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Úvodní slovo

Stále více lidí si uvědomuje, že lidstvo musí a bude muset čelit rostoucímu počtu rizik, 
nebo chcete -li výzev, to možná zní optimističtěji. Pokud se něco nezmění, pak rozvoj 
civilizace lze jen stěží nadále označovat za udržitelný. Jaké změny by to však měly 
být? Chceme více nebo méně mezinárodního obchodu? Více nebo méně regulace? Jak 
budeme uspokojovat své energetické potřeby? Které technologie máme podporovat, 
které naopak omezovat či se jim úplně vyhnout? Můžeme se účinně bránit proti tero-
rismu a šíření zbraní hromadného ničení a zachovat přitom základní hodnoty a atribu-
ty demokracie? Odpovědi na tyto otázky lze hledat krok po kroku pouze v otevřené 
diskusi oproštěné od ideologie a nejrůznějších tabu. Pro takovou diskusi je velmi 
podstatné znát historické souvislosti i současný rámec a vazby. Předkládaná publikace 
je pro jednu velmi specifi ckou a přitom důležitou oblast nabízí.

V průběhu 21. století nevyhnutelně dojde k zásadním proměnám struktury energe-
tiky. Je nutno omezit spotřebu fosilních paliv kvůli riziku globálních změn podnebí 
a vyčerpávání geologických zásob. Všechny dostupné studie a prognózy však očekáva-
jí během tohoto století výrazný nárůst energetických potřeb lidstva, zejména v doposud 
méně rozvinutých zemích.

Jak bychom se měli postavit k jaderné energii? I to je jedna z otázek, jež zaznívají 
stále častěji. Debata se točí okolo dvou protikladných názorů na rizika, která jaderná 
energetika s sebou nevyhnutelně nese. Někdo rizika hodnotí z pohledu naší schopnosti 
udržet je bezpečně pod kontrolou. Druzí je vnímají prizmatem ceny, kterou bychom 
museli zaplatit, kdyby se jádro kontrole vymklo.

Po relativně dlouhé době, v níž výstavba jaderných elektráren stagnovala, je vzhle-
dem k vyčerpávání fosilních paliv a také vzhledem k dosažení konkurenceschopnosti 
a přijatelné bezpečnosti jaderných elektráren očekávána výstavba jaderných elektráren 
se zdokonalenými typy reaktorů moderovaných a chlazených lehkou vodou. Oživení 
zájmu o jadernou energetiku je dáno mj. vynikajícími provozními výsledky stávajících 
elektráren, jejich konkurenceschopností i na deregulovaném trhu a zejména potřebou 
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zajistit plynulé dodávky energie nejen za rozumné ceny, ale zejména s využitím nízko-
uhlíkových technologií, které mohou přispět ke snížení vlivu člověka na klimatické 
změny. Názory na přínosy a rizika jaderné energetiky se však stále velmi různí.

V tomto kontextu nás trápí a bude trápit otázka možného šíření jaderných zbraní. 
Jak se rázně vypořádat se Severní Koreou, jež už hrstkou jaderných zbraní pravděpo-
dobně disponuje? Jak zvládneme vztah s Íránem, který si možná – a možná také ne 
– přeje vyvinout kromě civilní jaderné energetiky rovněž vojenské jaderné kapacity? 
Tyto otázky i všechny jejich doprovodné efekty se musí řešit ještě před diskusemi 
o obnovení důvěryhodnosti a posílení Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT) 
na její hodnotící konferenci v roce 2010. Jsme svědky rozšiřující se mezinárodní spo-
lupráce v oblasti nešíření jaderných zbraní a jiných nebezpečných látek a materiálů 
zneužitelných pro zlovolné účely: Musíme však přiznat, že toto setrvalé úsilí je stále 
složitější a obtížnější. Architektura NPT je stále častěji předmětem kritiky jak ze strany 
vyspělých zemí, tak ze strany zemí rozvojových. Generální ředitel MAAE Mohamed 
ElBaradei se netají svým přesvědčením, že rozšiřování aktivit spojených s jaderným 
palivovým cyklem do dalších zemí je nežádoucí. Vtělení tohoto principu omezeného 
přístupu k zařízením palivového cyklu do mezinárodní dohody je však zatím málo 
pravděpodobné, ve hře jsou totiž zejména politické a ekonomické zájmy.

Bude zajímavé sledovat osud NPT a celé sítě dalších aktivit souvisejících se snižo-
váním rizika šíření jaderných zbraní v blízké budoucnosti. Očekávání, která jsou vklá-
dána do nové americké administrativy, se dotýkají i této životně důležité oblasti. I tady 
je změna to, co potřebujeme.

Vzhledem k přetrvávající a spíše rostoucí důležitosti problematiky nešíření zbraní 
hromadného ničení je publikace, kterou držíte v rukou, užitečným a vysoce aktuálním 
příspěvkem a pomůckou k orientaci ve specifi cké problematice nešíření jaderných 
zbraní a pokusů o jaderné odzbrojení. Publikace je zpracována komplexně, přitom 
však přehledně, a obsahuje množství technických údajů důležitých pro pochopení této 
kontroverzní oblasti.

Ing. Dana Drábová, Ph.D.
předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
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Předmluva

Vážení čtenáři, 

z kontrolních systémů zbraní hromadného ničení (dále ZHN), zaměřených na zabráně-
ní jejich šíření, je ten jaderný nejstarší a nejpropracovanější. Jeho základem je Smlouva 
o nešíření jaderných zbraní (Treaty on the Non -Proliferation of Nuclear Weapons, 
NPT), která je také často označována jako globální neproliferační režim v užším smys-
lu. Tři pilíře smlouvy tvoří vzájemně propojené oblasti, kterými jsou mírové využívání 
jaderné energie, jaderné nešíření a jaderné odzbrojení. Podle zmíněného členění je také 
strukturován obsah publikace. 

První část, zaměřená na mírové využívání jaderné energie a jaderné nešíření, se 
v první kapitole věnuje charakteristice smlouvy NPT a rovněž úmluv zajišťujících 
jaderné a radiologické materiály a účinnou ochranu jaderných zařízení. Obsáhleji 
pojednává o působení Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) zejména 
z toho důvodu, že agentura má jedinečné a nezastupitelné postavení v neproliferační 
oblasti. Je to dáno zejména s ohledem na kontrolu jaderných materiálů v rámci jejího 
mezinárodního zárukového systému a v oblasti fyzické ochrany jaderných materiá-
lů. Relativně novou a důležitou neproliferační úlohu, s dopadem na všechny členské 
státy OSN, plní rezoluce RB OSN, především z důvodu jejich mezinárodně právní 
závaznosti (příkladem je rezoluce č. 1540 a sankční rezoluce vůči KLDR a Íránu). 
S ohledem na prestiž a postavení EU ve světě nelze opomenout unijní aktivity založené 
na Strategii EU v oblasti nešíření zbraní hromadného ničení (ZHN) a jejich nosičů, 
kterými se studie rovněž zabývá. Aktualizovaná pasáž věnovaná asistenčnímu progra-
mu Kooperativního snížení hrozby, původně čistě americkému a později rozšířenému 
i na další státy a EU, umožňuje blíže se seznámit s jeho strukturou a hlavním zamě-
řením činnosti v oblasti jaderného nešíření v Ruské federaci a v některých dalších 
zemích SNS. Významnou komplementární úlohu ke smluvnímu neproliferačnímu 
systému zaujímají opatření a iniciativy nesmluvního charakteru. Patří k nim zejména 
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kontrolně vývozní režimy, Bezpečnostní iniciativa proti šíření, různá prohlášení a ini-
ciativy z jednání skupiny G8 a americko -ruských summitů, přijímané po teroristickém 
útoku vůči USA dne 11. září 2001. Ve vztahu ke zmíněným prvkům neproliferačního 
režimu, souvisejícím iniciativám a opatřením, je důraz položen na jejich základní cha-
rakteristiku, dosažené výsledky a případně jejich přednosti a nedostatky.

Jaderné nešíření těsně souvisí s jaderným odzbrojením, se kterým se některé smluv-
ní úpravy a iniciativy prolínají. Pro vyjádření vzájemné závislosti a podmíněnosti se 
často používá příměru spojených nádob. Druhá část publikace se proto věnuje závaž-
né otázce jaderného odzbrojení, a to především z hlediska současného a případného 
dalšího vývoje, souvisejícího zejména s důslednou realizací článku VI smlouvy NPT. 
Poukazuje na bezpečnostní hrozby vyplývající z vlastnictví jaderných zbraní, jejich 
vysokého stupně bojové pohotovosti, záměry na jejich zkvalitňování, snahy teroristů 
o jejich získání aj. Úsilí o dosažení univerzality smlouvy NPT dokládá na jednom ze 
způsobů řešení této otázky, kterým je kontroverzní americko -indická dohoda o civil-
ní jaderné spolupráci. Pro dosažení jaderného odzbrojení mají velký význam rovněž 
Smlouva o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (Comprehensive Test Ban Treaty, 
CTBT) z r. 1996, která však dosud nevstoupila v platnost,1 a Smlouva o zákazu výroby 
štěpných materiálů pro vojenské účely (Fissile Material Cut -off Treaty, FMCT), jejíž 
sjednávání nebylo dosud zahájeno. V neproliferačním a odzbrojovacím regionálním 
úsilí ovlivňujícím celosvětovou bezpečnost má důležité místo vytváření bezjaderných 
zón. V poslední době se přitom klade stále větší důraz na vytváření zón bez všech ZHN, 
jako je tomu v případě krizové oblasti Blízkého východu. Vzhledem k akutní nutnosti 
řešit nebezpečný vývoj v tomto regionu, mj. i vzhledem ke kontroverznímu íránskému 
jadernému programu a k zájmu některých blízkovýchodních arabských zemí o rozvoj 
jaderné energetiky, je rovněž této problematice věnována odpovídající pozornost. 

S přihlédnutím k nadcházející významné Hodnotící konferenci NPT v r. 2010 
a možnosti zvrátit dosavadní, řadu let trvající nepříznivý stagnační vývoj v kontrolně-
-zbrojní a odzbrojovací oblasti, publikace v závěru obsahuje některé údaje týkající se 
protijaderného hnutí. Z osvětových důvodů stručně seznamuje s minulou i současnou 
činností některých jeho důležitých součástí, jako je např. Pugwashské hnutí, různé 
komise aj. Tímto způsobem chtěl autor mj. připomenout a ocenit všechny aktéry pová-
lečných aktivit zaměřených na dosažení vize světa bez jaderných zbraní a současně 
poukázat na význam angažovanosti, která je opakem lhostejnosti. Málo se např. ví, že 
slavný a populární americký herec Paul Newman, zesnulý v r. 2008, dlouhodobě patřil 
k protijaderným aktivistům a angažoval se v různých akcích za zrušení jaderných zbra-
ní. Závěry z hlavních kapitol obou bloků obsahují zevšeobecnění současného vývoje 
v daných oblastech a v některých případech zmiňují možnosti řešení. 

Publikace, která má spíše encyklopedický charakter a pokrývá především období 
posledních několika let do zvolení demokratického kandidáta Baracka Obamy do čela 
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nové administrativy USA v listopadu 2008, svým obsahem volně navazuje na před-
chozí dvě autorovy knihy věnované obdobnému tematu. První vydal Ústav meziná-
rodních vztahů v Praze ve spolupráci s Ústavem strategických studií tehdejší Vojenské 
akademie v Brně v r. 2002 pod názvem Nešíření zbraní hromadného ničení, kontrola 
zbrojení, odzbrojení a Česká republika. Druhou publikaci, zpracovanou na základě 
zadání MZV ČR a na které se podílel širší kolektiv pod autorovým vedením, vydal 
ÚSS Univerzity obrany Brno v r. 2004 s názvem Nešíření zbraní hromadného ničení 
v kontextu aktuálních otázek mezinárodní bezpečnosti a boje proti terorismu. Všechny 
tři publikace byly zpracovány s cílem přispět k úsilí OSN o rozšíření výchovy a vzdě-
lávání v členských státech v oblasti nešíření a odzbrojení, jak také ukládá příslušná 
rezoluce VS OSN. 

Děkuji oponentům, JUDr. Pavlu Kluckému z Odboru OSN Ministerstva zahranič-
ních věcí ČR, předsedovi Zanggerova výboru a předsedovi pracovní skupiny Rady 
EU pro nešíření zbraní hromadného ničení, a doc. JUDr. Janu Ondřejovi, CSc., DSc. 
z Katedry mezinárodního práva Právnické fakulty UK v Praze, za podnětné návrhy 
k provedení některých úprav. Můj dík patří také vedení ÚMV za vytvoření zázemí 
pro zpracování publikace a pracovnicím knihovny ÚMV za maximální vstřícnost 
při zajišťování podkladových materiálů. Rád bych rovněž poděkoval ing. Ladislavu 
Bartákovi z SÚJB za důležité připomínky zejména k pasáži týkající se MAAE a spo-
lupracovníkům z ÚMV, JUDr. PhDr. Veronice Bílkové, Ph.D., E.MA, a Doc. PhDr. 
Janu Eichlerovi, CSc., za cenné konzultace. 

V závěru mi dovolte, vážení čtenáři, několik postřehů k problematice jaderného 
odzbrojení získaných ze studia podkladových materiálů. Shoduji se s vyjádřením, že 
v odzbrojovacím úsilí nelze spoléhat na spásné řešení vycházející pouze od jedné 
země, např. Spojených států, i když vzhledem k jejich supervelmocenskému postavení 
ve světě a bezkonkurenční vojenské kapacitě by jejich pozitivní příklad byl nepo-
chybně podnětný a následováníhodný. Velmi důležité jsou však konkrétní a iniciativ-
ní postoje každého jaderného a nejaderného státu. Nezáleží přitom na jeho velikosti 
a počtu obyvatel, protože naplnění vize světa bez jaderných zbraní má globální roz-
měr, a proto je záležitostí celého mezinárodního společenství. Nejde přitom o žádnou 
naivní a idealistickou představu, nýbrž o dosažitelnou možnost zbavit svět tohoto 
druhu nejničivějších a z hlediska svého předurčení nerozlišujících zbraní. Ocenění jistě 
zaslouží dlouhodobé odzbrojovací úsilí co do velikosti malých nebo středních, avšak 
obrazně řečeno morálně a politicky velkých zemí. Kromě Švédska, Nového Zélandu 
aj. je to především Irsko, které stálo u zrodu smlouvy NPT. Jmenované tři státy také 
patří od r. 1998, společně s Egyptem, Jižní Afrikou, Slovinskem, Mexikem a Brazílií, 
do skupiny zemí tvořící Koalici nové agendy (New Agenda Coalition), o jejímž půso-
bení se publikace také zmiňuje. Asi není třeba zvláště zdůrazňovat, že celkový odzbro-
jovací trend by také mohl, kromě celkového snížení napětí ve světě, umožnit využití 
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nemalých uvolněných fi nančních prostředků k zefektivnění boje proti terorismu, při-
spět k řešení současného celosvětového fi nančního a ekonomického krizového vývoje, 
pomoci nejchudším zemím apod. V době českého předsednictví EU v první polovině r. 
2009 bude na České republice spočívat mj. odpovědnost za koordinaci a společné for-
mulování stanovisek unijních členských zemí pro významný poslední Přípravný výbor 
hodnotícího procesu NPT v první polovině května t. r. Jeho průběh a závěry mohou 
také předurčit další osud Hodnotící konference NPT v r. 2010. Přejme si, aby se naše 
republika zhostila tohoto úkolu neformálně a iniciativně a rovněž v dalším období svý-
mi postoji projevovala velký pocit odpovědnosti za další bezpečnostní vývoj ve světě. 

Budu rád, vážení čtenáři, pokud v publikaci naleznete zajímavé informace, které 
rozšíří a obohatí Vaše znalosti z daného tématu. 

Miroslav Tůma 

Text publikace nevyjadřuje názory žádné instituce. Vychází z autorova pevného pře-
svědčení o nezbytnosti zabránit jadernému šíření a především snížit na minimum 
možnost jaderné katastrofy vytvořením příznivých podmínek pro dosažení světa bez 
jaderných zbraní. 
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Úvod

Energetická bezpečnost každého státu se stěží může omezovat pouze na zajištěné 
dodávky hlavních energetických surovin, tj. ropy a zemního plynu. Předmětem zájmu 
je proto rovněž využívání dalších zdrojů energie, jako je uhlí, jaderná energie nebo 
obnovitelné zdroje. V nadcházejících několika desetiletích se očekává, přes dočasné 
zpomalení v důsledku celosvětové fi nanční a ekonomické krize, další růst světové 
ekonomiky a počtu obyvatel, doprovázený zvýšeným zájmem o dodávky zmíněných 
hlavních energetických surovin. Je současně předpoklad i dalšího tlaku na životní pro-
středí, se všemi případnými geopolitickými dopady a bezpečnostními riziky. 

Tyto trendy a zejména úsilí o snížení emisí skleníkových plynů, se současným ná-
růstem spotřeby elektrické energie a předpokládanými zvýšenými cenami ropy a ply-
nu, se nesporně odrazí v širším využívání jaderné energie, a to nejen v tradičních 
oblastech aplikací, jako jsou potravinářství, zemědělství a zdravotnictví, ale zejmé-
na v energetice. Studie Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) 20/20 
Vision for the Future z února 2008 předpokládá, že do roku 2030 se počet jaderných 
reaktorů ve světě zvýší o 60 % a zařízení pro jaderné palivo o 45 %.2 K lednu 2008 
bylo ve 30 zemích 439 jaderných reaktorů, 34 jich bylo ve výstavbě, přičemž existuje 
zájem o výstavbu dalších 315 reaktorů, především v ČLR, Indii, RF, USA, EU, Japon-
sku a na Blízkém a Středním východě.3 Velký počet zemí s existujícími jadernými 
energetickými programy již počítá s rozšířením této kapacity buď zařazením nových 
nebo prodloužením životnosti stávajících reaktorů. Nejde přitom jen o počty reaktorů, 
ale i o zcela nové koncepce rychlých reaktorů, používajících jako palivo thorium, 
vysokoteplotních reaktorů na výrobu vodíku aj. 

Kromě zvýšených nároků na zajištění bezpečnosti a ochrany využívání jaderné 
energie, zejména v souvislosti s vyřazováním zastaralých a výstavbou nových reakto-
rů, přepravou a skladováním jaderného paliva, bude rozšiřování jaderných materiálů, 
technologií a know -how vytvářet v globalizovaném světě proliferační rizika. Bezpeč-
nostně je zvláště citlivá problematika technologií obohacování uranu a přepracování 
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jaderného paliva. Tato rizika, která jsou transnacionálního charakteru, se již projevují 
v současné době především ve vztahu k hrozbě jaderného nebo radiologického teroris-
mu a k možnému zvýšení počtu států vlastnících jaderné zbraně oproti dosavadním 9 
zemím (ČLR, Francie, Rusko, USA, Velká Británie, Indie, Pákistán, Izrael a KLDR). 

K zabránění šíření jaderných zbraní a dalších zbraní hromadného ničení (chemické 
a biologické) existuje globální neproliferační režim. Tvoří jej síť vzájemně propo-
jených kontrolně zbrojních a odzbrojovacích smluv, příslušných smluvních a jiných 
organizací, nesmluvních kontrolně vývozních ujednání a dalších nesmluvních iniciativ 
s omezeným členstvím, jednostranných a bilaterálních opatření a dohod a mnohostran-
ných inspekcí. V případě úsilí o zabránění šíření nosičů těchto zbraní, je situace nesrov-
natelně složitější, vzhledem k neexistenci smluvní úpravy zakazující zejména raketové 
nosiče, které jsou široce využívány i v mírových vesmírných programech. Následující 
kapitoly této první části bloku seznamují s hlavními smluvními a nesmluvními prvky 
jaderného neproliferačního režimu. 
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I. Hlavní smlouvy a úmluvy 
proti jadernému a radiologickému 
šíření

1. SMLOUVA O NEŠÍŘENÍ JADERNÝCH ZBRANÍ (NPT)

a) Charakteristika

Smlouva o nešíření jaderných zbraní (Treaty on the Non -proliferation of Nuclear 
Weapons, NPT, dále smlouva NPT) byla předložena k podpisu v r. 1968, v platnost 
vstoupila v r. 1970 (viz příloha 3). Jako normativní instrument proti šíření jaderných 
zbraní je současně jedinou mnohostrannou smlouvou, která obsahuje právní závazek 
tzv. deklarovaných jaderných států4 ve vztahu ke globálnímu jadernému odzbrojení. 
K narušení důvěryhodnosti smlouvy NPT přispěla KLDR dlouholetým utajovaným 
vojenským programem, vystoupením ze smlouvy v r. 2003 a jadernou zkouškou v r. 
2006. Dalším státem narušujícím smluvní ustanovení je Írán, s ohledem na některé 
jeho nelegální aktivity v rozporu se závazky vůči Mezinárodní agentuře pro atomovou 
energii (dále MAAE). 

Smlouva NPT sehrála významnou úlohu při sjednávání smlouvy CTBT a vyhlašo-
vání jednostranných moratorií na tyto zkoušky. Má velký význam pro vytváření bezja-
derných zón, které zvyšují globální a regionální bezpečnost a mírový vývoj, posilují 
režim nešíření jaderných zbraní a přispívají k dosažení konečného cíle, kterým je jader-
né odzbrojení.5 Prostřednictvím zárukového systému MAAE poskytuje smlouva NPT 
mnohostranný rámec pro verifi kaci smluvních neproliferačních závazků a umožňuje 
mezinárodní spolupráci při mírovém využívání jaderných technologií. Uskutečňová-
ním všech těchto funkcí také pomáhá zmírnit riziko, že teroristé získají jaderné zbraně 
nebo vojensky využitelné jaderné materiály. 
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Na rozdíl od úmluvy zakazující chemické zbraně smlouva NPT postrádá institu-
cionální rámec, tj. nemá stálý sekretariát ani vlastní organizaci a neumožňuje využít 
žádné specifi cké vynucovací prostředky, kromě možnosti upozornění adresovaném 
Radě bezpečnosti OSN o porušení smlouvy. 

b) Smluvní úprava jaderného nešíření a možné hrozby

Ve vztahu k nešíření má největší význam článek IV. V jeho prvním odstavci se hovoří 
o „nezadatelném právu všech členských států rozvíjet výzkum, výrobu a využívání 
jaderné energie pro mírové účely bez diskriminace a v souladu s články I a II této 
smlouvy“. Článek I vyžaduje od jaderných států (NWSs) jakýmkoliv způsobem nen-
apomáhat nejaderným státům vyrábět, nebo jiným způsobem získávat jaderné zbraně 
nebo jiná jaderná výbušná zařízení. Článek II stanoví obdobný zákaz pro nejaderné 
státy (NNWSs) s tím rozdílem, že od nich se očekává, že nebudou usilovat o získá-
ní těchto zbraní. Článek III zakotvuje povinnost všech smluvních stran NPT uzavřít 
zárukovou dohodu s MAAE. Obsahuje rovněž zárukovou povinnost na štěpný materiál 
nebo zařízení jako podmínku dodávky jakémukoli nejadernému státu. Článek IV se 
dále odvolává na právo všech stran usnadnit a „účastnit se na co nejširší možné výmě-
ně vybavení, materiálů a vědeckých a technologických informací pro mírové využívání 
jaderné energie“. Hlavní dilema tak spočívá v tom, jak v praxi realizovat nezadatelné 
právo nejaderných států na mírové využívání jaderné energie a poskytování příslušné 
mezinárodní pomoci s neproliferačními povinnostmi uváděnými v článcích I a II. 

Výše zmíněný příklad KLDR ukazuje riziko, ke kterému může dojít v případě, 
že stát, který se angažuje v proliferačně citlivých aktivitách, jako je výroba jader-
ného paliva a přepracování vyhořelého paliva, a to transparentně na základě záruko-
vé dohody s MAAE, může současně aplikovat stejnou techniku pro vojenské účely, 
tj. k získání vysoce obohaceného uranu (HEU) a plutonia. KLDR se také stala v r. 
2003 prvním státem, který ukončil členství ve smlouvě NPT. Využíváním reaktoru 
získaného jednoznačně pro mírový výzkum, KLDR vyráběla plutonium z vyhořelé-
ho paliva a podle vlastních prohlášení ho využívala k výrobě jaderných zbraní, což 
dokumentovala jadernou zkouškou v říjnu 2006. Kromě KLDR obdobné utajované 
aktivity prováděly další dvě členské země NPT – Irák a Libye. Tyto případy také sou-
visí s odhalením celosvětové nelegální sítě orientované na jaderné šíření pod vedením 
pákistánského jaderného fyzika Abdula Kádira Chána, ředitele jaderného výzkumného 
střediska v Kahutě. Od poloviny 70. let minulého století tento vědec vytvořil utajova-
nou mezinárodní nákupní síť složenou z vědců, inženýrů a dalších osob z Pákistánu, 
Švýcarska, Velké Británie, Německa, Srí Lanky a Malajsie na podporu pákistánského 
jaderného vojenského programu. V 90. letech tato síť již zajišťovala utajované náku-
py komponentů pro jaderné programy i v dalších zemích, včetně Íránu a již zmíněné 
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Libye. Dalším důvodem narůstajícího znepokojení byla vyhlídka, že se materiálů nebo 
zbraní hromadného ničení zmocní teroristé, zejména al -Káida.6

Předpokládaná „jaderná renesance“ vyvolává v této souvislosti bezpečnostní obavy, 
protože státy usilující o výrobu elektřiny z nových jaderných reaktorů budou stavěny 
před volbu. Buď se rozhodnou pro soběstačné získávání jaderného paliva nákladným 
vytvořením národního jaderného palivového cyklu, který je však zneužitelný i k vojen-
ským účelům, či budou spoléhat na dodávky jaderného paliva z vyspělých států nebo 
různých konsorcií. K snížení bezpečnostní hrozby by mohla být využita legislativní 
cesta, tj. buď dohodnutí zpřísněných dodatků ke smlouvě NPT, či sjednání a uvedení 
v platnost nových právně závazných povinností. Tento způsob řešení se však nejeví 
jako příliš úspěšný a dosažitelný v realativně krátké době, a to zejména s ohledem 
na odlišné přístupy k této problematice ze strany rozvojových a rozvíjejících se zemí 
projevující se zejména v hodnotícím procesu smlouvy NPT. Jako nadějnější se uka-
zuje praktičtější a rychlejší přístup formou různých nesmluvních iniciativ, jako např. 
Bezpečnostní iniciativa proti šíření (PSI viz samostatná pasáž). Součástí tohoto úsilí 
jsou především nabídky na vytvoření jaderných palivových bank, v rámci koncepce 
Multilaterálních jaderných přístupů (Multilateral Nuclear Approaches, MNAs) spra-
vovaných a kontrolovaných MAAE (blíže viz pasáž týkající se MAAE). 

2. ÚMLUVY PRO ZAJIŠTĚNÍ JADERNÝCH A RADIOLOGICKÝCH 
MATERIÁLŮ A ÚČINNOU OCHRANU JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ

Společná úmluva o bezpečnosti nakládání s vyhořelým palivem a bezpečnosti naklá-
dání s radioaktivním odpadem (Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Mana-
gement and on the Safety of Radioactive Waste Management, dále Společná úmluva) 
byla přijata v září 1997, v platnost vstoupila v červnu 2001. Dokument nařizuje stá-
tům přijmout opatření k zajištění bezpečnosti daných materiálů na svém území i při 
přeshraniční přepravě a zavádí mechanismus předkládání pravidelných zpráv. Palivo 
a odpad z vojenské sféry zůstávají mimo rámec jeho aplikace. Pro boj s jaderným 
a radiologickým terorismem má Společná úmluva význam především v tom, že zpře-
hledňuje režim nakládání s jaderným palivem a odpadem, jichž by mohli teroristé 
využít např. při výrobě radiologických zbraní, a státům dovoluje lépe posoudit, kterým 
partnerům mohou nebezpečné materiály postoupit a kterým nikoli.7

Úmluva o jaderné bezpečnosti (Convention on Nuclear Safety, dále Úmluva) byla 
uzavřena v červnu 1994, v platnost vstoupila v říjnu 1996. Jako další instrument pre-
ventivního charakteru stanoví smluvním stranám povinnost přijmout odpovídající vni-
trostátní opatření a vzájemně spolupracovat s cílem zajistit bezpečnost jaderných zaří-
zení, jimiž se v tomto kontextu rozumějí civilní jaderné elektrárny. Úmluva nezřizuje 

rum-sazba.indd   21rum-sazba.indd   21 10.3.2009   22:36:2910.3.2009   22:36:29



Mírové využívání jaderné energie, nešíření jaderných zbraní a jaderné odzbrojení

22

žádný kontrolní ani sankční mechanismus a spoléhá pouze na zprávy států pravidelně 
odevzdávané před revizními zasedáními.8 

Úmluva o fyzické ochraně jaderných materiálů (Convention on the Physical Pro-
tection of Nuclear Material, dále Úmluva) byla přijata v r. 1979, k podpisu otevřena 
v březnu 1980, v platnost vstoupila v únoru 1987. Vztahuje se na jaderný materiál 
určený k mírovým účelům, a to při jeho mezinárodní přepravě a částečně i při vnitros-
tátním používání, skladování a přepravě. Některé nedostatky této Úmluvy, jako např. 
skutečnost, že její úpravě se zcela vymyká veškerý materiál využívaný ve vojenské 
sféře, dále nedostatečná úprava nakládání s jadernými materiály na území jednotlivých 
států, vzhledem k její soutředěnosti hlavně na jejich mezinárodní přepravu, nezřizuje 
ani kontrolní a verifi kační mechanismus aj. si vynutil zahájení procesu její úpravy.9 

Smluvní modifi kaci schválila diplomatická konference ve Vídni v červenci 2005.
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II. Neproliferační a bezpečnostní 
opatření MAAE

1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ ÚKOLY MAAE

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency, 
IAEA, dále MAAE) byla založena v roce 1957. Sídlí ve Vídni a v souladu se smlou-
vou uzavřenou s OSN, upravující vzájemné pracovní vztahy, působí jako autonom-
ní mezinárodní organizace. Podle svých Stanov dbá o „rozšiřování přínosu atomové 
energie pro mír, zdraví a prosperitu celého světa“ (článek II). (Pozn.: V souvislosti 
s kontrolní činností MAAE se v následujících pasážích budou objevovat dvě anglická 
slova s odlišným významem – safety a security, která budou v českém vyjádření pro 
zjednodušení překládána jako vnitřní a vnější bezpečnost i když to přesně nevystihuje 
jejich náplň, blíže viz Základní pojmy). 

Otázkami spojenými s bojem proti nekonvenčnímu terorismu se v rámci MAAE 
po dílčí reformě, která proběhla na přelomu let 2002 a 2003, zabývá především 
Oddělení pro bezpečnost z hlediska činnosti obsluhujícího personálu a proti zneužití 
(Department of Nuclear Safety and Security). Na expertní úrovni působí od února 
2002 Poradní skupina pro jadernou bezpečnost proti zneužití (Advisory Group on 
Nuclear Security) zřízená generálním ředitelem MAAE s úkolem radit mu ohledně 
„aktivit Agentury spojených s prevencí, detekcí a reakcí na teroristické a jiné zákeřné 
(malicious) činy zahrnující jaderné a jiné radioaktivní materiály a jaderná zařízení“.10

Boji proti jadernému a radiologickému terorismu věnuje MAAE, byť mnohdy nepří-
mo (prostřednictvím ochrany jaderných materiálů, jaderných zdrojů apod.), pozornost 
již několik desetiletí. Po tuto dobu stála u zrodu významných mnohostranných meziná-
rodních smluvních instrumentů (např. Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů 
nebo Úmluvy o jaderné bezpečnosti) a sama přijala sérii dokumentů nezávazného 
charakteru, které pojednávají o otázkách spjatých s nekonvenčním terorismem, při-
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čemž se obvykle zaměřují na jeho preempci (např. dokument INFCIRC/225 nebo 
Kodex chování k zajištění bezpečnosti radioaktivních zdrojů z hlediska ochrany osob 
a možného zneužití). K danému tématu se rovněž pravidelně ve svých prohlášeních 
vyjadřují orgány MAAE, tj. Generální konference a Rada guvernérů. Po 11. září 2001 
vydala navíc MAAE několik dokumentů obecnější povahy, které mapují současný 
systém zajištění jaderné bezpečnosti a navrhují cesty jejího zlepšení.11 Jedná se pře-
devším o Akční plán pro boj s jaderným terorismem (Action Plan to combat nuclear 
terrorism), přijatý 19. března 2002,12 jenž charakterizuje možné podoby jaderného 
a radiologického terorismu, zdůrazňuje klíčové oblasti boje proti němu a podtrhu-
je nutnost mezinárodní spolupráce v této oblasti. Aktivity MAAE v úsilí zabránit 
jadernému šíření a tím i jadernému a radiologickému terorismu se v zásadě týkají tří 
sfér: dohledu nad plněním mezinárodních smluv (smlouva NPT), zabezpečení fyzické 
ochrany jaderných materiálů a jaderných zařízení a řešení dalších otázek tzv. vnější 
jaderné bezpečnosti (security).

Smlouva NPT přiznává MAAE zvláštní postavení, neboť ji pověřuje dohledem 
na dodržování mezinárodních záruk ze strany smluvních států a zprostředkováním 
výměny zařízení, materiálů a informací k mírovému využití jaderné energie. Záruko-
vý systém MAAE patří dlouhodobě k nejspornějším a nejkritizovanějším součástem 
smlouvy NPT, a to zvláště v důsledku namítané nedostatečné efektivity (odhalené 
např. v souvislosti s iráckým jaderným programem na počátku devadesátých let). Otáz-
ce zkvalitnění systému věnovaly pozornost všechny dosavadní hodnotící konference 
ke smlouvě NPT, především 5. hodnotící a prodlužovací konference v r. 1995, kde se 
jí zabýval jeden ze tří hlavních výborů. Sama MAAE vypracovala v r. 1993 Program 
93+2, který předpokládal zavedení nových monitorovacích technik, a v r. 1997 před-
ložila modelový text Dodatkového protokolu,13 na jehož základě by se měly jednotlivé 
státy podřídit vyššímu standardu záruk. Zahrnují např. poskytování většího množství 
informací o jaderných programech nebo umožnění nenadálých inspekcí širší skupiny 
jaderných zařízení. Jedná se rovněž o objekty, kde se nakládá se zařízeními, techno-
logiemi a materiály projektovanými a vyráběnými pro jaderné využití, zejména pro 
oblast palivového cyklu a odběr vzorků ze životního prostředí. Počet zemí, které ho 
ratifi kovaly (mezi nimi je i Česká republika), je však bohužel stále nízký. 

Jednu z nejdůležitějších oblastí, v nichž se MAAE tradičně angažuje, představuje 
fyzická ochrana jaderných materiálů (a nověji i jaderných zařízení). Již v roce 1972 
vznikl v rámci organizace nezávazný dokument, Doporučení pro fyzickou ochranu 
jaderných materiálů (Recommendations for the Physical Protection of Nuclear Mate-
rial), který se zaměřoval na ochranu jaderných materiálů proti krádežím. Dokument 
prošel několika revizemi. Během poslední revize byl přejmenován na dokument IN-
FCIRC/225/Rev.4 (Corr) – Fyzická ochrana jaderných materiálů a jaderných zařízení 
(Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities) a jeho předmětem 
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se nově stala i ochrana jaderných zařízení. V dubnu roku 1997 pak MAAE vyda-
la Pokyny a doporučení pro implementaci INCIRC/225/Rev.3 (Guidance and Con-
siderations for Implementation of INFCIRC/225/Rev.3), které podrobněji rozvádějí 
jednotlivé body dokumentu INFCIRC/225 a doporučují státům, jak postupovat při 
jejich využívání na vnitrostátní úrovni. Dokument INFCIRC/225 má ve své součas-
né podobě (INFCIRC/225/Rev.4 (Corr)) celkem osm částí, ve kterých např. defi nuje 
základní pojmy, vymezuje cíle státního systému fyzické ochrany jaderných materiálů 
a jaderných zařízení14 a cíle sledované MAAE.15 Dokument má nezávaznou povahu, 
a k jeho základním výhodám patří to, že má širší pole působnosti než Úmluva o fyzické 
ochraně jaderných materiálů. Navíc je pravidelně revidován a přizpůsobován měnícím 
se podmínkám ve světě.

