k Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 
109 Čl. 9 Přílohy VI k Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 
110 Čl. IX odst. 1 Smlouvy o Antarktidě 
111 SLADKÝ, Pavel. Op. cit. 65, str. 1320. 
112 VÍCHA, Ondřej. Op. cit. 27, str. 41. 
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1. Státy s konzultativním statusem. Jejich zástupci mají právo účastnit se 

plenárních zasedání, volně se hlásit do diskuze, vyjadřovat stanoviska a 

především hlasovat a tím se podílet na rozhodování. 

2. Státy bez konzultativního statusu. Jejich zástupci mají rovněž právo účastnit se 

plenárních zasedání a dále mohou být předsedou shromáždění vyzváni k projevu. 

Nejzásadnější však je, že nemají hlasovací právo, a tudíž se nepodílí na 

rozhodovacím procesu. 

3. Pozorovatelé z mezinárodních institucí. Jedná se o zástupce Komise pro 

zachování antarktických mořských živých zdrojů (angl. Commission for the 

Conservation of Antarctic Marine Living Resources / CCAMLR), Vědeckého 

výboru pro antarktický výzkum (angl. Scientific Commitee on Antarctic 

Research / SCAR) a Rady představitelů národních antarktických programů (angl. 

Council of Managers of National Antarctic Program / COMNAP). Zástupci 

těchto tří mezinárodních institucí se mohou účastnit plenárních zasedání, mohou 

být předsedou vyzváni k přednesení svého stanoviska, ale rovněž jim nepřísluší 

hlasovací právo. 

4. Experti z mezinárodních organizací. Ti mají obdobné postavení jako státy bez 

konzultativního statusu a pozorovatelé z mezinárodních institucí. 

Konzultativních schůzek se zúčastňují experti z nejrůznějších mezinárodních 

organizací, ať už vládních či nevládních. Například jsou to Koalice pro 

Antarktidu a jižní oceán (angl. Antarctic and Southern Ocean Coalition / ASOC), 

Mezinárodní sdružení antarktických touroperátorů (angl. The International 

Association of Antarctica Tour Operators / IAATO), Mezinárodní hydrografická 

organizace (angl. International Hydrographic Organization / IHO), Mezinárodní 

námořní organizace (angl. International Maritime Organisation / IMO), 

Mezivládní oceánografická komise (angl. Intergovernmental Oceanographic 

Commission / IOC), Světová organizace cestovního ruchu (angl. World Tourism 

Organization / UNWTO), Světová meteorologická komise (angl. World 

Meteorological Organization  / WMO) apod.113 

V rámci těchto Konzultativních schůzek mohou státy s konzultativním statusem 

přijímat právní akty, které od roku 1995 dělíme na opatření (angl. measures), rozhodnutí 

                                                 
113 SLADKÝ, Pavel. Op. cit. 65, str. 1321-1322. 
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(angl. decisions) a rezoluce (angl. resolutions).114 Do roku 1995 se používal souhrnný 

název doporučení (recommendations). 

Kromě pravidelně konaných Konzultativních schůzek může být v případě potřeby 

svolána Zvláštní konzultativní schůzka Smlouvy o Antarktidě (angl. Special Antarctic 

Treaty Consultative Meeting / SATCM), která je omezena zvláštním účelem. Příkladem 

mohou být zasedání druhé Zvláštní konzultativní schůzky v letech 1978-1980, jejímž 

účelem byla příprava textu Úmluvy o ochraně antarktických mořských zdrojů 

(CCAMLR).115 

5.8. Sekretariát Smlouvy o Antarktidě 

Až do roku 2003 nefungoval žádný stálý orgán, který by zajišťoval organizaci a 

činnost Konzultativních schůzek. Před konáním každé Konzultativní schůzky byl 

pořadatelským státem ustanoven ad hoc sekretariát, který byl následně po skončení 

Konzultativní schůzky rozpuštěn. O zřízení stálého sekretariátu se hovořilo již od 80. let, 

ale státy nebyly schopny se dohodnout, kde bude sídlit. Státy se dohodly až na zasedání 

XXIV. Konzultativní schůzky v Petrohradu roku 2001, kde bylo rozhodnutím č. 1 

stanoveno, že sídlo stálého Sekretariátu Smlouvy o Antarktidě bude v argentinském 

Buenos Aires.116 Sekretariát Smlouvy o Antarktidě byl potom zřízen opatřením č. 1, 

které bylo přijato v roce 2003 XXVI. Konzultativní schůzkou v Madridu. Toto opatření 

v pěti článcích upravuje postavení Sekretariátu, jeho pravomoci, funkci výkonného 

tajemníka, který stojí v čele Sekretariátu, a dále rozpočet a výsady a imunity. Sekretariát 

je podřízen Konzultativním schůzkám, jimž má především usnadňovat práci. V praxi se 

jedná o zajištění šíření informací o připravovaném zasedání Konzultativních schůzek 

(např. kdy a kde se zasedání koná, možnosti ubytování, nejbližší letiště, apod.) a dále 

přípravy, rozmnožování a distribuce veškeré agendy, překlady dokumentů a zajištění 

tlumočníků.117 

  

                                                 
114  ATCM XIX: Decisions 1 (1995) – Measures, Decisions and Resolutions. Zdroj: 

http://www.ats.aq/documents/keydocs/vol_2/vol2_3_Rules_of_Procedure_and_Admin_Decision1_e.pdf 

(navštíveno 31. 10. 2017). 
115  SATCM II-1. Zdroj: https://www.ats.aq/documents/SATCM2_1/fr/SATCM2_1_fr001_e.pdf 

(navštíveno: 31. 10. 2017). 
116  ATCM XXIV: Decision 1 (2001) – Establishment of Secretariat in Buenos Aires. Zdroj: 

https://www.ats.aq/devAS/ats_meetings_meeting_measure.aspx?lang=e (navštíveno 31. 10. 2017). 
117  ATCM XXVI: Measure 1 (2003) – Secretariat of the Antarctic Treaty. Zdroj: 

https://www.ats.aq/documents/keydocs/vol_1/vol1_18_Secretariat_Measure_1_2003_e.pdf (navštíveno 

31. 10. 2017). 

http://www.ats.aq/documents/keydocs/vol_2/vol2_3_Rules_of_Procedure_and_Admin_Decision1_e.pdf
https://www.ats.aq/documents/SATCM2_1/fr/SATCM2_1_fr001_e.pdf
https://www.ats.aq/devAS/ats_meetings_meeting_measure.aspx?lang=e
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6. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ANTARKTIDY 

 Obecně pro pojem „životní prostředí“ existuje celá řada definic, které se však v 

zásadě příliš neliší. Např. český zákon o životním prostředí ho v § 2 definuje jako vše, 

co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem 

jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, 

organismy, ekosystémy a energie.118 Ve stejném zákoně se lze setkat i s vymezením 

ochrany životního prostředí, kterou se dle § 9 rozumí činnosti, jimiž se předchází 

znečišťování nebo poškozování životního prostředí, nebo se toto znečišťování nebo 

poškozování omezuje a odstraňuje. Zahrnuje ochranu jeho jednotlivých složek, druhů 

organismů nebo konkrétních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu 

životního prostředí jako celku.119 

 Smlouva o Antarktidě neobsahuje komplexní úpravu ochrany životního prostředí, 

dokonce v ní nenalezneme žádné ustanovení, které by výslovně upravovalo životní 

prostředí a jeho ochranu. Důvodem je, že v době, kdy došlo k přijetí Smlouvy o 

Antarktidě, nebyla otázka ochrany životního prostředí na mezinárodní úrovni příliš 

aktuální.120 

 Několik ustanovení Smlouvy se přeci jen může částečně týkat i ochrany 

antarktického životního prostředí. Konkrétně se jedná o závazek využívání Antarktidy 

pouze pro mírové účely a zákaz pokusů se zbraněmi v čl. I odst. 1, dále zákaz jaderných 

výbuchů a zneškodňování radioaktivního odpadového materiálu v čl. V odst. 1 a 

nakonec čl. IX odst. 1 písm. f) zmiňuje ochranu a uchování živých zdrojů jako jedno z 

témat, kterým by se měly smluvní státy v budoucnu zabývat v rámci Konzultativních 

schůzek. I když je ve Smlouvě zmínka pouze o ochraně živých zdrojů Antarktidy, dle S. 

K. N. Blaye je třeba toto ustanovení vykládat extenzivně a to tak, že existuje jistá 

spojitost mezi živými zdroji a přirozeným prostředím, ve kterém tyto živé zdroje žijí. 

