
 

  

     POSUDEK  

 

 vedoucího na diplomovou práci  Jakub Ledl „Právní režim Antarktidy a ochrana jejího  

životního prostředí“ předloženou na Univerzitě Karlově, Právnické fakultě 

 

 Diplomová práce je věnována problematice právního režimu Antarktidy. Práce  je 

členěna na úvod, šest částí a závěr. Diplomová práce má celkový rozsah 61  stran. Práce byla 

odevzdána (datum  vypracování práce) dne  29. 11. 2017. Cílem  práce je podle autora 

poskytnout shrnutí právního režimu Antarktidy a jeho fungování, s důrazem na ochranu 

životního prostředí v antarktické oblasti (str. 6).  

V prvních kapitolách se uchazeč zaměřuje na obecné otázky, které se týkají 

Antarktidy.  Zabývá se  i územními nároky, které vzneslo sedm států, přičemž nároky měly 

různé právní základy.  Celkem byly vzneseny ke čtyřem pětinám Antarktidy. Uvádí i názor 

proč např. USA nevznesly žádný nárok (str. 12 – 13). Dále se diplomant zaměřil na rozbor 

Smlouvy o Antarktidě z roku 1959. Vymezuje základní zásady na kterých Smlouva spočívá.  

Větší pozornost věnuje  zákazu přivlastnění Antarktidy, konstatuje, že nároky států byly 

Smlouvou o Antarktidě zmraženy. Autor by měl vysvětlit, na základě čeho lze zákaz 

uplatňování územních nároků ve Smlouvě o  Antarktidě aplikovat i vůči nesmluvním státům? 

Uchazeč by mohl tyto otázky posoudit ve smyslu Vídeňské úmluvy o smluvním právu z roku 

1969.  Za zvláštnost Smlouvy o Antarktidě označuje diplomant i rozdělení smluvních stran do 

tří kategorií (str. 16). Významná je i otázka působnosti Smlouvy o Antarktidě vůči třetím 

stranám. V této souvislosti, jak si uchazeč vykládá čl. X Smlouvy o Antarktidě. Lze uvažovat 

i o vzniku obyčejových norem, pokud jde o právní režim Antarktidy? 

Následuje kapitola  o antarktickém smluvním systému. Uchazeč se zde mimo jiné 

zabývá i otázkami jurisdikce ve vztahu k osobám a stanicím v Antarktidě. Na základě  čeho 

dospívá k závěru, že ve Smlouvě o Antarktidě dochází k prolomení  obecného pravidla 

mezinárodního práva, dle kterého je jurisdikce v antarktických stanicích  vykonávána státem, 

který stanici založil a který ji spravuje (str. 22). Kapitola obsahuje i otázky řešení případných 

sporů. Liší se podle autora úprava řešení sporů ve Smlouvě o Antarktidě a např. v Protokolu o 

ochraně životního prostředí  Antarktidy z roku 1991, zejména z hlediska obligatornosti 

prostředků? Kapitola dále obsahuje i otázky kontroly v Antarktidě a dále problematiku 

mezinárodní odpovědnosti. Tato část zahrnuje i významné otázky, které se týkají 



konzultativních schůzek Smlouvy o Antarktidě.  Jsou podle názoru autora opatření (measures 

str. 30) právně závazná pro smluvní strany?  

Další kapitola je věnována ochraně  životního prostředí Antarktidy. Při ochraně  

životního prostředí diplomant vychází z ochrany živých zdrojů ve Smlouvě o Antarktidě a 

správně poukazuje na to, že součástí ochrany živých zdrojů je rovněž ochrana jejich 

přirozeného prostředí, tj. životního prostředí Antarktidy (str. 32). Dále rozebírá dokument 

Dohodnutá opatření pro zachování antarktické fauny a flóry z roku 1964. Jak by zhodnotil 

význam těchto Opatření, jaký je jejich vztah k Protokolu z roku 1991? Dá se skutečně 

konstatovat, že byla platná do roku 1991, jak uvádí autor  na str. 35?  Dá se souhlasit 

s uchazečem, že český překlad Úmluvy o zachování antarktických ploutvonožců   z roku 1972 

(str. 35.) je přesnější než tuleňů. Tato část  diplomové práce obsahuje v chronologickém 

pořadí další smlouvy, které se týkají ochrany životního prostředí  Antarktidy. Zejména  se 

zaměřuje na rozbor Protokolu o ochraně životního prostředí Antarktidy z roku 1991. Zabývá 

se zde např. Přílohou II  k Madridskému protokolu z roku 1991. Lze souhlasit s názorem 

uchazeče, že zpřísnění ochrany antarktické fauny a flóry oproti Dohodnutým opatřením roku 

1964 lze spatřit v absenci povolení zabíjet a chytat původní ptáky a savce v případech, kdy se 

jedná o zajištění nezbytné potravy pro lidi a psy (str. 49). Při ústní obhajobě by se mohl 

diplomant  vyjádřit k tomu, zda je přísnější ochrana živých zdrojů na pevnině než na moři a 

případně že tomu tak je, jaký je podle jeho názoru důvod. Další podkapitoly jsou věnovány 

nakládání s odpadem a ochranou před znečišťování moří Antarktidy. Vztahuje se příloha IV 

na vládní lodě používané pro obchodní účely, str. 51?  Následuje závěr diplomové práce. 

Pokud jde o hodnocení, je zřejmé, že se diplomant s daným tématem podrobně 

seznámil. Naplnil cíl své práce a obsah vyjádřený v jejím názvu.  Práce má logickou 

strukturu, je spíše popisného charakteru, ale uchazeč rovněž vyjádřil i vlastní názory.  Co se 

týče literatury, použil diplomant jak dokumenty – primární zdroje, tak i řadu děl literatury. 

V řadě případů čerpá z internetových zdrojů. Práce obsahuje  216 poznámek pod čarem,  je 

napsána srozumitelným jazykem. 

 Diplomovou práci doporučuji  k ústní obhajobě. Při ústní obhajobě doporučuji, aby se 

diplomant zaměřil na  otázky obsažené v textu posudku. 

 

V Praze  dne  5. 1. 2018        

 

                                                                                             doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. 

    



  

      

 

 

 

 