K dalším krokům MAAE v rámci zabezpečování fyzické ochrany jaderných materi-
álů patří vytvoření Mezinárodní poradní služby MAAE pro fyzickou ochranu v r. 1995, 
přijetí Rezoluce GC(45)/RES/14 – Opatření ke zlepšení vnější bezpečnosti jaderných 
materiálů a jiných radioaktivních materiálů Generální konferencí v září roku 2001 
a zformulování Cílů a základních principů fyzické ochrany během r. 1991. Meziná-
rodní poradní služba MAAE pro fyzickou ochranu (International Physical Protection 
Advisory Service, IPPAS) poskytuje státům na jejich žádost pomoc při posuzování kva-
lity národních systémů fyzické ochrany a jejich souladu s mezinárodními standardy, 
popř. státům doporučuje vhodné kroky ke zvýšení efektivity těchto systémů. Rezoluce 
GC(45)/RES/14 (Measures to Improve the Security of Nuclear Materials and Other 
Radioactive Materials) věnuje ve své druhé části, nazvané Fyzická ochrana jader-
ných materiálů a jaderných zařízení, pozornost možným důsledkům činů jaderného 
terorismu. V zájmu snížení jejich pravděpodobnosti pak vyjadřuje podporu myšlence 
revize Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů, doporučuje státům aplikovat 
na vnitrostátní úrovni Cíle a základní principy fyzické ochrany (Physical Protection 
Objectives and Fundamental Principles) a vyzývá generálního ředitele k přezkou-
mání a případnému přehodnocení stávajících programů MAAE. Zmíněné Cíle byly 
zformulovány Sekretariátem MAAE ve spolupráci s experty z členských států,16 a to 
především na základě dokumentu INFCIRC/225/Rev.4 (Corr). V srpnu roku 2001 je 
schválila (jakožto Security Fundamentals) Rada guvernérů,17 v září téhož roku pak 
Generální konference.18 

2. DALŠÍ AKTIVITY MAAE V OBLASTI BEZPEČNOSTI PROTI ZNEUŽITÍ

 Hodnocení všech stránek bezpečnostní zranitelnosti jaderných zařízení umožňují dva 
dokumenty MAAE z r. 2003. Je to jednak Směrnice pro vytváření a aktualizaci defi nice 
základního ohrožení (Guidance for the Development and Maintenance of a Design 
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Basis Threat) a dále Směrnice pro vlastní posouzení vnitřní a vnější zranitelnosti jader-
ných zařízení (Guidelines for the self -assessment of safety and security vulnerabilities 
of nuclear installations), které mimo jiné pojednávají o ochraně jaderných zařízení 
před akty sabotáže. 

Druhá oblast, odhalování protiprávních aktivit týkajících se jaderného a jiného 
radioaktivního materiálu, se týká zjišťování a omezování případů krádeží či jiného 
protiprávního nabytí jaderných a dalších radioaktivních materiálů a ilegálního obcho-
du s nimi. Zajištění vnější bezpečnosti jiných radioaktivních materiálů představuje 
důležitý úkol s ohledem na to, že se na ně nevztahuje Úmluva o fyzické ochraně jader-
ných materiálů ani dokument INFCIRC/225. MAAE v této sféře vyvíjí činnost jak 
retrospektivní, která spočívá v nápravě situace opuštěných nebo zvláště zranitelných 
radioaktivních zdrojů, tak prospektivní, jejímž cílem je předejít vzniku nových opuště-
ných a zranitelných zdrojů. Opuštěným zdrojem (orphan source) se v tomto kontextu 
myslí zdroj, který obsahuje značné množství radioaktivních látek, současně se však, 
např. z důvodů opuštění, ztráty, krádeže, nedovoleného přemístění nebo přepravy, 
nenachází pod odpovědnou kontrolou. Pro potřeby ochrany podléhají radioaktivní 
zdroje kategorizaci (Categorization of Radioactive Sources, TECDOC -1344) a naklá-
dání s nimi upravují Akční plán pro vnitřní bezpečnost radioaktivních zdrojů a vnější 
bezpečnost radioaktivních materiálů (Action Plan for the Safety of Radiation Sources 
and the Security of Radioactive Materials)19 ze září 1999 a Kodex chování k zajištění 
vnitřní a vnější bezpečnosti radioaktivních zdrojů (Code of Conduct on the Safety and 
Security of Radioactive Sources), jehož revidované znění MAAE schválila v r. 2003. 
V budoucnu by se měl ke zmíněnému kodexu připojit dokument zaměřený výlučně 
na Vnější bezpečnost radioaktivních zdrojů (Security of Radioactive Sources). Rovněž 
další oblasti vnější bezpečnosti sehrávají v boji proti jadernému a radiologickému tero-
rismu důležitou úlohu. Státní systémy pro dohled nad jadernými materiály a jejich 
kontrolu (State Systems for Nuclear Materiál Accountancy and Control, SSAC), které 
si vytvářejí jednotlivé státy často s pomocí odborníků z MAAE, napomáhají tomu, aby 
státy neztratily přehled o jaderných materiálech na svém území. Reakce na protiprávní 
jednání nebo jejich hrozby zahrnuje efektivní odpověď (technické zabezpečení zdroje 
radiace, evakuace obyvatelstva, zajištění lékařské péče apod.) na radiologické aspekty 
teroristického činu s využitím jaderného nebo jiného radioaktivního materiálu. 

V březnu 2002 schválila Rada guvernérů MAAE tříletý plán aktivit v oblasti jaderné 
bezpečnosti a vytvoření dobrovolného fondu (the Nuclear Security Fund, NSF). Fond 
byl vytvořen mj. na podporu realizace jaderných bezpečnostních aktivit k prevenci, 
detekci a reakci na jaderný terorismus. Působnost fondu byla prodloužena v září 2005, 
kdy Rada guvernérů schválila nový Jaderný bezpečnostní plán (Nuclear Security Plan) 
na období 2006–2009. ČR patří již od doby vzniku NSF k jeho významným donorům, 
a to i v rámci EU. Řada těchto bezpečnostních aktivit se uskutečňuje v zemích býva-
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lého Sovětského svazu a tím dochází k posilování postavení MAAE, zejména v rámci 
programu CTR, o kterém pojednává kapitola V.20 

3. MNOHOSTRANNÉ JADERNÉ PŘÍSTUPY (MNAS)

V rámci mnohaletého úsilí mezinárodního společenství o dosažení kontroly nad jader-
nou energií je jedním z hlavních bezpečnostních problémů vytvoření mnohostranného 
kontrolního systému pro jaderný palivový cyklus jako preventivního neproliferačního 
opatření. Zmíněný cyklus má dvě hlavní části, kterým odpovídají i příslušné tech-
nologie: počáteční (front -end) se vztahuje k těžbě uranové rudy a jejímu zpracování 
na získání uranu. Jeho výsledkem je buď nízko obohacený uran (LEU), nebo vysoce 
obohacený uran (HEU), který je vojensky využitelný. Závěrečná fáze cyklu (back-
-end) se týká etapy po vyhoření paliva, která může mít tři části: přechodné skladování 
tohoto paliva, jeho přepracování k oddělení užitečných izotopů, jako např. izotopu 
plutonia -239 (vojensky využitelný) a uranu -235 a ukládání odpadu. Mnohostranné 
zajištění palivového cyklu by podle MAAE mělo zahrnovat i úložiště vyhořelého pali-
va a jaderného odpadu. Je třeba současně zdůraznit, že zatím neexistuje žádný právně 
závazný mezinárodní dokument, který by zajišťoval bezpodmínečné dodávky paliva 
do jaderných elektráren. 

Indická jaderná zkouška v r. 1974 podnítila řadu mezinárodních iniciativ k řešení 
této problematiky, avšak v důsledku politických, technických a ekonomických příčin 
s nulovým výsledkem. Komplikovanou situaci dokumentuje např. neúspěch sedmi-
letého působení Výboru pro zajištění dodávek (Committee on Assurances of Supply, 
CAS), jmenovaného MAAE, který proto v r. 1987 ukončil svou činnost. Ani iniciativy 
v dalších letech, ať již v rámci OSN či MAAE, nepřinesly žádný pokrok. Obohacovací 
zařízení, která jsou pod zárukami MAAE, existují v Argentině, Brazílii, ČLR, Němec-
ku, Íránu, Japonsku, Nizozemsku a ve Velké Británii. Zařízení mimo zárukový sys-
tém MAAE jsou ve Francii, Indii, Pákistánu, Rusku a USA. Tři obohacovací zařízení 
umístěná v Německu, Nizozemsku a ve Velké Británii tvoří konsorcium pod názvem 
Urenco, specializující se na zahraniční dodávky. Dalším konsorciem je EURODIF, 
které zahrnuje pět účastnických zemí (Francie, Itálie, Španělsko, Belgie a Írán), avšak 
pouze s jedním obohacovacím zařízením umístěným ve Francii pro zajištění potřeb 
účastnických států. V USA zajišťuje dodávky obohaceného paliva společnost USEC 
(United States Enrichment Corporation) a v Rusku Rosatom. V Japonsku působí spo-
lečnost JNFL (Japan Nuclear Fuel Limited).21

V posledních letech se klade na oblast technologií palivového cyklu stále větší důraz 
s ohledem na negativní zkušenosti z prokázaného zneužívání jeho mírového využívání 
pro vojenské účely výše zmíněnými členskými státy NPT – Irákem, Libyí a KLDR. 

rum-sazba.indd   27rum-sazba.indd   27 10.3.2009   22:36:2910.3.2009   22:36:29



Mírové využívání jaderné energie, nešíření jaderných zbraní a jaderné odzbrojení

28

Určité podezření existuje i vůči Íránu za jeho některé údajně nelegální aktivity v pro-
cesu obohacování, které probíhaly několik let mimo kontrolní systém MAAE. 

Existuje dále několik ambiciózních návrhů týkajících se vývoje nových, inovativ-
ních jaderně -energetických systémů, které by měly být bezpečné, trvale udržitelné, 
ekonomicky atraktivní a odolné proti šíření. Patří mezi ně např. thoriový jaderně pali-
vový cyklus, který se vyvíjí především v Indii (studie však probíhají také v Kanadě, 
Německu, Rusku, USA a dalších státech). Americké ministerstvo energetiky (Depart-
ment of Energy, DOE) zahájilo v r. 2000 jednání s dalšími státy o mezinárodní spo-
lupráci v rámci „Generation IV International Forum – GIF“ na výzkumu a vývoji 
inovačního reaktoru a technologií palivového cyklu. S USA v této oblasti spolupracují 
Kanada, Francie, Japonsko, Velká Británie, Švýcarsko a Jižní Korea. V r. 2001 MAAE 
zahájila mezinárodní projekt pod názvem „International Project on Innovative Nuclear 
Reactors and Fuel Cycles – INPRO“. Zaměření tohoto projektu v rámci členských stá-
tů MAAE je stejné jako u GIF, což také vedlo k oznámení USA v r. 2005 o připojení 
k INPRO a ke zlepšení spolupráce mezi oběma projekty.22 

V roce 2004 jmenoval generální ředitel MAAE ElBaradej skupinu nezávislých 
expertů s mandátem zpracovat studii obsahující varianty možných mnohostranných 
přístupů k jadernému palivovému cyklu, přehled pobídek a překážek pro takovou 
spolupráci a stručné hodnocení relevantních historických a současných zkušeností. 
Ve výsledné studii z února 2005 (INFCIRC/640) skupina navrhla pět specifi ckých vari-
ant mnohostranných jaderných přístupů (Multilateral Nuclear Approaches, MNAs), 
které by bylo možné postupně zavést. Všechny varianty počítají s navýšením neprolife-
račních záruk a zajištěním dodávek a služeb, relevantních pro jaderný palivový cyklus. 

První variantou je posílení existujících mechanismů tržního hospodářství, využíva-
jících záruky poskytované dodavateli prostřednictvím dlouhodobých kontraktů a trans-
parentních ujednání, které by mohly být i s vládní podporou. Hlavními výhodami 
tohoto ujednání je snadnost realizace, nejsou nutná nová zařízení, nedochází k dalšímu 
šíření know -how a pro MAAE by to nepředstavovalo žádnou nadbytečnou fi nanční 
zátěž. Nevýhody mohou vyplynout z tržní podstaty ujednání. Náklady by mohly být 
vysoké a důvěryhodnost zajištění dodávek poskytovaných soukromými fi rmami nebo 
konsorciem států by pro některé státy nemusela být dostatečná. 

Druhá varianta se od předchozí liší mezinárodními garancemi zásobování s účastí 
MAAE. Výhody a nevýhody jsou podobné jako u první varianty s tím rozdílem, že 
účast MAAE dodává plnění ujednání větší důvěryhodnost a pružnost realizace.

Podle třetí varianty by příslušná národní zařízení přešla pod mnohostrannou kontrolu 
za účasti všech států, bez ohledu na jejich členství nebo nečlenství v NPT. Znamenalo 
by to vytvoření nových hráčů v rámci tržního hospodářství. Nebyla by nutná výstavba 
nových zařízení ani rozšiřování know -how, dodatečné záruky by byly poskytnuty tam, 
kde dosud neexistují. Nevýhody zahrnují mj. obtíže související s mezinárodním říze-
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ním, zvýšené požadavky na přepravu a nutnost vybudovat několik mnohonárodních 
zařízení ve více zemích, aby se dosáhlo důvěryhodnosti zajištění dodávek. 
Čtvrtá varianta počítá, prostřednictvím dobrovolných ujednání a kontraktů, s vytvo-

řením mnohostranných nebo regionálních MNAs, založených na společném vlastnic-
tví, stanovených právech nebo společném řízení. Tato varianta je pro obohacovací 
a přepracovaní fázi jaderně palivového cyklu dosažitelná, i když vytvoření nového 
zařízení by vyžadovalo rozsáhlé fi nanční i lidské zdroje.

Pátá varianta je vzdálenější. V případě dalšího rozšíření jaderné energie po celém 
světě by se mohl vytvořit prostor pro vývoj jaderného palivového cyklu se silnějšími 
mnohostrannými ujednáními a širší spoluprací, včetně MAAE a mezinárodního spole-
čenství. Například celosvětová síť regionálních středisek pro jaderný cyklus by mohla 
minimalizovat přepravu a zajistit zákazníkům určitý stupeň pružnosti.23 

Expertní zpráva podnítila vznik několika iniciativ k vytvoření mnohostranného 
jaderně -palivového cyklu, zpravidla pod záštitou MAAE. Mezi ně patří návrh sku-
piny šesti států (Francie, Velká Británie, Rusko, USA, Itálie a Nizozemsko), jež jsou 
mezi hlavními mezinárodními dodavateli jaderného paliva, pod názvem Mnohostranné 
zajištění jaderného paliva (Multilateral Nuclear Fuel Assurances). Relativně snad-
ná uskutečnitelnost garantovaných dodávek jaderného paliva vyplývá z již existující 
infrastruktury dvou organizací zahrnujících obohacovací zařízení a tvořící již zmíněné 
konsorcium Urenco. Další iniciativou je americký komplexní návrh na řešení pro-
blematických otázek jaderného palivového cyklu, včetně likvidace jaderného odpa-
du pod názvem Globální partnerství pro jadernou energii (Global Nuclear Energy 
Partnership, GNEP). Zahrnuje garantované dodávky jaderného paliva, využití nových 
technologií při výrobě elektrické energie, zmenšuje zásadním způsobem jaderný odpad 
a likviduje proliferačně citlivé materiály (např. plutonium). S další iniciativou, pod 
názvem Mezinárodní středisko pro obohacování uranu (International Uranium En-
richment Center, IUEC) pod kontrolou MAAE, přišla Ruská federace, která nabídla 
k využívání pro uvedené účely své zařízení v Angarsku, kde se vyrábí nízko obohacený 
uran. Účast na tomto projektu již přislíbil Kazachstán a Arménie. Německá iniciativa, 
které zatím chybí bližší rozpracování, předpokládá vznik mezinárodního obohacova-
cího závodu na území některého státu, jenž není vlastníkem zmíněných technologií. 
Závod by působil pod jurisdikcí MAAE a fi rmy či účastnické státy by s MAAE uzavře-
ly příslušné smlouvy zajišťující především garantované dodávky nezávisle na meziná-
rodní politické situaci. Americká nevládní organizace NTI (Nuclear Threat Initiative), 
v čele s bývalým senátorem a předsedou vojenského výboru Senátu USA Sam Nun-
nem, navrhla vytvoření mezinárodní palivové banky pro krajní nouzi (last -resort fuel 
reserve). Je označována jako komplementární k ostatním iniciativám. Spravovala by 
ji a řídila MAAE, což by mělo zvýšit u potenciálních odběratelů její důvěryhodnost 
a garance zajištěných dodávek. Na tento projekt již NTI, s fi nanční pomocí známého 
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amerického miliardáře Warrena Buffeta, poskytla 50 mil. USD. Dalších 50 mil. USD 
uvolnila americká vláda, 5 mil. USD přispělo Norsko, 10 mil. USD poskytly Sjedno-
cené arabské emiráty a přibližně 32 mil. USD Evropská unie.24 

4. PŘEDPOKLÁDANÉ BUDOUCÍ ZAMĚŘENÍ MAAE
(DO R. 2020 A V DALŠÍCH LETECH) 

Studie MAAE 20/20 Vision for the Future z února 2008, zmíněná v úvodu publikace, 
se stala podkladem pro zpracování Zprávy komise význačných osobností o budoucnosti 
Agentury (Report of the Commission of Eminent Persons on the Future of the Agency), 
publikované v květnu téhož roku (GOV/200822 -GC (52)INF/4). 

V úvodním shrnutí Zprávy se mj. uvádí, že úkoly agentury v oblastech tzv. tří „S“ 
(nuclear safeguards, safety a security) se vzájemně doplňují a všechny jsou důležité 
pro budoucí nárůst jaderných aplikací. Integrální propojenost tří základních pilířů NPT 
(jaderné nešíření, jaderné odzbrojení a mírové využívání jaderné energie) a dosažení 
pokroku v jednom z nich napomáhá pozitivnímu vývoji v dalších dvou pilířích. Posíle-
ná MAAE s dostatečnou autoritou, zdroji a personálem je absolutně zásadním předpo-
kladem k posílení globálního jaderného řádu, jako základního předpokladu pro zacho-
vání míru a prosperity. K tomu by mělo dojít v důsledku „zvýšené kolektivní aktivity 
a partnerství, rozšíření transparentnosti, dalšího celosvětového zefektivnění standardů 
vnitřní a vnější bezpečnosti, nových neproliferačních opatření a na základě progresiv-
ních kroků k snížení a konečné eliminaci jaderných zbraní“.25 Autoři dále uvádějí, že 
pro uchování a znovuposílení jaderného pořádku jsou potřebná čtyři partnerství mezi: 

– jadernými a nejadernými státy, 
– dodavatelskými státy jaderných technologií a palivového cyklu, státy usilujícími 

o jadernou energii a MAAE, 
– státy, soukromým sektorem a mezinárodními agenturami,
– rozvinutými a rozvíjejícími se státy, mezinárodními rozvojovými institucemi 

a MAAE.
Mezinárodní spolupráce by se měla neodkladně posílit k zajištění toho, že jakáko-

li možná expanze jaderné energie bude bezpečná a nebude přispívat k šíření jader-
ných zbraní. MAAE, jako jediná agentura s potřebnou expertizou, bude odpovědná 
za pomoc novým státům poskytnutím nezbytné infrastruktury potřebné k bezpečnému 
a mírovému vývoji jaderné energie. 

Z výše uvedených tří „S“ budou nadále záruky (safeguards), představovat klíčový 
úkol MAAE. Odpovědnost Agentury v oblasti záruk se v posledních letech rychle roz-
šiřuje, což lze dokumentovat na faktu, že od r. 1984 do r. 2007 se množství jaderného 
materiálu začleněného do zárukového systému zvýšilo více než desetkrát. Požadavky 
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na MAAE, vyplývající zejména z realizace požadavků Dodatkového protokolu, které 
by měly poskytnout důkazy o výlučně mírové podstatě státních jaderných programů 
a některé další budoucí úkoly, budou vyžadovat zvýšení zdrojů MAAE. Autoři ve zprá-
vě mj. poukazují na to, že kromě mírného zvýšení těchto zdrojů v r. 2003 zůstává jejich 
rozsah od 80. let v podstatě na stejné úrovni. 

Ačkoliv vnější bezpečnost (security) je v zásadě odpovědností jednotlivých států, 
hraje MAAE, jako jediný globální orgán, důležitou úlohu v boji proti jadernému tero-
rismu. Tato úloha se projevuje zejména v oblasti vytváření a dohledu nad realizací 
celosvětových jaderných bezpečnostních standardů. V této souvislosti by MAAE měla 
vyvinout vzorovou legislativu, která by pomohla státům splnit jejich závazky plynoucí 
z rezoluce RB OSN č. 1540 (viz další kapitola). Její zvýšené úsilí by se také mělo 
zaměřit na zajištění efektivní ochrany pro nejnebezpečnější radiologické zdroje ve svě-
tě, na prevenci pašování jaderných materiálů a na pomoc v přípravě států vyrovnat se 
s důsledky radiologického rozptylu.

Přes výrazné zlepšení vnitřní bezpečnosti (safety) jaderných reaktorů, ke kterému 
došlo v posledních desetiletích, musí pokračovat nadále snaha o snížení rizika vzniku 
těchto nehod. Úkoly MAAE v tomto směru by se měly dále posílit a její vedoucí úloha 
projevit v mezinárodním úsilí o vytvoření globální jaderné bezpečnostní sítě a širší 
výměně bezpečnostních poznatků a zkušeností. 

Ve vztahu k jadernému odzbrojení, zmíněnému v článku VI Smlouvy NPT (viz 
příloha 3), autoři konstatují, že naplnění tohoto závazku jaderných států vyžaduje 
kombinaci přijetí neodkladných kroků a v delším období zapojit do tohoto úsilí jaderné 
nečlenské státy zmíněné smlouvy. Ačkoliv MAAE není příslušnou organizací nebo 
fórem pro problematiku jaderného odzbrojení, dosažení pokroku či neúspěch silně 
ovlivňují její neproliferační úlohu. Bohaté verifi kační zkušenosti Agentury by také 
měly být využity v případném odzbrojovacím procesu.26 
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III. Rezoluce RB OSN č. 1540 
a sankční rezoluce vůči KLDR 
a Íránu 

1. REZOLUCE RB OSN Č. 1540

Protiteroristická rezoluce RB OSN č. 1540 (2004) z 28. dubna 2004 se vztahuje k neší-
ření ZHN a jejich nosičů. Zakazuje všem členským státům OSN poskytovat jakoukoli 
formou podporu nestátním subjektům v jejich úsilí získat či použít jaderné, chemické 
nebo biologické zbraně a jejich nosiče. Vyžaduje rovněž od států přijmout příslušná 
opatření, včetně trestních zákonů, vývozních a pohraničních kontrol, právní vynucení, 
fyzickou bezpečnost a technická opatření pro zjišťování jaderných materiálů. 

Hlavními podněty pro její přijetí se staly důkazy o existenci rozsáhlého černého trhu 
s jaderným zbožím a materiálem se vztahem k jaderné technologii, odhalené v infor-
maci libyjské vlády a vyšetřováním vedeným MAAE.27 Naléhavost přijetí se dále 
zvýšila po odhalení rozsáhlých proliferačních aktivit prováděných sítí spolupracovníků 
již výše zmíněného pákistánského vědce A. K. Chána. 

Její význam spočívá především v tom, že ukládá povinnosti i těm členským státům 
OSN, které nejsou členy smlouvy NPT a úmluv o zákazu chemických a biologických 
zbraní. Na rozdíl od jiných rezolucí RB OSN, které se obvykle týkají vývoje v určitých 
krizových oblastech světa, má rezoluce č. 1540 globální dopad aplikace a preventivní 
charakter. Ačkoliv rezoluce neupravuje existující závazky vyplývající ze smlouvy NPT 
a ostatních smluv vztahujících se k dalším ZHN (Úmluva o zákazu chemických zbraní 
z r. 1993 a Úmluva zakazující bakteriologické /biologické/ a toxinové zbraně z r. 1975) 
jsou její ustanovení koncipována tak, aby zvýšila univerzalitu a úplnou realizaci těchto 
dokumentů. Státům, které postrádají právní a regulatorní infrastrukturu, implementač-
ní zkušenost nebo potřebné zdroje, rezoluce umožňuje požádat o pomoc při realizaci 
jejích ustanovení. Rezoluce také vytvořila systém národních hlášení o implementaci 
ustanovení, které státy posílají výboru složenému ze všech 15 členů RB OSN. Pro 
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jejich vyhodnocení a zpracování zprávy Radě bezpečnosti výbor využívá příslušné 
experty. Po přijetí rezoluce nabídly specifi ckou technickou pomoc MAAE, NSG a ZC. 
V dubnu 2006 RB OSN prodloužila mandát rezoluce na další dva roky rezolucí č. 1673, 
avšak její obsah se nerozšířil do dalších oblastí. V dubnu 2008 RB schválila rezoluci 
č. 1810, kterou prodloužila platnost mandátu výboru pro rezoluci č. 1540 do dubna 
2011. Zmíněnému výboru také mj. uložila posílit jeho úlohu při poskytování technické 
pomoci při implementaci rezoluce, pokračovat v osvětových aktivitách na regionálních, 
subregionálních a národních úrovních a podporovat výměnu zkušeností. Důraz rovněž 
položila na zvýšení spolupráce s dalšími výbory vytvořenými k rezoluci č. 1267 (1999) 
týkající se al -Káidy a Talibánu a k protiteroristické rezoluci č. 1373 (2001). Určitou sla-
bostí rezoluce je, že nedefi nuje, co by mělo tvořit příslušné efektivní kontroly, a nemůže 
se tak stát základem pro mezinárodní systém regulující jaderné dodávky. Rezoluce také 
neposkytuje návod, jak by se výše zmíněná pomoc států měla provádět. V současné 
době se nejčastější praxí stalo organizování workshopů a seminářů (např. v Ghaně 
v listopadu 2006). Výbor rezoluce postrádá mandát a zdroje pro řízení technického 
asistenčního programu nebo pro spojení s asistenčními donory a příjemci specifi ckých 
programů. Podle názoru některých expertů by pravidelné schůzky mezi zástupci NSG, 
ZC, MAAE, národními donory a EU, stejně tak jako s výborem rezoluce, byly užiteč-
nou cestou pro ty, kteří se angažují v osvětových a informačních aktivitách.28 

2. SANKČNÍ REZOLUCE VŮČI KLDR

Rezoluce RB OSN č. 1695 (2006) z 15. července 2006 reagovala na zkoušky balis-
tických řízených střel KLDR dne 5. července 2006, což vedlo k porušení severokorej-
ského moratoria na vypouštění těchto střel. K odpálení navíc došlo bez předběžného 
informování sousedních zemí. Rezoluce požadovala, aby KLDR neprodleně ukončila 
své aktivity s balistickými řízenými střelami a obnovila moratorium na raketové zkouš-
ky. Podle rezoluce měly všechny členské státy OSN přijmout preventivní opatření 
s cílem zabránit převodům raket a raketových komponentů, materiálů, zboží a techno-
logií a rovněž se vztahům k programům zbraní hromadného ničení do KLDR.29 

Rezoluce RB OSN č. 1718 (2006), přijatá dne 14. října 2006, byla reakcí na severo-
korejskou jadernou zkoušku uskutečněnou 9. října téhož roku. Ukládala vůči KLDR 
zbrojní a fi nanční sankce, avšak nehrozila vojenskou silou. Podle rezoluce měla KLDR 
především zrušit všechny své zbraně hromadného ničení a balistické řízené střely. 
Od všech členských zemí OSN požadovala učinit příslušné kroky k zabránění prodeje 
nebo převodu materiálů vztahujících se k severokorejským programům zbraní hromad-
ného ničení a těžkým konvenčním zbraním, jako jsou např. tanky, řízené střely a vrtul-
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níky. Zmrazovala dále fi nanční zdroje pro společnosti obchodující s KLDR v oblasti 
jaderných a raketových programů. Umožňovala také státům provádění „nezbytných“ 
inspekcí vyváženého a dováženého nákladu v případě podezření z převážení zakáza-
ných komodit. Rezoluce rovněž zakázala vývoz luxusního zboží do KLDR a vyzvala 
zemi, aby se opět zapojila do šestistranných jednání k severokorejskému jadernému 
programu, a to bez předběžných podmínek.30 

3. SANKČNÍ REZOLUCE VŮČI ÍRÁNU

Rezoluce RB OSN č. 1696 (2006) z 31. července 2006 se odvolávala na zprávy 
Generálního ředitele MAAE z února, dubna a června 2006 a požadovala, aby Írán 
neprodleně pozastavil všechny aktivity ve vztahu k obohacování a přepracování, jakož 
i příslušnému výzkumu a vývoji. Členské státy OSN by měly na základě národní 
legislativy a v souladu s mezinárodním právem „přijmout nezbytná opatření zabránit 
dodávkám, prodeji nebo přímému nebo nepřímému předávání různých položek, které 
by mohly přispět k íránským programům obohacování nebo spojených s těžkovodním 
reaktorem, stejně tak jako k vývoji nosičových systémů pro jaderné zbraně, jako jsou 
balistické řízené střely. Zmíněné položky byly uvedeny na několika listech přílohy 
rezoluce.31 

Rezoluce RB OSN č. 1737 (2006) z 27. prosince 2006, s odvoláním na předchozí 
rezoluci a zprávy Generálního ředitele MAAE a rezoluce Rady Guvernérů MAAE, opět 
požadovala na Íránu pozastavení výše uvedených aktivit, včetně prací souvisejících 
s projekty na těžkou vodu a výstavbou příslušného výzkumného reaktoru. Členské státy 
OSN musí přijmout nezbytná opatření k zabránění dodávkám, prodeji nebo přímému 
nebo nepřímému předávání různých položek, který by mohly přispět k íránským pro-
gramům obohacování nebo spojených s těžkovodním reaktorem, stejně tak jako k vývo-
ji nosičových systémů pro jaderné zbraně, jako jsou balistické řízené střely. Zmíněné 
položky, s některými výjimkami, byly v ustanoveních operativní části rezoluce blíže 
specifi kovány. Požadavek na zmrazení fi nancí, fondů a ekonomických zdrojů byl dopl-
něn v příloze vyjmenováním konkrétních íránských organizací a funkcionářů, kterých 
se zmrazení týkalo. Rezoluce také upřesňovala čas a způsob informování sankčního 
výboru členskými státy OSN o implementaci operativních ustanovení rezoluce.32 

Rezoluce RB OSN č. 1747 (2007) z 24. března 2007 se v preambuální části pří-
liš od předchozí nelišila. S odvoláním na minulé dvě rezoluce a příslušné zprávy 
Generálního ředitele MAAE a rezoluce Rady guvernérů MAAE mj. opět vyzvala Írán 
k pozastavení prací na obohacování a přepracování, stejně tak jako na výzkumu a vývo-
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ji a na projektech souvisejících s výstavbou výzkumného reaktoru na těžkou vodu. Pro 
členské státy OSN stanovila obdobný požadavek jako v rezoluci č. 1737 s tím rozdílem, 
že specifi kovala konkrétní položky podléhající zákazu dodávek do Íránu a současně 
stanovila příslušné přepravní prostředky, které k takovým aktivitám nesmějí být využí-
vány, včetně zákazu nákupů z Íránu. Rezoluce rozšířila předchozí zmrazení fi nančních 
fondů a ekonomických zdrojů íránských organizací a představitelů i na jejich vstu-
py nebo tranzit přes území členských států OSN. Státům a mezinárodním fi nančním 
institucím také bylo zakázano vstupovat do fi nančních kontaktů s íránskou vládou, 
s výjimkou humanitárních a rozvojových důvodů. První příloha obsahovala seznam 
příslušných entit a osob, který byl rozšířen o organizace a funkcionáře Revolučních 
gard. Druhá příloha nabízela Íránu některé možnosti spolupráce a výhody v případě 
splnění požadavků rezoluce, např. poskytnutí právně závazných záruk na dodávky 
jaderného paliva do země.33 

Rezoluce RB OSN č. 1803 (2008) z 3. března 2008 se v preambulární části odvolá-
vala na předchozí tři rezoluce a zprávy Generálního ředitele MAAE, podle kterých 
Írán mj. neobnovil spolupráci s MAAE podle Dodatkového protokolu a neučinil další 
kroky požadované Radou guvernérů MAAE. Operativní část mj. požadovala, aby Írán 
neodkladně učinil patřičné kroky k obnovení důvěry v jeho výlučně mírovém zaměření 
jaderného programu, a uvítala dohodu mezi Íránem a MAAE k vyřešení všech spor-
ných otázek týkajících se íránského jaderného programu a pokrok zmíněný ve zprávě 
Generálního ředitele z 22. února 2008. Všechny státy byly vyzvány přijmout přísluš-
ná opatření, aby vyjmenované osoby v přílohách rezoluce nemohly získat povolení 
ke vstupu do těchto zemí a aby v souladu s národní legislativou a mezinárodním právem 
kontrolovaly náklad do a z Íránu na letounech, plavidlech, na letiších a přístavech. 
Státy by měly do 60 dnů informovat sankční výbor o přijatých opatřeních k realizaci 
sankčních požadavků, Generální ředitel MAAE by měl do 90 dnů předložit RB OSN 
zprávu o tom, jak Írán reagoval na sankční požadavky v této a předchozí rezoluci. 
Příloha I obsahovala nová jména íránských představitelů spojených s obohacovacím 
procesem, zatímco příloha II vyjmenovávala některé íránské vědce již uvedené v pří-
lohách rezolucí č. 1737 (2006) a 1747 (2007). Příloha III obsahovala názvy íránských 
průmyslových společností zainteresovaných na obohacovacím procesu a na výrobě 
raketových technologií.34 

Rezoluce RB OSN č. 1835 (2008) z 27. září 2008 byla oproti předcházejícím vel-
mi stručná. Neobsahovala žádná nové sankce a pouze potvrdila zavázanost realizaci 
dosavadních protiíránských opatření. V závěru opět vyzvala Írán k respektování závaz-
ků vyplývajících z dosud přijatých rezolucí a ke splnění požadavků Rady guvernérů 
MAAE.35 
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IV. Strategie EU proti šíření zbraní 
hromadného ničení a jejich nosičů

1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Aktivity EU ve vztahu k nešíření ZHN a jejich nosičů se řídí Strategií EU proti šíření 
zbraní hromadného ničení (EU Strategy Against Proliferation of Weapons of Mass 
Destruction, dále Strategie). Evropská rada (ER) ji schválila v prosinci 2003, společ-
ně s Evropskou bezpečnostní strategií (European Security Strategy, ESS). Dokument 
považuje toto šíření za rostoucí hrozbu mezinárodnímu míru a bezpečnosti a riziko 
získání těchto zbraňových prostředků teroristy dodává této hrozbě novou kritickou 
dimenzi. S odvoláním na Evropskou bezpečnostní strategii dokument upozorňuje 
na cíl EU, kterým je prevence, odstrašování, zastavení, a kde je to možné, eliminace 
podezřelých proliferačních programů, a to kdekoliv ve světě. V oblastech napětí, kde 
existují tyto programy, jsou také unijní zájmy ohroženy buď mezistátními konvenční-
mi konfl ikty, nebo prostřednictvím teroristických útoků. Za oblasti přímo relevantní 
evropské bezpečnosti, buď v kontextu šíření ZHN nebo z obecnějšího pohledu, jsou 
považovány Rusko a bývalé sovětské republiky, Středozemí a se stále větší naléhavostí 
oblast Blízkého a Středního východu.36 

2. KONCEPČNÍ DOKUMENT

V prosinci 2006 ER přijala Koncepční dokument týkající se dalšího monitorování 
a urychlení realizace zmíněné strategie prostřednictvím Monitorovacího střediska pro 
ZHN (WMD Monitoring Centre, WMD -MC). Cílem dokumentu je vytvořit koope-
rativní pracovní metodu, která umožní Sekretariátu Rady, Vysokému představiteli, 
Komisi a členským státům účinně spolupracovat a zajistit lepší vzájemné propojení 
v úsilí proti šíření ZHN. Za důležité se v dokumentu označuje pravidelné identifi kování 
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„seznamu priorit“ umožňující členským státům přijímat budoucí akční rozhodnutí. 
Zmíněné Monitorovací středisko, zřízené v rámci sekretariátu Rady a plně přičleněné 
ke Komisi, má monitorovat důslednou realizaci Strategie a sbírat informace a zpra-
vodajské údaje ve spolupráci se Situačním střediskem (Situation Centre, SITCEN). 
Dalším jeho důležitým úkolem je dále rozvíjet Strategii mj. pomocí pravidelného 
odhadu proliferačních hrozeb, předkládáním návrhů na revizi zmíněné strategie aj. 
Aktivní zapojení členských států do činnosti střediska, např. formou poskytnutí expert-
ních posudků, má klíčový význam. Zatím se však tento zámysl příliš nedaří v důsledku 
snahy Sekretariátu ER příliš nerozšiřovat vliv členských států na jeho činnost. Podle 
dokumentu se interakce mezi členskými státy a WMD -MC bude nejlépe uskutečňovat 
v rámci působení pracovních skupin CODUN a CONOP. EU se v současné době sou-
střeďuje na následující priority: posilování mezinárodního neproliferačního systému, 
prosazování univerzality mnohostranných dohod, posílení striktní realizace a plnění 
těchto dohod, úzká spolupráce s klíčovými partnery a pomoc třetím zemím.37 