Tato interpretace má za následek, že součástí ochrany a uchování živých zdrojů je 

rovněž ochrana jejich přirozeného prostředí, tedy životního prostředí Antarktidy. Toto 

                                                 
118 § 2 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.  
119 § 9 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 
120 ONDŘEJ, Jan. Ochrana životního prostředí Antarktidy. In DAMOHORSKÝ, Milan; ŠTURMA, Pavel; 

ONDŘEJ, Jan; ZÁSTĚROVÁ, Jana; SMOLEK, Martin; SOBOTKA, Michal; STEJSKAL, Vojtěch; 

ŽÁKOVSKÁ, Karolina. Mezinárodní právo životního prostředí – II. část (zvláštní). Beroun: IFEC, 

2008, str. 186. 
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ustanovení Smlouvy o Antarktidě lze tedy považovat za základ pro rozvoj ochrany 

životního prostředí Antarktidy.121 

 Z hlediska ochrany životního prostředí jsou mnohem relevantnější a obsáhlejší 

ostatní součásti Antarktického smluvního systému. Za prvé jde o skupinu přidružených 

mezinárodních instrumentů, která je momentálně tvořena Úmluvou o zachování 

antarktických tuleňů (CCAS) z roku 1972, Úmluvou o zachování antarktických 

mořských živých zdrojů (CCAMLR) z roku 1980 a Protokolem o ochraně životního 

prostředí Antarktidy ke Smlouvě o Antarktidě (Madridský protokol) z roku 1991 a za 

druhé o skupinu opatření učiněných podle Smlouvy o Antarktidě, která jsou přijímaná 

na Konzultativních schůzkách, především Dohodnutá opatření pro zachování 

antarktické fauny a flóry (angl. Agreed Measures for the Conservation of Antarctic 

Fauna and Flora) z roku 1964.122 

 Problematiky ochrany životního prostředí Antarktidy se rovněž dotýkají i 

mezinárodní smlouvy, které nejsou součástí ATS. Jsou to hlavně smlouvy upravující 

ochranu mořského prostředí, např. Úmluva OSN o mořském právu (UNCLOS) z roku 

1982, dále Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství (angl. International Convention 

for the Regulation of Whaling / ICRW) z roku 1946 nebo Basilejská úmluva o kontrole 

pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (The Basel 

Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their 

Disposal) z roku 1989. Tyto mezinárodní smlouvy a úmluvy neupravují ochranu 

životního prostředí výhradně v Antarktidě, ale jsou na antarktickou oblast 

aplikovatelné.123 

6.1. Ochrana živých zdrojů Antarktidy 

6.1.1. Dohodnutá opatření pro zachování antarktické fauny a 

flóry 

 

 Dohodnutá opatření pro zachování antarktické fauny a flóry byla přílohou 

doporučení č. 8 přijatého na třetí Konzultativní schůzce Smlouvy o Antarktidě, která se 

                                                 
121 BLAY, Samuel Kwaw Nyameke. New Trends in the Protection of the Antarctic Environment: The 1991 

Madrid Protocol. In American Journal of International Law, vol. 86, No. 2, 1992, str. 379. 
122 ONDŘEJ, Jan. Op. cit. 120, str. 187. 
123 WATTS, Arthur. Op. cit. 81, str. 254. 
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konala roku 1964 v Bruselu. Opatření stanovila základní pravidla pro lidskou činnost, 

která má vliv na životní prostředí v Antarktidě. 

 Oblast, na kterou se Dohodnutá opatření vztahovala, byla vymezena v čl. I odst. 

1 stejně jako ve Smlouvě o Antarktidě. Vztahovala se tedy na oblast jižně od 60. 

rovnoběžky jižní šířky, včetně plovoucích ledovců.124 Dle odst. 2 téhož článku se však 

nevztahovala na volné moře uvnitř této oblasti, tudíž neměla vliv na lov a rybolov v 

přilehlých mořích.125 Na stejné Konzultativní schůzce však bylo přijato doporučení č. 11 

týkající se dobrovolné regulace lovu tuleňů a odchytu zvěře na plovoucích ledovcích v 

oblasti vymezené Smlouvou o Antarktidě. 

 Článkem VI Dohodnutých opatření se každá zúčastněná vláda zavázala k 

zakázání zabíjení, poranění, chytání nebo jiného obtěžování původních savců nebo 

ptáků ve vymezené oblasti, pokud takovéto jednání není v souladu s povolením. Takové 

povolení je uděleno pro případ zajištění nezbytné potravy pro lidi a psy, dále pro 

vědecké účely a pro zajištění exemplářů do muzeí, zoologických zahrad nebo jiných 

vzdělávacích a kulturních institucí. I v těchto případech však lov a odchyt nesmí ohrozit 

rozmanitost druhů a rovnováhu přírodního ekosystému. Zvláštní ochrany zúčastněných 

států požívají savci a ptáci vyjmenovaní v příloze A Dohodnutých opatření, kteří jsou 

označeni jako zvlášť chráněné druhy.126 Konkrétně jsou to lachtani a tuleň Rossův.127 

 V čl. VII odst. 1 se zúčastněné státy dále zavázaly k přijmutí opatření, která 

minimalizují škodlivé zásahy do přirozených životních podmínek původních savců a 

ptáků s výjimkou povolených jednání uvedených v čl. VI. Takovým škodlivým zásahem 

je dle odst. 2 volné pobíhání psů, létání vrtulníků a letadel a provoz motorových vozidel 

zbytečně blízko kolonií ptáků a tuleňů, dále používání výbušnin a střelných zbraní v 

blízkosti těchto kolonií a jiné rušení ptáků a tuleňů pěšími osobami v období 

rozmnožování. Z těchto zákazů však existují výjimky z důvodu založení, zásobování a 

provozu antarktických stanic. Odst. 3 téhož článku dále ukládá zúčastněným státům, 

aby učinily přiměřená opatření ke zmírnění znečištění vod u pobřeží a ledovcových 

šelfů.128 

 Dle čl. VIII je poskytnuta zvláštní ochrana oblastem s mimořádným vědeckým 

zájmem. Celkem 24 zvláště chráněných oblastí bylo uvedeno v příloze B Dohodnutých 

                                                 
124  Čl. I odst. 1 Dohodnutých opatření pro zachování antarktické fauny a flóry. Zdroj: 

https://www.ats.aq/documents/recatt/att080_e.pdf (navštíveno 5. 11. 2017). 
125 Čl. I odst. 2 Dohodnutých opatření pro zachování antarktické fauny a flóry. 
126 Čl. VI Dohodnutých opatření pro zachování antarktické fauny a flóry. 
127 Příloha A Dohodnutých opatření pro zachování antarktické fauny a flóry. 
128 Čl. VII Dohodnutých opatření pro zachování antarktické fauny a flóry. 

https://www.ats.aq/documents/recatt/att080_e.pdf
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opatření. Cílem bylo zachování unikátního ekosystému a proto zde byl navíc s určitými 

výjimkami zakázán sběr původních rostlin, používání vozidel a vstup osob.129 

 Čl. IX Dohodnutých opatření dále zakazoval zavlečení nepůvodních druhů zvířat 

a rostlin do oblasti vymezené Smlouvou o Antarktidě. Povolen byl dovoz zvířat a rostlin 

uvedených v příloze C. Jednalo se o tažné psy a domácí a laboratorní zvířata a 

rostliny.130 

 Čl. V stanovil, že tato Dohodnutá opatření pro zachování antarktické fauny a 

flóry se neaplikují v případech krajní nouze, kdy je ohrožen lidský život nebo 

bezpečnost lodí nebo letadel.131 

 Dohodnutá opatření pro zachování antarktické fauny a flóry z roku 1964 byla 

platná až do roku 1991. V tomto roce je fakticky nahradil Protokol o ochraně životního 

prostředí ke Smlouvě o Antarktidě, který obsahuje komplexní úpravu ochrany 

antarktického životního prostředí včetně ochrany fauny a flóry.132 

6.1.2. Úmluva o zachování antarktických tuleňů  

 Jak již bylo zmíněno výše, intenzivní lov tuleňů má ve vodách Jižního oceánu 

počátky již v 19. století, kdy byly některé druhy prakticky vyhubeny. První částečnou 

ochranu představovala až Dohodnutá opatření pro zachování antarktické fauny a flóry z 

roku 1964, která však chránila tuleně hlavně „v kontinentální Antarktidě nebo na 

antarktických ostrovech nebo přinejmenším v blízkosti břehu a která se výslovně 

nedotýkala nebo neměla vliv na práva a výkon práv jiných států podle mezinárodního 

práva, pokud jde o volné moře na jih od 60. stupně jižní šířky“.133 Z výše uvedeného 

vyplývá, že lov těchto ploutvonožců na volném moři nebyl v podstatě nijak regulován, a 

proto se smluvní státy snažily najít způsob, jak lov v tomto prostoru upravit. Výsledkem 

těchto snah bylo přijetí Úmluvy o zachování antarktických tuleňů (angl. Convention for 

the Conservation of Antarctic Seals / CCAS) na konferenci v Londýně v roce 1972. 

 V literatuře se lze setkat i s českým překladem názvu úmluvy jako Úmluva o 

zachování antarktických ploutvonožců, který je dle mého názoru přesnější. Různé 

překlady názvu úmluvy mají původ v rozdílném překladu anglického slova „seals“. 

Úmluva se nevztahuje pouze na ochranu tuleňů (angl. seals), ale také na ochranu 

                                                 
129 Čl. VIII Dohodnutých opatření pro zachování antarktické fauny a flóry. 
130 Čl. IX Dohodnutých opatření pro zachování antarktické fauny a flóry. 
131 Čl. V Dohodnutých opatření pro zachování antarktické fauny a flóry. 
132 VÍCHA, Ondřej. Op. cit. 27, str. 78. 
133 ONDŘEJ, Jan. Op. cit. 35, str. 163. 
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lachtanů (angl. fur seals). Slovo „seals“ v názvu úmluvy potom představuje souhrnné 

označení tuleňů a lachtanů, kterému v českém jazyce odpovídá souhrnné označení 

„ploutvonožci“. 134  I přesto je překlad Úmluva o zachování antarktických tuleňů 

rozšířenější a z tohoto důvodu ho budu ve své práci nadále užívat. 

 Úmluva CCAS v čl. 1 odst. 1 stanoví, že se vztahuje na moře jižně od 60. stupně 

jižní šířky.135 Ochrana ploutvonožců na pevnině byla nadále zajištěna prostřednictvím 

Dohodnutých opatření pro zachování antarktické fauny a flóry. Odst. 2 téhož článku 

vyjmenovává šest konkrétních druhů ploutvonožců, na které se Úmluva CCAS vztahuje. 