3. PRAKTICKÁ REALIZACE

Evropská unie zmíněnou strategii uplatňuje především podporou mezinárodnímu 
neproliferačnímu smluvnímu systému a relevantním mezinárodním organizacím (OSN, 
MAAE aj.). Realizace strategie se uskutečňuje prostřednictvím vydávání půlročních 
hodnotících zpráv o dosaženém pokroku (Six -monthly Progress Reports), přičemž prv-
ní byla vydána v červnu 2004, přijímáním Společných akcí (Joint Actions), Společných 
postojů (Common Positions), rozhodnutí Evropské rady (Council Decisions) a Akčních 
plánů (Action plans). Jednoznačná podpora multilateralismu se projevuje zejména 
schvalováním Společných akcí s vyčleněnými fi nančními prostředky na konkrétní pro-
jekty, včetně asistenčních programů pro země na Balkáně, Kavkaze a ve Střední Asii, 
dále pro státy ve Středomoří, Africe a v jihovýchodní Asii. Například koncem r. 2007 
ER schválila již čtvrtou Společnou akci na podporu jaderných bezpečnostních projektů 
MAAE a v důsledku toho se EU také stala hlavním přispěvatelem do Jaderného bez-
pečnostního fondu této organizace. Pokračuje rovněž v podpoře Přípravného výboru 
Organizace CTBT přijetím nové Společné akce ke zvýšení jejích verifi kačních a moni-
torovacích kapacit. Zmíněné asistenční programy zahrnují např. posílení fyzické 
ochrany jaderných a jiných radioaktivních materiálů, legislativní a regulativní pomoc 
aj. Unijní aktivity v RF a zemích SNS se prostřednictvím Společného výzkumného 
střediska (Joint Research Centre, JRC) od r. 2004 zaměřují v rámci programů TACIS 
zejména na jadernou bezpečnost a boj proti nezákonným převodům jaderných mate-
riálů. Na období 2005–2010 se fi nanční podpora JRC programům TACIS odhaduje 
na cca 30 mil. EUR a týká se celkem 14 projektů (sedm v Rusku, dva na Ukrajině, dva 
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v Kazachstánu, dva v Arménii a jeden mnohostranný projekt). V oblasti raketových 
nosičů se unijní úsilí soutřeďuje především na dosažení členství všech nových zemí 
EU v kontrolně vývozním režimu MTCR, což se zatím nedaří, a na vydávání různých 
demarší k plnění politických závazků vyplývajících pro všechny signatáře Haagského 
kodexu chování (Haag Code of Conduct, HCOC). Výraznou podporu EU věnuje také 
realizaci ustanovení protiteroristické rezoluce RB OSN č. 1540 spolufi nancováním 
a účastí na seminářích v různých částech světa a podílí se také na různých cvičeních 
organizovaných v rámci PSI. Významnou úlohu v neproliferačním úsilí mají rovněž 
pravidelné kontakty EU s klíčovými partnery (USA, Rusko, Japonsko, ČLR a Indie). 
Výměna názorů s těmito klíčovými partnery k problematice šíření a dalším bezpeč-
nostním otázkám probíhá na pravidelně uskutečňovaných summitech, na jejichž závěr 
jsou obvykle vydávány společné deklarace.38 

Dne 8. 12. 2008 schválila Evropská rada 18článkové Prohlášení o posílení meziná-
rodní bezpečnosti (Statement on strengthening international security, dále Prohlášení ) 
předložené politickým a bezpečnostním výborem. Články 6–9 se věnují nešíření ZHN 
a jejich nosičů. Kromě obecných proklamací o odhodlání EU bojovat proti šíření ZHN 
a jejich nosičům a vystupňování úsilí v tomto směru s odvoláním na výše zmíněnou 
strategii z r. 2003 Prohlášení jednoznačně dává unijní prioritní důležitost negociační-
mu řešení íránské jaderné otázky. V této souvislosti konstatuje, že případné získání JZ 
Íránem by představovalo nepřijatelnou bezpečnostní hrozbu v regionu i na mezinárod-
ní úrovni. K zamezení takového vývoje hodlá EU pokračovat v dialogu a v příjímání 
dodatečných opatření k zvýšení tlaku na Írán. „Aby se zefektivnily unijní akce proti 
šíření obecně, musí být také založeny na rozhodné operativní spolupráci k zamezení 
nezákonných převodů, na efektivnějších kontrolách vývozů, a opatřeních proti nele-
gálním sítím, přijímáním trestních aktivit proti šíření fi nancování a na snižování rizika 
propojování mezi teroristy a ZHN. Nové zaměření unijní aktivity v boji proti šíření 
bude neodkladně realizováno a tím se podpoří efektivnost unijní strategie z r. 2003. 
Posílení neproliferačního režimu je pro EU vrcholnou prioritou. Unie bude pokra-
čovat v úsilí z hlediska univerzality a efektivní realizace neproliferačních pravidel 
a nástrojů, zvláště prostřednictvím zlepšování verifi kačních prostředků. Je důležité, že 
vývoj jaderné energie pro mírové účely jde cestou zlepšování vnější a vnitřní bezpeč-
nosti a neproliferačních podmínek. Mezinárodní úsilí zaměřené na vytvoření mnoho-
stranných mechanismů pomocí posílení energetické bezpečnosti může také nabídnout 
důvěryhodnou alternativu pro vývoj národních kapacit pro citlivé technologie jaderně 
palivového cyklu.“ V článku se také zmiňuje připravenost EU fi nančně přispět 25 mil. 
EUR na vytvoření jaderně palivové banky kontrolované MAAE po jejím institucio-
nálním zřízení.39 (Pozn.: O 10. článku, který se zabývá odzbrojovací problematikou, 
pojednává kapitola V druhé části publikace.).
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V. Kooperativní snížení hrozby 
(CTR)

1. CHARAKTERISTIKA

Z hlediska narůstající hrozby terorismu po skončení studené války se jedním z hlav-
ních bezpečnostních problémů stalo enormní množství často nedostatečně zabezpeče-
ných skladovaných zbraní hromadného ničení, včetně vojensky využitelného štěpného 
materiálu, v Ruské federaci, ale také na území dalších zemí nově vzniklého Spole-
čenství nezávislých států (dále SNS). Pro ilustraci naléhavosti řešení této otázky lze 
uvést, že tehdejší Sovětský svaz vyrobil do r. 1991 např. přes 40 000 jaderných zbraní 
a velké množství vojensky využitelného štěpného materiálu, tj. vysoce obohaceného 
uranu a plutonia, který by mohl být použit k výrobě dalších cca 40 000 kusů jaderných 
bojových hlavic.40 

V průběhu posledních více než deseti let kontrolně zbrojní opatření a kooperativní 
bezpečnostní dohody uzavřené mezi USA a zeměmi bývalého Sovětského svazu při-
spěly podstatným způsobem ke snížení tohoto zbrojního arzenálu. Základem se stala 
Dohoda mezi RF a USA týkající se bezpečné a zajištěné přepravy, skladování a ničení 
zbraní a zabránění šíření zbraní (The Agreement between the Russian Federation 
and the United States of America concerning the Safe and Secure Transportation, 
Storage, and Destruction of Weapons and the Prevention of Wepons Proliferation, 
commonly known as the CTR Umbrella Agreement for Russia), podepsaná v červnu 
1992 ve Washingtonu.41 

Z tohoto původního programu Kooperativního snížení hrozby (Cooperative Threat 
Reduction, CTR), známého také pod názvem Nunn -Lugarův program, který zpočát-
ku fi nancovalo pouze Ministerstvo obrany USA, vznikly postupně další programy 
zahrnující široké spektrum různých aktivit souvisejících s nešířením a demilitarizací, 
ve kterých se angažují další ministerstva. Pod vedením Ministerstva energetiky USA 
(Department of Energy, DOE) se realizuje např. program Material Protection, Control 
and Accountability (dále program MPCA), ministerstvo zahraničí zajišťuje program 
International Science and Technology Center (dále program ISTC). (Pozn.: Díky těmto 
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iniciativám došlo k eliminaci všech jaderných zbraní, které zůstaly po rozpadu SSSR 
v prosinci 1991 v Bělorusku, Kazachstánu a na Ukrajině.) Důležitost a naléhavost 
urychlené implementace těchto aktivit zaměřených na zabránění šíření ZHN a jejich 
nosičů s cílem vytvořit bezpečnostní předpoklady k vyloučení přístupu teroristů k těm-
to zbraním vzrostla po teroristickém útoku proti USA v září r. 2001.42 Program CTR 
byl prodloužen o sedm let v r. 1999, v červnu 2006 podpisem příslušného protokolu 
o dalších sedm let. 

Kromě rozhodující asistenční úlohy USA pomoc poskytují i další země např. Kana-
da, Japonsko, Norsko a Švýcarsko. Výrazným způsobem se podílí rovněž Evropská 
unie v rámci programu TACIS a její některé členské země, zejména Velká Británie, 
Německo, Francie, Švédsko a Itálie. Česká republika se do pomoci zapojila poskyto-
váním fi nanční pomoci pro likvidaci chemických zbraní v Ruské federaci

2. INICIATIVA PRO „JADERNÁ MĚSTA“ (NCI)

Ruští jaderní odborníci, kteří jsou objektem znepokojení jako potenciální proliferanti 
možným sdílením svých znalostí a citlivých informací s představiteli tzv. problémo-
vých zemí (rogue states), žijí především v deseti ruských „jaderných městech“. V těch-
to městech se uskutečňoval základní výzkum jaderných zbraní a existovala zde i jejich 
výrobní zařízení. Vzhledem k citlivé povaze jejich činnosti se v době sovětské éry jed-
nalo o města „uzavřená“, což v praxi znamenalo, že každé město, včetně jeho obytných 
částí, škol, parků a jiných zařízení, bylo obklopeno dvojitým oplocením a střeženo 
jednotkami ministerstva vnitra. Až do poloviny 50. let je nesměli obyvatelé opustit, 
s výjimkou služebních záležitostí. Uvedená omezení kompenzovala tehdejší sovětská 
vláda vyššími platy, různými výhodami v oblasti zdravotní péče, zásobování potravi-
nami a spotřebními předměty apod. Až do r. 1992 byla existence těchto měst utajována 
a jejich jména se neobjevovala na žádných sovětských mapách. Každé jaderné město 
mělo a má svou specifi ckou funkci. Koncem 80. let v nich bylo zaměstnáno přibližně 
150 000 osob pracujících v oblasti výroby jaderných zbraní. V minulosti i v současné 
době se přijímají rozhodnutí týkající se těchto měst na federální úrovni a jejich chod 
je nadále fi nancován přímo ministerstvem pro atomovou energii (dále MinAtom).43 

K omezování rozsahu jaderné zbrojní výroby došlo koncem 80. let, kdy sovětské 
vedení, v důsledku plánovaného snížení jaderných zbraní, nadměrných zásob štěpného 
materiálu a zastaralosti reaktorů vyrábějících plutonium, přijalo rozhodnutí o ukončení 
výroby vysoce obohaceného uranu a plutonia pro jaderné zbraně. Místo toho jaderná 
města začala plnit různé vnitrostátní a zahraniční zakázky týkající se aktivit se vzta-
hem k mírovému využití jaderné energie, včetně obohacování uranu a řešení otázek 
spojených s využíváním použitého jaderného paliva. 
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Od začátku 90. let se neustále zvyšoval počet ruských jaderných vědců, inženýrů 
a techniků, kteří v době existence Sovětského svazu patřili k „hýčkané“ elitě a nyní 
čelili neustále se zhoršujícím životním podmínkám a ztrátě zaměstnání. Zhoršená eko-
nomická situace země, zejména v první polovině 90. let minulého století, se odrazila 
mj. na nevyplácení mezd a vedla ke stávkám a protestům pracovníků „jaderných měst“. 
V červnu 1998 schválil MinAtom program restrukturalizace a konverze jaderného 
zbrojního komplexu. Podle této iniciativy měly náklady spojené s konverzí ruských 
jaderných měst dosáhnout částky 1 mld. USD. Z této sumy mělo být věnováno 500 mil. 
USD na konsolidaci aktivit souvisejících s jadernými zbraněmi a „vyklizením“ budov 
pro komerční rozvoj a zbývajících 500 mil. USD na vytvoření civilních pracovních 
míst pro nadbytečné pracovníky. Podle sdělení MinAtom byla první fáze konverzního 
plánu dokončena v prosinci r. 2001 a její náklady činily cca 500 mil. USD. Revidovaný 
konverzní plán s termínem provedení do konce roku 2006 by měl vyžadovat dodateč-
né investice ve výši cca 600 mil. USD. MinAtom informoval, že jeho konverzní úsilí 
v letech 1998–2000 vedlo k vytvoření 8100 pracovních míst, což je však mnohem 
méně než plánovaných 10 000 míst. Od konce r. 2001 se začala situace ve vypláce-
ní mezd i jejich výše zlepšovat, nicméně riziko možnosti „prodeje“ znalostí vědců, 
za účelem řešení jejich osobní svízelné fi nanční situace, zůstává nadále vysoké.44 

V posledních deseti letech se snížil počet pracovníků z „jaderných měst“ ze 150 
000 na 60 000–67 000 osob. Navíc cca 20 % z uvedeného počtu bylo v r. 2005 blízko 
důchodovému věku, přičemž průměrná penze v Rusku je velmi nízká. Hledají se proto 
cesty, jak těmto budoucím důchodcům a nezaměstnaným, kteří jsou současně nositeli 
velmi důležitých informací a znalostí, jejich tíživou ekonomickou situaci ulehčit. Podle 
plánu MinAtom se má uvedený počet osob snížit v letech 2005–2012 o dalších 35 000 
pracovníků. 

USA pomáhají Rusku s jeho jadernou konverzí a úsilím o vytvoření civilních pra-
covních míst od začátku 90. let minulého století. V průběhu tohoto období byly vytvo-
řeny tři programy americké pomoci:

– Iniciativa pro jaderná města (Nuclear Cities Initiative, NCI, dále program NCI) 
z r. 1998. I když je nejmenším z uvedených tří programů, má nejširší mandát. 
Usiluje nejen o vytvoření „nevojenských“ pracovních míst, ale rovněž o snížení 
rozsahu ruského zbraňového komplexu. Podle implementační dohody uzavřené 
mezi vládou USA a Ruska může být tento program realizován na zkoušku pouze 
ve městech Sarov, Sněžinsk a Železnogorsk a pouze v případě prokázání úspěchu 
i v dalších městech.45 

– Iniciativa pro prevenci šíření (Initiatives for Proliferation Prevention, IPP, dále 
program IPP) z r. 1994. Byl vytvořen a je spravován rovněž Ministerstvem ener-
getiky USA. Program dohlíží na projekty přidělené na základě kontaktů mezi 
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americkými vědci a ruskými laboratořemi pro jaderné zbraně. Prostřednictvím 
projektů IPP dostávají ruští vědci platy za práci týkající se nevojenské oblasti. 
Projekty s komerčním potenciálem mohou přejít do druhé fáze, ve které se ame-
ričtí vědci snaží zainteresovat americký průmysl ke spolufi nancování dodateč-
ného výzkumu a vývoje. Nejslibnější projekty přejdou do třetí fáze, ve které je 
fi nancování z programu IPP nahrazeno partnerstvím mezi americkým průmyslem 
a ruskými pracovníky. 

– Mezinárodní vědecké a technologické středisko (International Science and 
TechnologyCenter, ISTC, dále program ISTC). Program ISTC je fi nancován 
Spojenými státy, Evropskou unií, Japonskem, Norskem, a Jižní Koreou, účastnic-
kými státy jsou Arménie, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzská republika 
a Ruská federace. Středisko bylo založeno v Moskvě v r. 1992. Každý účastník 
sám rozhoduje o přidělení svých peněz na projekty předložené v rámci tohoto 
programu. Americká účast je spravována Ministerstvem zahraničních věcí USA. 
„Sesterským“ střediskem ISTC je Vědecké a technologické středisko v Kyjevě. 
Kanada, EU, Japonsko a Spojené státy v rámci tohoto ukrajinského střediska 
fi nancují projekty na Ukrajině, v Gruzii a v Uzbekistánu. 

Klientelu programů IPP a ISTC tvoří odborníci z celého bývalého Sovětského svazu 
se znalostmi a dovednostmi potřebnými k výrobě jaderných, chemických nebo biolo-
gických zbraní.46

3. AKTIVITY KE SNÍŽENÍ RIZIKA ŠÍŘENÍ 
VOJENSKY VYUŽITELNÉHO ŠTĚPNÉHO MATERIÁLU

Vojensky využitelným štěpným materiálem rozumíme plutonium a vysoce obohacený 
uran (High Enriched Uranium, HEU, dále HEU). Znepokojení vzbuzují především 
nadměrné zásoby a ne vždy bezpečně uložené množství vojensky využitelného štěp-
ného materiálu, nedostatky v souvislosti s evidencí a ochranou jeho přepravy a pokra-
čující činnost zastaralých ruských reaktorů vyrábějících plutonium. Výroba HEU byla 
v bývalém Sovětském svazu zastavena v r. 1989, Ruská federace výrobu plutonia pro 
jaderné zbraně ukončila v r. 1992. Tento štěpný materiál je rozptýlen ve vojenských 
a civilních zařízeních, včetně výzkumných a výrobních ústavů a středisek a podniků 
na výrobu jaderného paliva. Většina těchto zařízení je na území Ruska, avšak několik 
se nachází v dalších zemích SNS, včetně Běloruska, Kazachstánu, Lotyšska, Ukrajiny 
a Uzbekistánu.47 Americké programy na snížení rizika šíření tohoto štěpného materiálu 
jsou v kompetenci Ministerstva energetiky. V centru pozornosti je rovněž demontáž 
vyřazených jaderných ponorek s vyhořelým jaderným palivem na palubě. Následující 
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výčet některých z těchto programů s uvedením jejich zaměření dokumentuje široký 
záběr neproliferačních aktivit. 

a) Budování zařízení na bezpečné skladování 
vojensky využitelného štěpného materiálu 

K zajištění bezpečného skladování ruského vojensky využitelného štěpného mate-
riálu se v Rusku budovalo s pomocí USA např. speciální skladovací zařízení Maják 
(Mayak Fissile Material Storage Facility), které po svém dokončení v r. 2003 má 
údajně kapacitu uskladnit štěpný materiál z přibližně 12 500 demontovaných jader-
ných bojových hlavic. Nevylučuje se rovněž možnost využívat zařízení k uskladnění 
vyhořelého paliva z reaktorů jaderných ponorek. Transparentnost činnosti manipulace 
s tímto skladovaným štěpným materiálem by měla být zajišťována na základě Třístran-
né iniciativy USA, Ruské federace a MAAE (Trilateral Initiative of the U.S., Russian 
Federation, and the International Atomic Energy Agency) verifi kační činností MAAE 
v rámci jejího zárukového systému.48 Třístranná iniciativa byla zahájena v září 1996 
s cílem vyvinout nový verifi kační režim pro štěpné materiály získané při likvidaci 
jaderných zbraní v obou zemích. K zahájení činnosti zmíněného skladovacího zařízení 
mělo dojít v červenci 2006.49 

b) Americko -ruská dohoda o likvidaci nadbytečných zásob plutonia 

Nadbytečné množství skladovaného plutonia, použitelného pro výrobu cca 25 000 
jaderných zbraní, vedl USA a Rusko v září 2000 k podpisu dohody Plutonium 
Management and Disposition Agreement (PMDA). Zavazovala signatáře dát k dispo-
zici 34 tun tohoto vojenského štěpného materiálu k jeho konverzi či likvidaci. Podle 
zmíněné dohody je možné plutonium dále využít jeho přeměnou na palivo MOX 
(Mixed Oxide fuel) pro jeho další použití v jaderném reaktoru nebo jeho vázáním 
s vysoce radioaktivním odpadem pro trvalé uložení. Dohoda zrovněž zavazovala oba 
státy zahájit provoz příslušných průmyslových zařízení do prosince 2007 k likvida-
ci 2 tuny plutonia ročně.50 S ohledem na různé překážky (technického a politického 
charakteru v programu USA, nedostatek fi nancí na ruské straně) se realizace začala 
opožďovat. V lednu 2003 však oznámil americký ministr energetiky Spencer Abraham 
přijetí plánu Bushovy administrativy na likvidaci nadbytečného plutonia jeho použitím 
v palivu MOX pro jaderné reaktory. Výstavba příslušných zařízení v Rusku a USA 
měla začít v r. 2004, celkové náklady spojené s konverzním procesem mají v průběhu 
20 let dosáhnout přibližné výše 3,8 mld. USD.51 K překonání fi nančních problémů 
ruské strany USA přislíbily poskytnout Rusku 200 mil. USD pro zahájení konverzního 
programu, jehož celkové náklady by měly dosáhnout cca 1,7 mld. USD.52 Summit zemí 
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G8 v červenci 2000 na Okinawě vyzval účastnické země k přípravě mezinárodního 
fi nančního plánu do příští schůzky G8 v italském Janově, avšak k jeho vypracování 
nedošlo. Naděje na poskytnutí mezinárodní fi nanční pomoci ruskému úsilí vzrostla 
po jednání G8 v kanadském Kananaskis v r. 2002 přijetím programu „Globální part-
nerství proti šíření zbraní a materiálů hromadného ničení“ (blíže viz samostatná pasáž 
věnovaná této iniciativě G8). V září 2006 obě strany podepsaly dohodu o otázkách 
týkajících se odpovědnosti za nehody v rámci programu PMDA. 

V listopadu 2007 podepsaly USA a Ruská federace společné prohlášení o dohodě, 
že 34 tun ruského plutonia bude konvertováno do paliva MOX a následně spáleno 
v rychlých neutronových reaktorech, z nichž jeden je již funkční a druhý ve výstavbě 
na jaderné elektrárně v Bělojarsku. Od začátku r. 2012 by tak mělo být ročně spáleno 
1,5 tuny plutonia. K budoucímu urychlení spalování by mělo dojít v případě úspěšné 
realizace společného vývoje výkonnějšího vysokoteplotního reaktoru chlazeného ply-
nem. USA plánují likvidaci nadbytečných vojensky využitelných zásob plutonia ozáře-
ním 25,5 tuny na palivo MOX a vyřazením z činnosti zbývajících 8,5 tuny. Výstavba 
příslušného závodu (U.S. Mixed Oxide Fuel Facility) započala v Jižní Karolině v srpnu 
2007, zahájení operačního působení se předpokládá v r. 2016.53 

c) Americko -ruská dohoda o uzavření tří ruských reaktorů 
vyrábějících plutonium 

V rámci americko -ruské spolupráce na realizaci Programu eliminace výroby vojen-
sky využitelného plutonia (Elimination of Weapons -Grade Plutonium Production 
Program, EWGPP) podepsali americký ministr energetiky Abraham a ruský ministr 
pro atomovou energii Rumjancev v březnu 2003 ve Vídni dohodu o uzavření posled-
ních tří zbývajících ruských reaktorů vyrábějících plutonium (jeden v Seversku a dva 
v Železnogorsku). V květnu téhož roku ministerstvo energetiky USA poskytlo celko-
vou částku 466 mil. USD pro Washington Group International and Raytheon Technical 
Service na splnění uvedeného úkolu. Reaktory by měly být nahrazeny zařízeními 
na výrobu elektrické a tepelné energie, vytápěnými fosilním palivem. Přestavba zmí-
něných reaktorů by se měla uskutečnit v průběhu 5–8 let.54

d) Programy se vztahem k HEU

Pokud se týče HEU probíhají různé programy, které jsou v kompetenci a s fi nančním 
zabezpečením Ministerstva energetiky USA. Například program HEU Transparency 
Implementation rozvíjí a realizuje vzájemně dohodnutá transparentní opatření na zákla-
dě americko -ruské dohody HEU Purchase Agreement z r. 1993. Tento program, který 
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se také nazývá Megatones to Megawatts, spočívá v dodávkách recyklovaného vysoce 
obohaceného uranu z demontovaných ruských jaderných hlavic na nízkoobohacený 
uran (LEU) pro americké jaderné elektrárny. Očekává se, že do r. 2013, kdy se před-
pokládá ukončení programu, dojde celkově k recyklaci 500 tun jaderného vojenského 
materiálu (odpovídá ekvivalentu asi 20 000 jaderných hlavic) na civilně využitelné 
jaderné palivo.55 

Novější iniciativou je program pod názvem Accelerated Material Disposition, kte-
rý byl vytvořen na základě prezidentského summitu v květnu 2002. Iniciativa znovu 
zavazuje obě země k likvidaci nadbytečného množství vojensky využitelného HEU 
a zabývá se mj. problematikou nákupu a skladování HEU/LEU. Zahrnuje rovněž čin-
nosti spojené s konverzí výzkumných a zkušebních reaktorů a s odstraněním jejich 
závislosti na palivu HEU a převedením na palivo LEU v rámci projektu Reduced 
Enrichment for Research and Test Reactors (RERTR).56

Program pod názvem Russian Research Reactor Fuel Return (dále RRRFR) je 
zaměřen na stažení civilně využívaného paliva HEU ve výzkumných reaktorech rus-
kého původu v různých zemích zpět do Ruské federace, což by mělo snížit vážnou 
proliferační hrozbu. Na tomto programu spolupracuje také Nonproliferation and 
Disarmament Fund (NDF) Ministerstva zahraničních věcí USA. 

e) Iniciativa pro globální snížení hrozby (GTRI)

V r. 2004 iniciovalo americké ministerstvo energetiky mezinárodní akci pod názvem 
Iniciativa pro globální snížení hrozby (Global Threat Reduction Iniciative, GTRI). 
Měla dát neproliferačním aktivitám nový podnět a zajistit dostatečné fi nancování již 
existujících programů k odstranění či zabezpečení vysoce rizikových jaderných a radi-
ologických materiálů a vybavení existujících ve světě a představujících pro meziná-
rodní společenství bezpečnostní hrozbu. K jejímu provádění byla Národní jaderná 
bezpečnostní správa (National Nuclear Security Administration, NNSA) pověřena 
úkolem konsolidovat a urychlit úsilí v uvedeném směru, zkompletovat celkový inven-
tář výzkumných reaktorů a „zranitelných“ jaderných materiálů ve světě a urychlit iden-
tifi kaci a způsoby řešení jakýchkoliv nedostatků v současném bezpečnostním úsilí. 
Opatření v rámci této iniciativy se provádějí v úzké spolupráci s dalšími americkými 
vládními úřady, jako je ministerstvo zahraničních věcí, s MAAE a jinými globální-
mi partnery. V Rusku má na starosti tuto iniciativu ministerstvo jaderné energetiky 
(ROSATOM). 

Kromě již výše zmíněných programů (Program na vrácení paliva z ruských výzkum-
ných reaktorů, RRRFR, a Program na snížení obohacování pro výzkumné a zkušební 
reaktory, RERTR) iniciativa ještě zahrnuje: 
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 Program na vrácení paliva ze zahraničních výzkumných reaktorů (Foreign 
Research Reactor Spent Nuclear Fuel, FRRSNF)
Je obdobným programem, avšak pro návrat amerických jaderných materiálů zpět 
do USA.

 Program na snížení radiologické hrozby (Radiological Threat Reduction, RTR) 
 Je orientován na identifi kaci a bezpečné skladování radioaktivních a radiologic-

kých materiálů s cílem zabránit jejich zneužití v kombinaci s konvenční výbuš-
ninou jako radiologické či tzv. špinavé bomby. 

 Bezpečnostní studie o globálních výzkumných reaktorech (Global Research 
Reactor Security Study, GRRSS) 

 Studie se zaměřuje na hodnocení výzkumných reaktorů a příslušných zařízení 
po celém světě s cílem identifi kace odhadů možných rizik z hledisek případné 
sabotáže, krádeže nebo teroristického útoku.57 

Česká republika se do iniciativy GTRI prakticky zapojila v rámci programů RRRFR 
a RERTR. K realizaci následujících aktivit získala Česká republika od USA význam-
nou technickou a fi nanční pomoc. V prosinci 2004 bylo do Ruska letecky přepra-
veno menší množství vysoce obohacených jaderných materiálů z Ústavu jaderného 
výzkumu v Řeži a v říjnu 2005 došlo ke konverzi školního reaktoru VR -1 v Praze, 
využívajícího ruské palivo z vysoce obohaceného na nízkoobohacené palivo (včetně 
letecké přepravy jaderných materiálů do Ruska). O rok později bylo do Ruska letecky 
přepraveno neozářené jaderné palivo různých typů, další jaderné materiály a pluto-
nium. V prosinci 2007 byly do Ruska odvezeny kombinovanou silniční a železniční 
přepravou asi 2 tuny vyhořelého jaderného paliva, obsahujícího 362 kg uranu a plu-
tonia, které bude přepracováno v již zmíněném závodě Maják. Obdobný transport pro 
odvoz zbytku vysoce obohaceného vyhořelého paliva, po přechodu provozu reaktoru 
v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži a.s. na nízko obohacené palivo, je naplánován 
na rok 2013. 

Ke konci roku 2007 bylo do RF odvezeno přibližně 590 kg vysoce obohaceného 
uranového jaderného paliva ze Srbska, Rumunska, Bulharska, Libye, Uzbekistánu, 
Polska, Německa, Lotyšska, České republiky a Vietnamu.58 

f) Světový ústav pro jadernou bezpečnost 

Od konce září 2008 začala ve Vídni působit nová nezávislá a nezisková organizace 
orientovaná na fyzickou ochranu a bezpečnost jaderných a radioaktivních materiá-
lů a příslušných zařízení. Jedná se o Světový ústav pro jadernou bezpečnost (World 
Institute for Nuclear Security, WINS), který byl založen americkou soukromou sku-
pinou Nuclear Threat Initiative (NTI), v koordinaci s Ústavem pro správu jaderných 
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materiálů (Institute of Nuclear Materials Management, INMM) a Ministerstvem ener-
getiky USA. Nový ústav má úzce spolupracovat s MAAE a stát se kontaktním místem 
pro výměnu zkušeností a informací jaderně bezpečnostních expertů z různých zemí 
s cílem zefektivnění jejich činnosti. Ředitelem WINS se stal bývalý bezpečnostní 
ředitel organizace British Nuclear Fuels (BNFL). Organizace byla vytvořena pod-
le příkladu Světové organizace jaderných operátorů (World Association of Nuclear 
Operators, WANO), založené v Londýně po katastrofě v ukrajinském Černobylu v r. 
1986 k podpoře jaderné bezpečnosti v globálním měřítku. 59 
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VI. Schůzky skupiny 
G8 americko -ruské summity 
(po 11. září) 

Jednání skupiny G8 a separátní schůzky prezidentů USA a Ruské federace, George 
W. Bushe a Vladimira Putina, vedla často, v rámci posuzování širšího spektra růz-
ných globálních výzev, k vyhlášení některých významných neproliferačních iniciativ 
s celosvětovými dopady. Všechny závěrečné dokumenty přijímané na závěr jednání 
skupiny G8 po 11. září např. obsahovaly, a to buď samostatně nebo jako součást růz-
ných prohlášení, vyjádření a postoje nejvyšších představitelů tohoto prestižního nefor-
málního uskupení k hlavním neproliferačním problémům. Pozitivním způsobem tak 
ovlivňovaly a usměrňují přístup většiny zemí mezinárodního společenství k řešení této 
problematiky a přispívají ke zvyšování naléhavosti a nutnosti zefektivnění přijímaných 
neproliferačních opatření. 

1. SCHŮZKY SKUPINY G8 

2002 – Kananaskis (Kanada)
Summit zemí G8 schválil významnou desetiletou mnohostrannou iniciativu pod 
názvem Globální partnerství proti šíření zbraní a materiálů hromadného ničení 
(Global Partnership against the Spread of Weapons and Materials of Mass Destructi-
on). Tímto krokem navázal na předchozí aktivity tohoto orgánu zaměřené zejména 
na zabránění šíření zbraní hromadného ničení ze zemí SNS a na ochranu životního 
prostředí před radioaktivním znečištěním. Hlavním konkrétním závazkem pro realizaci 
záměru G8 je schválená suma ve výši 20 mld. USD pro desetileté období, věnovaná 
na pomoc Rusku při likvidaci jeho zbraní hromadného ničení, zejména jaderných 
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a chemických zbraní a jejich nosičů, včetně zajištění realizace různých bezpečnostních 
a ochranných opatření. 

Předmětem znepokojení členů G8 bylo především ničení chemických zbraní, dis-
ponování se štěpným materiálem, zaměstnávání bývalých zbrojních vědců a demontáž 
vyřazovaných jaderných ponorek. V průběhu zmíněného desetiletého období chtějí 
USA investovat do programu pomoci miliardu dolarů ročně, evropští, japonští a kanad-
ští partneři mají uhradit do r. 2012 druhou polovinu z celkové schválené sumy tj. 
10 mld. USD. Například Kanada by měla pro uvedený účel vyčlenit 650 mil. USD, 
Velká Británie 750 mil. USD, Francie 750 mil. USD, Německo 1,5 mld. USD, Evrop-
ská komise 1 mld. USD, počáteční vklad Japonska by měl činit 200 mil. USD. Rus-
ká federace se zavázala poskytnout 2 mld. USD (částka byla v následujících letech 
ztrojnásobena). Účast v Globálním partnerství nebude omezena pouze na členy G8. 
I další země mohou významně přispět, jak ukazuje příklad Švédska, Norska a Nizo-
zemska, které se již na zmíněné pomoci Ruské federaci a dalším zemím SNS rovněž 
podílejí. Pro zvýšení důvěryhodnosti a transparentnosti ruská strana přislíbila zajistit 
partnerům z G8 přístup na zařízení, kde bude probíhat demontáž např. vyřazovaných 
jaderných ponorek, a rovněž kontrolu nad účelovým využitím vyčleněných fi nančních 
prostředků. Na této schůzce G8 byly také projednány směrnice (Guidelines for New 
or Expanded Cooperation Projects) obsahující základní prvky vedoucí k odstranění 
různých přetrvávajících právních a byrokratických překážek na straně Ruska a dalších 
přijímajících států, které dosud brání rychlejší realizaci poskytované pomoci.60

2003 – Evian (Francie)
K problematice nešíření summit schválil Deklaraci k nešíření zbraní hromadného niče-
ní (Declaration on Non Proliferation of Weapons of Mass Destruction, dále Deklarace) 
a dva Akční plány. Jeden z bodů Deklarace mj. připomněl, že mezinárodní společen-
ství má sadu nástrojů pro zamezení této hrozby, především inspekční mechanismus 
MAAE, Organizaci pro zákaz chemických zbraní, iniciativy k eliminaci zásob zbraní 
hromadného ničení, národní a mezinárodně koordinované vývozní kontroly, meziná-
rodní kooperační a diplomatické úsilí a další opatření, která jsou v souladu s meziná-
rodním právem. Účastníci schůzky v Deklaraci také zdůraznili význam smluv NPT, 
CWC a BTWC, které označili za základní nástroje nešíření a odzbrojení. Deklarace 
se také zabývala jadernými programy KLDR a Íránu a vyzvala všechny státy k vytvo-
ření efektivních kontrolních procesů k převodům materiálů, technologií a expertíz se 
vztahem k ZHN a jejich nosičům. 

První Akční plán se týkal programu Globálního partnerství proti šíření zbraní 
a materiálů hromadného ničení (Action Plan on Global Partnership Against the Spread 
of Weapons and Material of Mass Destruction), který byl přijat na předchozím zase-
dání G8 v Kananaskis. Mezi cíle Akčního plánu byl mj. zařazen úkol rozšířit účast 
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v Globálním partnerství na zainteresované nečlenské země G8, které jsou ochotné 
přijmout dokumenty schválené na předchozí schůzce G8 v Kananaskis k dosažení 
plánované částky 20 mld. USD v průběhu deseti let na pokrytí nákladů spojených 
s realizací různých programů. Přes pokračující hlavní orientaci na projekty v Rusku 
bylo předsednictví G8 pověřeno zahájit předběžná jednání s novými zeměmi, včet-
ně bývalých států Sovětského svazu, které by byly připravany přijmout dokumenty 
z Kananaskis podobně, jako to již učinila Ukrajina. 

Další Akční plán k prevenci radiologického terorismu a zabezpečení radioaktivních 
zdrojů (Action Plan on the prevention of radiological terrorism and the securing of 
radioactive sources) byl orientován ve prospěch zabezpečení radioaktivních zdrojů, 
posílením jejich vnitřní a vnější bezpečnosti. Státy G8 v něm vyjádřily mj. podporu 
úsilí MAAE a zejména důsledné realizaci jejího Kodexu chování, zaměřeného na tuto 
preventivní neproliferační oblast.61 

2004 – Sea Island (USA – stát Georgia)
Přijat Akční plán k nešíření (Action Plan on Nonproliferation) zaměřený na posíle-
ní globálního neproliferačního režimu. Plán zvyšoval a rozšiřoval probíhající úsilí 
(např. PSI a G8 Global Partnership Against the Spread of Weapons and Materials of 
Mass Destruction). Akční plán se týkal převodů zařízení a technologií pro obohaco-
vání a přepracování a přijal opatření k posílení MAAE a opatření proti bioterorismu. 
Vyzýval všechny státy k realizaci rezoluce RB OSN č. 1540 a zabýval se proliferační-
mi výzvami z KLDR, Íránu a Libye. Obsahoval také výzvu ke státům, které tak dosud 
neučinily, aby podepsaly HCOC. Jako součást Akčního plánu G8 souhlasila „praco-
vat na dodatku k směrnici NSG, a na získání co nejširší podpory pro taková opatření 
v budoucnu“. V souladu s tímto cílem souhlasili účastníci G8 s jednoročním morato-
riem na jakékoliv nové iniciativy zahrnující převody obohacovacích a přepracovacích 
technologií státům, které je dosud nevlastní, a vyzvali ostatní státy k přijetí stejného 
postupu. K Akčnímu plánu z Evianu G8 ocenila, že MAAE v září 2003 schválilo revi-
dovaný Kodex chování ve vztahu k vnitřní a vnější bezpečnosti radioaktivních zdrojů 
(Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources).62 

2005 – Gleneagles (Velká Británie)
Na rozdíl od předchozích tří summitů G8 nebyla na tomto setkání vyhlášena pro neší-
ření žádná nová iniciativa. Prohlášení G8 k nešíření jaderných zbraní (Gleneagles 
Statement on Non -Proliferation) se orientovalo především na zhodnocení a konso-
lidování aktivit vyhlášených dříve, zejména na moratorium převodů technologií pro 
obohacování a přepracování jaderného paliva státům, které je nevlastní. Prohlášení 
podpořilo neproliferační úlohu smlouvy NPT a důležitost verifi kační činnosti MAAE. 
V této souvislosti zdůraznilo význam Všeobecné zárukové dohody a „Dodatkového 
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protokolu, který by se měl stát základním novým standardem v oblasti ujednání 
o jaderných dodávkách“. Účastníci v prohlášení také uvítali zprávu expertů MAAE 
o MNAs. V oblasti jaderné a radiologické vnitřní a vnější bezpečnosti G8 vyzvala 
všechny státy k posílení regulatorních infrastruktur a k podpisu Společné úmluvy o bez-
pečnosti nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Státy G8 se také 
zavázaly k posílení spolupráce k zlepšení celosvětové bezpečnosti radioaktivních zdro-
jů a vyzvaly v této souvislosti státy k podpisu příslušného Kodexu chování MAAE. 
Dalším závazkem bylo vyvinout kooperativní procedury k identifi kaci, vysledování 
a zmrazení fi nančních transakcí a aktiv spojených se sítěmi zabývajícími se šířením 
ZHN.63 

2006 – St. Petěrburg (Rusko) 
Summit přijal Prohlášení k nešíření (Statement on Non -Proliferation). Účastníci v něm 
mj. potvrdili zavázanost plnění všech ustanovení smlouvy NPT, podpořili důležitost 
zárukového systému MAAE, zejména univerzálního přijetí všeobecných zárukových 
dohod a Dodatkového protokolu. V souvislosti s rozšiřováním mírového využívání 
jaderné energie ocenili všechny iniciativy k vytváření mnohonárodních center k spo-
lehlivému zajišťování dodávek jaderného paliva pod kontrolou a správou MAAE. 
Podpořili co nejrychlejší zahájení jednání o smlouvě FMCT a v souladu s postoji před-
chozích schůzek G8 vyslovili se opět ve prospěch vývoje opatření k zabránění převodů 
citlivých jaderných materiálů a technologií do tzv. problémových zemí. Potvrdili klí-
čovou úlohu RB OSN, kterou hraje ve vztahu k proliferačním výzvám a v této souvis-
losti uvítali prodloužení mandátu rezoluce č. 1540. Vyslovili se ve prospěch dosažení 
univerzality HCOC a jako důležitý prostředek proti převodům ZHN, jejich nosičům 
a příslušným materiálům označili iniciativu PSI. Vyjádřili ocenění Libyi za odstoupení 
od programů ZHN a znepokojení nad íránským jaderným programem a severokorej-
skými raketovými zkouškami. Ve vztahu k iniciativě Globálního partnerství summit 
potvrdil zavázanost k úplné realizaci jejích cílů a k zvýšení efektivnosti spolupráce.64 

Na summitu také přijali prezidenti G. Bush a V. Putin Globální iniciativu pro potí-
rání jaderného terorismu (Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism, GICNT).

2007 – Helligendamm (Německo)
Ve dvacetibodovém prohlášení k nešíření (Heiligendamm Statement on Non-
-Proliferation) účastníci mj. potvrdili kontraproliferační závazky z předchozích pro-
hlášení přijatých na G8. Vyslovili se ve prospěch společných akcí s dalšími partnery 
prostřednictvím relevantních mezinárodních institucí, existujících především v rámci 
OSN, k posílení všech nástrojů proti šíření ZHN a jejich nosičů. Za základní fakto-
ry mezinárodního neproliferačního a odzbrojovacího režimu označili smlouvu NPT 
a úmluvy zakazující chemické a biologické zbraně. Zvláštní důraz kladli na přije-
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tí efektivních opatření prostřednictvím právního vynucení, vývozních kontrol a ini-
ciativy PSI. Podpořili klíčovou úlohu RB OSN ve vztahu k proliferačním výzvám 
a důležitost plné realizace rezoluce č. 1540. V rámci zhodnocení procesu plnění závaz-
ků z Globálního partnerství přijatého na summitu v Kananaskis v r. 2002 informovali 
o zvažovaném prodloužení platnosti této iniciativy za r. 2012 a rozšíření jejího zamě-
ření. S poukazem na vážné výzvy, kterým musí čelit jaderný neproliferační režim, G8 
prohlásila plnou zavázanost cílům a závazkům všech tří pilířů smlouvy NPT a dosažení 
její univerzality. Účastníci také vyzvali všechny smluvní státy NPT učinit konstruk-
tivní příspěvek k vyváženému a strukturovanému hodnocení smlouvy a dosažení 
pozitivního výsludku hodnoticího procesu za účelem zachování a posílení autority, 
důvěryhodnosti a integrity smluvního režimu. Zdůraznili rovněž důležitost vyvíje-
ní a implementačních mechanismů mnostranných přístupů k jadernému palivovému 
cyklu jako možné alternativy k národním obohacovacím a přepracovacím aktivitám 
a ocenili šest navrhovaných iniciativ (blíže viz pasáž k MAAE).65 

2. NEPROLIFERAČNÍ A JINÉ INICIATIVY 
ZE SCHŮZEK PREZIDENTŮ USA A RUSKA

Bratislava (Slovenská republika) – únor 2005
Ve společném prohlášení prezidentů G. W. Bushe a V. Putina se oba představitelé 
zavázali rozšířit a prohloubit jadernou bezpečnostní spolupráci. Oblasti, na které se 
tato spolupráce vztahuje, jsou následující:
 kapacity k řešení mimořádné události v důsledku jaderného/radiologického inci-

dentu,
 výměna nejlepších zkušeností pro zlepšení bezpečnosti jaderných zařízení,
 vývoj jaderného paliva s nízko obohaceným uranem (LEU) k použití v jakýchko-

liv výzkumných reaktorech dodaných z Ruska a USA do třetích zemí, které nyní 
využívají jako palivo vysoce obohacený uran (HEU) a návrat tohoto čerstvého či 
vyhořelého paliva do země původu (souvislost s již zmíněnou iniciativou GTRI 
a jejími programy RRRFR a FRRSNF, uskutečňovanými ve spolupráci americ-
kého DOE a ruského ROSATOM),

 zvýšení bezpečnosti jaderných zařízení.
K dozoru nad realizací tohoto kooperačního úsilí byla vytvořena bilaterální Senior 

Interagency Group, vedená americkým ministrem pro energetiku Bodmanem a ředi-
telem Rumjantsevem za ROSATOM.

Oba státníci se také zavázali, že jejich země napomohou k zajištění úplné realizace 
rezoluce RB OSN č. 1540 a k včasnému přijetí Mezinárodní úmluvy o jaderném tero-
rismu a doplněné Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů.66
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St. Petěrburg (Rusko) – červenec 2006 
Před zahájením summitu skupiny G8 založili prezidenti G. W. Bush a V. Putin Globál-
ní iniciativu pro potírání jaderného terorismu (Global Initiative to Combat Nuclear 
Terrorism, GICNT), která vychází z Mezinárodní úmluvy na potlačení aktů jaderného 
terorismu z r. 2005. Iniciativa navrhuje „zabránit nákupům, přepravě, nebo používání 
jaderných materiálů a radioaktivních substancí nebo upravených výbušných zaříze-
ní s využitím takových materiálů teroristy, stejně tak jako nepřátelských aktivit vůči 
jaderným zařízením“. Její znění také doplňuje Úmluvu o fyzické ochraně jaderného 
materiálu nebo jaderných zařízení z r. 1980 a rezoluce RB OSN č. 1373 a 1540, stejně 
tak jako relevantní národní právní instrumenty. Cílem iniciativy je zlepšit ochranu, 
kontrolu a evidenci jaderných a radioaktivních materiálů, detekovat a potlačit nezákon-
né předávání takových materiálů, zvláště pro teroristické účely, zajistit vývoj technic-
kých prostředků k boji proti jadernému terorismu a zlepšit právní vynucování a národ-
ní právní instrumenty pro prevenci a trestní postih teroristických aktů. Následně v říjnu 
2006 v marockém Rabatu schválili představitelé USA, Ruska a jedenácti partnerských 
států (Austrálie, Kanada, ČLR, Francie, Německo, Itálie, Japonsko, Kazachstán, Maro-
ko, Turecko, Velká Británie) prohlášení o zásadách této Globální iniciativy (Statement 
of Principles). Tyto státy také sepsaly podklady týkající se mj. působnosti a pravomocí 
pro usnadnění poskytování pomoci státům, které o ni požádají v rámci této iniciativy.67 

Soči (Rusko) – duben 2008
Na závěr schůzky prezidentů V. Putina a J. W. Bushe, de facto poslední před jejich 
odchodem z prezidentských funkcí, byla přijata Americko -ruská deklarace o strate-
gickém rámci (U.S.–Russia Strategic Framework Declaration) bilaterální spolupráce. 
S odvoláním na předchozí společná prohlášení (Joint Statement z 13. listopadu 2001, 
a Joint Declaration z 24. května 2002) v ní oba představitelé mj. potvrdili přesun 
vztahů od strategické soutěže ke strategickému partnerství na zásadách přátelství, 
kooperace, otevřenosti a předvídatelnosti. Vyjádřili podporu budování trvalého míru 
na bilaterálním základě i na mezinárodních fórech a potvrdili zavázanost respektování 
mezinárodního práva, lidských práv, politických svobod, svobodného tržního přístupu 
k ekonomické politice a praxi a tolerování odlišnosti. 

V pasáži věnované podpoře bezpečnosti deklarace opakovala oboustranný úmysl 
provést snížení strategických jaderných zbraní na nejnižší možnou úroveň, konzistent-
ní s národními bezpečnostními požadavky a aliančními závazky. Mají také mj. pokra-
čovat rozhovory o dosažení právně závazného ujednání, které by nahradilo smlouvu 
START I po vypršení její platnosti v prosinci 2009. Obě strany také potvrdily plnou 
zavázanost smlouvě NPT a v této souvislosti oznámily úmysl dosáhnout ujednání, 
které by bylo dalším krokem v plnění závazku vyplývajícího ze smluvního článku VI. 
Další části této pasáže se vztahovaly k protiraketové obraně, smlouvě INF, prodeji 
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zbraní a spolupráci v obranné technologii fi nalizováním Defence Technology Coope-
ration Agreement. Těsná spolupráce by se měla realizovat při řešení všech hlavních 
globálních mezinárodních otázek. Mezi ně deklarace řadí především dosažení míru 
na Blízkém východě, bezpečnosti a stability v severovýchodní Asii, Afghánistánu, 
Íránu, Iráku a jinde ve světě, ve spolupráci s ostatními státy prostřednictvím OSN 
a dalších mezinárodních a regionálních mechanismů, včetně Rady NATO–Rusko a G8. 
Spolupráce k dosažení řešení má probíhat i v oblastech, ve kterých se názory liší, jako 
např. v KOS (CFE) a v nespecifi kovaných vojenských vesmírných aktivitách. 

Nejobsáhlejší část deklarace se týkala zabránění šíření zbraní hromadného ničení. 
Kromě vyjádření pokračující podpory smlouvě NPT a jejímu posílení se obě země 
zavázaly spolupracovat na přípravě a úspěšném výsledku Hodnotící konference NPT 
v r. 2010. V souvislosti s vyhlášením společné Deklarace o jaderné energii a nešíření 
(Declaration on Nuclear Energy and Nonproliferation: Joint Actions) z 3. července 
2007 hodlají, ve spolupráce s dalšími státy, vypracovat vzájemně výhodné přístupy 
k jaderné energii navržené tak, aby umožňovaly zajistit hospodárnou a spolehlivou 
dosažitelnost jaderné energie. Cílem je umožnit novým státům získat výhody jaderné 
energie a vytvořit realizovatelné alternativy nákupu citlivých technologií palivového 
cyklu. S tím souvisí americko -ruská ochota poskytnout pomoc při vývoji nezbytné 
infrastruktury, včetně dodávek jaderných reaktorů, zvážení způsobů k usnadnění fi nan-
cování a zajištění mj. dodávek čerstvého paliva a při zacházení s vyhořelým palivem. 
Rusko oznámilo iniciativu na vytvoření globální infrastruktury pro jadernou ener-
gii, kterou USA podporují. Mělo by poskytnout efektivní přístup k výhodám jader-
né energie. Jejím prvním krokem je již dříve zmíněné rusko -kazachstánské zřízení 
Mezinárodního střediska pro obohacování uranu na ruském území. Deklarace dále 
konstatuje americko -ruskou spolupráci, společně s dalšími státy, na vývoji nové gene-
race civilních jaderných kapacit snižujících riziko šíření v rámci Globálního partner-
ství pro jadernou energii (Global Nuclear Energy Partnership, GNEP). Obě země dále 
podpořily Mezinárodní projekt MAAE na inovaci jaderných reaktorů a palivových 
cyklů (IAEA International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles, 
INPRO), umožňující kooperaci zemí s vyspělým jaderným průmyslem se zeměmi 
s omezenými jadernými kapacitami, případně s těmi, které jsou ve stadiu přípravy plá-
nů na mírové využití jaderné energie. V rámci oboustranného úsilí zajistit spolehlivý 
přístup k dodávkám jaderného paliva Rusko pracuje na vytvoření zásob nízkooboha-
ceného uranu (LEU) pro MAAE k zajištění spolehlivých dodávek jaderného paliva. 
USA ochuzují 17,4 megatun nadbytečného vysoceobohaceného uranu (HEU) z vojen-
ských programů na LEU a zavázaly se poskytnout MAAE 50 mil. USD na podporu 
vytvoření mezinárodní palivové banky. Ve vztahu k Íránu a KLDR obě země potvrdily 
zavázanost politickému a diplomatickému úsilí k nalezení řešení zajišťujícího výluč-
ně mírové zaměření íránského jaderného programu a plnou podporu šestistranným 
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rozhovorům k dosažení konečného cíle, kterým je denuklearizace Korejského polo-
ostrova. Oznámily také brzké podepsání bilaterální Dohody o spolupráci v mírovém 
využívání jaderné energie (Agreement for Cooperation in Peaceful Use of Nuclear 
Energy), která by usnadnila další dvoustrannou spolupráci a různé iniciativy v této 
oblasti, včetně Declaration on Nuclear Energy and Nonproliferation z července 2007 
a Global Nuclear Partnership. (Pozn.: 8. září 2008 stáhl prezident Bush návrh doho-
dy z projednávání v Kongresu USA, na protest proti srpnovému ozbrojenému zásahu 
Ruska v Gruzii.) 

V souvislosti s Globální iniciativou pro boj s jaderným terorismem (Global Initiative 
to Combat Nuclear Terrorism) z července 2006, které se účastní již 67 států, včetně EU 
a MAAE se statusem pozorovatelů, hodlají obě země pokračovat v rozšiřování a posi-
lování této iniciativy a plně realizovat dohodnutý pracovní program. Do konce r. 2008 
chtějí USA a Rusko dokončit dohodnuté zlepšování jaderné bezpečnosti na základě 
bratislavské Jaderné bezpečnostní iniciativy (Nuclear Security Initiative) z února 2005. 
Potvrdily rovněž ochotu vzájemně spolupracovat při předávání svých zkušeností v této 
oblasti dalším zemím, mj. i prostřednictvím mezinárodních fór. 

Pasáž věnovaná boji proti globálnímu terorismu se věnuje bilaterální spolupráci, 
mj. obnovení činnosti bilaterální protiteroristické pracovní skupiny, a rozšíření koo-
perativního úsilí v mnohostranných iniciativách realizovaných v rámci OSN, OBSE, 
G8 aj. Zbývající dvě pasáže se týkají strategické ekonomické spolupráce a boje proti 
změnám klimatu.68
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VII. Kontrolně vývozní režimy 
proti šíření jaderných zbraní 
a raketových nosičů

Nesmluvní kontrolně -vývozní režimy Zanggerův výbor a Skupina jaderných dodavate-
lů jsou sdruženími států, které posilují smlouvu NPT, kontrolují převody položek „…
speciálně určených nebo připravených pro zpracování, využití nebo výrobu speciálního 
štěpného materiálu jakémukoliv státu, nevlastnícímu jaderné zbraně, pro mírové úče-
ly….“69 a nerozlišují jejich využitelnost v civilním nebo vojenském sektoru. Nicméně 
v rámci Skupiny jaderných dodavatelů existuje tzv. režim dvojího použití (Dual Use 
Regime, DUR), který má své specifi cké postavení.70 Právě kontrolou položek dvojí-
ho použití se Skupina jaderných dodavatelů odlišuje od Zanggerova výboru, který 
se zabývá pouze jadernými položkami, jejichž seznamy jsou přibližně stejné v obou 
režimech. Kontrolní režim raketových technologií je nesmluvním uskupením států 
sdílejících společný zájem o nešíření balistických řízených střel, bezpilotních pro-
středků a příslušných technologií. Vydávání vývozních licencí zůstává v kompetenci 
jednotlivých zemí a řídí se jejich legislativou. Režimy nepřijímají v této souvislosti 
žádná rozhodnutí, protože za implementaci jejich základních dokumentů zodpovídají 
vlády účastnických států. Všechna dohodnutá opatření v rámci uvedených režimů se 
přijímají konsenzuálně. 

S výjimkou Zanggerova výboru, který má přímou návaznost na smlouvu NPT, jsou 
ostatní kontrolně vývozní režimy, ke kterým kromě již zmíněných patří dále Australská 
skupina pro chemické a biologické zbraně a Wassenaarské ujednání pro konvenč-
ní zbraně, považovány většinou rozvojových zemí za diskriminační opatření. Jejich 
diskriminační charakter se údajně projevuje omezováním ekonomického a sociální-
ho rozvoje těchto zemí vytvářením překážek pro přístup k moderním technologiím 
a materiálům. Jedním z hlavních úkolů kontrolně -vývozních režimů je proto iniciativ-
ně informovat nečlenské země o svých aktivitách a snažit se získat pro ně pochopení. 
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1. ZANGGERŮV VÝBOR (ZC)

Zanggerův výbor (Zangger Committee, dále ZC) je historicky prvním kontrolně vývoz-
ním ujednáním. Byl vytvořen v r. 1971 k vypracování návrhu tzv. Seznamu vybraných 
položek (Trigger List Items), které by podle článku III, odst. 2b Smlouvy o nešíře-
ní jaderných zbraní (smlouva NPT) měly být předmětem záruk MAAE v případě 
jejich dodávek jakýmkoliv nejaderným státům smluvními státy NPT. Pro tuto těsnou 
vazbu na smlouvu NPT je ZC jediným z existujících kontrolně vývozních ujednání, 
jehož existence je celosvětově uznávána. Na rozdíl od ostatních nesmluvních kont-
rolně vývozních ujednání mohou mít některá jeho rozhodnutí právní dopad. Jedná se 
o případ rozhodnutí přijímaných formou jednostranných prohlášení členských států 
ostatním členským zemím, s následnými dopisy generálnímu řediteli MAAE žádají-
cími o publikování těchto jednostranných politických deklarací v dokumentu MAAE 
INFCIRC/209 (stejný systém notifi kací je využíván i v případě NSG). Jeho činnost 
se nadále soustřeďuje na přehodnocování a aktualizaci výše uvedeného Seznamu 
vybraných položek, v důsledku vývoje technologií a nových informací o potenciálním 
použití materiálů a zařízení, se vztahem k jaderným zbraním. Na výročním zasedá-
ní Zanggerova výboru v r. 2006 byl zvolen novým předsedou český diplomat Pavel 
Klucký. Účastníci rovněž schválili novou notifi kační proceduru při změnách seznamu 
kontrolovaných položek, jejíž předností je rychlejší informování nečlenských zemí 
Zanggerova výboru71 o těchto změnách, prostřednictvím MAAE. Počet členských zemí 
je 36 (viz příloha 4). 

2. SKUPINA JADERNÝCH DODAVATELŮ (NSG)

Skupina jaderných dodavatelů (Nuclear Suppliers Group, dále NSG) byla vytvoře-
na v r. 1978 s cílem preventivně zabránit nejaderným státům získat jaderné zbra-
ně. Připojením Kazachstánu v r. 2002 se počet účastnických zemí zvýšil na čtyřicet 
(viz příloha 4). Pozorovatelem při jednání NSG je představitel Komise EU a od r. 
2008 i předseda ZC. NSG vypracovala Směrnice (Guidelines) pro převody jaderného 
materiálu, zařízení a technologií, jejichž aktuální verze je publikována MAAE jako 
dokument INFCIRC 254. Přílohou těchto směrnic je tzv. Seznam vybraných položek 
(INFCIRC 254/Part 1) obsahující seznam položek, na které se vztahují specifi cké 
podmínky dodávek pro využití v jaderné oblasti zajišťující jejich výhradní mírové 
využití. NSG přijala rovněž Směrnici pro převody materiálů a technologií využitelných 
v jaderné oblasti, jejíž přílohou je Seznam položek dvojího použití v jaderné oblasti 
(viz INFCIRC 254/Part 2). Účastnické státy aplikují tuto směrnici v procesu přijímání 
národních rozhodnutí týkajících se vydávání vývozních oprávnění. K zefektivnění čin-
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nosti NSG přispěla rozhodnutí plenárního zasedání z května 2001 v americkém Aspenu 
o procedurální úpravě v organizačním uspořádání, které vnitřně konsolidovalo práci 
režimu, a to spojením jeho obou částí, tzv. Part 1 a Part 2.72

V prosinci r. 2002 NSG uspořádala ve Vídni mimořádné plenární zasedání k posou-
zení kroků proti jadernému terorismu. Na tomto zasedání bylo přijato několik dodat-
ků k výše zmíněným směrnicím NSG, které by měly napomoci licenčním orgánům 
v identifi kaci rizik spojených s terorismem. Došlo např. k přijetí dodatku do tzv. 
Seznamu vybraných položek rozšiřujícího rozsah kontrol i na separační technologii 
pro „speciální štěpný materiál“ (izotopy plutonia) podle dohody přijaté na jednání 
Zanggerova výboru.73 V rámci širšího kontextu globálního jaderného neproliferačního 
úsilí NSG rovněž posuzuje návrh na posílení informační výměny rozšířením ozna-
movací praxe i na udělené, a nejen odmítnuté licence. Zatím se nepodařilo dořešit 
udělení přidruženého statusu Indii, Pákistánu a Izraeli a přijetí Dodatkového protokolu 
MAAE, jako podmínky pro uskutečnění jaderných vývozů. Ve vztahu k budování kon-
troverzního jaderného programu Íránem zasedání podporují zpřísnit podmínky vývozu 
jaderných položek do této země a opětovně vyzývají Írán k posilování důvěry prostřed-
nictvím širší spolupráce s MAAE. Izrael je jedinou nečlenskou zemí, která dobrovolně 
dodržuje stanovy NSG a notifi kovala to generálnímu řediteli MAAE.

3. KONTROLNÍ REŽIM RAKETOVÝCH TECHNOLOGIÍ (MTCR)

K vytvoření Kontrolního režimu raketových technologií (Missile Technology Control 
Regime, MTCR) došlo v r. 1987. Z původních sedmi zakládajících států se počet 
rozšířil na současných 34 zemí (viz příloha 4).74 Vedle účastnických států existují 
i některé další země, které dobrovolně a jednostranně respektují pravidla MTCR, ale 
nejsou jeho řádnými členy.75 Základem vzájemné spolupráce účastníků MTCR je pra-
videlná výměna informací o licenčních záležitostech jednotlivých účastnických států 
a koordinace vývozní licenční politiky týkající se raketových systémů, bezpilotních 
prostředků a příslušných technologií v kontextu hlavního cíle MTCR – zabránění šíře-
ní raketových nosičů zbraní hromadného ničení.76 Nejdůležitějšími dokumenty jsou 
Směrnice MTCR (Guidelines for Sensitive Missile -Relevant Transfers), které defi nují 
účel MTCR, jeho strukturu a zásady, kterými se řídí účastnické státy, a dále Přílo-
ha – vybavení, software a technologie (Equipment, Software and Technology Annex) 
detailně popisující dvě kategorie kontrolovaných položek.

První kategorie Přílohy obsahuje dvě skupiny produktů, z nichž první jsou kom-
pletní raketové systémy (balistické řízené střely a kosmické nosné rakety) a kompletní 
bezpilotní vzdušné prostředky (řízené střely s plochou dráhou letu a cílové, průzkumné 
a bojové bezpilotní letouny). MTCR se jimi zabývá za předpokladu, že jejich dolet pře-
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kračuje 300 kilometrů. Původně platilo ustanovení o minimálním užitečném nákladu 
(500 kilogramů), který mají přepravit, aby spadaly do kontrolního režimu.77 Do prv-
ní skupiny patří i výrobní zařízení pro tyto výrobky, včetně softwaru a relevantních 
technologií. Druhou skupinou produktů patřících do první kategorie kontrolovaných 
položek jsou kompletní subsystémy použitelné pro raketové systémy a bezpilotní pro-
středky. Druhá kategorie Přílohy zahrnuje všechny ostatní produkty týkající se raketo-
vých systémů, bezpilotních prostředků a s nimi souvisejících subsystémů. Jde o široké 
spektrum materiálů a technologií dvojího použití.

Podle Směrnice MTCR by se neměly vyvážet žádné produkty, subsystémy a techno-
logie zařazené do první kategorie kontrolovaných položek. Při vývozu produktů druhé 
kategorie je vláda vyvážejícího státu povinna přísně zvažovat, zda převod materiálu 
nebo technologie dvojího použití nepřispěje k proliferaci raketových systémů nebo 
bezpilotních prostředků. Členská země MTCR musí každou svou exportní licenci pod-
mínit dostatečnými zárukami vlády importujícího státu, že vyvezený materiál a techno-
logie nebudou zneužity pro vývoj nosičů zbraní hromadného ničení. Smyslem těchto 
záruk je zabránění tomu, aby se kontrolované položky nedostaly jinam než do rukou 
ofi ciálně deklarovaného konečného uživatele a aby nebyly využity jinak, než je dohod-
nuto.78 V období mezi dvěma plenárními zasedáními probíhá vzájemná spolupráce 
prostřednictvím stálého kontaktního místa pro MTCR, které vykonává Ministerstvo 
zahraničních věcí Francouzské republiky.79

Na plenárním zasedání MTCR v r. 2003 bylo přijato významné rozhodnutí doplnit 
směrnice o tzv. princip “catch -all“, tj. ustanovení, které umožňuje vyžadovat vývozní 
povolení i pro položky (zboží), které nejsou na kontrolním seznamu režimu, pokud je 
jejich konečné užití spojeno s vývojem nebo výrobou raketových technologií. Zasedání 
se rovněž zabývají problematikou tzv. nehmotných přenosů dat elektronickými pro-
středky (intangible transfers). Rozsáhlá diskuse o rozšíření členských zemí o některé 
další uchazeče nevedla k dosažení konsenzu a jednání o této citlivé otázce budou dále 
pokračovat. Zájem o navázání spolupráce s MTCR projevují Bělorusko a ČLR.80
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VIII. Haagský kodex chování 
(HCOC)

Z podnětu kontrolně vývozního režimu MTCR byl po několikaletém sjednávání schvá-
len v Haagu v listopadu 2002 Mezinárodní kodex chování k zabránění šíření balistic-
kých řízených střel (International Code of Conduct against Ballistic Missile Prolife-
ration, ICOC). Podle místa schválení se dokument zkráceně označuje jako Haagský 
kodex a obecně se používá i zkratka HCOC. Představuje první multilaterální politicky 
závazný dokument o zabránění šíření raketových technologií, který však neobsahuje 
žádná právně vymahatelná ustanovení. Hlavním cílem HCOC je snížit počet zemí 
vyrábějících balistické ŘS a předcházet šíření těchto nosičů schopných nést jaderné, 
chemické a biologické bojové hlavice, a to jak na globální, tak na regionální úrovní, 
pomocí mnohostranných, dvoustranných a národních snah.

1. CHARAKTERISTIKA DOKUMENTU

Na základě svého přistoupení k HCOC se signatářské země zavázaly ratifi kovat Smlou-
vu o zásadách činnosti při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce 
a jiných vesmírných těles (známá pod zkráceným názvem Kosmická smlouva) z roku 
1967, Úmluvu o mezinárodní zodpovědnosti za škody způsobené vesmírnými objekty 
z roku 1972 a Úmluvu o registraci objektů vypuštěných do vesmíru z roku 1975. Dále 
se zavázaly realizovat řadu opatření ke zvýšení transparentnosti za účelem zvýšení 
důvěry a prosazování nešíření balistických řízených střel schopných nést zbraně hro-
madného ničení. Každoročně učiní prohlášení poskytující přehled o jejich postupech 
ohledně balistických řízených střel a pozemních (zkušebních) odpalovacích zařízeních 
a zpřístupní informace o počtu a druhu balistických řízených střel odpálených během 
předcházejícího roku. Co se týče výrobních programů kosmických nosičů, v souladu se 
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zásadami obchodního a hospodářského tajemství učiní každoroční prohlášení o svých 
kosmických raketách a o počtu a druhu těchto raket vypuštěných během předcházející-
ho roku. Signatářské státy HCOC se také zavázaly v předstihu si vyměňovat oznámení 
o odpálení balistických střel a o vypuštění kosmických raket. Tato oznámení by měla 
obsahovat informace o jejich druhu, lhůtě a oblasti vypuštění a o jejich plánovaném 
směru. Uplatňování výše uvedených opatření k posílení důvěry neospravedlňuje rea-
lizaci výrobních programů, jichž se tato opatření týkají. Vedle závazků vyplývají-
cích z přistoupení k HCOC by jednotlivé státy měly přiměřeně a dobrovolně rozvíjet 
i dvoustranné či regionální opatření ke zvýšení transparentnosti.81

2. VÝZNAM A HODNOCENÍ HCOC

Dokument vyzývá k lepší kontrole vývoje, výroby, zkoušek a nasazení balistických 
řízených střel a zavádí mechanismy k posilování důvěry, jako např. povinné včasné 
oznámení o vypuštění všech typů balistických řízených střel. Nemá však diskriminační 
charakter a nezakazuje signatářům vlastnit balistické řízených střel a nezabraňuje jim 
v mírovém využívaní kosmu.82 Největším přínosem HCOC je jeho univerzalita, která 
překračuje relativně úzký rámec kontrolně vývozního režimu MTCR. Tento kontrolní 
režim je totiž celou řadou států vnímán jako diskriminační seskupení vyspělých zemí 
disponujících pokročilými raketovými technologiemi, které blokují přístup dalších 
zájemců k těmto technologiím.83 Prostřednictvím HCOC se však podařilo do mezi-
národního úsilí o zabránění šíření nosičů zbraní hromadného ničení zapojit široké 
spektrum států. Nedostatky dokumentu se týkají jeho implementace a rozsahu působ-
nosti. I když se k jeho závazkům přihlásilo přes 100 zemí, nebyl mezi nimi žádný stát, 
rizikový z hlediska šíření nosičů zbraní hromadného ničení. Mezi signatáři HCOC 
není např. řada zemí, které disponují balistickými řízenými střelami nebo vyvíjejí 
vyspělé raketové technologie – Alžírsko, Brazílie, Čína, Egypt, Indie, Indonésie, Írán, 
Izrael, Pákistán a Severní Korea. HCOC také negarantuje žádné výhody a neposkytuje 
žádné kompenzace státům, které by se rozhodly ukončit vývoj raketových technologií 
a zastavit výrobu vlastních balistických řízených střel. Dalším kritizovaným místem 
HCOC je absence jakýchkoli bezpečnostních záruk těm zemím, které se vzdají vývoje 
a výroby balistických řízených střel, nebo které s nimi nedisponují a nemají záměr je 
získat. Mezi jeho slabiny dále patří i nedostatečné, resp. žádné pokrytí problematiky 
řízených střel s plochou dráhou letu. 
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IX. Bezpečnostní iniciativa 
proti šíření (PSI)

Bezpečnostní iniciativa proti šíření (Proliferation Security Initiative, PSI) byla vytvoře-
na v r. 2003 z podnětu amerického prezidenta Bushe. Má za cíl zabránit zásilkám zbraní 
hromadného ničení, jejich nosičů a příslušných materiálů ze/do zemí, nebo nestátním 
aktérům, podezřelým ze šíření těchto zbraní nebo z úmyslu je získat k teroristickým 
účelům. Účastnické státy PSI, kterých je již údajně okolo 80, se řídí Prohlášením 
o interdikčních (inspekčních) zásadách (Statement of Interdiction Principles) publi-
kovaným v říjnu 2003. Inspekční zásady, tj. zásady pro kontrolu, ověřování a zajištění 
podezřelého materiálu, které mají být v souladu s mezinárodním právem, se mají mj. 
uplatňovat na lodích, letounech nebo jiných přepravních nákladních prostředcích či 
v nákladových prostorách přístavů, letišť aj. PSI je tak opatřením vynucovacího cha-
rakteru a vhodně doplňuje další neproliferační smluvní a nesmluvní aktivity. 

Důležitým faktorem je skutečnost, že na aktivitách PSI se podílí rovněž soukromý 
sektor účastí na výročních schůzkách účastnických zemí, na kterých se jeho experti 
angažují např. poskytováním poradenské služby k technickým otázkám souvisejícím 
s inspekcemi. Okolo 20 států se pravidelně účastní schůzek Operační expertní skupiny 
PSI (PSI Operational Expert Group, OEG), která mj. nese hlavní zátěž související 
s organizací praktických aktivit.84 EU a téměř všechny evropské země PSI podpo-
rují. Její vysvětlovací a informační aktivity, tzv. outreach activities, jsou prováděny 
především v hlavních zemích sloužících jako překladiště a rovněž v oblastech, které 
jsou považovány za možné proliferační trasy. Za nedostatek se považuje skutečnost, 
že na těchto aktivitách se nepodílejí takové významné státy, jako jsou Čína, Egypt, 
Indie, Indonésie, Jižní Korea a Malajsie, které kontrolují významné přepravní nebo 
tranzitní trasy důležité z hlediska nešíření. Počáteční kontroverznost aplikace inspekč-
ních opatření, zejména vůči lodím s podezřelým nákladem z hlediska nutnosti respek-
tování mezinárodního práva, zejména práva o volném moři, se v následujících letech 
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podařilo legislativně ošetřit. Přispělo k tomu mj. znění rezoluce RB OSN č. 1540 z r. 
2004, úprava Úmluvy o potlačování nelegálních aktů proti bezpečnosti námořní plav-
by (Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime 
Navigation – SUA Convention) a přijetí rozhodnutí o provádění inspekcí lodí na vol-
ném moři pouze v případě, že plují pod vlajkou účastnického státu PSI, který dá 
k takovému kroku souhlas. 

Ačkoliv výše zmíněná právně závazná rezoluce neobsahuje specifi cké odkazy 
na PSI, její hlavní ustanovení a celkové znění odpovídá zásadám této iniciativy. Zvláště 
důležitý je fakt, že rezoluce kvalifi kuje nezákonnou přepravu komponentů ZHN jako 
„hrozbu mezinárodnímu míru a bezpečnosti“ a jako „dodávající novou dimenzi proble-
matice šíření takových zbraní“. Její apel na všechny členské státy OSN v operativním 
paragrafu č. 10 k přijetí kooperativních aktivit orientovaných na prevenci nezákonné 
přepravy ZHN, jejich nosičů a příslušných materiálů, našel odraz v identifi kaci tako-
vých kroků PSI! 

USA usilují o účast Indie na aktivitách PSI jako součásti širší strategie zapojení této 
země do globálního neproliferačního systému (viz již zmíněná americko -indická doho-
da o spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie). Indie podmínila účast 
v PSI úpravou úmluvy SUA Convention. Tato úmluva z r. 1988 (vstoupila v platnost 
v r. 1992), společně s protokolem o upevněných plošinách rozmístěných v kontinen-
tálním šelfu, je protiteroristickou úmluvou, která byla projednána a schválena v rámci 
OSN. Její účastnické země se mj. zavazují trestně stíhat a soudit pachatele příslušné 
škály teroristických zločinů. Schůzky PSI v r. 2004 sloužily jako vhodné fórum pro 
jednání o amerických návrzích dodatků úmluvy SUA. K úpravě úmluvy došlo v říjnu 
2005 a upravený text byl předložen k podpisu v únoru 2006. Nové smluvní znění 
vytváří mezinárodně právní základnu pro akce proti širokému spektru proliferačních 
námořních aktivit a zahrnují mj. ustanovení umožňující kontrolu lodí v mezinárod-
ních vodách, které jsou také součástí bilaterálních dohod o lodních kontrolách v rámci 
inspekčních činností PSI.85 
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X. Důvody pro a proti vlastnictví 
jaderných zbraní

Jaderné zbraně (dále JZ) jsou jedinečné svou již dříve zmíněnou destruktivní silou 
a současně nedostatkem přímé vojenské použitelnosti. Většina nejvyšších státních 
představitelů opakovaně vyjádřila naději, že tyto zbraně nebudou nikdy použity. Proč 
tedy státy věnují značné lidské a fi nanční zdroje na jejich vývoj? A proč nemá více 
států tyto zbraně? Jaké jsou hlavní bariéry, které zabraňují proliferaci, a změnily se 
v průběhu let motivace, strategie a překážky? Takové otázky si pokládají a odpověď 
na ně hledají renomovaní kontrolně zbrojní experti a představitelé různých škol mezi-
národních vztahů.86 Význam správného poznání těchto příčin je velmi důležitý, protože 
umožňuje mezinárodnímu společenství hledat optimální cesty ke snižování počtu zemí 
vlastnících JZ a zabránit dalšímu jadernému šíření. 