Jsou to rypouš sloní (angl. Elephant Seal), tuleň leopardí (angl. Leopard Seal), tuleň 

Weddellův (angl. Weddell Seal), tuleň krabožravý (angl. Crabeater Seal), tuleň Rossův 

(angl. Ross Seal) a lachtan antarktický (angl. Fur Seal). 136  V následujícím článku 

Úmluvy CCAS se smluvní strany zavázaly k přijetí veškerých opatření, která zajistí, že 

tito ploutvonožci nebudou zabíjeni nebo odchytáváni jejich státními příslušníky a 

loděmi plujícími pod jejich vlajkou.137 

 Podmínky dovoleného lovu jsou vymezeny v Příloze k Úmluvě CCAS. Za rok je 

dovoleno zabít nebo odchytit 175.000 tuleňů krabožravých, 12.000 tuleňů leopardích a 

5.000 tuleňů Weddellových. Naopak je výslovně zakázáno lovit rypouše sloního, tuleně 

Rossova a lachtana antarktického. Lovná sezóna je stanovena od 1. září do konce února, 

od března do října je lov zcela zakázán. V Příloze jsou dále vymezeny rezervace, ve 

kterých je lov zakázán, a oblasti určené pro lov, včetně povolených způsobů lovu. 

Smluvní strany dále mají dle Přílohy povinnost vyměňovat si informace. Konkrétně se 

jedná o každoroční poskytnutí údajů o počtu zabitých a odchycených ploutvonožců 

jejich státními příslušníky a loděmi plujícími pod jejich vlajkou.138 

 Výjimky z výše zmíněného jsou obdobné jako v případě Dohodnutých opatření z 

roku 1964. Dle čl. 4 Úmluvy CCAS je umožněn odchyt nebo zabití ploutvonožců v 

případě, že je to nezbytné pro zajištění nutné potravy pro lidi a psy, pro vědecké účely a 

pro zajištění exemplářů do muzeí a jiných vzdělávacích a kulturních institucí.139 

 V Úmluvě CCAS není upraveno organizační zajištění, systém kontrol nebo 

řešení případných sporů. Fakticky je kontrola dodržování Úmluvy vykonávána 

                                                 
134 JELÍNEK, Jan.; ZICHÁČEK Vladimír. Biologie pro gymnázia. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 

2004, str. 195. 
135   Čl. 1 odst. 1 Úmluvy o zachování antarktických tuleňů (CCAS). Zdroj: 

https://www.ats.aq/documents/recatt/Att076_e.pdf (navštíveno 7. 11. 2017). 
136  Čl. 1 odst. 2 Úmluvy o zachování antarktických tuleňů (CCAS). 
137 Čl. 2 Úmluvy o zachování antarktických tuleňů (CCAS). 
138 Příloha k Úmluvě o zachování antarktických tuleňů (CCAS). 
139 Čl. 4 Úmluvy o zachování antarktických tuleňů (CCAS). 

https://www.ats.aq/documents/recatt/Att076_e.pdf
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Skupinou odborníků na antarktické ploutvonožce Vědeckého výboru pro antarktický 

výzkum (angl. SCAR Group of Specialists on Antarctic Seals).140 

6.1.3. Úmluva o zachování mořských živých zdrojů Antarktidy  

 Zvýšený zájem o živé mořské zdroje ve vodách Antarktidy vedl státy k přijetí 

dalšího mezinárodního instrumentu, který měl zachování živých mořských zdrojů v 

Antarktidě zajistit. Důvodem byl výzkum v 70. letech, který prokázal, že nadměrný a 

neregulovaný lov ryb a korýšů může mít v budoucnu nepříznivý vliv na antarktické 

ptáky, ploutvonožce a velryby, jelikož právě oni jsou na těchto mořských zdrojích 

závislí. Stalo se tak v roce 1980, kdy byla na diplomatické konferenci v australské 

Canbeře přijata Úmluva o zachování antarktických mořských živých zdrojů (angl. 

Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources / CCAMLR).141 

 Působnost úmluvy CCAMLR je v porovnání s jinými součástmi Antarktického 

smluvního systému širší. Dle čl. I odst. 1 se úprava vztahuje na živé mořské zdroje v 

Antarktidě v oblasti jižně od 60. stupně jižní šířky a dále na živé mořské zdroje v 

Antarktidě v oblasti mezi touto zeměpisnou šířkou a antarktickou konvergencí. 142 

Severní hranici tedy tvoří antarktická konvergence a ne pouze 60 stupňů jižní šířky, jak 

je tomu tradičně u jiných mezinárodních instrumentů, které se týkají Antarktidy. 

Antarktická konvergence je zóna, kde se studená antarktická voda proudící na sever 

zanořuje pod teplejší vodu z rovníkových šířek. Příčinou je fakt, že chladnější voda je 

těžší, a proto klesá pod vodu teplejší. V tomto pásu následně dochází ke skokové změně 

teploty, čímž vzniká přírodní bariéra pro pohyb živočišných druhů, a proto na obou 

stranách nalezneme naprosto odlišné skupiny mořských živočichů.143 Poloha antarktické 

konvergence se během roku nepatrně mění, ale v Úmluvě CCAMLR je vymezena v čl. I 

odst. 4 jako linie, která spojuje uvedené souřadnice144. Dle odst. 3 téhož článku se 

živými mořskými zdroji rozumí ryby, měkkýši, korýši a všechny ostatní druhy živých 

                                                 
140  VÍCHA, Ondřej. Op. cit. 27, str. 80. 
141 VÍCHA, Ondřej. Op. cit. 27, str. 81. 
142 Čl. I odst. 1 Úmluvy o zachování antarktických mořských živých zdrojů (CCAMLR). 
143 KOHOUTKOVÁ, Lucie. Geografické členění světového oceánu. In Geografické rozhledy č. 4, 2009-

2010 [online]. Dostupné z: http://geography.cz/geograficke-rozhledy/wp-content/uploads/2010/04/8-

9.pdf (navštíveno 7. 11. 2017). 
144 Za antarktickou konvergenci se považuje linie spojující tyto body na rovnoběžkách a polednících: 50° 

jižní šířky, 0° zeměpisné délky; 50° jižní šířky, 30° východní délky; 45° jižní šířky, 30° východní délky; 

45° jižní šířky, 80° východní délky; 55° jižní šířky, 80° východní délky; 55° jižní šířky, 150° východní 

délky; 60° jižní šířky, 150° východní délky; 60° jižní šířky, 50° západní délky; 50° jižní šířky, 50° 

západní délky; 50° jižní šířky, 0° zeměpisné délky. 
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organismů, včetně ptáků, kteří se vyskytují jižně od antarktické konvergence. 145  O. 

Vícha shrnuje, že „Úmluva se tedy nepoužije na rozdíl od předchozích úmluv na danou 

oblast jako takovou, nýbrž pouze na mořský život v oblasti. Není tudíž jasné, zda-li 

Úmluva zahrnuje také plovoucí ledovce v oblasti. Pole působnosti úmluvy by však mělo 

být vykládáno dostatečně široce při zohlednění principu ekosystému, aby zahrnulo i tyto 

ledové útesy tam, kde mají nějaký vztah k mořským zdrojům.“146 

 Dle. čl. II Úmluvy CCAMLR je jejím cílem zachování živých mořských zdrojů 

v Antarktidě, přičemž v následujícím odstavci je upřesněno, že v termínu „zachování“ je 

zahrnuto rovněž racionální využívání. Toto racionální využívání má být prováděno v 

souladu se třemi základními zásadami, kterými jsou za prvé zabránění snížení 

početnosti lovených populací pod úroveň zajišťující jejich stálé doplňování mladšími 

jedinci, tedy aby lovené druhy byly co do početnosti stabilní, za druhé udržování 

ekologických vztahů mezi lovenými, závislými a příbuznými populacemi živých 

mořských zdrojů v Antarktidě a obnovování vyčerpané populace na úroveň zajišťující 

jejich stálé doplňování mladšími jedinci a za třetí zabránění změnám mořského 

ekosystému, které nejsou potenciálně vratné během dvou nebo tří desetiletí.147 

 Úmluva CCAMLR v čl. IV odst. 2 uvádí, že žádné ustanovení této úmluvy ani 

žádné jednání nebo činnost nelze považovat za podklad pro vyhlašování, podporu nebo 

popření nároku na územní svrchovanost v oblasti na jih od 60. rovnoběžky jižní šířky, 

ani nezakládá právo na svrchovanost v této oblasti. Úmluvou CCAMLR není nijak 

dotčen čl. IV odst. 2 Smlouvy o Antarktidě, podle něhož po dobu platnosti Smlouvy o 

Antarktidě nesmí být vznášen žádný nový nárok ani rozšířen stávající nárok na územní 

svrchovanost v Antarktidě.148 

 Není zcela jasné, jestli se úprava v Úmluvě CCAMLR vztahuje rovněž na 

velryby a ploutvonožce. V čl. VI je však výslovně uvedeno, že žádné ustanovení této 

úmluvy se nedotýká práv a povinností smluvních stran Mezinárodní úmluvy o regulaci 

velrybářství (angl. International Convention for the Regulation of Whaling) z roku 1946 

ani Úmluvy pro zachování antarktických tuleňů (CCAS) z roku 1972.149 Dle J. Ondřeje 

to znamená, že pokud tyto dvě zmíněné úmluvy lov připouštějí, potom je dovolen.150 

                                                 
145 Čl. I odst. 4 Úmluvy o zachování antarktických mořských živých zdrojů (CCAMLR). 
146  VÍCHA, Ondřej. Op. cit. 27, str. 82. 
147 Čl. II Úmluvy o zachování antarktických mořských živých zdrojů (CCAMLR). 
148 Čl. IV odst. 2 Úmluvy o zachování antarktických mořských živých zdrojů (CCAMLR). 
149 Čl. VI Úmluvy o zachování antarktických mořských živých zdrojů (CCAMLR). 
150 ONDŘEJ, Jan. Op. cit. 120, str. 192. 
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 Za účelem uskutečňování cílů a zásad vyjádřených v Úmluvě CCAMLR byla 

smluvními státy zřízena Komise pro ochranu živých mořských zdrojů v Antarktidě se 

sídlem v Hobartu na Tasmánii, která má mimo jiné za úkol přijímat tzv. opatření pro 

zachování živých zdrojů. V těchto opatřeních je stanoveno např. množství, velikost, věk 

a případně pohlaví každého druhu, které lze ulovit v oblasti působnosti úmluvy, dále 

období v průběhu roku, kdy je rybolov dovolen a kdy je zakázán, nebo intenzita a 

metody rybolovu, aby se mimo jiné zabránilo přílišnému soustředění rybolovu v 

některém z regionů. Komise dále usnadňuje výzkum živých mořských zdrojů a 

ekosystému moří Antarktidy, shromažďuje údaje o stavu a změnách populací živých 

mořských zdrojů v Antarktidě, zajišťuje získávání statistických údajů o odlovech a 

intenzitě rybolovu lovených populací a vyvíjí další podobné činnosti.151 

 Členem Komise pro ochranu živých mořských zdrojů v Antarktidě jsou 

automaticky všechny původní strany Úmluvy CCAMLR. Dalšími členy Komise mohou 

být přistoupivší státy a přistoupivší organizace pro regionální hospodářskou integraci, 

ale pouze po dobu, po kterou provádějí výzkum nebo lov živých mořských zdrojů, na 

něž se vztahuje tato úmluva.152 O podstatných otázkách rozhoduje Komise na základě 

konsensu, o jiných než podstatných otázkách potom prostou většinou přítomných 

členů.153 

 Úmluvou CCAMLR je rovněž zřízen Vědecký výbor pro zachování živých 

mořských zdrojů v Antarktidě (angl. Scientific Committee for the Conservation of 

Antarctic Marine Living Resources / SC-CAMLR), který má sídlo taktéž v Hobartu. 

Vědecký výbor je v čl. XV vymezen jako orgán pro poradenství a spolupráci při sběru, 

studiu a výměně informací o živých mořských zdrojích, na které se vztahuje tato 

úmluva. Jeho úkolem je podněcování a podpora spolupráce na poli vědeckého výzkumu 

zaměřeného na prohloubení znalostí o živých mořských zdrojích mořského ekosystému 

Antarktidy.154 

 

 

                                                 
151 Čl. IX Úmluvy o zachování antarktických mořských živých zdrojů (CCAMLR). 
152 Čl. VII odst. 2 Úmluvy o zachování antarktických mořských živých zdrojů (CCAMLR). 
153 Čl. XII Úmluvy o zachování antarktických mořských živých zdrojů (CCAMLR). 
154 Čl. XV Úmluvy o zachování antarktických mořských živých zdrojů (CCAMLR). 
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6.2. Využívání neživých zdrojů Antarktidy 

 Neživými zdroji jsou především ložiska nerostných surovin, kterých se v 

Antarktidě nachází značné množství. Jsou zde rozsáhlé zásoby např. železné rudy, 

chrómu, zlata, mědi, stříbra a uranu. 155  V případě neživých zdrojů se využíváním 

rozumí vyhledávání, průzkum, těžba a vědecký výzkum. Smlouva o Antarktidě žádnou 

úpravu využívání neživých zdrojů neobsahuje, protože v době jejího přijímání smluvní 

strany dospěly k závěru, že úprava této oblasti by byla předčasná. 

 V roce 1970 se této otázce začala věnovat Konzultativní schůzka. Nejprve však 

bylo nutno rozhodnout, zda se touto problematikou vůbec může zabývat, když v čl. IX 

odst. 1 Smlouvy o Antarktidě nejsou mezi opatřeními, která by měla Konzultativní 

schůzka přijímat, zmíněny neživé zdroje. Státy se nakonec usnesly, že výčet v čl. IX 

odst. 1 Smlouvy o Antarktidě je pouze demonstrativní a pokud by tato činnost 

regulována nebyla, pro životní prostředí Antarktidy by to představovalo značné riziko. Z 

těchto důvodů nic nebrání Konzultativní schůzce, aby se mohla zabývat problematikou 

využívání neživých zdrojů Antarktidy.156 

 V následujících letech se objevovaly rozdílné názory států na to, jak by se mělo 

přistupovat k využívání nerostných zdrojů v Antarktidě. První skupina států prosazovala 

svobodu využívání, naopak druhá skupina států byla toho názoru, že by mělo být 

vyhlášeno moratorium až do doby, než se na základě vědeckých výzkumů vytvoří 

fungující mezinárodní režim.157 V roce 1977 bylo na deváté Konzultativní schůzce v 

Londýně přijato doporučení č. 1, ve kterém konzultativní strany vyzvaly ostatní státy a 

své státní příslušníky, aby neprováděly žádný průzkum a těžbu nerostných zdrojů 

v Antarktidě, a to až do doby, než se státy shodnou na komplexní úpravě, která bude 

tyto činnosti regulovat.158 

6.2.1. Úmluva o úpravě činností týkajících se nerostných zdrojů 

Antarktidy  

 Na zasedání jedenácté Konzultativní schůzky v roce 1981 se státy dohodly na 

svolání Zvláštní konzultativní schůzky za účelem vytvoření režimu pro využívání 

nerostných zdrojů Antarktidy. Čtvrtá Zvláštní konzultativní schůzka začala zasedat v 

                                                 
155  KLEČKOVÁ, Michaela. Op. cit. 13, (navštíveno 14. 11. 2017). 
156 MALENOVSKÝ, Jiří. Op. cit. 55, str. 74. 
157 ONDŘEJ, Jan. Op. cit. 120, str. 195. 
158  ATCM IX: Recommendation 1 (1977) – Future regime on Antarctic mineral resources. Zdroj: 

https://www.ats.aq/devAS/info_measures_listitem.aspx?lang=e&id=117 (navštíveno 10. 11. 2017). 

https://www.ats.aq/devAS/info_measures_listitem.aspx?lang=e&id=117
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roce 1983 a výsledkem jejích dvanácti zasedání bylo v roce 1988 přijetí Úmluvy o 

úpravě činností týkajících se nerostných zdrojů Antarktidy (angl. Convention on the 

Regulation of Antarctic Mineral Resource Activities / CRAMRA).159 

 Dle čl. 5 Úmluvy CRAMRA se měla úprava vztahovat na antarktický kontinent 

a všechny ostrovy včetně ledovcových šelfů jižně od 60. stupně jižní šířky a rovněž na 

mořské dno a jeho podloží za geografickým vymezením kontinentálního šelfu.160 

 V Úmluvě CRAMRA byl obsažen institucionální mechanismus, který měl 

sloužit ke zhodnocení vlivu činností týkajících se nerostných zdrojů na životní prostředí 

Antarktidy. Tyto činnosti by mohly být prováděny pouze v případě, že by byla splněna 

následující tři základní kritéria zakotvená v čl. 3 a čl. 4 Úmluvy CRAMRA: 

1) Veškeré činnosti týkající se nerostných zdrojů Antarktidy smí být prováděny jen 

v souladu s Úmluvou CRAMRA a dalšími platnými opatřeními. 

2) K dispozici jsou dostatečné informace, na základě kterých lze posoudit možný 

vliv činností na životní prostředí Antarktidy. 

3) Závěrem takového posouzení je, že tyto činnosti nebudou mít škodlivý vliv na 

kteroukoli ze složek životního prostředí.161 

Dále v čl. 13 Úmluvy CRAMRA byly činnosti týkající se nerostných zdrojů Antarktidy 

zcela zakázány ve zvláště chráněných oblastech a na místech zvláštního vědeckého 

zájmu.162 

 Úmluva CRAMRA v čl. 62 upravuje podmínky, za kterých tato úmluva vstoupí 

v platnost.163 Již v polovině roku 1989 však bylo téměř jisté, že to se nestane. Austrálie 

a Francie, jejichž ratifikace byla nezbytná pro vstup Úmluvy CRAMRA v platnost, 

oznámily, že tuto úmluvu neratifikují. K nim se následně přidaly i další státy. Důvodem 

byl strach z povolení těžby, protože i přes splnění všech podmínek nelze vyloučit, že 

nedojde k poškození životního prostředí. J. Verhoeven shrnuje, že před těžbou 

nerostných zdrojů Antarktidy byla dána přednost ochraně jejího životního prostředí. 

Riziko související s činnostmi, které se týkají nerostných zdrojů, je tak velké, že je lepší 

                                                 
159 VÍCHA, Ondřej. Op. cit. 27, str. 74. 
160  Čl. 5 Úmluvy o úpravě činností týkajících se nerostných zdrojů Antarktidy (CRAMRA). Zdroj: 

http://www.ats.aq/documents/recatt/Att311_e.pdf (navštíveno 10. 11. 2017). 
161 Čl. 3 a čl. 4 Úmluvy o úpravě činností týkajících se nerostných zdrojů Antarktidy (CRAMRA). 
162 Čl. 13 Úmluvy o úpravě činností týkajících se nerostných zdrojů Antarktidy (CRAMRA). 
163 Čl. 62 Úmluvy o úpravě činností týkajících se nerostných zdrojů Antarktidy (CRAMRA). 

http://www.ats.aq/documents/recatt/Att311_e.pdf
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tyto činnosti zcela zakázat.164 Úmluvu CRAMRA nakonec neratifikoval žádný stát a v 

roce 1991 ji nahradil Protokol o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 