1. MOTIVACE A PŘEKÁŽKY

Podle Cirinciona, vycházejícího z tvrzení teoretiků mezinárodních vztahů, existuje 
pět hlavních důvodů pro získání JZ. Těmito důvody jsou bezpečnost, prestiž, vnitřní 
politika, technologie a ekonomika. 

Každý z těchto důvodů byl rozvinut do odlišných, ale často komplementárních 
modelů, které napomáhají odpovědět na výše uvedené otázky:

–  národní bezpečnostní model argumentuje tím, že státy usilují o JZ proto, aby 
zvýšily vlastní bezpečnost;

–  prestižní model zdůrazňuje symbolickou hodnotu JZ, ve které státy vidí tyto zbra-
ně jako předpoklad pro získání velmocenského statusu;
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–  vnitropolitický model považuje státy za jednotky tvořené soutěžícími domácími 
politickými stranami; v rámci tohoto soutěžení mohou vlivní byrokratičtí a vojen-
ští představitelé ovlivňovat činnost státu k získání JZ;

–  technologický model vychází z technologického determinismu; spočívá na tvr-
zení, že pokud je stát technologicky schopný vývoje JZ, mnozí vedoucí státní 
představitelé stěží odolají pokušení realizovat takový vědecký cíl;

–  ekonomické faktory, i když nepředstavují samostatný model, ovlivňují ostatní 
čtyři důvody jaderného šíření, a to buď pozitivně, nebo negativně. 

Jestliže je tolik důvodů pro získání JZ a přesto zbývá okolo 190 států světa, které 
o tyto zbraně nemají zájem, oproti stávajícím 9 jaderným zemím, je možné konstato-
vat, že odrazujícím faktorem jsou rovněž výše zmíněné motivy. Faktem je, že většina 
států se rozhodla nebudovat jaderný zbrojní potenciál, nebo v některých případech se 
těchto zbraní, které vlastnily, nebo vyvíjených programů, vzdala. Současné nejaderné 
země se k tomu rozhodly z důvodů, že bezpečnostní výhody a jejich prestiž se zvýší 
bezjaderným statusem a že domácí politici přesvědčili vedoucí státní představitele 
o nutnosti neusilovat o získání těchto zbraní. Významnou úlohu mohly rovněž sehrát 
obtížně překonatelné technologické a ekonomické překážky. 

a) Národní bezpečnostní model 

Tento model je hlavním vysvětlením pro jaderné šíření. Je odvozen od přetrvávající 
realistické školy mezinárodních vztahů.87 Odlišuje se od liberalismu tím, že vkládá 
podstatně méně nadějí do mezinárodního společenství a o to více se zaměřuje na sílu 
jednotlivých států a na jejich vliv na mezinárodní politiku. Na nejvyšším místě v hie-
rarchii zájmů všech států stojí životní zájmy, jimiž jsou přežití státu, zachování jeho 
územní celistvosti a politické svrchovanosti. Realisté přikládají velký význam síle 
a odhodlání států použít ji v zájmu dosažení jejich cílů.88 Z tohoto hlediska jsou JZ 
poslední zárukou bezpečnosti, protože mohou odradit jakéhokoli státního rivala. Jest-
liže stát pociťuje akutní ohrožení své bezpečnosti, jako např. vývojem JZ potenciálním 
nepřítelem, potom takový stát téměř jistě bude usilovat o vyrovnání se takové kapa-
citě, protože riskuje vlastní existenci. Jako příklad lze v této souvislosti uvést situaci 
po demonstrovaném vlastnictví JZ Spojenými státy v r. 1945 jejich svržením na japon-
ská města Hirošimu a Nagasaki. Na tuto výzvu tehdejší Sovětský svaz odpověděl 
jadernou zkouškou v r. 1949 a následně i Čína v r. 1964. Indičtí vedoucí představitelé 
reagovali na čínskou zkoušku „mírovým“ jaderným výbuchem v r 1974. Indický rival 
Pákistán proto začal vyvíjet vlastní jaderný program. A také když Indie vyzkoušela 
JZ v r. 1998, Pákistán ji obdobnými pokusy následoval během několika dnů. Z tohoto 
hlediska se zdá, že jaderné šíření je nevyhnutelné. 89 
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Na rozdíl od předchozích příkladů se mohou některé státy cítit natolik ohroženy 
od rivalů vyzbrojených konvenčními zbraněmi, že je to přinutí zvolit jadernou vari-
antu. Jako příklad lze uvést Jihoafrickou republiku a Izrael. V době apartheidu, kte-
rý existoval v Jihoafrické republice, nejvyšší státní představitelé, kteří zastupovali 
bílou menšinu tohoto rasistického státu, cítili v polovině 70. let ohrožení svého režimu 
v důsledku působení kubánských jednotek v Angole. Proto se rozhodli převést utajo-
vaný výzkum zaměřený na mírové využívání jaderných explozí pro potřeby důlního 
průmyslu na zbrojní program.90 Výsledkem byla utajená výroba šesti JZ. Další zemí 
postupující obdobným způsobem je Izrael, jehož právo na existenci stále neuznává 
několik sousedních arabských zemí. Nyní má Izrael moderní konvenční síly, které 
předčí jakýkoli arabský nebo muslimský stát či koalici států, ale vždycky tomu tak 
nebylo. Izrael vyvinul první JZ v letech 1966–1967 a má nyní jaderné hlavice umístěné 
na řízených střelách, letounech a ponorkách.91 

Podle Bettse patří mezi příklady bezpečnostního imperativu rovněž Jižní Korea 
a Pákistán. Další státy, jako KLDR, Írán, původně Libye a Irák, však tvoří „periferii“ 
mezinárodního systému. Tyto státy nejsou ekonomicky integrovány s žádným klíčo-
vým státem, a pociťují tak daleko více akutní ohrožení své bezpečnosti.92 Glen Chavetz 
dochází k závěru, že tyto periferní státy „mají silné motivace pro získání nebo vývoj 
jaderných zbraní“. 93 Na rozdíl od klíčových států také mohou více získat než ztratit. 

V tomto realistickém přístupu k jadernému šíření mají domácí politici, technologie 
a ekonomika malou úlohu. Domácí politici jsou podřízeni nadřazeným bezpečnostním 
zájmům, technologie se může nějakým způsobem získat a náklady programu jsou pro 
stát, který musí zajistit vlastní bezpečnost, irelevantní. 

Bezpečnostní překážka
Zmíněný bezpečnostní model má však svoji překážku, kterou je bezpečnostní dilema. 
Zachary Davis např. uvádí, že „státy akumulují sílu k snížení nebezpečí, avšak sou-
časně si tím vytvářejí dilema, že příliš mnoho síly může vyvolat u ostatních států pocit 
ohrožení, což je bude inspirovat ke zvýšení vlastní síly“.94 Podstatou bezpečnostního 
dilematu tak je, že jednostranné vlastnictví JZ může sice dočasně poskytnout pocit 
bezpečí, avšak v regionu, kde bude více jaderných států, se zvýší bezpečnostní rizika. 
Z tohoto důvodu většina států došla k závěru, že stav bez JZ jim zajišťuje větší bez-
pečnost.95 

V rámci bezpečnostního modelu existují různé varianty zmíněné teorie, protože 
záleží na jednotlivých státech, jakou zvolí možnost čelení jaderným rivalům. Na pří-
kladu SRN, která byla technologicky způsobilá vyvinout vlastní JZ, Cirincione doku-
mentoval variantu příklonu k jadernému partnerovi, který mu poskytuje záruku ochra-
ny, neboli „jaderný deštník“, a tak od vlastního jaderného programu může upustit. 
Současně si však vedoucí představitelé takového státu mohou položit otázku, jestli 
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by např. prezident USA riskoval jaderný úder proti vlastní zemi skutečnou realizací 
takové ochrany. Obdobným příkladem poskytnutí zmíněného „jaderného deštníku“ 
byly některé členské státy Varšavské smlouvy, schopné vlastní výroby JZ, získáním 
bezpečnostních záruk ze strany tehdejšího SSSR.96 

Případ Jižní Koreje je naopak příkladem chování státu za situace, kdy bezpečnostní 
záruky USA byly zpochybněny a tak bezpečnostní překážka se přeměnila do bez-
pečnostního motivu. Od korejské války se Jižní Korea cítila ohrožena aktivitami 
a výhrůžkami ze strany svého severního souseda. USA v té době rozmístily své jed-
notky a stovky JZ buď přímo na jihokorejském území, nebo na svých základnách 
v jeho blízkosti. Avšak ani toto opatření nezabránilo jihokorejským vůdcům v zahá-
jení vlastního jaderného zbrojního programu začátkem 70. let. Toto rozhodnutí bylo 
především reakcí na „měnící se úlohu USA“ ve východní Asii.97 Ta se mj. projevila 
v tzv. Nixonově doktríně vyhlášené v červenci 1969 v době silných protestů v USA 
proti vietnamské válce. Zmíněná doktrína byla součástí Nixonova úsilí splnit svou 
kampaň slibem „dosáhnout čestného ukončení války ve Vietnamu“.98 V r. 1971 USA 
stáhly svoji divizi z Jižní Koreje a v únoru 1972 Nixon uskutečnil historickou návštěvu 
Číny, která zahájila proces vzájemného přibližování. Začátkem r. 1974 začala Jižní 
Korea jednat s Kanadou o nákupu těžkovodního reaktoru a s Francií o nákupu zařízení 
pro přepracování jaderného paliva na výrobu vojensky využitelného plutonia. V této 
souvislosti vyvinuly USA silný tlak jak na Jižní Koreu, tak na zmíněné předpokládané 
dodavatele jaderných zařízení, aby od tohoto úmyslu upustili.99 Na základě získání 
opětovného potvrzení amerických bezpečnostních záruk jihokorejská vláda odstoupila 
od zmíněného úmyslu a připojila se ke smlouvě NPT. Prezident Carter plánoval v r. 
1977 stažení všech amerických jednotek a JZ z jihokorejského území, a tak se Jižní 
Korea znovu přiklonila k vojenskému jadernému programu, který by údajně neměl 
vyústit do výroby JZ, ale spíše působit jako tlak na USA k ponechání amerických kon-
venčních a jaderných sil v zemi. Prezident Reagan, po svém zvolení v r. 1980, ujistil 
jihokorejské představitele, že USA své síly ze země nestáhnou. Nicméně se skončením 
studené války USA zahájily v r. 1991 stažení všech JZ z jihokorejského území, a to 
bez podstatných výhrad ze strany vedení země. Na podzim 2004 jihokorejští vedoucí 
představitelé, na základě výsledku inspekčních kontrol, ofi ciálně přiznali, že země 
prováděla v 70. a 80. letech a rovněž v r. 2000 utajovené vědecké experimenty v oblasti 
obohacování uranu a separace plutonia.100 

b) Prestižní model 

Tento model je nejvíce dokumentován na příkladech Francie a Velké Británie. V 50. 
letech představoval Sovětský svaz pro Francii vážný bezpečnostní problém. Vzhle-
dem k neblahé historické zkušenosti s východním sousedem sledovala Francie rovněž 
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podezřívavě vývoj v obou částech rozděleného Německa a domnívala se, že jeden 
z tehdejších německých států by mohl inklinovat k získání JZ. Francouzský prezident 
Charles de Gaulle také neměl důvěru v americké odhodlání bránit Francii s rizikem 
sovětského odvetného úderu. V obdobné situaci ohrožení však v té době bylo více 
západoevropských zemí, např. SRN, Belgie, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Švédsko 
a další, a přesto žádná z nich se neobrátila k vlastnictví JZ. Francie se však více 
než ostatní evropské země považovala za světovou velmoc, nositele hodnot osvícen-
ství a demokracie. Avšak po 2. světové válce se stala „mizející“ koloniální mocností 
v důsledku porážky ve Vietnamu a narůstajícího odporu v Alžírsku. Proto francouz-
ské vlády v době 5. a 6. republiky usilovně hledaly alternativní prostředky k návratu 
Francie k jejímu historickému velmocenskému statusu. Symbolicky nejpůsobivějším 
z těchto prostředků se tak staly JZ.101 

V případě Velké Británie, kdysi vlivné koloniální velmoci, byla otázka prestiže 
rovněž zřetelným a silným faktorem pro vlastnictví jaderného arzenálu. Podle americ-
kého historika Lawrence Wittnera argumentoval britský ministerský předseda Harold 
Macmillan na schůzce s prezidentem Kennedym v prosinci 1962 ve prospěch britských 
jaderných zbraní mj. tím, že Velká Británie potřebuje jejich nezávislou kontrolu proto, 
„aby zůstala něčím ve světě“. Země také musela „zvýšit nebo přinejmenším zachovat 
váhu své zahraniční politiky, aby nebyla ohrožena bez nepotrestání“.102 

Stejný motiv uvedl indický vládní politik Jaswant Singh na obranu indických jader-
ných zkoušek v r. 1998 když napsal, že „JZ zůstávají klíčovým indikátorem státní 
moci“. Podle Singha, který od prosince 1998 vykonával několik let funkci ministra 
zahraničních věcí, neměla Indie na vybranou, pokud chtěla, aby byla uznána za svě-
tovou mocnost.103 

Prestižní překážky
Většina států nesdílí názory vlastníků JZ. Nevěří, že JZ jsou důležité pro jejich národní 
identitu nebo světové postavení. Nicméně trvalo dosti dlouho, aby tento nejaderný pří-
stup převládl. V polovině minulého století, kdy Velká Británie, Francie a Čína začaly 
vyvíjet své jaderné arzenály, existoval mezi politickými elitami mnoha států názor, že 
JZ jsou přijatelné a nezbytné. Avšak narůstající počty těchto zbraní, rozšiřování smrtel-
ného radioaktivního spadu z atmosférických jaderných pokusů, a vznik některých kri-
zových situací, včetně kubánské raketové krize v r. 1962, kdy se svět dostal na pokraj 
globální jaderné války, postupně vedly ke změně přístupu k těmto zbraním (blíže 
viz kapitola věnovaná protijadernému hnutí). V souvislosti s podpisem smlouvy NPT 
v r. 1968 došel značný počet vlád k nazírání na JZ jako na nebezpečné a nepotřebné 
zbraně.

V současné době většina nejaderných členských zemí NPT je přesvědčena o nezbyt-
nosti eliminace JZ. Několik států získalo při prosazování tohoto záměru vysokou pres-
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tiž. Mezi ně patří zejména Irsko, jež jako první demonstrovalo důležitou úlohu menších 
států, kterou mohou hrát v globální politice. Stalo se tak předložením první rezoluce 
v OSN v r. 1958 vyzývající k uzavření smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Dalším 
příkladem je Jižní Afrika, která po přechodu k většinové vládě vyhlásila ústy svého 
prvního prezidenta Nelsona Mandely v r. 1993 ukončení jaderného zbrojního progra-
mu a demontáž všech svých JZ. Tento jihoafrický přístup také velmi příznivě ovlivnil 
průběh a závěry Hodnotící a prodlužovací konference NPT v r. 1995. 

Od června 1998 plní významnou pozitivní úlohu v tomto směru skupina států 
sdružených do Koalice nové agendy (New Agenda Coalition, NAC). Koalici tvoří 
Brazílie, Egypt, Irsko, Mexiko, Nový Zéland, Slovinsko, Jižní Afrika a Švédsko. Tato 
angažovaná skupina států již předložila řadu podnětných jaderně odzbrojovacích pro-
hlášení na různých mezinárodních fórech, zejména však v rámci 1. výboru (bezpeč-
nostní a odzbrojovací) VS OSN a v hodnotícím procesu NPT. Její iniciativy významně 
ovlivňovaly mezinárodní diskuse a pomohly mj. dosáhnout úspěchu v přijetí třinácti 
praktických kroků pro jaderné nešíření a snížení JZ na Hodnotící konferenci NPT v r. 
2000 (viz příloha 5). 

Přijetím rozhodnutí o odstoupení od jaderného zbrojního programu v r. 2003 Libye 
výrazně posílila své mezinárodní postavení. Uvedený krok měl velmi příznivý ohlas 
zejména v USA a Velké Británii. V r. 2005 byla udělena Nobelova cena míru Gene-
rálnímu řediteli MAAE Mohamedu ElBaradeiovi, jako projev ocenění jeho osobního 
úsilí a agentury v jaderném nešíření.104 

c) Vnitropolitický model

Předchozí bezpečnostní a prestižní modely, zabývající se motivací států k vlastnictví 
JZ, vycházejí z hodnocení států jako monolitních útvarů. Přijímání politických rozhod-
nutí tyto teorie rovněž považují za státní rozhodnutí, učiněná v zájmu celého národa. 
Ve skutečnosti je však politický rozhodovací proces daleko složitější a komplikova-
ný. Zahraniční, stejně tak jako vnitrostátní politika je produktem vnitřních argumentů 
prosazovaných různými aktéry s jedinečnými omezenými a byrokratickými zájmy. 
A tak jako mezinárodní vývoj ovlivňuje vnitrostátní politiku, např. vojenské rozpoč-
ty, občanská práva a politické kampaně, vnitrostátní zájmy mohou zpětně působit 
na zahraniční politiku. 

Stoupenci vnitropolitického modelu tvrdí, že byrokratiční aktéři s určitými neza-
datelnými zájmy, které mohou nebo nemusí být v souladu s širším národním zájmem, 
mají hlavní slovo v otázce zahájení či nezahájení jaderného zbrojního programu. Tito 
aktéři nejsou v politickém rozhodovacím procesu pasivními, nýbrž především aktiv-
ními činiteli, což se projevuje jejich lobováním a přesvědčováním vedeným s cílem 
dosáhnout politických výsledků odpovídajících jejich názorům. A jsou to právě tito 
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aktéři, kteří nakonec přesvědčí politické vůdce. Jaderná rozhodnutí jsou tak rozhodnuta 
kýmkoli, kdo vyhraje tyto vnitrostátní debaty.105 

V jaderném rozhodování sehrávají dominantní úlohu tři aktéři: vědci, vojáci a nej-
vyšší státní představitelé. Pokud jde o první skupinu, mají jaderní fyzici a inženýři 
velký zájem o jaderný zbrojní program, protože, jak říká Scott Sagan „je to technicky 
vzrušující a přináší to peníze do jejich laboratoří a zvyšuje prestiž“.106 Jako klasic-
ký příklad lze uvést případ již dříve zmíněného pákistánského fyzika A. K. Chána. 
Jmenovaný využil informace získané v průběhu svého tříletého pobytu v evropském 
jaderně energetickém konsorciu URENCO k zahájení utajovaného jaderného vojen-
ského programu v Pákistánu. Druhou skupinu tvoří profesionální vojáci ve vysokých 
funkcích, v USA např. velitelé vojenského letectva a námořnictva, jejichž druhy zbraní 
velmi profi tují z jaderného arzenálu. Představitelé vojenského letectva budou tlačit 
na JZ, protože garantují potřebu balistických řízených střel a bombardérů – nosičů JZ. 
Vojenské námořnictvo bude povzbuzeno vyhlídkou na dodávky jaderných ponorek 
a na jejich vyzbrojení balistickými řízenými střelami.107 Političtí vůdcové představují 
poslední skupinu, která přijímá konečné rozhodnutí o osudu jaderného zbrojního pro-
gramu. Z vnitropolitického hlediska zmínění asertivní byrokratičtí aktéři zdůrazňují 
a často přehánějí vnější bezpečnostní hrozby ze strany rivalů, při současném poukazo-
vání na výhody větší bezpečnosti a prestiže vlastnictvím JZ.108 Zastánci tohoto modelu 
nahlížejí na bezpečnost a prestiž jako na nezbytné, nikoliv však dostatečné motivy 
jaderně zbrojních programů. Co je však podle nich potřeba, aby se dosáhlo žádoucího 
cíle, je silná koalice vlivných projaderných aktérů. Lavoy argumentuje, že „stát se 
stane jaderným v tom případě, když národní elity, které chtějí vývoj JZ, zdůrazňují 
bezpečnostní ohroženost země nebo její nízké mezinárodní postavení k popularizaci 
mýtu, že JZ zajistí vojenskou bezpečnost a politickou sílu“.109 

Vnitropolitické překážky 
Existují však současně velmi silné vnitropolitické zájmy zaměřené proti jaderným 
zbrojním programům. Jejich nejzřejmějším projevem jsou široké kampaně různých 
složek občanské společnosti, které měly v průběhu dekád buď vzestupnou nebo sestup-
nou intenzitu (blíže viz samostatná kapitola v části věnované jadernému odzbrojení). 
Někdy omezovaly zmíněné programy jako v USA a v Evropě a někdy se staly stálou 
součástí národní identity, jako např. v Japonsku v důsledku autentických tragických 
důsledků svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki a citlivosti japonské veřej-
nosti vůči této problematice.110 Vědci také často hrají vedoucí úlohu v akcích proti 
zahájení nebo rozšíření programů (viz samostatná pasáž věnovaná Pugwashskému 
hnutí). Často méně oceňovaná je úloha předních vojenských představitelů, kteří zpo-
chybňují užitečnost těchto zbraní, mj. proto, že odvádějí omezené fi nanční zdroje, 
které by se mohly využít pro jiné kritické potřeby konvenčních sil. 
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d) Technologický model

Někteří experti tvrdí, že jestliže stát je technologicky schopný vyvinout JZ, potom 
tak učiní. Velká Británie je jasným příkladem, kdy technologie se stala dominujícím 
faktorem v přijetí rozhodnutí země získat JZ. 

Jak bylo dříve uvedeno, Velká Británie měla vážné bezpečnostní obavy. Existo-
val rovněž silný prestižní faktor k znovuobnovení její globální úlohy, kterou hrála 
po staletí. Ale její těsné spojenectví s USA, které oponovaly britskému úsilí o získání 
JZ, a vnitropolitcké a ekonomické faktory mohly zvrátit tento vývoj. Nicméně bylo 
zde však něco, co naprosto převládlo a sice fakt, že britští vědci věděli, jak vyrobit 
jadernou pumu a jednu také velmi rychle vyrobili. Britští vědci začali s jaderným 
výzkumem ještě před americkými kolegy a byli také jejich nejbližšími partnery v Man-
hattanském projektu. Po skončení 2. světové války Velká Británie zřídila tajný výbor, 
který se začal zabývat problematikou atomové energie a rovněž vybudovala komplex 
na výrobu jaderných materiálů. Poté, co americký Zákon o atomové energii (Atomic 
Energy Act, AEA) z r. 1946 deklaroval úmysl USA nesdílet jaderné technologie s žád-
nou zemí a co v r. 1947 Spojené státy omezily jadernou spolupráci s Velkou Británií, 
se britští představitelé rozhodli vyrábět JZ samostatně. První britská jaderná zkouška 
se uskutečnila již v říjnu 1952.111 

Dalším příkladem technologického determinismu bylo americké rozhodnutí vyrábět 
vodíkové pumy s tisíckrát větší výbušnou silou než jaderné pumy svržené na japonská 
města. Rozhodnutí bylo oznámeno čtyři měsíce po první sovětské jaderné zkoušce v r. 
1949 a nebyl tak žádný naléhavý a racionální důvod pro výrobu této ničivé zbraně. 
Jaderný vědecký panel, který působil jako poradní orgán vlády USA, uvedený plán 
také jednomyslně odmítl s odůvodněním, že stávající atomové pumy založené na štěp-
né reakci, na rozdíl od vodíkové založené na slučovací reakci, představují dostatečnou 
odstrašující úlohu pro nově vznikající sovětský jaderný potenciál. Nicméně někteří 
jaderní vědci z laboratoří v Los Alamos, zejména Edward Teller, si uvědomovali, že 
výroba takové ničivé pumy je realizovatelná, a naléhali na J. Roberta Oppenheimera, 
aby se tento záměr uskutečnil. Svoji úlohu v konečném kladném rozhodnutí prezidenta 
Trumana hrála také obava, že v relativně blízké budoucnosti by mohl tuto zbraň vyro-
bit i Sovětský svaz.112 

V současné době, kdy se technologie šíří rychleji než kdykoli v lidské historii, 
mnozí experti argumentují, že jaderná proliferace je nevyhnutelná. Avšak z celkové-
ho vysvětlení výše zmíněných národních motivů, technologický determinismus nemá 
převládající charakter. Existuje přibližně 44 států, které jsou technologicky způsobilé, 
vzhledem k jejich průmyslové a technologické infrastruktuře, vyvinout JZ, pokud by 
se pro takovou cestu rozhodly. Avšak pouze méně než jedna čtvrtina z těchto států 
tyto zbraně vlastní, nebo se pokouší o jejich vývoj. Proč státy jako Argentina, Austrá-
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lie, Belgie, Brazílie, Německo, Itálie, Japonsko, Nizozemsko, Švédsko, Jižní Korea 
a Tchajwan nevyvíjejí a nerozmisťují JZ? Vysvětlením podle Benjamina Frankela je, 
že šíření těchto zbraní je determinováno mezinárodní politikou.113 A také dosavadní 
příklady několika z těchto národních rozhodnutí potvrzují, že politika je nadřazena 
technologii. 

Technologické překážky 
Přestože jaderně zbrojní technologie jsou známé více než šedesát let, zhotovení jaderné 
pumy stále představuje významné vědecké a inženýrské výzvy. Ve vývoji JZ existují 
dvě hlavní překážky. Je to především výroba vysoce obohaceného uranu nebo pluto-
nia, které dávají těmto zbraním výbušnou sílu. Druhou překážkou je sestavení všech 
nezbytných částí, včetně spolehlivého detonátoru a zmíněného vysoce obohaceného 
uranu nebo plutonia do jednoho celku, k provedení zkušebního testu navržené jader-
né hlavice. V rozvinutých zemích nemají technologické překážky příliš velký vliv. 
Naproti tomu v rozvíjejících se zemích může být jaderně zbrojní vývoj zpomalen, 
nebo i zastaven, v důsledku uplatnění strategie neumožňující dodávky potřebných 
technologií. Příkladem je např. výsledek sankčního režimu ve spojení s inspekčními 
kontrolami OSN vůči Iráku. Ke zpomalení výstavby obohacovacího procesu došlo, 
v důsledku sankcí a provádění vývozních kontrol, rovněž v Íránu. Obdobné technolo-
gické překážky, které výrazně zvyšují ekonomické náklady země, se projevily rovněž 
v argentinských a brazilských obohacovacích a přepracovacích programech.114 

e) Ekonomické faktory 

Budování JZ a systému jejich nosičů je velmi nákladné. Miliardy USD jsou potřebné 
na výrobu a udržování těchto zbraní, nákladné je rovněž řešení následků v důsled-
ku rozhodnutí o snížení počtů či likvidaci JZ. Podle Josepha Cirinciona utratily USA 
od r. 1940 do r. 2005 za vývoj, výrobu, rozmístění a udržování desítek tisíc JZ přibližně 
7,5 trilionu USD.115 

Jedním z často opomíjených nákladů JZ jsou náklady environmentální. Ve studii 
Atomic Audit z r. 1996 došel Stephan Schwartz k závěru, že USA utratily za znovuob-
novení poškozeného životního prostředí v důsledku jaderně zbrojního programu mezi 
216 až 410 mld. USD, což v přepočtu na USD z r. 2006 činilo přibližně 270 až 515 mld. 
USD. Ekvivalentní náklady tehdejšího Sovětského svazu mohly být údajně dokonce 
třikrát větší.116 Současným pravděpodobným výsledkem utajovaného jadernězbrojního 
programu je také politická a ekonomická izolace země. 

Samotné ekonomické úvahy však nemohou vysvětlit snahu státu o získání JZ. Stát 
také nezahajuje jaderný zbrojní program proto, že si ho může dovolit. Ani ekonomické 
náklady nemají velký vliv na rozhodnutí státu vlastnit JZ, které považuje za životně 
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důležité pro národní bezpečnost. Nejnázornějším příkladem jsou Pákistán a KLDR. 
Například Severní Korea, která patří k nejchudším zemím světa, věnuje ročně přibližně 
25 % svého HDP na obranu.117 

Stoupenci jaderného zbrojení také používají ekonomické argumenty k prosazení 
svých zájmů. Aby přesvědčili vedoucí státní představitele o výhodnosti JZ musí tito 
byrokratičtí aktéři zlehčovat možné dopady tohoto kroku na státní rozpočet. Propo-
nenti těchto zbraní rovněž často argumentují, že vývoj JZ je z hlediska nákladnosti 
přijatelnější pro zvýšení národní bezpečnosti než budování konvenčních sil. Tyto argu-
menty jsou však zavádějící. JZ jsou velmi nákladné a vždy jsou rozmisťovány společně 
s konvenčními silami a nikoli, aby je nahradily. 

Ekonomické překážky 
Ekonomické faktory mohou často napomoci převážit rovnováhu v neprospěch pokra-
čování v jadernězbrojním programu. Dokumentují to příklady Libye, Ukrajiny, Argen-
tiny a Švédska, u kterých ekonomické uvažování, v kombinaci s bezpečnostními, pres-
tižními, vnitropolitickými a technologickými překážkami, vedly k zastavení zmíně-
ného programu. 

V případě Libye bylo její přání zbavit se sankcí a reintegrovat se do mezinárodní-
ho společenství hlavním motivem rozhodnutí Muammara Kádáfího. Jeho oznámení 
z prosince 2003 o ukončení utajovaného vývoje jaderných a chemických zbraní, včet-
ně programů balistických řízených střel, mělo také za následek normalizaci vztahů 
s USA, Velkou Británií a dalšími státy, včetně ukončení všech sankčních režimů uplat-
ňovaných mezinárodním společenstvím vůči této zemi. 

Po rozpadu Sovětského svazu příklad Ukrajiny ukazuje, že stát nemusí být objektem 
mezinárodních sankcí, aby si uvědomil spojitost ekonomických a prestižních výhod 
v kontextu přijetí rozhodnutí o vzdání se JZ. Ukrajina byla v době vyhlášení své samo-
statnosti v prosinci 1991, s počty mezi 4500–6300 ks JZ, po USA a Ruské federaci 
třetím největším vlastníkem těchto zbraní. V té době byla země také ve velmi obtížné 
hospodářské situaci s měsíční mírou infl ace okolo 90 %. Spoléhala se proto na západ-
ní pomoc, zejména z USA. Současně se však ukrajinské vedení v čele s prezidentem 
Leonidem Kravčukem obávalo, že zájem Západu o Ukrajinu opadne po vyřešení otáz-
ky JZ, a proto otálelo s přijetím rozhodnutí. Nebylo také jisté, zda potřebnou podporu 
ve prospěch denuklearizace poskytne ukrajinský parlament. Po získání záruk od ame-
rického ministra zahraničních věcí Warrena Christophera, v průběhu jeho návštěvy 
Kyjeva v říjnu 1993, že americko -ukrajinské vztahy nebudou limitovány problémem 
denuklearizace, Ukrajina nakonec přistoupila k praktickému řešení problému. Po získá-
ní bezpečnostních záruk od Ruska, USA a Velké Británie, ruského příslibu kompenzací 
po vrácení jaderných hlavic do Ruska a závazku prezidenta Clintona zdvojnásobit ame-
rickou pomoc Ukrajině, začlenila se do NPT v prosinci 1994 jako nejaderná země.118 
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V Argentině přechod od sedmileté vojenské diktatury k demokratickému uspořádání 
země prokázal, že ekonomické překážky, v kombinaci s posunem vnitropolitických 
priorit, mohou omezit národní jaderně zbrojní politiku. Podle studie Leoparda Spec-
tora, věnované argentinskému jadernému programu, byla část byrokracie, zabývající 
se jaderným programem, chráněna před úspornými opatřeními i po demokratickém 
zvolení Raula Alfonsína prezidentem v r. 1983 po pádu vojenského režimu. Důvodem 
bylo, že jaderný program byl důležitým symbolem národní prestiže.119 Se zhoršováním 
ekonomické situace země však byla nová demokratická vláda nucena provést roz-
počtové škrty, které vedly k odložení kompletace třetího jaderného reaktoru a dalších 
zařízení, klíčových pro výrobu štěpného materiálu. Koncem 80. let technické a fi nanč-
ní problémy postihovaly jaderná zařízení, což mělo za následek uzavření jaderných 
elektráren a zastavení výstavby jaderných projektů. Argentinská fi nanční krize sice 
přímo neukončila jaderně zbrojní program, ale vedla k jeho zpomalení. Významně 
tak zvýšila sociální a politické náklady pro novou vládu při pokračování v jaderně 
zbrojní investici.120 

V případě Švédska existují odlišné názory na skutečné příčiny odstoupení země 
od jaderně zbrojního programu. Některé kladou důraz na národní obrannou strate-
gii, jiné na mezinárodně prestižní obavy nebo vnitropolitickou citlivost v této otáz-
ce. Žádný z nich však nepopírá, že ve švédském rozhodnutí stát se nejadernou zemí 
hrály významnou úlohu ekonomické důvody. Jan Prawitz se domnívá, že Švédsko se 
rozhodovalo mezi náklady vynaloženými na jaderné a konvenční zbrojní programy. 
Převážila potřeba výroby stíhacích letounů SAAB před jadernými řízenými střelami.121 

Příklad Švédska tak dokumentuje nákladnost budování jaderně zbrojního programu 
v souvislosti s možností výběru dalšího směřování země, zdali se stane jaderným či 
nejaderným státem a co si může dovolit v případě rozhodnutí v neprospěch výstavby 
JZ. 
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Závěry 

AD I.  HLAVNÍ SMLOUVY A ÚMLUVY PROTI 
 JADERNÉMU A RADIOLOGICKÉMU ŠÍŘENÍ

Režim smlouvy NPT stojí před vážnou hrozbou erozí norem týkajících se vlastnic-
tví a použití JZ. Jaderná krize v souvislosti s KLDR je prvním příkladem porušení 
smlouvy NPT členskou zemí, který kulminoval ukončením jejího smluvního členství 
v dubnu 2003 a následným pokusným jaderným výbuchem v říjnu 2006. Naproti tomu 
další vývoj v Íránu by mohl představovat první příklad státu úspěšně budujícího řadu 
let funkční jaderný arzenál pod „krycím deštníkem“ bezpečnostních záruk MAAE. 
Zatímco válka v Perském zálivu v r. 1991, následné inspekce OSN a přijatá odzbrojo-
vací opatření zničila a zmrazila irácké vojenské programy v oblasti zbraní hromadného 
ničení dříve, než byly úspěšně dokončeny, v současné době nic nestojí v cestě, aby 
se KLDR připojila k Izraeli, Indii a Pákistánu jako de facto jaderná mocnost. Vývoj 
v KLDR a v Íránu lze pokládat za vážnější než jihoasijské jaderné zkoušky v r. 1998, 
protože Indie a Pákistán vždy působily mimo hranice režimu NPT. KLDR byla smluv-
ním státem a Írán je ještě smluvním státem smlouvy NPT. Proto tyto dva případy před-
stavují největší výzvu smluvním normám. Zatímco mechanismus k ověřování plnění 
smlouvy existuje v rámci CWC, v případě NPT může MAAE ověřovat plnění v rámci 
bezpečnostních záruk a ne, zda členská země plní příslušná smluvní ustanovení. To 
představuje hluboký rozdíl a slabost jaderného režimu. 

Problém je, že klíčové technologie používané dnes pro výrobu jaderné energie 
mohou být nelegálně získány pro zbrojní výrobu. Smlouva NPT stanoví správné nor-
my a zásady k oddělení legitimního civilního používání od zneužívání k vytváření 
vojenských programů, avšak více než jedna země pracující pod krytím ustanovení NPT 
si vytvářela expertizu potřebnou k budování vojenské kapacity. Potvrzuje se tak, že 
tradiční smluvní systém je špatně adaptován k zachycení aktivit vztahujících se k šíření 
zbraní hromadného ničení prováděných nestátnímu aktéry od vědců po teroristy. 
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Je nesporné, že kredibilita a další status smlouvy NPT bude záviset na tom, jak 
důsledně budou smluvní strany plnit všechna její ustanovení při vybalancovaném 
respektování obou jejích základních úkolů spočívajících v nešíření a odzbrojení. 
Vzhledem k těsné propojenosti se smlouvou CTBT bude budoucnost smlouvy NPT 
ovlivněna i dalším osudem této smlouvy, zejména z hlediska jejího stále nejistějšího 
vstupu v platnost. Případná pokračující stagnace v řešení otázek jaderného odzbrojení, 
zákazu výroby štěpných materiálů pro vojenské využití a bezpečnostních záruk, včetně 
zákazu militarizace vesmíru na jednání Konference o odzbrojení v Ženevě bude mít 
také nesporně negativní dopad na širší klima ovlivňující další působení smlouvy NPT 
a výsledek její 8. hodnotící konference v r. 2010. 

Po totálním neúspěchu 7. hodnotící konference NPT v r. 2005 je otázkou, zda v nad-
cházejícím období „jaderné renesance“ si mezinárodní společenství může ještě dovolit 
další krach a tím i následné výrazné oslabení globálního jaderného neproliferačního 
režimu. S ohledem na supervelmocenské postavení USA, které již v minulosti hrály 
vedoucí úlohu v úsilí mezinárodního společenství o snížení jaderného nebezpečí, je 
nesporné, že případný úspěch zmíněné hodnotící konference v r. 2010 bude závis-
lý na tom, zda USA přijmou nějaké vstřícné iniciativní kroky (např. vlastní ratifi ka-
cí smlouvy CTBT). V takovém případě by se mohla vytvořit příznivější atmosféra 
k řešení aktuálních otázek v oblasti mírového využívání jaderné energie a jaderného 
odzbrojení. 

AD II. NEPROLIFERAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ MAAE

V rámci očekávaného nárůstu využívání jaderné energie k energetickým účelům bude 
záležet na rozhodnutí států, jak budou reagovat na výzvy představované nutností zvý-
šené potřeby využívání jaderné energie, zejména na otázky spojené s palivovým cyk-
lem. Rozhodující přitom bude, jak přesvědčivě se podaří překonat obavy zejména 
rozvíjejících se zemí ze ztráty nebo omezení státní suverenity a nezávislého vlastnictví 
a kontroly nad jadernou technologií výměnou za závislost na kartelu dodavatelských 
států motivovaných vedle bezpečnostních také obchodními a politicko -strategickými 
zájmy. Sekretariát MAAE dosud obdržel dvanáct návrhů různých způsobů zajištění 
dodávek jaderného paliva (od vytvoření „nouzové zásoby“ nízkoobohaceného uranu 
pod kontrolou MAAE až. po poskytnutí podpůrných záruk na dodávky a vytvoření 
mezinárodních center pro obohacování uranu). 

Je nesporné, že jednou z hlavních neproliferačních záruk zůstává prosazování rea-
lizace robustního zárukového systému MAAE spočívajícího na Všeobecné zárukové 
dohodě a Dodatkovém protokolu, jako univerzálním standardu a nezbytného předpo-
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kladu v oblasti uzavírání ujednání o dodávkách jaderného paliva. Klíčové především 
budou účinnější kontroly citlivých částí jaderného palivového cyklu, tj. obohacování 
uranu a oddělování plutonia. 

Ačkoliv primární úlohou MAAE je ověřování neproliferačních závazků členských 
států smlouvy NPT a zón bez JZ, statut této organizace umožňuje i asistenční pomoc 
státům při ověřování jaderného odzbrojování. 

AD III. REZOLUCE RB OSN Č. 1540 A SANKČNÍ REZOLUCE 
 VŮČI KLDR A ÍRÁNU

Protiteroristická rezoluce č. 1540 je první rezolucí RB OSN, která se zabývá danou 
hrozbou a její právně závazné požadavky se neomezují na specifi cký stát nebo sku-
pinu států, nýbrž na všechny členské země. Obecně lze konstatovat, že rezoluce č. 
1540 a sankční rezoluce vůči KLDR a Íránu, přijaté RB OSN, jsou příklady relativně 
efektivních opatření s univerzálním rozsahem na všechny členské státy OSN. Jejich 
mezinárodně právní závaznost vyplývá z faktu, že jsou přijímány podle kapitoly VII 
Charty OSN, vztahující se k akcím při ohrožení a porušení míru a činech útočných. 
Členské státy musí proto přijmout příslušná legislativní opatření k implementaci usta-
novení zmíněných rezolucí a informovat o nich RB OSN. Předností těchto rezolucí 
je především skutečnost, že vynucovací praxe a zpřísněné požadavky nesmluvních 
kontrolně -vývozních režimů s omezenou účastí na obchod s vyjmenovanými komo-
ditami k zamezení šíření ZHN a jejich nosičů, které jsou součástí zmíněných rezolucí, 
se stávají právně závaznými pro všechny smluvní státy OSN. Za realizaci ustanovení 
rezolucí odpovídají příslušné výbory, jejichž členy jsou zástupci všech patnácti členů 
RB OSN. 

AD IV. STRATEGIE EU PROTI ŠÍŘENÍ ZBRANÍ HROMADNÉHO NIČENÍ
 A JEJICH NOSIČŮ

Evropská unie svou strategii proti šíření ZHN a jejich nosičů z prosince 2003 realizu-
je především podporou mezinárodnímu neproliferačnímu smluvnímu systému a rele-
vantním mezinárodním organizacím (OSN, MAAE aj.). Tato jednoznačná podpora 
multilateralismu se projevuje zejména schvalováním Společných akcí s vyčleněnými 
fi nančními prostředky na konkrétní projekty, včetně asistenčních programů pro země 
na Balkáně, Kavkaze a ve Střední Asii, dále pro státy ve Středomoří, Africe a v jihový-
chodní Asii. Například koncem r. 2007 ER schválila již čtvrtou Společnou akci na pod-
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poru jaderných bezpečnostních projektů MAAE a v důsledku toho se EU také stala 
hlavním přispěvatelem do Jaderného bezpečnostního fondu této organizace. Pokraču-
je rovněž v podpoře Přípravnému výboru Organizace CTBT přijetím nové Společné 
akce ke zvýšení jejích verifi kačních a monitorovacích kapacit. Zmíněné asistenční 
programy zahrnují např. posílení fyzické ochrany jaderných a jiných radioaktivních 
materiálů, legislativní a regulativní pomoc aj. Unijní aktivity v RF a zemích SNS se 
prostřednictvím Společného výzkumného střediska (Joint Research Centre, JRC) od r. 
2004 zaměřují v rámci programů TACIS zejména na jadernou bezpečnost a boj proti 
nezákonným převodům jaderných materiálů. Významnou úlohu v neproliferačním úsi-
lí mají rovněž pravidelné kontakty EU s klíčovými partnery (USA, Rusko, Japonsko, 
ČLR a Indie). 

AD V.  KOOPERATIVNÍ SNÍŽENÍ HROZBY (CTR) A INICIATIVA 
 PRO GLOBÁLNÍ SNÍŽENÍ HROZBY (GTRI)

Důležitost a naléhavost urychlené implementace asistenčních aktivit původně pouze 
USA a následně i dalších zemí, včetně EU, v rámci programu Kooperativního snížení 
hrozby (Cooperative Threat Reduction, CTR) pro Rusko a dalších státy SNS, vzrostla 
po teroristickém útoku proti USA v září 2001. Dosavadní vývoj v této oblasti pro-
kazuje, že CTR se stává progresivně obsáhlejším programem a že se na něj nahlíží 
méně jako na čistě bilaterální aktivity a více v kontextu větší mezinárodní spolupráce. 
Ukazuje se také potřeba širší geografi cké aplikace projektů, např. v souvislosti s evi-
dencí a ochranou skladovaných radiologických materiálů. Zmíněná pomoc postihuje 
široké spektrum aktivit nejen v čistě vojenských demilitarizačních a konvergenčních 
projektech, souvisejících zejména s likvidací jaderných a chemických zbraní, ale 
i v projektech na ochranu životního prostředí. Dosažené pozitivní výsledky zmíněné 
pomoci a prodloužení programu CTR v červnu 2006 o dalších 7 let prokazují účelnost 
a oprávněnost pokračování v jeho další realizaci. 

Do původně čistě amerického asistenčního programu CTR, známého také jako 
Nunn -Lugarův program, ke snížení hrozby možného zneužití likvidovaných jader-
ných zbraní, včetně vojensky využitelného štěpného materiálu aj. na území Ruska 
a dalších zemí SNS, se v posledních letech významně zapojila EU, její členské státy 
a některé další země, např. Japonsko, Kanada, Švýcarsko a Norsko. Velmi důležitý 
impulz v tomto úsilí znamenalo přijetí iniciativy zemí G8 v červnu 2002 pod názvem 
Globální partnerství proti šíření zbraní a materiálů hromadného ničení. Tato velmi 
důležitá pomoc k zabránění šíření ZHN a jejich nosičů postihuje široké spektrum otá-
zek souvisejících především s likvidací jaderných a chemických zbraní. 
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AD VI. SCHŮZKY SKUPINY G8 A AMERICKO -RUSKÉ SUMMITY 
 (PO 11. ZÁŘÍ)

Po 11. září věnuje skupina G8, v rámci harmonizace postoje zúčastněných zemí k aktu-
álním mezinárodním problémům, mimořádnou pozornost problematice šíření zbraní 
hromadného ničení a jejich nosičů a v tomto směru jsou také formulovány závěrečné 
dokumenty a přijímány různé iniciativy. Obecně lze konstatovat, že schůzky prestižní 
skupiny G8 a její dokumenty, vztahující se k nešíření, mají globální význam, zejména 
z hlediska podpory realizace např. různých neproliferačních smluv, rezolucí RB OSN 
i přijímaných iniciativ. Ačkoliv se některá neproliferační temata v prohlášeních G8 
opakují, přispívá to ke zvýšení stupně naléhavosti řešení tohoto prioritního bezpeč-
nostního problému. Z předložených iniciativ G8 má zřejmě největší význam Globální 
partnerství proti šíření zbraní a materiálů hromadného ničení, kterou přijala skupina 
v Kananaskis v r. 2002. Německé předsednictví skupiny G8 v r. 2007 označilo tuto 
iniciativu s působností do r. 2012 za „unikátní a úspěšnou iniciativu, ve které bylo 
v průběhu první poloviny její realizace dosaženo významných výsledků“. Podle tohoto 
hodnocení je „zmíněná akce otevřena k dalšímu geografi ckému rozšíření v souladu 
s příslušnými dokumenty vztahujícími se k této iniciativě“.122 

AD VII. KONTROLNĚ VÝVOZNÍ REŽIMY PROTI ŠÍŘENÍ 
   JADERNÝCH ZBRANÍ A RAKETOVÝCH NOSIČŮ 

V režimech na kontrolu vývozů pokračuje úsilí o prohlubování jejich vzájemné spo-
lupráce, což se projevuje v relativně častých schůzkách jejich představitelů a výměně 
informací (velmi úzká spolupráce existuje např. mezi Skupinou jaderných dodavatelů 
a Zanggerovým výborem především z důvodu totožného předmětu společného úsi-
lí, zejména pokud jde o slaďování seznamu kontrolovaných jaderných položek obou 
režimů, tzv. Trigger List). Ke zvýšení účinnosti těchto režimů by měla přispět přijíma-
ná opatření, např. zakotvení principu catch -all do jejich směrnic a důraz na kontrolu 
převodu citlivých technologií i nehmotnou cestou. 

Pozornost je rovněž věnována větší transparentnosti, zejména vůči nečlenským 
zemím, formou různých osvětových akcí, v rámci tzv. vnějších aktivit, objasňujících 
činnost těchto režimů. Je velmi příznivým jevem, že některé země stojící mimo tyto 
režimy s nimi spolupracují a podle jejich pravidel přizpůsobují nebo hodlají přizpů-
sobit rovněž své národní kontrolní systémy. V případě působení Skupiny jaderných 
dodavatelů je to např. ČLR a Izrael. I např. Indie, která není smluvním státem smlouvy 
NPT a není členem kontrolně vývozních režimů, sdílí z řady důvodů zájem na nešíření 
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jaderných technologií. V době prudkého nárůstu elektronické výměny informací musí 
kontrolně vývozní režimy reagovat i na tuto skutečnost, a proto přijímají opatření 
ke kontrole převodu citlivých technologií i nehmotnou cestou, tj. elektronickými pro-
středky (např. internet), faxem a telefonem. V současné době se vede široká diskuse 
o tom, jakým způsobem podchytit možný únik citlivých informací při pohybu zahra-
ničních studentů, stážistů nebo expertů. V zemích EU můžeme zaznamenat nejvyšší 
stupeň úspěchu propracovanosti vývozních režimů a je nesporné, že přijatá vývozní 
restriktivní opatření v rámci EU usnadňují provedení širších změn ve vývozních kon-
trolách. Například již výše zmíněné klauzule catch -all (obecně umožňující nedovolit 
převod jakékoliv položky dvojího použití v případě důvodného podezření z jejího zne-
užití), byla zavedena do právního systému EU již v r. 1994.123 

AD VIII. HAAGSKÝ KODEX CHOVÁNÍ (HCOC)

Problematika šíření raket a raketových technologií těsně souvisí s úsilím o hledání co 
nejefektivnějších způsobů jak tomuto šíření zabránit a rovněž se snahou o vytvoření 
účinné protiraketové obrany. Hlavním problémem v tomto úsilí je skutečnost, že použí-
vání balistických řízených střel a řízených střel s plochou dráhou letu, které mohou 
nést konvenční nálože i zbraně hromadného ničení, neomezuje žádná mezinárodní 
právně závazná smlouva. Od dob studené války se počet zemí, které mají ve svých 
arzenálech balistické řízené střely bohužel dále zvýšil, a to z devíti zemí (v 70. letech) 
na 34 států. Celkový počet balistických řízených střel se odhaduje na více než 120 000 
kusů. Výraznějším způsobem tuto nepříznivou situaci neovlivnila ani činnost nesmluv-
ního kontrolně vývozního režimu MTCR. Za relativní úspěch lze proto považovat 
sjednání Haagského kodexu chování k zabránění šíření balistických řízených střel 
(HCOC) v listopadu 2002, ke kterému došlo z původní iniciativy MTCR. Politická 
závaznost tohoto dokumentu při absenci právně vymahatelných ustanovení a skuteč-
nost, že mezi jeho signatáři chybí řada zemí, které disponují balistickými řízenými 
střelami nebo vyvíjejí vyspělé raketové technologie, včetně tzv. problémových států, 
nedává solidní záruku efektivnosti jeho plnění. Mezi nedostatky dokumentu patří i to, 
že na rozdíl od zmíněného kontrolně vývozního režimu MTCR se nezabývá řízenými 
střelami s plochou dráhou letu. Dokument je kritizován i za to, že se nevěnuje rovněž 
odzbrojovací stránce a neobsahuje žádné motivující ustanovení pro země, které upustí 
od vývoje raketových technologií. 

HCOC tak představuje jenom první krok v oblasti mezinárodního úsilí o zabránění 
šíření nosičů zbraní hromadného ničení. Jeho další rozvíjení a zkvalitňování závi-
sí na spolupráci jednotlivých signatářských států při hledání kompromisních řešení 
a na prohloubení jeho multilaterálního charakteru se zaměřením na nezapojené země. 
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V kontextu globálního úsilí o zabránění proliferace raketových technologií HCOC 
představuje doposud největší úspěch mezinárodního společenství v této oblasti 
a na multilaterální bázi doplňuje působení MTCR.

AD IX. BEZPEČNOSTNÍ INICIATIVA PROTI ŠÍŘENÍ (PSI)

PSI je nesmluvní opatření kontraproliferačního charakteru sdružující země tzv. koa-
lice ochotných s cílem zastrašit nebo provádět inspekci nákladů materiálů se vzta-
hem ke zbraním hromadného ničení a jejich nosičům určeným pro tzv. problémové 
státy nebo nestátní aktéry. Provádění opatření PSI by měla být v souladu s národním 
a mezinárodním právem. I když množství účastníků se z původních 11 rozrostl na sou-
časných cca 80 zemí, stále se jedná o „iniciativu“ a nikoliv o organizaci. Příspěvek 
PSI k nešíření se neomezuje pouze na inspekce a zadržení podezřelých zásilek, nýbrž 
zahrnuje také rozvoj neformálních kooperačních sítí úředníků (např. celníků a pracov-
níků ministerstev obrany a zahraničí) zapojených do kontraproliferačních aktivit. Tato 
iniciativa také poskytuje příležitost k získání zkušeností a zkušebních procesů v rámci 
výcvikových cvičení. 

AD X. DŮVODY PRO A PROTI VLASTNICTVÍ JADERNÝCH ZBRANÍ 

Přijetí rozhodnutí o budování či nebudování jaderného zbrojního programu není jed-
noduché a prosté, jak by se někdy na první pohled zdálo. Podle Cirinciona žádný ze 
zmíněných teoretických modelů sám o sobě stěží nemůže vysvětlit všechna různorodá 
rozhodnutí učiněná různými vedoucími představiteli států, z nichž každý čelí jedineč-
ným bezpečnostním hrozbám, má vlastní národní identitu a musí odolávat vnitropo-
litickým tlakům. Jak se zdá, jediným způsobem k získání úplného pochopení důvodů 
jaderného šíření je porovnávací přístup spočívající na posuzování každého jednotlivé-
ho případu, jako je např. Írán, jeho konfrontováním se všemi uvedenými teoretickými 
modely. Nejpřesnějším závěrem vycházejícím z této analýzy je skutečnost, že státy 
usilují o získání JZ z různých, i když často úzce propojených důvodů. Žádný ze zmíně-
ných teoretických modelů není dokonalý, avšak napomáhá a vede k dosažení odlišných 
závěrů k tomu, jak nejlépe prakticky čelit šíření JZ.124 
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I. Současné jaderné hrozby

Jaderné zbraně (dále JZ) patří k nejničivějším zbraním. Prakticky byla tato skutečnost 
již ověřena v srpnu 1945 v Hirošimě a Nagasaki vysokým počtem především civilních 
obětí (cca 200 000) a materiálních škod, v důsledku vysokého žáru, tlakové vlny a radi-
oaktivního záření. Ničivé účinky současných jaderných zbraní lze ilustrovat na příkla-
du palebné síly jediné jaderné ponorky, jejíž výzbroj má kombinovanou výbušnou sílu 
několikrát větší než všechny konvenční pumy svržené v průběhu 2. světové války.1 

S ukončením bipolarity sice zaniká hrozba vypuknutí globálního jaderného kon-
fl iktu v důsledku střetu mezi hlavními jadernými mocnostmi, tj. USA a Ruskou fede-
rací, nicméně použití JZ v určitém rozsahu nelze vyloučit. Mezinárodní soudní dvůr 
(International Court of Justice, ICJ) ve svém poradním posudku o legalitě použití JZ 
z r. 1996 dospěl k závěru, že přes neexistenci výslovného zákazu jejich použití je tato 
možnost omezena pravidly práva ozbrojených konfl iktů. Existují však úvahy o případ-
ném omezeném použití JZ, např. proti podzemním cílům.2 

Přes výrazné snížení počtu JZ ze strany tzv. deklarovaných jaderných států (stálých 
členů Rady bezpečnosti OSN), ke kterému došlo zejména po ukončení studené války, 
existovalo ve světě podle údajů prestižní nevládní organizace SIPRI k lednu 2008 oko-
lo 25 000 kusů těchto zbraní. Z nich více než 10 200 je v operačním použití, zbývající 
počty připadají většinou na skladované zásoby. Několik tisíc těchto zbraní je nadále 
ve stavu nejvyšší bojové pohotovosti, v USA např. v rámci koncepce Global Strike 
Mission.3 Téměř 20 let od ukončení bipolárního rozdělení světa jsou v několika zápa-
doevropských zemích stále rozmístěny americké JZ. Bezpečnostní doktríny hlavních 
jaderných mocností také s použitím JZ počítají, pouze Čína jejich použití jako první 
ofi ciálně vyloučila. Zájem o vertikální šíření, tj. zkvalitňování stávajících JZ a jejich 
nosičů ze strany zmíněných jaderných mocností, pokračuje, což do značné míry osla-
buje mezinárodní úsilí o zabránění vzniku dalších zemí s JZ (horizontální šíření). A jak 
se prokázalo, odstrašující charakter JZ, na který se odvolávají jaderné státy, zásadním 
způsobem neovlivnil asymetrické teroristické aktivity. V hlavních krizových regio-
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nech světa, zejména v jižní Asii a na Blízkém východě, vznik jaderné mocnosti měl 
za následek vytvoření bezpečnostní nerovnováhy a zvýšení napětí se současnou sna-
hou hlavních konkurenčních zemí regionu tento stav změnit příklonem k obdobnému 
postupu. Jak známo po Indii se stal jadernou mocností Pákistán, po Izraeli vyvíjely 
JZ původně Irák a Libye. V současné době jsme svědky některých znepokojivých 
tendencí v jaderném programu Íránu a zatím nejasnosti kolují okolo údajného jader-
ného zařízení v Sýrii budovaného s pomocí KLDR, zničeném v září 2007 izraelským 
letectvem. Sýrie a KLDR všechna obvinění v tomto směru odmítly. 

K trvající nepříznivé atmosféře v kontrolně -zbrojní a odzbrojovací oblasti, vzta-
hující se zejména k JZ, negativně přispěly v posledních letech nezdar 7. hodnotící 
konference smlouvy NPT v r. 2005 a nezařazení otázky JZ do závěrečného dokumentu 
vrcholné schůzky členských zemí OSN konané v témže roce. Tato skutečnost se proje-
vila v následných letech pokračováním několikaleté stagnace činnosti různých odzbro-
jovacích fór, především hlavního mnohostranného negociačního orgánu, kterým je 
Konference o odzbrojení v Ženevě. K výraznému obratu nedošlo ani na jednání Komi-
se OSN pro odzbrojení a při projednávání a hlasování o některých kontrolně -zbrojních 
a odzbrojovacích rezolucích v rámci 1. výboru (bezpečnostní a odzbrojovací) VS OSN. 
Celkový nepříznivý vývoj v dané oblasti výrazně poznamenalo uskutečnění severo-
korejské podzemní jaderné zkoušky v říjnu 2006. Po vyškrtnutí KLDR ze seznamu 
zemí tzv. osy zla v říjnu 2008 Bushovou administrativou se zdá, že minimálně dočasně 
je zažehnáno nebezpečí obnovení vojenského jaderného programu země, v důsledku 
neplnění dohodnutých závazků zúčastněnými stranami. 

Hlavním znepokojivým jevem tak zůstává pokračování Íránu v již zmíněném kon-
troverzním programu obohacování a přepracování jaderného paliva, a to bez ohledu 
na omezené a následně zpřísněné sankce RB OSN. Podezření ze zakázaných aktivit 
Íránu jednoznačně nevyvrátilo ani prohlášení šestnácti amerických zpravodajských 
služeb v jejich zprávě (National Inteligence Estimate, NIE) z prosince 2007 o poza-
stavení programu vojenského využití obohacování jaderného paliva Íránem v r. 2003. 
Předchozí zpráva NIE z r. 2005 docházela k dosti jednoznačnému závěru o íránském 
odhodlání využít svůj mírový jaderný program k výrobě JZ. 

Možnost selhání lidského faktoru v manipulaci s JZ se nevyhýbá ani zemím s vel-
mi dokonalými kontrolně -bezpečnostními mechanismy. V roce 2007 to dokumento-
val neoprávněný přelet letounu B -52 vojenského letectva USA s jadernými raketami 
na palubě přes několik amerických států. Mezi obdobné případy patří i mylné zaslání 
čtyř roznětek k americkým mezikontinentálním řízeným střelám, místo náhradních 
dílů k vrtulníkům, na Tchajwan. Srážka britské a francouzské jaderné ponorky s JZ 
na palubě začátkem února 2009 v Atlantském oceánu se naštěstí obešla bez úniku 
radioaktivity a případně dalších vážných důsledků. Podle některých analytiků je také 
jen otázkou času, kdy může dojít k odpálení radiologické, tzv. špinavé bomby (kon-
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venční výbušnina ve spojení s relativně dostupným radioaktivním materiálem využí-
vaným v civilním sektoru), nebo k jiné formě zneužití JZ teroristickými organizace-
mi, které pokračují v úsilí o jejich získání. Jak dalece byly tyto organizace v pozadí 
ztráty přibližně 240 kusů různého radioaktivního materiálu za období od června 2007 
do června 2008, jak uvádí zpráva MAAE předložená na 63. VS OSN v r. 2008, se lze 
jenom dohadovat.4 Obavy vyvolává i očekávaná, výše zmíněná celosvětová renesance 
výstavby nových jaderných reaktorů k výrobě elektrické energie, kdy vzrůstá nebez-
pečí případného zneužití mírového zpracování jaderného paliva k vojenským účelům, 
v důsledku rozhodnutí o soběstačnosti v palivových technologiích. 
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II. Smlouva NPT 
a jaderné odzbrojení

1. SMLUVNÍ USPOŘÁDÁNÍ A HODNOTÍCÍ PROCES

Smlouva NPT, jako normativní instrument proti šíření jaderných zbraní, je současně 
jedinou mnohostrannou smlouvou, která obsahuje v článku VI právní závazek zmíně-
ných. deklarovaných jaderných států ve vztahu ke globálnímu jadernému odzbrojení: 
Každá smluvní strana se zavazuje vést v duchu dobré vůle jednání o účinných opat-
řeních k zastavení závodů v jaderném zbrojení v blízké budoucnosti a k jadernému 
odzbrojení a rovněž o smlouvě o všeobecném a úplném odzbrojení pod přímou a účin-
nou mezinárodní kontrolou. 5 

Na rozdíl od úmluv zakazujících chemické a biologické zbraně však nemá jed-
noznačně odzbrojovací charakter, protože obecně nezakazuje zejména jejich vývoj, 
držení a použití. Nicméně jejím sjednáním se podařilo zabránit, aby přibližně 22 zemí 
(Argentina, Austrálie, Bělorusko, Brazílie, Kanada, Egypt, Německo, Indonésie, Itálie, 
Japonsko, Kazachstán, Nizozemsko, Norsko, Rumunsko, Jihoafrická republika, Jižní 
Korea, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchajwan, Ukrajina a bývalá Jugoslávie), které 
do předložení NPT k podpisu v r. 1968 měly jaderné výzkumné programy nebo jiné 
jaderné aktivity, které mohly vyústit do výroby JZ, od těchto záměrů upustily.6 Mezi 
důvody, které především ovlivnily jejich rozhodnutí, bylo to, že buď byly pod jadernou 
ochranou USA a tehdejšího SSSR v rámci dvou hlavních vojenských bloků (NATO 
a Varšavská smlouva) nebo jiných bezpečnostních dohod, či došly k závěru, že pro 
jejich bezpečnost bude lepší vzdát se nákladného vojenského programu a např. začlenit 
se do bezjaderné zóny, což lze dokumentovat na příkladu Argentiny a Brazílie. (Blíže 
viz závěrečná kapitola samostatně pojednávající o tomto tematu v předchozím bloku 
věnovaném jadernému nešíření.) 
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Vzhledem ke smluvní podstatě spočívající na jasně vymezené povinnosti nejader-
ných států neusilovat o získání těchto zbraní, ve srovnání s již zmíněným vágním 
závazkem jaderných států „někdy“ dosáhnout jaderného odzbrojení, existují odlišné 
představy smluvních stran na charakter a dynamiku plnění smluvních ustanovení. Tyto 
odlišnosti se projevují zejména v hodnotícím procesu a výsledcích hodnotících konfe-
rencí konaných v pětiletém intervalu. Za relativně úspěšnou lze považovat Hodnotící 
a prodlužovací konferenci v r. 1995, která konsensem schválila trvalé prodloužení 
platnosti NPT. Došlo k tomu v rámci kompromisní dohody mezi jadernými a nejader-
nými státy o balíčku závazků obsahujících rozhodnutí o zásadách a cílech pro nešíření 
a odzbrojení, rozhodnutí na posílení hodnotícího procesu a přijetí Rezoluce k vytvo-
ření zóny bez všech zbraní hromadného ničení na Blízkém východě. Odzbrojovací 
cíle např. vyzývaly k uzavření smlouvy CTBT, zahájení jednání o smlouvě zakazující 
výrobu štěpného materiálu pro vojenské účely a k dalšímu systematickému pokro-
ku ve snižování a eliminaci jaderných zbraní. Na tyto dosažené výsledky pozitivně 
navázala hodnotící konference v r. 2000 přijetím závěrečného dokumentu obsahu-
jícího třináct praktických kroků vedoucích k jadernému odzbrojení (viz příloha 5). 
Zahrnují např. výzvy ke vstupu smlouvy CTBT v platnost, k dosažení jednoznačného 
příslibu jaderných států uskutečnit úplnou eliminaci jejich jaderné výzbroje, podporu 
dalšímu pokroku v americko -ruských odzbrojovacích smlouvách START a smlouvy 
ABM a další. Následná hodnotící konference v r. 2005 již postrádala předchozí koo-
perativní přístup. Nedosažení shody na agendě, především v důsledku jednoznačného 
amerického odmítnutí zavázanosti závěrečnému dokumentu z r. 2000, vedlo k nezdaru 
konference. 

V rámci probíhajícího hodnotícího procesu, který by měl vyvrcholit Hodnotící kon-
ferencí NPT v r. 2010, se v první polovině r. 2007 a 2008 uskutečnila dvě zasedání 
přípravného výboru za japonského a ukrajinského předsednictví. Před závěrem jednání 
tohoto výboru v r. 2008 vydalo pět stálých členů Rady bezpečnosti společné kompro-
misní a značně vágní prohlášení ke klíčovým projednávaným otázkám. Jeho hlav-
ním kladným prvkem tak bylo, že k němu, po výrazném americko -ruském ochlazení 
ve vzájemných vztazích, po osmileté odmlce vůbec došlo. Tato společná prohlášení 
přitom v minulosti hrála užitečnou úlohu, např. na několika přípravných výborech 
a zejména na již zmíněných relativně úspěšných hodnotících konferencích v letech 
1995 a 2000.7 

Do určité míry zlepšené klima při výměně postojů na obou jednáních přípravných 
výborů se projevilo schválením předsednických závěrečných zpráv, i když pouze 
ve formě pracovních dokumentů, obsahujících hlavní názory a připomínky z několi-
kadenních diskuzí. Vytvořil se tak nicméně relativně solidní základ pro jednání posled-
ního přípravného výboru v první polovině května roku 2009, tj. v době, kdy již také 
bude rozhodnuto o bezpečnostních prioritách nové administrativy USA. Jeho význam 
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spočívá především v tom, že by měl dohodnout obsah agendy konference, což by 
v kladném případě mohlo pozitivně ovlivnit její průběh. V opačném případě by se opět 
mohl zopakovat neúspěch předchozí konference. 

2. SMLUVNÍ UNIVERZALITA 

Jedním z hlavních úkolů mezinárodního společenství, zdůrazňovaném téměř ve všech 
tzv. jaderných rezolucích přijímaných na VS OSN a při jednáních na odzbrojova-
cích fórech, je dosáhnout univerzality smlouvy NPT. Tím se rozumí přimět všechny 
nesmluvní státy vlastnící JZ (Indie, Pákistán, Izrael a KLDR), aby se jich vzdaly a sta-
ly se nejadernými zeměmi NPT. Indie, Pákistán a Izrael, na rozdíl od KLDR, která 
od smlouvy odstoupila v r. 2003, nikdy smluvními stranami nebyly a svůj jaderný 
arzenál vyvinuly až v období po vstupu NPT v platnost v r. 1970. Proto hlavní tlak 
na vstup do NPT je vyvíjen právě na tyto tři de facto jaderné země (pro zkrácení dále 
nazývané země D -3). Je třeba dodat, že zatímco Indie a Pákistán se prohlásily za jader-
né státy, Izrael zastává v otázce držení svých JZ ambivalentní postoj. Faktem zůstává, 
že existence zemí D -3 mimo jaderný neproliferační režim omezuje úsilí mezinárodní-
ho společenství realizovat efektivněji odzbrojovací a neproliferační smluvní závazky 
a konsolidovat normativní sílu NPT.8 

Pokusy včlenit země D -3 do NPT by ale mohly ohrozit delikátní rovnováhu odzbro-
jovacích a neproliferačních závazků a zvýhodnění pro země, které se k režimu připojí. 
Důvodem je skutečnost, že nejsou ani „jadernými státy“ (podle rigidní defi nice NPT 
uznávající pouze pět deklarovaných jaderných zemí – ČLR, Francie, Ruská federace, 
USA, Velká Británie, tj. zemí, které podle čl. IX, odst. 3 smlouvy NPT uskutečnily 
jaderné zkoušky před 1. lednem 1967), ani nejadernými státy – v důsledku pokračující-
ho vlastnictví jaderných zbraní. Nějaká forma preferenčního zacházení se zeměmi D -3, 
které stojí mimo smluvní režim a narušují tím mezinárodní normy, by také mohla zvýšit 
pochybnosti smluvních nejaderných států o účelnosti vstupu do NPT z hlediska jejich 
národního zájmu. U arabských zemí a Íránu by případná legitimizace izralského jader-
ného programu mohla posílit jejich dlouhodobé tvrzení o západní a zejména americké 
politice tzv. dvojího standardu a dále zhoršit již tak kritickou regionální bezpečnost, 
včetně odstupování od závazků z neproliferačních a odzbrojovacích smluv a úmluv.9 

a) Hlavní navrhované způsoby řešení, jejich klady a zápory 

●   Země D -3 se vzdají svých JZ (podobně jako JAR v r. 1982 a Ukrajina, Kaza-
chstán a Bělorusko po rozpadu SSSR v r. 1991) a stanou se nejadernými člen-
skými státy NPT. 
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 Návrh patří mezi velmi často navrhované způsoby řešení otázky univerzality. Podle 
některých doporučení by mezinárodní společenství mohlo tento postup podpořit 
prostřednictvím pozitivního a negativního „přinucení“. Pozitivní kroky by zahr-
novaly vytvoření takových politických a regionálních bezpečnostních podmínek, 
které by země D -3 z hlediska své bezpečnosti považovaly za dostatečné k vzdání 
se JZ. Jak uvádí Nina Tannewald v některých svých článcích z r. 2005, mezi pozi-
tivní přinucení by mohly dále patřit konsolidace a posílení globální neproliferační 
normy prostřednictvím posílení jaderného tabu, defi novaného jako prosazování 
nelegitimnosti držení JZ. Posilování vzájemného vztahu zmíněného tabu a jaderné-
ho nešíření by však předpokládalo realizaci některých vstřícných opatření ze strany 
jaderných mocností. Zahrnovaly by především úpravu znění vojenských doktrin 
a změnu dosavadní jaderné politiky, včetně zastavení vývoje nových zbraňových 
systémů, podporu a přijetí praktických kroky k dosažení vstupu CTBT v platnost 
a k sjednání smlouvy FMCT a poskytnutí právních negativních bezpečnostních 
záruk nejaderným státům.10 

 Negativní vynucování podle Anthonyho DiFilippa by mohlo být prosazováno 
důraznějším tlakem na země D -3, např. požadavkem pravidelného informování 
VS OSN o důvodech odmítání přistoupení k NPT. Plénum VS by mělo rozhodnout 
o oprávněnosti tvrzení a eventuálně postoupit záležitost RB OSN, která by mohla 
tyto země případně ekonomicky sankcionovat.11 Existují však silné pochybnosti 
o účelnosti a praktické využitelnosti tohoto postupu, zejména s přihlédnutím k často 
odlišným politickým zájmům hlavních aktérů světové politiky, zejména v rámci 
RB OSN. Dosažení ověřitelných odzbrojovacích závazků ze strany deklarovaných 
jaderných mocností, společně s poskytnutím formálních bezpečnostních záruk, se 
zdají být konzistentnějšími kroky více odpovídajícími duchu a cílům NPT.12 

● Zřízení konzultačního mechanismu na vysoké úrovni se zeměmi D -3, který by 
probíhal každoročně a paralelně s hodnotícím procesem smlouvy NPT. 

 Podle tohoto malajsijského návrhu z r. 1999 by hlavní negociační úlohu měly sehrát 
smluvní depozitářské země (USA, Ruská federace a Velká Británie). Schůzky by se 
měly konat také v roce, kdy se nekoná žádná schůzka NPT.13 Návrh zatím nezískal 
širší podporu. Podle vyjádření některých expertů by však mohl představovat užiteč-
ný mechanismus pro dialog. Nicméně např. USA a Francie již vyjádřily k návrhu 
výhrady týkající se možnosti konání dalších schůzek v rámci hodnotícího procesu.14

● Regionální kontrolně zbrojní přístup prostřednictvím vytváření zón bez jader-
ných zbraní, eventuálně bez všech zbraní hromadného ničení. 

 Proponenti návrhu zdůrazňují, že křehké bezpečnostní a politické prostředí v regi-
onech Blízkého východu a jižní Asie nezbytně vyžaduje zabývat se regionálními 
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bezpečnostními obavami, jejichž vyřešení bude základním předpokladem k jeho 
realizaci. Na příkladu nezbytnosti zahrnutí ČLR do řešení indicko -pákistánských 
problémů a vzdání se JZ oběma zeměmi dokumentují těsnou spjatost nutnosti 
radikálních odzbrojovacích kroků pěti jadernými mocnostmi, poskytnutím jejich 
bezpečnostních záruk a ověřováním MAAE v kontextu úsilí o odzbrojení zemí 
D -3. Regionální kontrolně zbrojní přístup nebude také úspěšný, pokud nebudou 
vyřešeny bezpečnostní obavy nejen zemí regionu, ale i mimo tuto oblast.15 (Blíže 
o této problematice viz samostatná kapitola věnovaná bezjaderným zónam.) 

●  Individuální nebo kolektivní kodex chování zemí D -3 pro oblast jaderné ener-
gie. 

 Podobně jako jiné návrhy pokouší se integrovat zavázanost zemí D -3 v oblasti 
záruk MAAE, nevyrábění JZ a respektování moratoria na jaderné zkoušky, do šir-
ších jaderných neproliferačních pravidel. Zavázanost by přitom nebyla podmíněna 
požadavkem na začlenění do NPT, i když toto členství by bylo žádoucí. Kritici 
návrhu namítají, že za těchto okolností by země D -3, v případě národních bezpeč-
nostních zájmů, mohly snadno od těchto závazků právně nezávazného charakteru 
snadno odstoupit. Nejaderné členské státy NPT by také mohly považovat tento 
způsob řešení za zvýhodňování zemí D -3 působících vně režimu NPT. Je třeba 
zdůraznit fakt, že návrh je z r. 1984, kdy členy NPT nebylo celkem šest zemí 
s potenciální možnou výrobou JZ, včetně zbývajících D -3, tj.Argentina, Brazílie, 
Pákistán, Izrael, Indie a Jihoafrická republika.16 

●  Jednat se zeměmi D -3, „jako kdyby“ byly jadernými státy, a to se stejnými 
právy, odpovědnostmi a povinnostmi příslušejícími pěti deklarovaným jader-
ným mocnostem. 