 I když Úmluva CRAMRA nevstoupila v platnost, její ustanovení určitý význam 

mají. Především v čl. 1 Úmluvy CRAMRA došlo k terminologickému vymezení 

mnohých pojmů, které se dotýkají nerostných zdrojů v Antarktidě. Nerostnými zdroji se 

dle tohoto článku rozumí všechny neživé přírodní neobnovitelné zdroje, včetně fosilních 

paliv a kovových a nekovových nerostů. Úmluva v tomtéž článku dále vymezuje pojmy 

jako vyhledávání, průzkum nebo rozvoj nerostných zdrojů.165 

6.3. Madridský protokol a jeho přílohy 

 Po tom, co v roce 1989 odmítly Austrálie a Francie ratifikovat Úmluvu 

CRAMRA, společně předložily návrh, ve kterém se vyjádřily, že těžba nerostných 

zdrojů v Antarktidě je neslučitelná s ochranou jejího životního prostředí. Navrhovaly 

vytvoření komplexního režimu, který by jednotně upravoval ochranu antarktického 

životního prostředí. Tato Francouzsko-australská iniciativa vzbudila mezi ostatními 

státy pozornost a následně i další státy uznaly, že stávající úprava ochrany životního 

prostředí je nedostatečná. Neshody však vyvolávala forma budoucího dokumentu, který 

bude komplexně upravovat ochranu životního prostředí Antarktidy. Francie a Austrálie 

navrhovaly přijetí zcela nové úmluvy, jiné státy by zvolily formu protokolu o 

odpovědnosti za škody k již existující Úmluvě CRAMRA z roku 1988. V závěru 

prvního zasedání jedenácté Zvláštní konzultativní schůzky v chilském Viña del Mar 

předložilo Norsko návrh protokolu o životním prostředí Antarktidy, který vycházel z 

návrhů Francie a Austrálie. Tento návrh byl přijat jako pracovní dokument, který bude 

dále předmětem druhého zasedání téže Zvláštní konzultativní schůzky v Madridu v roce 

1991.166 

 Do této doby byla úprava životního prostředí Antarktidy značně roztříštěná a 

jednotlivé mezinárodní smlouvy a opatření se týkaly pouze určitých částí ekosystému. Z 

tohoto důvodu vznikaly mezery a mnoho lidských činností v Antarktidě nebylo vůbec 

upraveno. Nová úprava ochrany životního prostředí má sjednotit všechny úmluvy, 

                                                 
164  VERHOEVEN, Joe. General Introduction. In VERHOEVEN, Joe; SANDS, Philippe, BRUCE, 

Maxwell: The Antarctic Environment and International Law. Dordrecht: Graham and Trotman, 1992, str. 

16-17. 
165 Čl. 1 Úmluvy o úpravě činností týkajících se nerostných zdrojů Antarktidy (CRAMRA). 
166 VÍCHA, Ondřej. Op. cit. 27, str. 87-88. 
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opatření a doporučení a komplexně regulovat všechny druhy lidských aktivit na 

antarktickém kontinentu.167 

 Výsledkem dalších zasedání jedenácté Zvláštní konzultativní schůzky v Madridu 

bylo dne 4. října 1991 přijetí Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o 

Antarktidě. Po  více než třech letech vyjednávání byl tedy vytvořen a přijat 

nejobsáhlejší mnohostranný mezinárodní dokument upravující oblast mezinárodní 

ochrany životního prostředí. Aby Madridský protokol vstoupil v platnost, musely jej 

ratifikovat všechny státy, které byly v den přijetí Protokolu konzultativními stranami 

Smlouvy v Antarktidě. Jednalo se celkem o 26 států, přičemž posledním ratifikujícím 

bylo Japonsko. Protokol o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě 

následně skutečně vstoupil v platnost dne 14. ledna 1998.168 

 Nedílnými součástmi Madridského protokolu jsou jeho přílohy: Příloha I o 

posuzování vlivů na životní prostředí, Příloha II o uchování fauny a flóry Antarktidy, 

Příloha III o likvidaci odpadu a hospodaření s ním, Příloha IV o zabránění znečišťování 

moří, Příloha V o ochraně a správě oblasti a Příloha VI o odpovědnosti za ekologické 

havárie v Antarktidě. Další přílohy mohou být přijímány v souladu s čl. IX Smlouvy o 

Antarktidě, jak stanovil Madridský protokol v čl. 9 odst. 2.169 

 Cílem Madridského protokolu je pouze doplnění Smlouvy o Antarktidě ve 

smyslu ochrany životního prostředí. Jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1, Protokol v žádném 

případě Smlouvu o Antarktidě nepozměňuje, ani nemění.170 V preambuli Protokolu státy 

vyjádřily své přesvědčení o potřebě zvýšit ochranu životního prostředí Antarktidy a 

závislých a přidružených ekosystémů. O. Vícha konstatuje, že „pojem „závislé a 

přidružené ekosystémy“ však není Protokolem blíže vymezen, což v praxi může 

způsobovat problémy“.171 Dále jsou smluvní státy přesvědčeny o nutnosti zajistit, aby 

Antarktida byla nadále vždy využívána výlučně pro mírové účely a aby se nestala 

dějištěm ani předmětem mezinárodních sporů. 172  V čl. 2 Madridského protokolu 

označují smluvní státy Antarktidu za přírodní rezervaci, která je zasvěcena míru a vědě, 

a zavazují se, že budou všestranně chránit její životní prostředí.173 

                                                 
167 BLAY, Samuel Kwaw Nyameke. Op. cit. 121, str. 385. 
168 VÍCHA, Ondřej. Op. cit. 27, str. 88-89. 
169 Čl. 9 odst. 2 Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 
170 Čl. 4 odst. 1 Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 
171 VÍCHA, Ondřej. Op. cit. 27, str. 90. 
172 Preambule Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 
173 Čl. 2 Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 
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6.3.1. Základní zásady 

 Základem pro všechny činnosti prováděné v Antarktidě jsou obecné zásady 

vyjádřené v poměrně rozsáhlém článku 3 Madridského protokolu. 

 Základní zásada v odst. 1 stanoví, že ochrana životního prostředí Antarktidy a 

závislých a přidružených ekosystémů a vnitřní hodnota Antarktidy, včetně její volné 

přírody a estetických hodnot, jakož i její hodnota jako oblasti pro provádění vědeckého 

výzkumu, jsou základními zřeteli v plánování a provádění všech činností v oblasti 

Smlouvy o Antarktidě.174 Následující odstavec téhož článku zakotvuje požadavky, které 

mají být splněny, aby bylo dosaženo tohoto obecně vyjádřeného cíle. 

  První požadavek zní, aby se činnosti v oblasti Smlouvy o Antarktidě plánovaly 

a prováděly tak, aby v této oblasti byly omezeny nepříznivé účinky na životní 

prostředí.175 Z formulace tohoto ustanovení tedy vyplývá, že s určitými nepříznivými 

účinky způsobenými činnostmi v Antarktidě se počítá. Státy však mají povinnost je 

minimalizovat. Nikde se však nesetkáme s určením toho, jaká míra nepříznivých účinků 

je ještě únosná a jaká již nikoli. 

 Druhým požadavkem je, aby se činnosti v Antarktidě plánovaly a prováděly tak, 

aby nedošlo k vyjmenovaným škodlivým účinkům. Jedná se o nepříznivé účinky na 

typy podnebí nebo počasí; značné nepříznivé účinky na kvalitu ovzduší nebo vody; 

značné změny v atmosférickém, zemském, ledovcovém nebo mořské prostředí; škodlivé 

změny v rozdělení, dostatku nebo rovnováze druhů nebo v populaci druhů fauny a flóry; 

degradaci nebo značné ohrožení oblastí, které mají biologický, vědecký, historický a 

estetický význam nebo význam pro volnou přírodu.176 Na první pohled by se mohlo 

zdát, že způsobení těchto vyjmenovaných škodlivých účinků je vyloučeno absolutně. 

Problém však nastává v případech, kdy ustanovení obsahuje neurčitý pojem „značné“, 

což zcela absolutně nepůsobí.177 

 Třetím požadavkem na plánování a provádění činností v Antarktidě je, aby tyto 

činnosti byly plánovány a prováděny na základě informací, které postačují k tomu, aby 

byly umožněny předběžné odhady, jakož i kvalifikované úsudky o jejich možných 

dopadech na životní prostředí Antarktidy a závislých a přidružených ekosystémů. Tyto 

odhady a úsudky musí brát v potaz především rozsah činnosti, který zahrnuje její oblast, 

                                                 
174 Čl. 3 odst. 1 Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 
175 Čl. 3 odst. 2 písm. a) Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 
176 Čl. 3 odst. 2 písm. b) Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 
177 WATTS, Arthur. Op. cit. 81, str. 278. 
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trvání a intenzitu; kumulativní účinky činnosti ve spojení s jinými činnostmi v 

Antarktidě; zda činnost nebude škodlivě působit na jinou činnost prováděnou v 

Antarktidě; zda existují dosažitelné technologie a postupy, které zabezpečí z hlediska 

životního prostředí bezpečné provozy; zda existuje způsobilost sledovat klíčové 

parametry ochrany životního prostředí tak, aby se zjistily jakékoliv škodlivé účinky 

činnosti a poskytlo se včasné varování před nimi a nakonec zda existuje způsobilost 

urychleně a účinně reagovat na nehody, zvláště takové, jež mohou mít vliv na životní 

prostředí.178 

 Čtvrtý požadavek se týká již probíhajících činností. U těch se provádí pravidelné 

a účinné sledování, aby se umožnil odhad jejich dopadů a rovněž aby se umožnilo 

včasné zjištění možných nepředvídaných účinků činností, které jsou prováděny uvnitř i 

vně oblasti Smlouvy o Antarktidě, na životní prostředí Antarktidy a závislé a přidružené 

ekosystémy.179 

 Odst. 3 téhož článku zakotvuje zásadu, že v oblasti Smlouvy o Antarktidě se 

činnosti plánují a provádějí tak, aby se poskytla přednost vědeckému výzkumu a aby se 

uchovala hodnota Antarktidy jako oblasti pro provádění takového výzkumu.180 Z toho 

vyplývá, že při dodržení ostatních zásad je možné v Antarktidě provádět i činnosti 

rozdílné od vědeckého výzkumu, vědecký výzkum však bude mít vždy přednost. 

Činností rozdílnou od vědeckého výzkumu je myšlena turistika a všechny jiné vládní i 

nevládní činnosti v Antarktidě.181 

6.3.2. Zákaz činností týkající se antarktických nerostných 

zdrojů 

 Odlišná je úprava v případě činností týkajících se nerostných zdrojů. V těchto 

případech je v čl. 7 Madridského protokolu výslovně zakázána každá činnost týkající se 

nerostných zdrojů, s výjimkou právě vědeckého výzkumu.182 Úprava v tomto článku 

znamená jednoznačný odklon od principů v Úmluvě CRAMRA z roku 1988, která těžbu 

jako takovou nezakázala, ale pouze stanovila podmínky, za kterých by bylo možno 

těžbu v Antarktidě provádět. Jak již bylo zmíněno výše, význam Úmluvy CRAMRA 

                                                 
178 Čl. 3 odst. 2 písm. c) Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 
179 Čl. 3 odst. 2 písm. d) a písm. e) Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 
180 Čl. 3 odst. 3 Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 
181 ONDŘEJ, Jan. Ochrana životního prostředí Antarktidy. In Acta Universitatis Carolinae - Iuridica 2-

3/2002. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2003, str. 48. 
182 Čl. 7 Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 
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spočívá především v terminologickém vymezení mnoha pojmů, které se dotýkají 

nerostných zdrojů v Antarktidě.183 

 Na tomto místě je třeba zmínit čl. 25 Madridského protokolu, který se týká úprav 

a změn tohoto protokolu. Obecně lze Madridský protokol upravit nebo změnit dvěma 

způsoby: Prvním způsobem je postup podle čl. XII odst. 1 písm. a) Smlouvy o 

Antarktidě, dle kterého je možná změna nebo doplnění v kterékoli době, musí s tím 

však jednomyslně souhlasit všechny státy s konzultativním statusem184 Z tohoto důvodu 

je tedy velmi nepravděpodobné, že by takto mohlo dojít ke změně zákazu těžby v 

Antarktidě. 

 Druhým způsobem, jak lze upravit nebo změnit Madridský protokol, je 

prostřednictvím hodnotící konference, která však může být svolána nejdříve po uplynutí 

50 let ode dne nabytí platnosti tohoto protokolu. Aby mohl být tímto způsobem změněn 

i čl. 7 Madridského protokolu, který zakazuje činnosti týkající se nerostných zdrojů 

Antarktidy, je potřeba, aby nabyl platnosti závazný právní režim těchto činností, ve 

kterém budou stanoveny dohodnuté způsoby a podmínky, za jakých budou takové 

činnosti přijatelné.185 

 Lze tedy shrnout, že reálně bude moci být prolomen zákaz těžby v Antarktidě, s 

výjimkou vědeckého výzkumu, nejdříve v roce 2048 prostřednictvím hodnotící 

konference, o jejíž svolání bude moci požádat kterákoliv z konzultativních stran 

Smlouvy o Antarktidě. 

6.3.3. Výbor pro ochranu životního prostředí 

 Výbor pro ochranu životního prostředí (angl. Committee for Environmental 

Protection / CEP) byl zřízen čl. 11 Madridského protokolu. Každá strana je oprávněna 

stát se členem Výboru a jmenovat zástupce, který může být doprovázen znalci a poradci. 

Smluvní strany Smlouvy o Antarktidě, které nejsou smluvními stranami Madridského 

protokolu, prezident Vědeckého výboru pro výzkum Antarktidy (SCAR), předseda 

Vědeckého výboru pro uchování mořských živých zdrojů Antarktidy (SC-CAMLR) a 

případně jiné vědecké a technické organizace, mohou v rámci zasedání využívat tzv. 

pozorovatelský status. Tento status umožňuje účast a předkládání dokumentů na 

jednáních CEP, neumožňuje však účast na rozhodovacím procesu, tedy hlasovat. Výbor 

předkládá zprávy o každém svém zasedání Konzultativní schůzce ke Smlouvě o 

                                                 
183 VÍCHA, Ondřej. Op. cit. 27, str. 92. 
184 Čl. XII odst. 1 písm. a) Smlouvy o Antarktidě. 
185 Čl. 25 Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 
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Antarktidě. Tyto zprávy zahrnují všechny věci posuzované na zasedání a jsou v nich 

rovněž vyjádřeny přednesené názory jednotlivých subjektů.186 

 Funkcemi Výboru je dle čl. 12 Madridského protokolu poskytování rad a 

formulování doporučení stranám v souvislosti s prováděním tohoto protokolu, včetně 

působení jeho příloh. Poskytuje rady např. ve věci účinnosti opatření přijatých podle 

tohoto protokolu, dále ohledně potřeby doplnit, posílit a jinak zdokonalit taková 

opatření nebo ve věci používání a provádění řízení pro odhady dopadů na životní 

prostředí stanovených v čl. 8 a Příloze I tohoto protokolu.187  J. Ondřej uzavírá, že 

„Výbor není zamýšlen jako nezávislý orgán, který by dohlížel nad dodržováním 

Protokolu.“188 

6.3.4. Posuzování vlivů na životní prostředí 

 Jak již bylo uvedeno výše, jednou ze základních zásad v čl. 3 Madridského 

protokolu je požadavek, aby se činnosti v Antarktidě plánovaly a prováděly na základě 

informací, které postačují k tomu, aby byly umožněny předběžné odhady, jakož i 

kvalifikované úsudky o jejich možných dopadech na životní prostředí Antarktidy a 

závislých a přidružených ekosystémů.189 K tomu Madridský protokol v čl. 8 zavádí 

pojem „posouzení vlivů na životní prostředí“ (angl. Environmental Impact Assessment / 

EIA). V odst. 1 tohoto článku jsou rozlišeny tři kategorie těchto vlivů na životní 

prostředí: 

a) méně než malý či přechodný vliv; 

b) malý či přechodný vliv; nebo 

c) více než malý či přechodný vliv.190 

Proces posuzování vlivů je upraven v Příloze I k Madridskému protokolu a vztahuje se 

na plánovací procesy vedoucí k rozhodnutí o zahájení činností v oblasti Smlouvy o 

Antarktidě podle programů vědeckého výzkumu, turistiku a všechny jiné vládní a 

nevládní činnosti v oblasti Smlouvy o Antarktidě, pro které se vyžaduje předběžné 

sdělení podle článku VII Smlouvy o Antarktidě. 191  Vlivy těchto aktivit na životní 

prostředí budou posouzeny před jejich zahájením podle příslušných národních řízení. 

                                                 
186 Čl. 11 Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 
187 Čl. 12 Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 
188 ONDŘEJ, Jan. Op. cit. 181, str. 50. 
189 Čl. 3 Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 
190 Čl. 8 odst. 1 Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 
191 Čl. 8 odst. 2 Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 
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 Pokud se během této předběžné fáze dospěje ke zjištění, že činnost bude mít 

méně než malý či přechodný vliv na životní prostředí, potom může být taková činnost 

zahájena ihned.192 

 V případě, že je pravděpodobné, že činnost bude mít na životní prostředí vliv 

malý nebo přechodný, je třeba připravit počáteční hodnocení životního prostředí (angl. 

Initial Environmental Evaluation / IEE), na základě kterého bude možné odhadnout, zda 

navržená činnost může mít větší než malý či přechodný vliv. Pokud počáteční 

hodnocení životního prostředí naznačuje, že navržená činnost nebude mít 

pravděpodobně větší než malý či přechodný vliv, je možno takovou činnost zahájit za 

předpokladu, že budou zavedeny postupy, které mohou zahrnovat i sledování, aby 

mohly být posouzeny a ověřeny dopady této činnosti na životní prostředí.193 

 Nejpřísnější je úprava v případě, že počáteční hodnocení životního prostředí 

naznačuje, nebo zjistí-li se jinak, že navržená činnost bude mít pravděpodobně víc než 

menší či přechodný vliv. Potom je nezbytné připravit všestranné hodnocení životního 

prostředí (angl. Comprehensive Environmental Evaluation / CEE). Náležitosti 

všestranného hodnocení životního prostředí stanoví čl. 3 odst. 2 Přílohy I k 

Madridskému protokolu, jsou to např. popis navržené činnosti včetně jejího účelu, 

umístění, trvání a intenzity a možné alternativy této činnosti; popis počátečního 

základního stavu životního prostředí, s nímž budou srovnány předvídané změny; popis 

metod a dat použitých k předpovědi vlivů navržené činnosti; posouzení povahy, rozsahu, 

trvání a intenzity pravděpodobných přímých i nepřímých vlivů navržené činnosti; 

posouzení kumulativních vlivů navržené činnosti ve světle probíhajících činností a 

jiných známých plánovaných činností apod. Tento návrh všestranného hodnocení 

životního prostředí je veřejně přístupný, je rozeslán k připomínkám všem stranám a 

rovněž předložen k náležitému posouzení Výboru pro ochranu životního prostředí. 

Dokud není návrh předložen Konzultativní schůzce Smlouvy o Antarktidě, nelze učinit 

konečné rozhodnutí, kterým by se zahájila navržená činnost.194 Konzultativní schůzky 

však dle názoru S. K. N. Blaye nemají jakési právo veta ohledně těchto činností a 

konečné rozhodnutí náleží státu, který činnost navrhuje.195 

                                                 
192 Čl. 1 Přílohy I k Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 
193 Čl. 2 Přílohy I k Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 
194 Čl. 3 Přílohy I k Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 
195 BLAY, Samuel Kwaw Nyameke. Op. cit. 121, str. 392. 
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6.3.5. Uchování fauny a flóry Antarktidy 

 Uchování fauny a flóry Antarktidy je problematika, kterou upravuje Příloha II k 

Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. Úprava v Příloze II 

vychází z výše zmíněných Dohodnutých opatření pro zachování antarktické fauny a 

flóry z roku 1964. 