 Návrh z r. 2004 uvádí jako příklad možného postupu zapojení těchto zemí do nepro-
liferačního režimu prostřednictvím „asociovaného členství na základě oddělené 
a samostatné dohody nebo protokolu“.17 Tímto způsobem by se dalo vyhnout ote-
vření jednání o úpravě smlouvy NPT vedoucí ke smluvnímu začlenění zemí D -3 
jako deklarovaných jaderných států. Proponenti těchto návrhů rovněž argumentují 
snahou vyhnout se nerealistickým požadavkům na odzbrojení adresovaným zemím 
D -3 a na jejich přistoupení k NPT jako nejaderných zemí. V neprospěch návrhu 
hovoří opět skutečnost, že lze tento způsob řešení označit za určité zvýhodnění pro 
nesmluvní státy, aniž by to pro ně představovalo jakýkoli významný dodatečný 
a ověřitelný závazek. Problematickou zůstává také otázka, jestli návrh „jako kdy-
by“ by bylo možné aplikovat i na jiné státy, zejména ty, které by vystoupily z NPT 
a zahájily realizaci jaderného zbrojního programu. Podle navrhovatelů by jejich 
způsob řešení mohl být použit pouze vůči zemím D -3. 
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●  Návrh vycházející z předchozího způsobu řešení „jako kdyby“, avšak s dopl-
něním protokolu o formální odzbrojovací časový harmonogram. 

 Tento přístup by mohl být pro nejaderné státy přijatelnější, zvláště kdyby např. zahr-
noval povinnost respektovat plnění 13 praktických kroků k jadernému odzbrojení 
ze schválené závěrečné zprávy na Hodnotící konferenci NPT z r. 2000. Není však 
jisté, jestli by země D -3 souhlasily s přijetím těchto závazků nezávisle na dosažení 
pokroku v jaderném odzbrojování pěti deklarovanými jadernými státy.18 

●  Doplnění textu NPT k uspokojení zemí D -3. 
 Kromě již zastaralého výše uvedeného návrhu návrhu z r. 1984 doplnit NPT o třetí 

kategorii členských zemí tzv. „potenciálních jaderných států“, který již neodpovídá 
současné realitě, existují ještě další návrhy. Podle jednoho by mělo dojít k redefi no-
vání účelu verifi kace a rozšíření obsahu některých smluvních článků týkajících se 
zejména práv a povinností smluvních stran. Ve svých důsledcích by realizace opět 
poskytovala zemím D -3 preferenční status, což je, jak již bylo dříve zdůrazněno, 
pro většinu nejaderných států nepřijatelné. Kritici tohoto způsobu řešení oprávněně 
namítají, že praktická realizace doplnění smlouvy, vzhledem k citlivé vyváženosti 
celého znění textu, by případně mohla vyvolat snahy o další doplňky a ve svých 
důsledcích vést ke kolapsu tohoto jaderného neproliferačního režimu.19 

●  Univerzální plnění norem a pravidel posíleného jaderného neproliferačního 
režimu. 

 Návrh, předložený pěti neproliferačními analytiky z americké nevládní organizace 
Carnegie Endowment for International Peace (CEIP) v r. 2005, je součástí šesti klí-
čových doporučení publikovaných v knize A Strategy for Nuclear Security. Podle 
doporučení by země D -3 měly být přesvědčeny „přijmout všechny neproliferační 
závazky ke kterým přistoupilo všech pět deklarovaných jaderných mocností“, a to 
bez závazku připojit se k NPT. Závazky by byly realizovány pomocí rezoluce RB 
OSN, která by nahradila rezoluci č. 1172, přijatou RB OSN krátce po jaderných 
zkouškách Indie a Pákistánu v květnu 1998. Nová rezoluce by zahrnovala Izrael 
a „vítala“ explicitní závazky zemí D -3, např. neprovádět jaderné zkoušky aj. Návrh 
obsahuje některé shodné rysy s variantou vytvoření kodexu chování a způsobem 
řešení „jako kdyby“. I když zmíněný přístup je konsistentní s NPT, předpokládaná 
spolupráce v oblasti vnitřní a vnější bezpečnosti civilních jaderných zařízení zemí 
D -3 by opět mohla vyvolat kritiku řady nejaderných zemí za nadstandardní zachá-
zení s těmito třemi státy.20 

● Zahrnutí neproliferačních doložek do bilaterálních dohod. 
 Tímto způsobem by mohly být země D -3 zavázány ke splnění určitých neprolife-
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račních povinností i když by formálně nebyly členy NPT. Bilaterální dohody by se 
mohly týkat obchodu obecně, nebo se vztahem k jaderné energii. První druh těchto 
dohod se zmíněnou doložkou je široce využíván EU od r. 2003 ve všech bilaterál-
ních dohodách mezi unijními státy a jinými zeměmi.21 

 Druhý typ bilaterálních dohod, tj. doložek v dohodách se vztahem k jaderné ener-
gii, je názorně manifestován v americko -indické dohodě z března 2006 o civilní 
jaderné spolupráci. Vzhledem k určité kontroverznosti tohoto způsobu řešení, tj. 
zapojit první nesmluvní jaderný stát do mírové jaderné spolupráce a tím i do širší-
ho neproliferačního režimu, je americko -indická dohoda pojednána v následující 
kapitole samostatně, včetně objasnění některých legislativních souvislostí. 

3. AMERICKO -INDICKÁ DOHODA O CIVILNÍ JADERNÉ SPOLUPRÁCI

a) Vývoj americko -indické jaderné spolupráce

V 50. letech USA úzce spolupracovaly s Indií v oblasti jaderných technologií v rámci 
programu Atomy pro mír. Vyvážely těžkou vodu pro Kanadou dodaný výzkumný reak-
tor CIRUS (Canadian -Indian -Research -US) a pomáhaly s výstavbou indické tarapurské 
atomové elektrárny (Tarapur Atomic Power Station, TAPS). Odpálení indického „míro-
vého jaderného výbušného zařízení“ v r. 1974 však znamenalo obrat v americké politi-
ce, která se od té doby zaměřila na odrazování jiných států od jaderné spolupráce s Indií. 
V r. 1998, když Indie a Pákistán uskutečnily několik jaderných zkoušek, vyhlásily USA 
vůči Indii sankce. V r. 1998 RB OSN přijala rezoluci č. 1172, která mj. požadovala, aby 
všechny členské státy OSN napomáhaly „zabránit vývozu zařízení, materiálů nebo tech-
nologií, které by mohly jakýmkoli způsobem napomáhat Indii nebo Pákistánu v jejich 
programech v oblasti JZ nebo výstavby balistických raket jako nosičů těchto zbraní“.22 

 K obnovení americko -indické spolupráce došlo ještě před 11. zářím, kdy Bushova 
administrativa začala nahlížet na tento stát jako na významného spojence v jižní Asii. 
V r. 2001 USA také zrušily své protiindické sankce, což bylo zdůvodněno indickou 
podporou v boji proti terorismu. Významnějším důvodem pro obnovení této spoluprá-
ce však může být rostoucí poznání USA o významu Indie jako „rozvíjející se globální 
mocnosti“ působící v úloze protiváhy narůstající síly Čínské lidové republiky (ČLR).22 

Zdálo by se, jako kdyby postavení Indie, státu vlastnícího JZ a stojícího mimo NPT, 
byl druhotný ve vztahu k tomuto strategickému uvažování. 

V r. 2001 USA a Indie vystupňovaly bilaterální rozhovory v několika oblastech poli-
tiky. V lednu 2004 jednání kulminovala oznámením o iniciativě Příští kroky ve stra-
tegickém partnerství (Next Steps in Strategic Partnership, NSSP), v rámci níž se obě 
strany zavázaly úzce spolupracovat ve čtyřech oblastech: civilní jaderná energie, 
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civilní vesmírné programy, obchod s pokročilými technologiemi a raketová obrana. 
Program NSSP byl dohotoven v červenci 2005, kdy americký prezident Bush a indic-
ký ministerský předseda Singh vydali společné prohlášení, že NSSP poskytla základ 
pro rozšíření jejich bilaterálních aktivit a obchodu ve vesmíru, civilní jaderné energii 
a technologiích dvojího použití.24 

b) Dohoda o Iniciativě v civilní jaderné spolupráci (CNCI)

V červenci 2005 na washingtonské schůzce vydali prezident G. W. Bush a indický 
premiér M. Singh společné prohlášení o Iniciativě v civilní jaderné spolupráci (Civil 
Nuclear Cooperation Initiative, CNCI, dále jen CNCI). Na jejím základě by USA 
měly vyvážet do Indie civilní jaderné technologie a jaderné palivo, zatímco Indie by 
se v podstatě zavázala k prevenci šíření JZ do nejaderných zemí. Cílem dohody je tak 
úplné obnovení americko -indické jaderné spolupráce. Zmíněné CNCI předcházela 
dohoda ministrů obrany obou zemí z června 2005, týkající se mj. rozšíření spolupráce 
v raketové oblasti. 

Ve společném prohlášení k CNCI prezident G. W. Bush deklaroval, že „Indie, jako 
odpovědný stát s pokročilou jadernou technologií, by měla získat stejný prospěch 
a výhody jako jiné podobné státy“. Přislíbil přesvědčit Kongres ke schválení dodatku 
legislativy, která v současné době zakazuje jaderný obchod s Indií. Zavázal se také 
vyvinout úsilí k vytvoření výjimky ve směrnicích NSG, která by Indii umožnila pří-
stup na mezinárodní trhy s jaderným palivem a příslušnými technologiemi. Bushova 
administrativa také slíbila konzultovat s americkými partnery indickou účast v kon-
sorciu ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) a podpořit indický 
podíl na práci týkající se vývoje pokročilých jaderných reaktorů. Indie se v dokumentu 
zavázala souhlasit s osvojením si „odpovědností a praktik“ orientovaných na prevenci 
jaderného šíření jako jiné země s vyspělou jadernou technologií. Součástí tohoto závaz-
ku byl příslib Indie oddělit civilní a vojenská jaderná zařízení, dobrovolně přistoupit 
na zárukový systém MAAE pro civilní zařízení a podepsat a přistoupit k Dodatkovému 
protokolu. Dále přislíbila pokračovat v moratoriu na jaderné zkoušky, spolupracovat 
s USA na uzavření smlouvy FMCT, vyvarovat se vývozu technologií na obohacování 
a přepracování do zemí, které je nemají, a přizpůsobit vývozně kontrolní legislativu 
směrnicím NSG a MTCR. Oba představitelé se dále dohodli na vytvoření pracovní 
skupiny k dohledu nad plněním přijatých závazků.25 

c) Problematika oddělení indických civilních a vojenských jaderných programů

Indie má významnou jadernou infrastrukturu, která zahrnuje 22 jaderných reaktorů, 
z nichž 15 je v operačním použití a 7 je ve výstavbě. Indie také plánuje výstavbu 
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dalších 24 reaktorů. Země má dále velký počet zařízení, začleněných buď do počá-
teční nebo závěrečné fáze jaderného palivového cyklu. Indická jaderná infrastruktura 
nebyla vyvíjena se záměrem jasného oddělení civilních a vojenských programů. Oba 
programy jsou úzce propojeny personálně a infrastrukturně a některá zařízení tak mají 
civilní i vojenský účel. 

Na jednání obou výše zmíněných představitelů v březnu 2006 v New Delhi byla 
oznámena dohoda o indickém plánu oddělení civilních a vojenských jaderných kom-
ponentů. Z výše uvedeného počtu Indie navrhla vyčlenit 14 reaktorů jako civilní zaří-
zení, která budou podléhat stálým zárukám MAAE, specifi cky přizpůsobeným pro 
Indii a vyplývajícím z jejího zvláštního statusu (jaderná mocnost a současně nečlenská 
země NPT). V tomto počtu bylo zahrnuto 6 reaktorů se zahraničními dodávkami pali-
va, s jejichž předáním do specifi ckého zárukového systému MAAE (INFCIRC/66) 
již Indie vyjádřila souhlas. Osm zbývajících plánovaných nebo dokončených, stejně 
tak jako výzkumných reaktorů, bylo Indií označeno za vojenská zařízení. Výměnou 
za indické přijetí stálých záruk pro civilní jaderná zařízení obsahoval plán několik 
opatření na zajištění zahraničních dodávek jaderného paliva. Zahrnuly rozvoj indic-
kých strategických palivových rezerv a americký závazek pomoci s hledáním alterna-
tivních palivových zdrojů jaderného paliva v případě přerušení dodávek. 26 

d) Úprava americké legislativy a Dohoda 123

V prosinci 2006 schválily obě komory Kongresu USA konečnou verzi úpravy návrhu 
zákona United States–India Peaceful Atomic Energy Cooperation Act, známého jako 
Hyde Act, kterým byla Indie vyjmuta z některých ustanovení Zákona o atomové energii 
(AEA) z r. 1954. Zákon AEA s jeho dodatky, je základním americkým zákonem, podle 
něhož se řídí spolupráce a vývozy USA.27 AEA byl v r. 1978 doplněn přijetím Zákona 
o jaderném nešíření (Nuclear Non -Proliferation Act, NNPA), který přidal nešíření 
do kritérií pro americký vývoz jaderného zařízení.28 

Článek 123(a)(2) zákona AEA stanoví, že „dohoda o spolupráci“ (nazývaná jako 
123 agreement, dále Dohoda 123), která se řídí určitým kritériem, musí být dohod-
nuta předtím, než dojde k zahájení mezinárodní spolupráce. V případě nejaderných 
států platí požadavek „jako podmínka pro pokračování amerických jaderných dodá-
vek na základě zmíněné dohody o spolupráci, že záruky MAAE musí být zachová-
ny ve vztahu ke všem jaderným materiálům ve všech mírových jaderných aktivitách 
na území takového státu, pod jeho jurisdikcí, nebo uskutečňovaných kdekoli v rámci 
jeho kontroly“. V americkém právním systému proto také platí požadavek na úplné 
záruky jako podmínky pro spolupráci. Avšak americký prezident může vyjmout navr-
hovanou dohodu o spolupráci z jakýchkoli požadavků článku 123, pokud je přesně 
určeno, že vložení jakéhokoli takového požadavku „závažně poškozuje dosažení ame-
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rických neproliferačních cílů nebo jinak ohrožuje společnou obranu a bezpečnost“. 
Podle Vývozního administrativního dodatkového zákona (Export Administration 
Amendment Act) z r. 1985 by vyjmutá dohoda nevstoupila v platnost, pokud by nedo-
šlo k jejího schválení oběma komorami amerického Kongresu.29 

Následným podpisem prezidenta Bushe v témže měsíci vstoupil zákon Hyde Act 
v platnost a tím byla otevřena cesta k jednáním s Indií o Dohodě 123. Americko-
-indická jednání skončila v červenci 2007 a v srpnu téhož roku byl zveřejněn text 
dohody. Délka její platnosti je 40 let s tím, že vždy po deseti letech se dohoda pro-
dlužuje. Dohoda mj. neomezuje indický vojenský jaderný program a USA se v ní zava-
zují zajišťovat dodávky jaderného paliva do civilních reaktorů i v případě ukončení 
spolupráce a pomáhat k vytvoření strategických palivových rezerv pro reaktory podlé-
hající zárukovému systému MAAE. V indických politických a odborných kruzích byla 
úprava americké legislativy přijata s opatrností a výhradami. Některé kritické ohlasy 
argumentovaly tím, že nový zákon vyzýval, v souvislosti s úsilím o uzavření smlouvy 
FMCT, k vyhlášení „společného moratoria“ ČLR, Indií a Pákistánem na výrobu štěp-
ného materiálu pro JZ. Další námitka se týkala požadavku na pokračování v indickém 
moratoriu na jaderné zkoušky jako podmínky americko -indické jaderné spolupráce. 
Předmětem výhrad byly také zákonné formulace týkající se zajištěných dodávek jader-
ného paliva a stanovení podmínek pro dodávky obohacovací a přepracovací technolo-
gie a vybavení. Jako pokus USA diktovat parametry zárukových dohod a Dodatkového 
protokolu pro Indii bylo označeno ustanovení zákona vztahující se k této oblasti, podle 
kterého by pro Indii platil zpřísněný inspekční režim, vyhrazený pro nejaderné země. 
Američtí kritici dohody se mj. obávají, že pomůže Indii zvýšit její jaderný vojenský 
program. K získání dosavadní předběžné většinové podpory kongresové Sněmovny 
reprezentantů pro zmíněnou dohodu výrazně přispěla efektivní činnost a působení 
vlivné lobby Američanů indického původu vedených organizací U.S. India Political 
Action Committee (USINPAC).30 

Základní podmínky pro předložení Dohody 123 k závěrečnému schválení oběma 
komorami Kongresu USA již obě strany splnily. V srpnu 2008 schválila Rada guver-
nérů MAAE Zárukovou dohodu s Indií (bez uvedení konkrétních jaderných zařízení, 
která budou podléhat kontrolám MAAE) a zplnomocnila Generálního ředitele agentury 
ElBaradeje k jejímu uzavření. Poté se touto problematikou zabývala kontrolně -vývozní 
Skupina jaderných dodavatelů (Nuclear Suppliers Group, NSG) tvořená 45 státy, která 
začátkem září téhož roku konsensuálně schválila udělení výjimky Indii ze směrnic 
NSG na dodávky jaderných položek. V rámci NSG patřily mezi odpůrce výjimky 
především Nový Zéland, Rakousko, Irsko a Švédsko, které původně argumentovaly, 
že vyjmutí Indie jako izolovaného případu je v rozporu se základními zásadami na kte-
rých je založena vývozní kontrola NSG. Udělení výjimky naopak téměř bez výhrad 
od začátku podporovaly zejména Francie, Rusko, Velká Británie a pochopitelně USA, 
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které si od dohody slibují rozsáhlé dodávky jaderného paliva, materiálu a technologií 
do této země.31 Po předchozím projednání návrhu dohody ve Sněmovně reprezentantů 
schválil text začátkem října 2008 rovněž Senát. Podpisem prezidenta Bushe vstoupí 
dokument v platnost. Podle odhadu Rady pro obchod USA s Indií (United States -India 
Business Council), která sjednání dohody podporovala, může Indie v příštích letech 
vynaložit na rozšíření jaderného průmyslu až 175 mld. USD.32 
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III. Smlouvy o všeobecném zákazu 
jaderných zkoušek (CTBT) a zákazu 
výroby štěpných materiálů pro 
vojenské účely (FMCT) 

1. SMLOUVA O VŠEOBECNÉM ZÁKAZU JADERNÝCH ZKOUŠEK (CTBT)

Zkoušky JZ jsou nezbytnou podmínkou pro jejich vývoj a zdokonalování. Jsou také 
politickým poselstvím mezinárodnímu společenství, že příslušná země zvládla tech-
nologii jejich výroby. Od prvního jaderného zkušebního výbuchu v červenci 1945 
bylo celkově uskutečněno přibližně 2000 těchto zkoušek, zpočátku v atmosféře a pod 
vodou, později pod zemským povrchem. Nejvíce jich provedly USA (1032) a teh-
dejší Sovětský svaz (715), dále Francie (210), Velká Británie (45), ČLR (45), Indie 
(3) a Pákistán (2).33 Jak již bylo uvedeno poslední zkoušku uskutečnila KLDR (1) 
v r. 2006. Téměř půl století se lidstvo snažilo tyto jaderné zkoušky ukončit, zejména 
v důsledku obav ze znečišťování životního prostředí jaderným spadem z atmosferic-
kých výbuchů a znepokojení z eskalace jaderně zbrojních závodů. Prvním úspěchem 
bylo uzavření Smlouvy o částečném zákazu jaderných zkoušek (Partial Test Ban Treaty, 
PTBT) v r. 1963, která zakazovala zkoušky ve vesmíru, atmosféře a pod vodou. 

Dlouhodobé úsilí mezinárodního společenství o uzavření smlouvy zakazující všech-
ny jaderné výbuchy bylo nakonec korunováno úspěchem. Po tříletém sjednávání textu 
smlouvy na Konferenci o odzbrojení v Ženevě byla na Valném shromáždění OSN v r. 
1996 přijata a předložena k podpisu Smlouva o všeobecném zákazu jaderných zbraní 
(Comprehensive Test Ban Treaty, CTBT). K září 2008 smlouvu podepsalo 179 států, 
144 ji ratifi kovalo. Nevstoupila však dosud v platnost vzhledem k tomu, že mezi nut-
nými ratifi kacemi 44 státy, vyjmenovanými v příloze smlouvy, nadále chybí ratifi kace 
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devíti státy. Z deklarovaných pěti jaderných mocností jsou to USA a ČLR. Z dalších 
jaderných zemí, stojících však mimo smlouvu NPT, které smlouvu ani nepodepsaly, 
se jedná o Indii, Pákistán a KLDR. Izrael sice smlouvu podepsal, nicméně však též 
neratifi koval. Ke smlouvě CTBT signatářské státy založily v listopadu 1996 Příprav-
nou komisi pro Organizaci smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBTO 
Preparatory Commission), jejíž činnost je zaměřena zejména na podporu urychleného 
vstupu smlouvy v platnost podle smluvního článku XIV. K tomuto účelu jsou od r. 
1999 svolávány každé dva roky konference nazvané podle zmíněného článku (CTBT 
Article XIV Conference), z nichž poslední, pátá, se konala v září r. 2007 ve Vídni. 
Na závěr konferencí jsou vydávány Závěrečné deklarace obvykle obsahující důraz 
na důležitost dosažení univerzality smlouvy pro nešíření a odzbrojovací úsilí a výzvy 
zemím -neratifi kantům, aby tak učinily co nejdříve. Zmíněná Přípravná komise se 
rovněž zabývá vybudováním Mezinárodního monitorovacího systému (International 
Monitoring System, IMS) k ověřování plnění smluvních závazků. Tento systém je již 
z větší části operačně využitelný. Obsahuje zařízení pro seismologické, hydroakus-
tické, infrazvukové a radionuklidové monitorování, včetně sítě 321 monitorovacích 
stanic a 16 radionuklidových laboratoří rozmístěných po celém světě. Přes 100 stanic 
již vysílá do Mezinárodního datového střediska (International Data Centrum, IDC) 
ve Vídni potřebné údaje, které se zde shromažďují, analyzují a archivují. S výsledky 
jsou seznamovány všechny signatářské státy CTBT.34 

2. SMLOUVA O ZÁKAZU VÝROBY ŠTĚPNÝCH MATERIÁLŮ 
PRO VOJENSKÉ ÚČELY (FMCT)

Několikaleté zablokování substantivního projednávání čtyř hlavních programových 
otázek na Konferenci o odzbrojení v Ženevě (zákaz výroby štěpných materiálů pro 
vojenské účely, prevence zbrojních závodů do vesmíru, negativní bezpečnostní záru-
ky a jaderné odzbrojení) se nepodařilo překonat ani v letech 2007–2008. Vzhledem 
k některým příznivějším okolnostem však byly rozhovory koncem roku 2007 nejblíže 
k dosažení konsensu zahájit vyjednávání o americkém návrhu Smlouvy zakazující 
výrobu štěpných materiálů pro JZ jebo jiná jaderná výbušná zařízení (Fissile Material 
Cut -Off Treaty, FMCT). Napomohl k tomu především kompromisní návrh pracovní-
ho programu šesti předsedů jednání konference z března 2007 obsahující jmenování 
čtyř velvyslanců ve funkcích koordinátorů pro substantivní vyjednávání (negotiations) 
FMCT a substantivní rozhovory (discussions) o ostatních třech tematických otázkách. 
Navazoval na obdobný návrh předsedů jednání z předchozího roku a zdůrazňoval 
potřebu sjednání smlouvy FMCT, jako naléhavého kroku v globálním úsilí zabránit 
dalšímu šíření JZ a obnovení závodů v jaderném zbrojení. Pozitivně se rovněž projevi-
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la intenzívní neformální jednání a rovněž vstřícnější přístup delegace USA k dosažení 
kompromisu. Americký návrh smlouvy FMCT z května 2006 je relativně stručný. Jeho 
osm kapitol obsahuje především zákaz výroby štěpných materiálů pro JZ a jiná výbuš-
ná zařízení po vstupu smlouvy v platnost, defi nice takových materiálů a jejich výroby, 
vyjmenovává povinnost smluvních stran přijmout nezbytná opatření k zajištění zákazu 
zmíněné výroby a některé další činnosti související se smluvním plněním, požadavky 
pro vstup smlouvy v platnost (nezbytnost ratifi kace pěti deklarovanými jadernými 
státy) a v článku VII zmiňuje podmínky pro odstoupení od smlouvy. Podle očekávání 
návrh vylučuje minulou výrobu a stávající skladové zásoby, stejně tak jako výrobu 
paliva pro námořní pohon. Nezmiňuje se o verifi kačních opatřeních, ačkoliv výlučně 
uvádí právo smluvních stran na používání „informací získaných návrodními prostřed-
ky a metodami“. Ve vztahu k depozitáři ponechává text tuto otázku otevřenou.35 

Návrh byl přijímán obecně pozitivně, avšak naprostá většina účastníků nadále ozna-
čovala za jeho hlavní nedostatek absenci mnohostranného verifi kačního mechanismu. 
Podle amerických představ by primární odpovědnost za ověřování spočívala na využí-
vání národních verifi kačních prostředků a metod, protože účinnost mnohostranných 
inspekcí je údajně sporná a navíc by mohlo dojít k zneužití důvěrných poznatků. Další 
výhrady oponentů se týkaly rozsahu kontroly skladovaného štěpného materiálu, který 
by podle kritiků neměl zahrnovat pouze budoucí, ale rovněž i současný skladovaný 
štěpný materiál.

Proti zahájení projednávání návrhu byly ze 65 členských států konference jedno-
značně pouze tři země (Pákistán, Írán a ČLR), zatímco Izrael zaujal vágnější stanovis-
ko. Obstrukční postoj Pákistánu vyplýval zejména z obavy z možného nepříznivého 
dopadu smlouvy na postavení země vůči ostatním jaderným mocnostem. Případné 
znevýhodnění se váže k vlastnímu relativně malému množství zásob štěpného materi-
álu (přibližně 1,3 tuny vysoce obohaceného uranu a 0,064 tuny plutonia), v porovná-
ní s např. vyššími indickými zásobami (0,52 tuny vysoce obohaceného uranu a 5,92 
tuny plutonia). Pákistánské odmítání bylo rovněž umocněno kontroverzní předběžnou 
americko -indickou dohodou o mírové jaderné spolupráci, umožňující mj. americké 
dodávky štěpného materiálu pro civilní účely. Podle pákistánského hodnocení by rea-
lizace této dohody tak napomohla Indii vyrobit další štěpný materiál pro vojenské 
účely v reaktorech nepodléhajících zárukové kontrole MAAE. To také byly zřejmě 
hlavní důvody, proč Pákistán dával přednost uzavření nediskriminační, mnohostranné 
a mezinárodně ověřitelné smlouvy, která by brala v úvahu bezpečnostní zájmy všech 
států. Podporoval rovněž rovný a vybalancovaný přístup vůči všem čtyřem výše zmí-
něným tematům pracovního programu Konference. Írán kladl důraz na přijetí takového 
pracovního programu, který by zajistil simultánní vyjednávání (negotiations) všech 
čtyř hlavních bodů, nejen pouze FMCT. Dá se usuzovat, že tento požadavek vyplýval 
z prioritního íránského bezpečnostního zájmu o sjednání negativních bezpečnostních 
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záruk jaderných států spočívající v jejich mezinárodně právním závazku nepoužít JZ 
vůči nejaderným členským zemím NPT. V této souvislosti Írán mj. poukazoval na své 
více než třicetileté úsilí dosáhnout vytvoření bezjaderné zóny na Blízkém a Středním 
východě, zatímco Izraeli bylo po celou tu dobu umožněno zvyšovat jadernou zbrojní 
kapacitu. Podle Íránu existuje hranice, jak dlouho ještě mohou ostatní státy regionu 
pokračovat v tolerování této situace bez substantivního pokroku v regionální denuk-
learizaci a neudělení právně závazných bezpečnostních záruk pro nejaderné státy. 
Odmítavé stanovisko ČLR bylo zřejmě nejvíce ovlivněno nepříznivými dopady sjed-
nání případné smlouvy na vlastní malé zásoby štěpného materiálu (cca 26 tun) v porov-
nání s USA (přibližně 587 tun) a Ruskou federací (cca 915 tun). Ačkoliv ČLR od r. 
1991 údajně nevyrábí štěpný materiál pro vojenské účely, je současně z pěti dekla-
rovaných jaderných mocností jediným státem, který na ukončení výroby nevyhlásil 
moratorium. Svůj postoj obhajuje tvrzením, že slabostí těchto jednostranných opatření 
je jejich neověřitelnost, a proto je prý nutné uzavřít právně závaznou a ověřitelnou 
smlouvu. Zdrženlivost Izraele vůči zmíněnému návrhu pracovního programu se proje-
vila položením důrazu na projednávání jiných priorit konference, kterými by měly být 
hrozba terorismu a šíření zbraní hromadného ničení. Nelze vyloučit, že tento přístup 
je vyvolán obavami z možnosti narušení dosavadního ambivalentního postoje Izraele 
k držení jaderných zbraní případnou smluvní povinností deklarovat skladovaný štěpný 
materiál a umožnit jeho monitorování.36 

Ani jednání o daném tématu v r. 2008 nevedlo k pozitivnímu výsledku a závěrečná 
zpráva předložená k posouzení na jednání 1. výboru 63. VS OSN tak mohla pouze 
konstatovat tento závěr.

Kromě zmíněného amerického návrhu koluje od února 2006 mezi účastníky zase-
dání Konference o odzbrojení modelový návrh Smlouvy o všeobecném štěpném mate-
riálu (Comprehensive Fissile Material Treaty, CFMT), předložený nevládní organi-
zací Greenpeace. Návrh vychází z tvrzení, že od skončení bipolárního rozdělení světa 
pět deklarovaných mocností NPT považuje smlouvu FMCT spíše za neproliferační, 
než odzbrojovací opatření. Jejich velkých zásob štěpného materiálu, které získaly 
v průběhu přibližně padesáti let, by se také omezení podle amerického návrhu FMCT 
nedotklo. Ani by nijak neomezovalo různé možnosti využití těchto zásob v budoucích 
vojenských programech. Vztahovalo by se pouze na státy, které hodlají rozvíjet jader-
nou energetiku a na jejich relativně malé množství štěpných materiálů. 

Podle Greenpeace existuje hrozba, že v příštích deseti letech bude množství sklado-
vaného štěpného vojensky využitelného materiálu dále narůstat. Pokračující přepraco-
vací proces ve Francii, Velké Británi a v Rusku by mohl vyústit ve zvýšení globálních 
zásob plutonia o dalších 85 tun. V případě Velké Británie a Francie to zahrnuje pluto-
nium patřící Japonsku, Německu, Nizozemsku, Kanadě, Španělsku, Švýcarsku a Itálii. 
Greenpeace tak dochází k závěru, že pouze prostřednictvím reálného a všeobecného 
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jaderného odzbrojení, zahrnujícího mj. úplný zákaz výroby štěpného materiálu, může 
vést k dosažení světa neohrožovaného JZ. Návrh smlouvy CFMT proto požaduje pře-
devším úplný zákaz další výroby všech druhů štěpného materiálu využitelného pro 
výrobu JZ, a převedení existujících zásob vojensky využitelného štěpného materiálu 
pod mezinárodní kontrolu. Mezinárodní verifi kaci by také měla podléhat všechna pří-
slušná zařízení na obohacování, přepracování a skladování jaderného paliva. Podobně 
jako je tomu u úmluvy CWC rovněž návrh CFMT předpokládá vytvoření Organizace 
a také se sídlem v Haagu. Organizační strukturu by tvořily Konference členských států, 
Rada, Technický sekretariát a Mezinárodní datové centrum. Za depozitáře je navržen 
GT OSN.37 

III. Smlouvy CTBT a FMCT
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IV. Bezjaderné zóny (NWFZs)

1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 
A STŘEDOASIJSKÁ BEZJADERNÁ ZÓNA

Zóny bez JZ (Nuclear Weapons Free Zones, NWFZs) jsou ustavovány v souladu s čl. 
VII smlouvy NPT a obvykle zakazují výzkum, vývoj, výrobu, skladování či rozmisťo-
vání JZ. Mohou mít formu smluvních režimů týkajících se mezinárodních neobydle-
ných prostorů, které si státy nesmí přivlastnit, avšak současně mají právo na jejich 
využívání. Takovými prostory jsou Antarktida, kosmický prostor a nebeská tělesa, 
části moře – volné moře a mořské dno za hranicemi národní jurisdikce. Smluvní úpra-
va mezinárodních prostorů se nevztahuje výlučně na JZ, ale rovněž na ostatní ZHN. 

Dalším typem smluvní úpravy NWFZs jsou regionální smlouvy pro některé obyd-
lené prostory, včetně kontinentálních šelfů a výlučných ekonomických zón, týkající se 
především zbraní jaderných.38 Do podpisu zóny ve Střední Asii v r. 2006 zahrnova-
ly bezjaderné zóny v obydlených prostorech Afriku (Smlouva z Pelindaby – 1996), 
Latinskou Ameriku a Karibskou oblast (Smlouva z Tlatelolca – 1967), Jihovýchodní 
Asii (Smlouva z Bangkoku – 1997), jižní oblast Tichého oceánu (Smlouva z Raro-
tongy – 1986) a jednotlivou zemi (Mongolsko – 1992). Zásady a směrnice pro jejich 
vytváření, schválené na jednání Komise OSN pro odzbrojení v r. 1999, kladou důraz 
na vyjádření svobodné vůle a souhlasu všech zemí dotyčného regionu při sjednávání 
příslušné smlouvy a nutnost respektování zóny všemi státy. Vstup zřízení těchto zón 
v platnost není odvislý od souhlasu pěti deklarovaných jaderných mocností (USA, 
Ruská federace, Francie, ČLR a Velká Británie). Nicméně jejich případné námitky 
k vytvoření zóny následně ovlivňují přijetí rozhodnutí o spolupodpisu, respektování 
zóny a udělení nebo neudělení negativních bezpečnostních záruk (závazek nepoužití 
JZ vůči zemím příslušné bezjaderné zóny).39 

Zóny plní řadu důležitých funkcí. Zákazem rozmisťování cizích JZ na území smluv-
ních států např. překlenují nedostatek NPT, která toto ustanovení neobsahuje. Současně 
doplňují a posilují smluvní ustanovení NPT týkající se nešíření tím, že prostřednictvím 
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protokolů ke smlouvám o NWFZs mohou jaderné státy poskytnout právně závazné 
negativní bezpečnostní záruky členům zóny. Přispívají také k posílení všeobecných 
záruk MAAE požadavkem na domácí aplikaci a/nebo požadavkem takových záruk pro 
vývozy z oblasti zóny. Pomáhají rovněž posílit globální normu proti jaderným zkouš-
kám podporou dosud neuskutečněnému vstupu smlouvy CTBT v platnost. Současně 
čelí různým výzvám, mezi které např. patří skutečnost, že Smlouva z Pelindaby, stará 
více než deset let, dosud nevstoupila v platnost. Ze všech protokolů k uvedeným zónám 
deklarované jaderné státy ratifi kovaly pouze protokol ke Smlouvě z Tlatelolca. Žádný 
jaderný stát neratifi koval protokol ke Smlouvě z Bangkoku. Mnohé státy zón dosud 
neuzavřely požadované dohody o všeobecných zárukách MAAE. Všechny smlouvy 
o zónách mají sice neomezenou platnost, nicméně obsahují ustanovení o odstoupení. 
To do určité míry snižuje hodnotu přijatých závazků, protože vyvolává otázky o mož-
nosti odstoupení od smluvních ustanovení.40  

V r. 2006 přibyla mezi zóny v obydlených prostorech, dosud převážně zřizovaných 
na jižní polokouli, oblast tvořená pěti středoasijskými státy (Kazachstán, Kyrgyzstán, 
Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán). K podpisu příslušného dokumentu nejvyšší-
mi představiteli uvedených zemí došlo dne 8. září 2006 v kazašském Semipalatinsku. 
Význam ustavení této zóny spočívá především v tom, že zahrnuje politicky nestabilní 
oblast se složitými ekonomickými podmínkami, ve které existuje rovněž relativně 
příznivý prostor pro případné zahraniční ovlivňování nárůstu národně -religiózního 
fanatismu. V bývalých sovětských republikách této zóny také existovaly jednotlivé ele-
menty jaderného cyklu, např. obohacování uranu. Působí zde též značný počet různých 
jaderných specialistů, kteří se podíleli na vývoji sovětských JZ. Na území Kazachstánu 
byly v době existence SSSR např. rozmístěny JZ a uskutečňovaly se zde rovněž zkouš-
ky s těmito zbraněmi.41 Některé nejasnosti v textu dokumentu, zejména vágní znění čl. 
12, údajně jednoznačně nevylučující, v souvislosti s Taškentskou smlouvou, rozmístění 
ruských JZ v této zóně, vedly tři deklarované jaderné mocnosti (USA, Velká Británie 
a Francie) k negativnímu hlasování při přijímání příslušné rezoluce na 61. VS OSN. 
Tato skutečnost si proto zřejmě vynutí další konzultace zainteresovaných stran. 