 Čl. 3 odst. 1 Přílohy II k Madridskému protokolu zakazuje odběr nebo jiné 

škodlivé zasahování do fauny a flóry Antarktidy, pokud to není v souladu s povolením. 

Škodlivým zasahováním je dle definice v čl. 1 písm. h) myšleno např. létání nebo 

přistávání helikoptér či jiných vzdušných dopravních prostředků, užívání vozidel nebo 

plavidel a užívání výbušnin nebo střelných zbraní způsobem, který narušuje soustředění 

ptáků a tuleňů. Zmíněné povolení se vydává k opatření vzorků pro vědecké účely a pro 

muzea, herbáře, zoologické a botanické zahrady nebo jiné výchovné či kulturní instituce 

nebo využití. Povolení odebírat zvláště chráněné druhy se nevydá, pokud odběr není pro 

závažný vědecký účel, pokud by odběr ohrozil přežití nebo obnovení tohoto druhu nebo 

pokud by nebyly použity nesmrtící techniky tam, kde je to možné.196 Zvláště chráněným 

druhem je dle Dodatku A Přílohy II k Madridskému protokolu tuleň Rossův.197 

 Zpřísnění ochrany antarktické fauny a flóry oproti Dohodnutým opatřením z 

roku 1964 lze spatřit v absenci povolení zabíjet a chytat původní ptáky a savce v 

případech, kde se jedná o zajištění nezbytné potravy pro lidi a psy.198 

 Čl. 4 Přílohy II k Madridskému protokolu upravuje zavlečení nepůvodních 

druhů, parazitů a nemocí. Žádný druh zvířat nebo rostlin, jenž není původem z oblasti 

Smlouvy o Antarktidě, nebude zavlečen na pevninu, ledovcové šelfy nebo do vod 

Antarktidy jinak než v souladu s povolením. Povolen je dovoz domácích rostlin, 

laboratorních zvířat a rostlin včetně virů, bakterií, kvasinek a hub. V témže článku je 

vyjádřen absolutní zákaz přivádění psů na pevninu a ledovcové šelfy Antarktidy. Psi, 

kteří se v těchto oblastech nacházeli v době sjednání Madridského protokolu, měli být 

odvezeni do 1. dubna 1994. 

 Čl. 4 se nepoužije na dovoz potravin do oblasti Smlouvy o Antarktidě za 

předpokladu, že žádná živá zvířata nebudou pro tento účel dovážena a všechny rostliny 

a zvířecí části i výrobky se budou udržovat v pečlivě kontrolovaných podmínkách. Dále 

žádná živá drůbež nebo jiní živí ptáci nebudou dováženi do této oblasti, přičemž 

                                                 
196 Čl. 3 Přílohy II k Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 
197 Dodatek A Přílohy II k Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 
198 VÍCHA, Ondřej. Op. cit. 27, str. 98. 
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veškerá nespotřebovaná drůbež nebo její části budou z oblasti odvezeny nebo budou 

odstraněny spálením nebo rovnocennými prostředky, jež vyloučí nebezpečí pro původní 

faunu nebo flóru.199 

6.3.6. Nakládání s odpadem v Antarktidě 

  Příloha III k Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě 

upravuje otázky likvidace odpadu a hospodaření s ním. Základem je požadavek 

vyjádřený v čl. 1 odst. 2 Přílohy III k Madridskému protokolu, aby se množství odpadů 

vyprodukovaných nebo zneškodňovaných v oblasti Smlouvy o Antarktidě omezilo co 

možno nejvíce tak, aby se snížil na minimum dopad na životní prostředí Antarktidy.200 

Dalším požadavkem je, aby odpady odvážené z Antarktidy byly v nejvyšší možné míře 

vráceny do země, která organizovala činnosti, při které odpad vznikl, případně do 

kterékoliv jiné země, v níž byla učiněna opatření pro likvidaci takových odpadů.201 

 Odpad je možno likvidovat několika způsoby ať už je to odvoz z Antarktidy, 

nebo spalování a jiné postupy přímo v Antarktidě. 

 Odvezeny z oblasti Smlouvy o Antarktidě původcem těchto odpadů budou 

radioaktivní materiály, elektrické baterie, tekutá i tuhá paliva, odpady obsahující 

škodlivá množství těžkých kovů nebo toxické směsi, deriváty polyvinylchloridu (PVC), 

polyuretanové pěny, polystyrénové pěny, veškeré jiné plastické odpady, sudy na 

pohonné hmoty a jiné pevné nehořlavé odpady.202 

 Spálením mohou být zlikvidovány zbytky mrtvol dovezených zvířat, laboratorní 

kultury mikroorganismů a rostlinných patogenů a přivezené ptačí výrobky. Nebudou-li 

tyto odpady zlikvidovány spálením, je nutné je rovněž odvézt jejich původcem.203 

 Splašky, domácí tekuté odpady a jiné tekuté odpady, které nebudou odvezeny z 

oblasti Smlouvy o Antarktidě, je možno odstraňovat do hlubokých ledových šachet tam, 

kde je takové odstraňování jedinou možnou volbou, nebo je možno je za podmínek 

stanovených v čl. 5 Přílohy III vypouštět přímo do moře.204 

                                                 
199 Čl. 4 Přílohy II k Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 
200 Čl. 1 odst. 2 Přílohy III k Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 
201 Čl. 1 odst. 4 Přílohy III k Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 
202 Čl. 2 odst. 1 Přílohy III k Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 
203 Čl. 2 odst. 3 Přílohy III k Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 
204 Čl. 4 a čl. 5 Přílohy III k Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 
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 Čl. 7 Madridského protokolu obsahuje výčet výrobků, které je zakázáno do 

oblasti Smlouvy o Antarktidě vůbec dovážet. Jedná se o polychlorované bifenyly (PCB), 

nesterilní půdu, polystyrénové kuličky, plátky či podobné způsoby balení a pesticidy.205 

6.3.7. Ochrana před znečišťováním moří Antarktidy 

 Tuto problematiku upravuje Příloha IV k Protokolu o ochraně životního 

prostředí ke Smlouvě o Antarktidě nazvaná Zabránění znečišťování moří. Příloha IV se 

použije vůči každé smluvní straně, lodím oprávněným plout pod její vlajkou a každé 

jiné lodi, která provádí nebo podporuje její provoz, při působení v oblasti Smlouvy o 

Antarktidě. 206  Tato působnost je však korigována článkem 11 Přílohy IV k 

Madridskému protokolu, který z důvodu tzv. svrchované imunity stanoví, že tato příloha 

se nepoužije na válečné lodě, válečná pomocná plavidla a jiné vládní neobchodní 

lodě.207 S. K. N. Blay však uvádí, že většina lodí, které jsou používány v Antarktidě, je 

vlastněna nebo provozována právě smluvními státy. Tím je velké množství lodí vyňato z 

působnosti této přílohy, což zásadně oslabuje její sílu.208 V těchto případech má však 

každá strana povinnost přijmout vhodná opatření, která zajistí, že i tyto lodě budou 

fungovat způsobem odpovídajícím této příloze, pokud je to rozumné a možné.209 

 Je zakázáno vypouštět do moře naftu, naftové směsi a jakékoliv škodlivé tekuté 

látky a chemické či jiné látky v množstvích nebo koncentracích, které jsou na újmu 

mořskému prostředí. Dále lodě uchovají na palubě všechen mazut, znečištěnou přítěž, 

vody pro výplach nádrží a jiné naftové pozůstatky a směsi, které nemohou být 

vypouštěny do moře.210 Naftou jsou pro účely Přílohy IV k Madridskému protokolu 

myšleny ropné produkty v každé podobě, včetně surové ropy, motorové nafty, mazutu, 

odpadního oleje a rafinovaných naftových výrobků.211 

 Čl. 5 Přílohy IV k Madridskému protokolu rovněž zakazuje odstraňovat do moře 

jakékoliv umělé hmoty a všechny ostatní odpadky, včetně papírových výrobků, hadrů, 

skla, kovu, lahví, hliněného či porcelánového nádobí, popela ze spalování, odpadního 

řeziva, potahových a obalových materiálů. Povoleno naopak může být odstraňování 

potravinového odpadu do moře, pokud tyto odpady prošly řezačkou, a k takovému 

                                                 
205 Čl. 7 Přílohy III k Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 
206 Čl. 2 Přílohy IV k Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 
207 Čl. 11 odst. 1 Přílohy IV k Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 
208 BLAY, Samuel Kwaw Nyameke. Op. cit. 121, str. 394. 
209 Čl. 11 odst. 1 Přílohy IV k Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 
210 Čl. 3 a čl. 4 Přílohy IV k Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 
211 Čl. 1 písm. e) Přílohy IV k Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 
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odstranění dojde nejméně 12 námořních mil od nejbližší pevniny nebo ledovcového 

šelfu.212 

6.3.8. Zvláštní ochrana a správa oblastí v Antarktidě 

 Příloha V k Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě 

upravuje oblasti Antarktidy, které podléhají zvláštní ochraně nebo správě. Činnosti v 

těchto oblastech mohou být zakázány, omezeny nebo řízeny v souladu s plány správy 

přijatými podle ustanovení této přílohy. 

 Jako oblast podléhající zvláštní ochraně lze označit jakoukoliv oblast, včetně 

jakékoli mořské oblasti, v Antarktidě. Účelem je ochrana mimořádných hodnot z 

hlediska životního prostředí, vědy, historie, estetiky nebo volné přírody a z hlediska 

probíhajícího nebo plánovaného vědeckého výzkumu. 213  Vstup do těchto oblastí je 

možný pouze na základě povolení, které dle čl. 7 odst. 1 Přílohy V vydává příslušný 

národní orgán smluvní strany, přičemž držitel povolení je povinen mít kopii tohoto 

povolení u sebe během pobytu v dotčené oblasti.214 

 Oblastí podléhající zvláštní správě může být označena rovněž jakákoliv oblast, 

včetně mořské oblasti, a to za účelem podpory plánování a koordinace činností, 

zabránění možným konfliktům, zlepšení spolupráce mezi stranami nebo minimalizování 

vlivů na životní prostředí. Pro vstup do těchto oblastí není třeba povolení.215 

 Návrh, aby byla určitá oblast označena za oblast Antarktidy podléhající zvláštní 

ochraně nebo oblast Antarktidy podléhající zvláštní správě, může podat kterákoliv 

smluvní strana, Výbor na ochranu životního prostředí, Vědecký výbor pro výzkum 

Antarktidy nebo Komise pro ochranu živých mořských zdrojů v Antarktidě.216  

                                                 
212 Čl. 5 Přílohy IV k Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 
213 Čl. 3 odst. 1 Přílohy V k Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 
214 Čl. 7 Přílohy V k Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 
215 Čl. 4 Přílohy V k Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 
216 Čl. 5 odst. 1 Přílohy V k Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě. 
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7. ZÁVĚR 

V závěru této diplomové práce mohu konstatovat, že Antarktický smluvní 

systém pro mne představuje jedinečný a skvěle propracovaný právní systém. Jeho 

jedinečnost je umocněna okolnostmi, za kterých vznikl základní kámen tohoto systému 

– Smlouva o Antarktidě. Smlouva o Antarktidě byla přijata v roce 1959 ve Washingtonu. 

Situace ve světě nebyla v této době vůbec jednoduchá, a to především z důvodu 

probíhající studené války mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. Další napětí, 

tentokrát v přímé souvislosti s Antarktidou, vyvolávaly jednostranné nároky na části 

území Antarktidy, které v průběhu první poloviny 20. století vzneslo hned sedm států. 

Nejvyhrocenější situace byla mezi jihoamerickými státy Argentinou a Chile na straně 

jedné a Velkou Británií na straně druhé, jejichž územní nároky se částečně překrývaly. 

Je proto až s podivem, že za těchto nepříznivých okolností se dokázaly vlády 

všech těchto států domluvit na obsahu Smlouvy o Antarktidě. Státy dokázaly překonat 

své rozdílné názory a v zájmu všeho lidstva se dohodly, že Antarktida bude vždy sloužit 

výhradně mírovým účelům a nestane se dějištěm a ani předmětem mezinárodních sporů. 

Vlády Argentiny, Austrálie, Belgie, Chile, Francie, Japonska, Jihoafrické Unie, Norska, 

Nového Zélandu, SSSR, USA a Velké Británie, které Smlouvu uzavřely, si uvědomily 

podstatný přínos vědeckého poznání pro lidstvo a dokázaly ho nadřadit nad své vlastní 

zájmy. V době mohutného zbrojení všech stran se státy ve Smlouvě zavázaly, že v 

Antarktidě nebudou budovány vojenské základny, nebudou se konat vojenské manévry 

a nebudou prováděny pokusy s jakýmikoli druhy zbraní, včetně jaderných výbuchů. 

Dalším pozoruhodným faktem je, že Smlouva o Antarktidě má pouhých čtrnáct 

článků. V pouhých čtrnácti článcích se státy v této nelehké době dokázaly dohodnout na 

úpravě velmi zásadních oblastí a následně tuto smlouvu začaly striktně dodržovat. I to 

dle mého názoru svědčí o skutečném uvědomění si důležitosti Antarktidy pro celé 

lidstvo. 

Určitým nedostatkem Smlouvy o Antarktidě se zdá absence ustanovení 

týkajících se ochrany životního prostředí. S odstupem času však lze konstatovat, že 

ochrana životního prostředí na mezinárodní úrovni nebyla v padesátých letech 20. 

století příliš aktuálním tématem. Avšak již v roce 1964 státy započaly s částečnou 

ochranou antarktického životního prostředí, což se projevilo přijetím Dohodnutých 

opatření pro zachování antarktické fauny a flóry. Tyto snahy dále pokračovaly přijetím 

Úmluvy o zachování antarktických tuleňů v roce 1972, Úmluvy o zachování 
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antarktických mořských živých zdrojů v roce 1980 a Úmluvy o úpravě činností 

týkajících se nerostných zdrojů Antarktidy v roce 1988. 

Vrcholem snah států o dosažení maximální úrovně ochrany životního prostředí 

Antarktidy se stalo přijetí Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o 

Antarktidě, též Madridského protokolu, v roce 1991. Jedná se o nejobsáhlejší 

mnohostranný mezinárodní dokument upravující oblast mezinárodní ochrany životního 

prostředí a představuje komplexní úpravu všech druhů lidských aktivit v Antarktidě. Dle 

mého názoru je nejzásadnějším ustanovením Madridského protokolu čl. 7, který 

výslovně zakazuje každou činnost v Antarktidě týkající se nerostných zdrojů s výjimkou 

vědeckého výzkumu. Toto ustanovení zaručuje v dnešní době nejvyšší možný stupeň 

ochrany životního prostředí Antarktidy. Nedílnou součástí Madridského protokolu je 

jeho šest příloh, které podrobněji upravují konkrétní problematiku týkající se Antarktidy. 

Jedná se o posuzování vlivů na životní prostředí, uchování fauny a flóry, nakládání s 

odpadem, ochranu před znečišťováním moří, ochranu zvláštních oblastí a odpovědnost 

za ekologické havárie. 

Já osobně považuji tento výše zmíněný systém ochrany antarktického životního 

prostředí za velmi dobře propracovaný a v současné době ho lze jistě označit za 

dostatečný. Téměř šedesát let fungování Smlouvy o Antarktidě a dalších právních 

instrumentů je pro mne určitou zárukou, že státy si jsou skutečně vědomy výjimečnosti 

Antarktidy a jejího významu pro celé lidstvo a i v budoucnu vyvinou maximální úsilí, 

aby tuto fascinující oblast nadále chránily před všemi nepříznivými vlivy. 
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ABSTRAKT 

Cílem diplomové práce je poskytnout shrnutí právního režimu Antarktidy, jeho 

vývoj a fungování, s důrazem na úpravu ochrany životního prostředí v antarktické 

oblasti. 

V první části diplomové práce dochází k seznámení se samotným kontinentem, 

včetně přírodních podmínek, historie objevování, soutěžení o dobytí jižního pólu a 

územních nároků jednotlivých států, které byly vznášeny v první polovině dvacátého 

století. 

Druhá část je věnována základnímu dokumentu, který upravuje právní režim 

Antarktidy. Jedná se o Smlouvu o Antarktidě, která byla přijata ve Washingtonu v roce 

1959. Ta mimo jiné zakotvila mezinárodně právní postavení Antarktidy, mezinárodní 

spolupráci, demilitarizaci, zákaz budování vojenských základen, jaderných pokusů a 

vojenských manévrů na jejím území, což vzhledem k probíhající studené válce a napětí 

mezi dalšími státy představuje mimořádný počin. Územní nároky jednotlivých států 

byly touto smlouvou zmrazeny a z Antarktidy se stal mezinárodní prostor. 

Třetí část obsahuje přehled a rozbor Antarktického smluvního systému, tedy 

komplexního systému, který upravuje právní režim Antarktidy. Je tvořen Smlouvou o 

Antarktidě, Úmluvou o zachování antarktických tuleňů, Úmluvou o zachování 

antarktických mořských živých zdrojů, Protokolem o ochraně životního prostředí ke 

Smlouvě o Antarktidě (Madridský Protokol) a dalšími instrumenty, které jsou přijímány 

na jejich základě. 

Poslední část se zabývá ochranou životního prostředí Antarktidy a jednotlivými 

mezinárodními instrumenty, které tuto problematiku upravují. Největší prostor je 

věnován komplexní úpravě ochrany životního prostředí v Antarktidě. Tato komplexní 

úprava je obsažena v nejzásadnějším dokumentu zabývajícím se touto problematikou, 

tedy v Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě a jeho šesti 

přílohách. Tento Protokol o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě, též 

Madridský protokol, byl přijat v roce 1991. 
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ABSTRACT 

The purpose of the diploma thesis is to describe and summarize the legal regime 

of Antarctica including its evolution, functioning and the protection of its environment. 

Chapter one of the thesis consists of the introduction with the Antarctic continent 

including the natural conditions, the history of the discovering, the competition between 

Roald Amundsen and Robert Falcon Scott to reach the South Pole and the territorial 

claims of seven states in the first half of the twentieth century. 

The second chapter deals with the fundamental document of the legal regime of 

Antarctica – The Antarctic Treaty. The Antarctic Treaty was signed in Washington on 1 

December 1959 by the twelve countries whose scientists had been active in and around 

Antarctica during the International Geophysical Year of 1957-58. The very important 

provisions of the Treaty contain international cooperation and prohibition of any 

measures of a military nature, such as the establishment of military bases and 

fortifications, carrying out of the military maneuvers, as well as testing of any type of 

weapons. Antarctica became international space which can not be appropriated by 

individual states. 

The third chapter deals with the Antarctic Treaty System and its analysis and 

summary. The Antarctic Treaty System regulates the international relations with respect 

to Antarctica. It consists of the Antarctic Treaty (1959), the Convention for the 

Conservation of Antarctic Seals (1972), Convention on the Conservation of Antarctic 

Marine Living Resources (1980), The Protocol on Environmental Protection to the 

Antarctic Treaty (1991) and the measures in effect under those instruments. 

The fourth chapter concentrates on the protection of the Antarctic environment. 

The most important international instrument is The Protocol on Environmental 

Protection to the Antarctic Treaty (Madrid Protocol) and its annexes. It provides the 

complex protection to the environment of Antarctica. 
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