2. SMLOUVA O ZÓNĚ BEZ JADERNÝCH ZBRANÍ (BEZ VŠECH ZBRANÍ 
HROMADNÉHO NIČENÍ A JEJICH NOSIČŮ) NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ 

a) Bezpečnostní situace v regionu 

Od konce 2. světové války se oblast Blízkého východu (dále BV) řadí mezi nejkrizo-
vější oblasti světa. V souvislosti s vytvořením státu Izrael došlo v regionu k několika 
arabsko -izraelským ozbrojeným konfl iktům. Výsledkem se stala izraelské okupace 

rum-sazba.indd   111rum-sazba.indd   111 10.3.2009   22:36:3610.3.2009   22:36:36



Mírové využívání jaderné energie, nešíření jaderných zbraní a jaderné odzbrojení

112

části egyptského území na Sinajském poloostrově a po jeho vrácení pokračuje anexe 
syrských Golanských výšin a sporná okupace Západního břehu Jordánu. Z Palestin-
ců se stali občané Izraele nebo uprchlíci žijící v pásmu Gazy, na Západním břehu 
a v okolních státech, zejména v Jordánsku, Libanonu a Sýrii. Vzhledem k pokračující 
bezpečnostní hrozbě ze strany arabských zemí začal Izrael v 60. letech vyvíjet a vyrá-
bět JZ, i když ofi ciálně zastává k jejich vlastnictví nejednoznačné stanovisko. Podle 
údajů SIPRI vlastní Izrael údajně okolo 100 jaderných hlavic.42 

Blízký východ je také regionem s největší koncentrací států, které nejsou smluvní 
stranou jedné nebo více mezinárodních smluv, týkajících se zbraní hromadného ničení 
(dále ZHN). Jedná se o Úmluvu o zákazu biologických a toxinových zbraní (BTWC), 
Úmluvu o zákazu chemických zbraní (CWC), smlouvy NPT a CTBT.43 Převládající 
většina zemí regionu také má nějakou formu výzkumu, vývoje nebo zbrojního progra-
mu se vztahem k ZHN. Navíc, chemické zbraně byly v regionu v masovějším měřítku 
již použity, a sice Irákem v průběhu irácko -íránského konfl iktu v letech 1980–1988. 
Tím, že došlo k přestoupení hranice použití ZHN a ve světle hluboce zakořeněného 
politického napětí a častých výzev použití síly – je možnost vypuknutí jaderného kon-
fl iktu dosti reálná. Rizika spojená s uvedenými zbrojními programy jsou také hlavním 
důvodem, proč je BV v centru pozornosti mezinárodního společenství, které usiluje 
o vytvoření zóny bez všech ZHN v této oblasti.44 

b) Výzvy k vytvoření zóny bez jaderných zbraní 
a bez všech zbraní hromadného ničení 

Výzva k vytvoření zóny bez JZ na BV se poprvé objevila v rezoluci VS OSN v r. 
1974. Tehdejší předložení rezoluce Íránem a sponzorované Egyptem bylo jednoznač-
ně motivováno do dnešních dnů trvajícím izraelským monopolem vlastnictví těchto 
zbraní ve zmíněném regionu. Rezoluce vyzývala všechny příslušné státy k prohlášení, 
že se vzdávají výroby, úsilí o získání nebo jakéhokoliv druhu vlastnictví JZ a jader-
ných výbušných zařízení a udělení povolení k rozmístění JZ na svém území třetím 
státem. Požadovala rovněž, aby zúčastněné státy všechna svá jaderná zařízení zahrnula 
do zárukového systému MAAE. 

Vzhledem k tomu, že arabské země regionu a Írán jsou sice členy smlouvy NPT, 
avšak k určitému vyvážení izraelského držení JZ buď nepodepsaly, nebo neratifi ko-
valy úmluvy zakazující chemické a biologické zbraně, začalo se od 90. let hovořit 
o nutnosti vytvoření zóny na BV bez všech ZHN, včetně jejich nosičů. Jinde ve světě 
byly zóny bez JZ již úspěšně sjednány a přijaty a jak bylo výše uvedeno na příkladu 
Středoasijské bezjaderné zóny, jejich vytváření pokračuje. Na BV však byl cíl vytvo-
ření bezjaderné zóny spojen s vytvořením zóny bez všech ZHN. Tento cíl podpořily 
v průběhu hodnotícího procesu NPT všechny členské státy a v jeho prospěch byly 
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přijaty i relevantní rezoluce RB OSN, např. č. 687 z 3. 4. 1991. Nejnověji vytvoření 
zóny podpořil Izrael v 1. výboru VS OSN v říjnu 2007.45 Důvodem je skutečnost, 
že státy BV činí významný rozdíl mezi rozsahem masové destrukce způsobené JZ 
na straně jedné a biologickými a chemickými zbraněmi na straně druhé. Každoročně 
předkládaná rezoluce s tématem vytvoření zmíněné zóny je na VS OSN od r. 1980 
přijímána konsenzuálně. 

Na Hodnotící a prodlužovací konferenci NPT v r. 1995 bylo možné dosáhnout sou-
hlasu všech států, včetně arabských a Íránu, s prodloužením smlouvy na neurčito pouze 
po schválení Rezoluce o Blízkém východě, jako součásti souboru dalších rozhodnutí. 
Jedním z hlavních cílů přijaté rezoluce bylo zahájit jednání o vytvoření zmíněné zóny, 
což se však dosud nepodařilo, přestože všechny zúčastněné státy, včetně Izraele, její 
zřízení neodmítají. Od r. 1995 se členy NPT staly zbývající arabské státy, tj. Džibuti, 
Omán a Spojené arabské emiráty, což vedlo k izolaci Izraele jako jediné země regionu 
stojící mimo zmíněnou smlouvu.46. 

c) Odlišné postoje arabských zemí, Íránu a Izraele 

Arabské země a Írán spojují urovnání bezpečnostních problémů regionu s přednostním 
řešením izraelských JZ. Názor, že izraelské jaderné kapacity jsou destabilizující a musí 
se řešit jako podmínka dosažení míru a bezpečnosti v regionu, se také odráží v doku-
mentech hodnotícího procesu NPT a v každoročně předkládané rezoluci VS OSN 
s názvem Risk of nuclear proliferation in the Middle East, sponzorované arabskými 
státy. Objevuje se rovněž v každoročních žádostech o zařazení bodu Israeli Nuclear 
Capabilities and Threat na agendu jednání Generální konference MAAE.47 

Izrael dává přednost dosažení míru a stability v regionu před řešením jaderných otá-
zek. Jak uvedl izraelský zástupce k vysvětlení hlasování na 1. výboru VS OSN dne 9. 
října 2007 k problematice zřízení bezjaderné zóny na BV „nastolení mírových vztahů, 
usmíření, vzájemné uznání a dobré sousedství, doplněné konvenčními a nekonvenč-
ními kontrolně zbrojními opatřeními“ jsou předpokladem k dosažení vize zóny bez 
ZHN nebo zřízení zóny bez JZ na BV.48 

Tyto diametrálně odlišné postoje jsou jádrem současné slepé uličky. Vedly také 
k zastavení činnosti pracovní skupiny pro Kontrolně -zbrojní a regionální bezpečnost 
(Arms Control and Regional Security, ACRS), vytvořené v letech 1991–1992 jako 
součást mírového procesu na BV. 

d) Možné podmínky k dosažení pokroku 

Podle bezpečnostní analytičky Merev Datan spočívá východisko ze slepé uličky v tom, 
že jednání zúčastněných stran se budou zabývat jejich bezpečnostními obavami a hle-
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dáním cest k jejich překonání. Zmíněné startovní diametrálně odlišné postoje v tom 
co upřednostňovat, jestli JZ nebo normalizaci vztahů, by mohly být postupně vyře-
šeny jejich paralelním projednáváním. Jak uvádí Rebecca Johnson ve svém článku 
Rethinking Security Interests for a Nuclear -Weapon -Free Zone in the Middle East z r. 
2007 budování předpokladů pro dosažení pokroku bude vyžadovat, aby klíčové země 
regionu změnily své vnímání toho, co je opravdu v jejich bezpečnostním zájmu.49 

Kromě jednání o odzbrojovacích postupných krocích bude zřejmě nezbytné, aby 
se proces vytváření podmínek pro odzbrojovací režim rovněž zabýval tzv. měkkou 
bezpečností (soft security). Měla by zahrnovat takové otázky, jako vývoj lidských práv 
v celém regionu a v izraelsko -palestinském konfl iktu. Tato problematika je častým 
a stále se vracejícím zdrojem absence pocitu bezpečnosti a rozporu, a proto ji nelze 
pominout. Tím, že se rozhovory budou zabývat těmito otázkami, by mohlo být vynu-
ceno identifi kování mechanismů pro podporu trvalého vývoje a lidských práv, ale také 
odsouhlasení fóra, které by se věnovalo minulým křivdám. Vzhledem k důležitosti 
úlohy, kterou historie hraje v současném konfl iktu, bude takový proces nezbytný. Už 
jenom skutečnost, že by si zúčastněné strany vzájemně naslouchaly, by mělo velký 
význam a váhu. 

Vyžadovaná důvěra k přednostnímu předložení otázky zóny bez ZHN na agendu 
jednání bude zřejmě křehká. Může dojít buď k jejímu posílení či oslabení v závis-
losti na tom, jak bude tento zahájený proces důvěru posilovat či nikoliv. Důležitým 
projednávaným faktorem bude rovněž regionální energetická bezpečnost, vzhledem 
k jejímu přímému vztahu k proveditelnosti neproliferačního a odzbrojovacího úsilí. 
S tím souvisí jak zapojení venkovních hráčů (a jejich zájem o regionální zdroje ener-
gie), tak energetické potřeby samotného regionu, zvláště proliferační rizika spojená 
s jakýmkoliv jaderným programem, ať již předurčeným pro mírové účely nebo ne. 
Je možné proto konstatovat, že odzbrojovací režim může uspět pouze tehdy, pokud 
se bude zabývat energetickými potřebami a souvisejícími bezpečnostními obavami.50 

e) Předpokládané hlavní prvky odzbrojovacího režimu

●   Ratifi kace CTBT Egyptem, Íránem a Izraelem
Ze 44 států, jejichž ratifi kace je nezbytná ke vstupu smlouvy CTBT v platnost, jsou čty-
ři blízkovýchodní země: Alžír, Egypt, Írán a Izrael. Zmíněné země smlouvu podepsaly, 
avšak pouze Alžír ji rovněž ratifi koval. Ostatní tři opakovaně vyjádřují podporu CTBT, 
avšak pokračují ve vyjadřování obav, zda smlouva opravdu představuje dostatečné 
bezpečnostní a odzbrojovací opatření, což dávají do souvislosti s politikou a chováním 
ostatních zemí regionu. Například Egypt opakovaně spojuje svoji ratifi kaci s jadernou 
politikou Izraele a poukazuje na nezbytnost dosažení univerzality jak NPT, tak CTBT. 
Egyptský přístup „všechno nebo nic“ by mohl být zmírněn, pokud by Izrael jako první 
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ratifi koval CTBT. Izrael se plně účastní aktivit v rámci CTBT, zvláště ve vztahu k ově-
řování smlouvy. Buduje také na svém území dvě podpůrné seismické stanice, které 
budou součástí již dříve zmíněného Mezinárodního monitorovacího systému CTBT. 
Tato uznávaná a významná izraelská účast na aktivitách CTBT nicméně nemá stejnou 
symbolickou a politickou hodnotu jako případná ratifi kace. Ve vztahu k ratifi kaci však 
Izrael nadále zaujímá rezervovaný postoj, vyplývající z jeho obecných bezpečnostních 
obav, v důsledku nedůvěry vůči ostatním zemím regionu. Merev Datan se domnívá, 
že Izrael by však případnou ratifi kací mohl více získat než ztratit. Ratifi kace by zvý-
šila jeho bezpečnostní situaci a současně mezinárodní postavení jako odpovědného 
státu. Tato situace by mohla zvýšit tlak na Egypt a Írán, aby se rovněž k ratifi kaci 
připojily, a současně znovu ujistit sousední státy a mezinárodní společenství o ochotě 
země angažovat se v mnohostranném jaderném odzbrojení. Írán také vyjadřuje pod-
poru CTBT a účastní se různých smluvních aktivit, včetně působení pěti monitorova-
cích stanic na svém území. Svoji neratifi kaci ospravedlňuje politikou jaderných států, 
zejména USA (CTBT také neratifi kovaly) a Izraele a současně poukazuje na dvojí 
standard západních států ve vztahu k jadernému odzbrojení a neproliferačnímu režimu. 
Podobně jako pro Izrael, rovněž pro Írán by případná ratifi kace znamenala politický 
přínos. Tímto krokem by Írán mohl demonstrovat své mírové úmysly v souvislosti se 
svým kontroverzním jaderným programem a poslat také mezinárodnímu společenství 
signál, že proklamovaný postoj státu se odráží v aktuální politice a aktivitách. Naopak 
neratifi kace podlamuje důvěryhodnost deklarované politiky podpory mezinárodním 
smlouvám a opatřením.51 

●   Dohoda v rámci regionu o nepoužití ZHN jako první 
Politika „nepoužití JZ jako první“ se týká zřeknutí se jakéhokoli použití jaderných 
zbraní státem, který je vlastní, s výjimkou odpovědi na použití těchto zbraní jinou 
zemí. Od té doby, co v regionu BV byly JZ de facto spojeny s dalšími dvěma kate-
goriemi ZHN, politika „nepoužití ZHN jako první“ by se mohla stát dosažitelnějším 
bezpečnostním opatřením než návrh na dosažení shody o „nepoužití JZ jako první“.52 
Mohla by tak představovat důležitý praktický a zásadní krok na cestě k eliminaci 
všech ZHN v regionu. S ohledem na vysoký stupeň nedůvěry mezi regionálními hrá-
či a relativní nedostatek zavázanosti smlouvám vztahujícím se k ZHN, v kombinaci 
s existencí relevantních programů, by zřejmě bylo nerealistické pokoušet se jako první 
krok dosáhnout na mezinárodní scéně uzavření multilaterální právně závazné dohody 
o tomto nepoužití. Jako přijatelnější cesta se ukazuje přijímání individuálních, nicméně 
koordinovaných závazků, které by byly užitečným a důležitým praktickým opatřením 
pro posílení důvěry a bezpečnosti, což by fakticky mohlo vést k znehodnocení výluč-
nosti a váhy všech ZHN v regionu. Jaké jsou, z hlediska dosažitelnosti tohoto cíle, 
postoje relevantních států:

rum-sazba.indd   115rum-sazba.indd   115 10.3.2009   22:36:3610.3.2009   22:36:36



Mírové využívání jaderné energie, nešíření jaderných zbraní a jaderné odzbrojení

116

–  žádný arabský stát nemá v současné době jaderný zbrojní program a všechny 
jsou členy NPT. Pro ně by proto byl závazek „nepoužití JZ jako první“ prakticky 
formalitou;

–  pokud jde o biologické zbraně příslušná úmluva BTWC zakazuje vývoj, výro-
bu, skladování, nákup nebo uchovávání těchto zbraní. Explicitně tak nezakazuje 
jejich použití a tudíž první použití. Z arabských států jsou nečleny BTWC: Komo-
ry, Džibuti, Egypt (podepsal a neratifi koval), Mauritánie, Somálsko (podepsalo 
a neratifi kovalo), Sýrie (podepsala a neratifi kovala) a Sjednocené arabské emiráty 
(podepsaly a neratifi kovaly). Podle mezinárodního práva státy, které smlouvu 
podepsaly, avšak neratifi kovaly, jsou právně zavázány vyvarovat se akcí, které by 
porušovaly souhlasná smluvní ustanovení. Státy, které BTWC podepsaly, avšak 
neratifi kovaly, jsou podle převládající interpretace smluvního a mezinárodního 
práva právně zavázány nepoužít biologické zbraně. Závazek o nepoužití jako prv-
ní by tak byl pro ně konzistentní s jejich současnými právními závazky. Arabské 
státy, které BTWC ani nepodepsaly a neratifi kovaly, ve skutečnosti žádné biolo-
gické zbrojní programy nemají a také nejsou přímo zapojeny do napětí ve vztahu 
k ZHN na BV;

–  úmluva CWC, která je zatím nejdokonalejším odzbrojovacím instrumentem, 
explicitně zakazuje jakékoli použití chemických zbraní. Z arabských států nejsou 
členy této smlouvy Egypt, Irák, Libanon, které úmluvu podepsaly, avšak nerati-
fi kovaly, dále Somálsko a Sýrie. Tyto státy, a Arabská liga jako celek, spojují své 
odmítání připojit se k CWC s nečlenstvím Izraele v NPT.53 

–  Irán je členskou zemí NPT, BTWC a CWC. Před Mezinárodním soudním dvorem 
(International Court of Justice, ICJ) v Haagu v r. 1995 argumentoval, že tento 
orgán indikoval zákaz použití jaderných zbraní a obecněji, že hrozba nebo použi-
tí JZ je nelegální.54 Íránské právní závazky vyplývající z členství v uvedených 
smlouvách jsou již konzistentní se závazkem o prvním nepoužití. Z toho vyplývá, 
že jakéhokoli případné íránské námitky k takovým regionálním závazkům vzta-
hujícím se ke všem ZHN by zřejmě odrážely výhrady několika arabských států 
ve vztahu k CWC a jaderné politice Izraele, které jsou vzájemně propojeny; 

–  Proklamovaný a oceňovaný postoj Izraele, že „nebude prvním státem, který 
použije JZ na BV“, je v podstatě závazek o nepoužití jako první. Izrael není 
smluvní stranou BTWC. Úmluvu CWC, podobně jako CTBT, podepsal, avšak 
dosud neratifi koval. Kdyby všechny země regionu BV paralelně přijaly závazek 
o nepoužití ZHN jako první, jejich argumenty a protiargumenty vztahující se 
ke kapacitám ZHN v ostatních zemích, by se hodnotily v odlišném světle;

–  I bez vytvoření takového strategického a bezpečnostního prostředí, které by 
umožnilo všem zúčastněným stranám sjednat a verifi kovat kolektivní dohodu, 
závazky o nepoužití jako první by měly politickou hodnotu jako opatření na posí-
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lení důvěry a bezpečnosti. Zvýšily by práh možného použití ZHN a představo-
valy důležitý politický deterent proti jakémukoliv státu, který by využíval držení 
těchto zbraní k prosazování politiky založené na jejich případném použití. Kdyby 
došlo ke zlepšení politického prostředí, v souvislosti s takovými závazky, stejně 
tak jako s paralelním bezpečnostním a odzbrojovacím úsilím ať již v rámci nebo 
vně regionu BV, mohly by se vytvořit příhodné podmínky i pro eventuální sjed-
nání kolektivního právně závazného dokumentu. 

●   Aktivity v oblasti jaderného palivového cyklu 
Hlavním zdrojem obav, ve vztahu k šíření JZ na BV, jsou jaderné materiály a tech-
nologie a podezření, která vyvolávají. Doporučení č. 12 ze zprávy Komise pro ZHN 
(WMD Commission) vydané v r. 2006 pod názvem Weapons of Terror: Freeing of the 
World of Nuclear, Biological and Chemical Arms (viz kapitola V části B), upozorňuje 
na význam problematiky jaderného palivového cyklu v kontextu úsilí o vytvoření zóny 
bez ZHN na BV. V doporučení se mj. uvádí, že „…všechny státy regionu, včetně Íránu 
a Izraele, by se měly dlouhodobě zavázat k verifi kovatelnému ujednání o neexistenci 
obohacovacích, přepracovávacích nebo jiných citlivých jaderně -palivových aktivit 
na svém území“.55 Takový závazek by však bylo potřeba podpořit vytvořením spoleh-
livých záruk pro poskytování všech služeb týkajících se palivového cyklu a nutných 
pro mírové jaderné aktivity. Jaderné technologie byly původně vyvinuty pro zbraňové 
účely, což umožňuje převedení jakéhokoli jaderného programu na vojenské zamě-
ření a to vzbuzuje proliferační obavy. Ilustračním příkladem je Írán a rovněž reakce 
na egyptské oznámení ze září 2006, týkající se plánovaného obnovení národní jaderné 
energetiky.56 Následně oznámilo několik arabských států, včetně Alžíru, Bahrajnu, 
Jordánska, Kuvajtu, Maroka, Ománu, Kataru, Tunisu, Saúdské Arábie a Sjednoce-
ných arabských emirátů, svůj úmysl rovněž věnovat pozornost jaderné energetice. 
Některé z těchto zemí se také již obrátily na MAAE se žádostí o pomoc při rozvoji 
svých jaderně energetických programů. Ačkoliv mnozí analytici dávají tento zájem 
arabských států o jaderné programy do souvislosti spíše s íránskými než s izraelskými 
jadernými kapacitami, časté reference na jadernou politiku Izraele a jeho kapacity, 
tlumočené na různých mezinárodních fórech, nelze ignorovat.57 Vojenský potenciál 
vlastní všem jaderným programům by měl být předmětem zájmu. Klíčem k oslabení 
takových podezření je zabývat se obavami vyplývajícími z jaderných materiálů a tech-
nologie. Krokem správným směrem by mělo být sjednání Smlouvy zakazující výrobu 
štěpných materiálů pro vojenské účely (FMCT). (Blíže viz kapitola III části B). 

●   Energie a bezpečnost 
Národní bezpečnostní obavy, včetně vnímání hrozeb a domácí energetické potřeby, 
jsou významnými hnacími prvky ovlivňujícími politiku zemí BV v oblasti JZ a dalších 
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ZHN. V této souvislosti je třeba také hlouběji zkoumat vliv vnějších energetických 
a bezpečnostních zájmů na blízkovýchodní vývoj a na nestabilitu a konfl ikty. To bude 
vyžadovat veřejnou debatu ve všech zemích regionu, které mají nebo zvažují zahájení 
jaderného programu. Její zaměření by se mělo orientovat na celkový dopad, včetně 
národní a regionální bezpečnosti, na životní prostředí a zdraví a rovněž na alternativní, 
zvláště obnovitelné a trvale udržitelné zdroje energie. 

Podle Merev Datan „jsou vnitřní nebo domácí faktory v každém případě neodděli-
telné od národně bezpečnostních a zahraničněpolitických postojů, která formují pro-
hlášení zúčastněných stran na globálních fórech, jako je např. hodnotící proces NPT 
a MAAE. Hrozby mohou nebo nemusí mít nutně původ vně zainteresovaných států, ale 
vnímání regionálních hrozeb jsou přímým faktorem, možná klíčovým, ovlivňujícím 
každý z výše uvedených postojů.“58 
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V. Hlavní iniciativy k vytvoření 
světa bez jaderných zbraní 

1. AKTIVITY PROTI JADERNÝM ZBRANÍM V DOBĚ STUDENÉ VÁLKY 

V době bipolárního rozdělení světa, zejména na přelomu 50. a 60 let minulého století, 
převládalo ve vztazích mezi Západem a Východem ovzduší intezivní nedůvěry, strachu 
z války a nenávistné propagandy. V té době oba hlavní protagonisté – USA a SSSR – 
horečně zbrojily a zkoušely JZ. Později začaly s těmito zkouškami také Čína, Francie 
a Velká Británie. Zdálo se vysoce pravděpodobné, že by se studená válka mohla změnit 
ve válku horkou, v jejímž průběhu by zřejmě došlo k zániku civilizace. Nejblíže se 
lidstvo této apokalypse přiblížilo v době tzv. kubánské raketové krize v r. 1962. 

Tento nebezpečný vývoj současně vyvolal masové protiválečné a protijaderné hnutí. 
Například ve Velké Británii vyvíjela aktivní činnost Kampaň za jaderné odzbroje-
ní (Campaign for Nuclear Disarmament, CND), největší a nejvlivnější z britských 
protijaderných skupin, v Německé spolkové republice působily různé náboženské, 
odborové a ženské skupiny apod. V polovině 50. let vědci, z nichž někteří se podíleli 
na vojenském jaderném výzkumu a cítili přímou morální odpovědnost za tuto nebla-
hou situaci, založili významné Pugwashské hnutí (viz samostatná pasáž). V r. 1971 
protestní akce skupiny ekologů proti zkouškám atomových zbraní USA u západní-
ho pobřeží Aljašky dala vznik vlivné nevládní ekologické organizaci Greenpeace.59 
V zemích tzv. východního bloku probíhaly také obdobné protiválečné a protijaderné 
aktivity, které však, na rozdíl od spontánních protestních akcí různých složek občanské 
společnosti na Západě, byly víceméně řízené a organizované vládnoucími komunis-
tickými režimy. Například Světová rada míru, založená v r. 1950 a sdružující přes sto 
národních mírových organizací, byla kontrolována a fi nančně podporována světovým 
komunistickým hnutím, zejména sovětskou komunistickou stranou prostřednictvím 
Sovětského mírového výboru.60 
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Zatímco koncem 40. a 50. let a na začátku 60. let byly protijaderné aktivity tohoto 
hnutí časté a početné, na začátku 70. let byla intenzita těchto protestů v evropském 
regionu a v USA relativně nízká. Jedním z důvodů bylo uvolňování a zmírňování 
napětí mezi Východem a Západem, probíhající americko -sovětské kontrolně -zbrojní 
rozhovory, které vedly k uzavření smluv SALT I a ABM v r. 1972, a soustředění míro-
vého a protiválečného hnutí na aktivity proti válce ve Vietnamu. V té době největší 
protijaderné protesty probíhaly v jižním Pacifi ku, v důsledku pokračujících francouz-
ských atmosférických jaderných zkoušek. Na těchto aktivitách se podílely především 
australské a novozélandské protijaderné skupiny, proti těmto pokusům se angažovaly 
i tehdejší labouristické vlády obou zemí.61 

K obnovení masových protijaderných protestů opět došlo koncem 70. a začátkem 
80. let, v souvislosti s celkovým ochlazením vztahů mezi Východem a Západem 
a především s plánovaným rozmístěním amerických a sovětských jaderných zbraní 
středního doletu v Evropě, tzv. euroraket (sovětských SS -20 a amerických řízených 
střel s plochou dráhou letu a Pershing -2). V r. 1980 celkové světové vojenské výdaje 
dosáhly bezprecedentní výše 500 mld. USD a v arzenálu obou tehdejších hlavních 
vojenských bloků (NATO a Varšavská smlouva) existovalo asi 60 000 jaderných hla-
vic, s celkovou destruktivní silou přibližně 1,3 mil. „hirošimských“ bomb.62 Vzhledem 
k vojenskému předurčení euroraket a s tím související krátké rozhodovací době o jejich 
vypuštění, mohli o jejich použití rozhodnout spíše vojenští velitelé než nejvyšší stát-
ní a političtí představitelé. Tato skutečnost ještě více umocňovala eminentní hrozbu 
vypuknutí jaderného konfl iktu, ať již z jakéhokoli důvodu, v tomto hustě osídleném 
regionu.63 V r. 1979 byla v tehdejší NSR založena nová politická strana Zelení, která se 
stala v zemi vedoucí silou za jaderné odzbrojení. O tehdejší masovosti protestů svědčí 
např. shromáždění svolané britskou výše zmíněnou Kampaní za jaderné ozbrojení 
(CND) v říjnu 1981 do Hyde Parku, jejíž počet dosáhl okolo 250 000 osob. V zápa-
doněmeckém Bonnu ve stejnou dobu protestovalo proti euroraketám asi 300 000 pro-
tijaderných aktivistů, v listopadu 1981 se v Amsterodamu sešlo okolo 400 000 pro-
testujících a v říjnu 1983 v se Haagu uskutečnila největší demonstrace v Nizozemsku 
za účasti 550 000 osob. Obdobné protesty probíhaly také v Belgii, ve skandinávských 
zemích aj.64 

Od poloviny 80. let se ve světě začalo vytvářet nové klima, vyznačující se znač-
ným uvolněním napětí v americko -sovětských vztazích, zejména po nástupu Michaila 
Gorbačova do vedení tehdejšího Sovětského svazu. Tento pozitivní vývoj, vedoucí 
např. v r. 1987 k podpisu významné americko -sovětské smlouvy o likvidaci všech 
pozemních řízených střel středního a kratšího doletu (Intermediate Nuclear Forces, 
INF), proti jejichž rozmístění v Evropě probíhaly výše uvedené masové protesty, vedl 
současně k postupnému útlumu těchto protestů. 
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a) Pugwashské hnutí 

Ve Spojených státech již v r. 1945 různé okolnosti vedly k vytvoření Federace atomo-
vých vědců (Federation of American Scientists, FAS) a vydávání Bulletinu atomových 
vědců (Bulletin of Atomic Scientists, dále Bulletin). Bylo to především silné znepokoje-
ní vědců, podílejících se na jaderném zbrojním tzv. Manhattanském programu, z rozsa-
hu ničivých následků svržení atomových pum na Hirošimu a Nagasaki a rovněž jejich 
obavy z důsledků dalšího vývoje těchto zbraní. Od svého vzniku se nevládní organi-
zace FAS i Bulettin orientovaly na informování veřejnosti o nebezpečných důsledcích 
JZ a mírovém využívání jaderné energie. V posledních letech se varovné články začaly 
zabývat i negativními dopady klimatických změn a vývoje nových technologií. V r. 
1947 se na titulní straně Bulletinu poprvé objevilo vyobrazení hodin posledního soudu 
(Doomsday Clock), symbolicky označujících počet minut zbývajících do půlnoci, tj. 
do vypuknutí jaderné katastrofy (viz příloha 1). V lednu 1947 byla hlavní ručička na 7 
minutách, v r. 1953 na 3 minutách, v r. 1991 na 17 minutách a od r. 2007 se ručička 
ustálila na 5 minutách.65 

Obavy předních vědců, fyziků a fi lozofů z vývoje a zkoušek kvalitativně destruktiv-
nějších vodíkových zbraní v USA a v tehdejším Sovětském svazu daly v r. 1955 pod-
nět, z iniciativy britského fi lozofa Bertranda Russella a světoznámého fyzika Alberta 
Einsteina, k vydání Manifestu (viz příloha 2). Dokument vyzýval vědce na celém světě, 
bez ohledu na jejich politické přesvědčení, aby spolu začali diskutovat o hrozbě, kterou 
pro civilizaci představují JZ. Zmíněný dokument podepsali, kromě jeho iniciátorů, také 
Max Born (německý kvantový fyzik), Percy W. Bridgmen (americký fyzik), Leopold 
Infeld (polský fyzik, spolupracovník A. Einsteina), Frederic Joliot -Curie (francouzský 
jaderný fyzik), Herman J. Muller (americký fyziolog), Linus Pauling (americký che-
mik), Cecil F. Powell (britský fyzik), Joseph Rotblat (britský jaderný fyzik polského 
původu) a Hideki Yukawa (japonský fyzik). Většina z nich byla nositeli Nobelových 
cen. Následné schůzky v r. 1957, která se konala v kanadské vesnici Pugwash (pro-
vincie Nové Skotsko), se zúčastnilo již 27 významných vědců (sedm z USA, po třech 
z tehdejšího Sovětského svazu a Japonska, po dvou z Velké Británie a Kanady a po jed-
nom z Austrálie, Rakouska, Číny, Francie a Polska). Schůzka, která de facto zahájila 
činnost Pugwashského hnutí, byla zaměřena na prevenci jaderné války a dosažení 
odzbrojení.

Základním pravidlem účasti na akcích Pugwashského hnutí bylo a nadále je, že 
každý zastupuje pouze sám sebe. Následné schůzky se věnovaly snížení hrozby jader-
ných zbrojních závodů, vyzývaly k úplnému zákazu zkoušek JZ, posuzovaly opatření 
k zabránění šíření jaderných zbraní do dalších zemí a hledaly cesty ke zmírnění krizí 
a k prevenci jejich eskalace do jaderného konfl iktu. V dalších letech se agenda jednání 
dále rozšířila, např. na chemické a biologické zbraně, nicméně centrální pozornost 
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byla nadále soustředěna na zabránění vzniku jaderné války. Během studené války, 
díky různým diskusním fórům svolaným Pugwashským hnutím ve formě konferencí, 
sympozií, workshopů aj., tak mohli spolu neformálně jednat vědci, vojenští experti 
a diplomaté z obou stran železné opony. Přínos těchto jednání se mj. projevil v tom, 
že např. pomohla v přípravě sjednání různých kontrolně -zbrojních a odzbrojovacích 
smluv (např. smlouvy PTBT z r. 1963, NPT v r. 1968 a BTWC v r. 1972) a bilaterál-
ních americko -sovětských dohod (např. INF z r. 1987). Na jednáních také účastníci 
mj. vyjadřovali podporu sovětskému jadernému fyzikovi Andreji Sacharovovi („otci“ 
sovětské vodíkové pumy a nositeli Nobelovy ceny míru z r. 1975), kterého vládnoucí 
režim za jeho aktivity na ochranu lidských práv v Sovětském svazu a za protesty proti 
invazi do Afghánistánu pronásledoval.66 Dlouholetý předseda Pugwashského hnutí 
Joseph Rotblat, který patřil, jak výše uvedeno, k zakladatelům hnutí, obdržel v r. 1995 
Nobelovu cenu míru, která byla současně udělena i samotné organizaci.67 

b) Činnost Palmeho komise, Mírová iniciativa pěti kontinentů, 
Akční plán Rádžíva Gándhího

Na přelomu 70. a 80. let sehrála významnou úlohu v úsilí o snížení závodů v jaderném 
zbrojení komise vedená švédským ministerským předsedou Olofem Palmem. Palmeho 
komise v r. 1982 předložila zprávu nazvanou Společná bezpečnost (Common Security). 
Zpráva mj. zdůrazňovala, že závody v jaderném zbrojení a Koncepce vzájemně zaru-
čeného zničení (Mutual Assured Destruction, MAD) by mohly zničit lidskou civilizaci 
a že bezpečnosti může být dosaženo pouze prostřednictvím kooperace a odzbrojením.68 

V květnu 1984 nejvyšší vládní představitelé šesti států (Raul Alfonsin z Argentiny, 
Miguel de la Madrid z Mexika, Julius Nyerere z Tanzánie, Olof Palme ze Švédska, 
Indira Gándhíová z Indie a Andreas Papandreu z Řecka) formálně zahájili Mírovou 
iniciativu pěti kontinentů. Ta vyzývala jaderné státy „zastavit všechny zkoušky, výrobu 
a rozmisťování JZ a jejich nosičů a následně neprodleně výrazně snížit počty těchto 
zbraní“. K postoji řeckého předsedy vlády Andrease Papandrea k různým protivá-
lečným a protijaderným aktivitám lze dodat, že jmenovaný se mj. aktivně podílel 
na svolání protijaderných konferencí do Atén v letech 1982 a 1984, zasadil se o stažení 
amerických jaderných zbraní z řeckého území a prosazoval vytvoření bezjaderné zóny 
na Balkáně.69 

Po zavraždění Indíry Gándhíové v lednu 1985 převzal její funkci ve zmíněné ini-
ciativě syn Radžív Gándhí, který se stal novým indickým ministerským předsedou.70 
Na 3. zvláštním zasedání VS OSN k problematice odzbrojení v r. 1988 R. Gándhí, při 
jednání na téma „Svět osvobozený od JZ“, představil Akční plán vyzývající meziná-
rodní společenství ke sjednání závazné dohody o všeobecném a úplném odzbrojení. 
Jádrem plánu byl závazek eliminace všech JZ do r. 2010 ve třech etapách.71 
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2. VÝVOJ PO SKONČENÍ BIPOLÁRNÍHO ROZDĚLENÍ SVĚTA

Hrozby představované JZ nezmizely ani po skončení studené války. Nicméně v důsled-
ku rozpadu bipolárního světa začátkem 90. let vedla počáteční euforie hlavní jaderné 
mocnosti k některým významným unilaterálním a bilaterálním kontrolně -zbrojním 
a odzbrojovacím krokům. V USA a v tehdejším SSSR byly např. vyhlášeny nesmluvní 
tzv. prezidentské iniciativy, které výrazně snižovaly nestrategické JZ obou zemí. Došlo 
rovněž k revitalizaci americko -ruských jednání o snížení strategických JZ, které vyús-
tilo k podpisu smlouvy START I v r. 1991. Hlavní jaderné mocnosti také ukončily stav 
udržování některých JZ ve stavu nejvyšší bojové pohotovosti. 

V dalších letech, zejména po nástupu Bushovy administrativy, která začala klást 
důraz na kontraproliferační opatření nesmluvního charakteru a přijala koncepci pre-
ventivního a preemptivního úderu, došlo v kontrolně -zbrojním a odzbrojovacím pro-
cesu ke stagnaci. Ta se projevovala na všech odzbrojovacích fórech, zejména na Kon-
ferenci o odzbrojení, v Odzbrojovací komisi OSN a na jednání 1. výboru VS OSN. 
Negativně se tato situace odrazila i na průběhu a výsledcích hodnotícího procesu 
smlouvy NPT v r. 2005. Bezpečnostní dokríny většiny jaderných mocností také začaly 
přikládat odstrašující úloze JZ důležité místo, včetně hrozby jejich použití proti neja-
derným státům. V r. 2002 USA jednostranně vypověděly americko -sovětskou Smlouvu 
o omezení systémů protiraketové obrany (ABM), neratifi kovaly dodatek ke smlouvě 
SALT II a jednoznačně odmítly ratifi kovat smlouvu CTBT. V r. 2002 USA a Rusko 
sice podepsaly tzv. moskevskou smlouvu (SORT) o snížení počtu strategických JZ 
v operačním použití do r. 2012 na 1700 až 2200 kusů, nicméně smlouva neumožňovala 
likvidaci snižovaných jaderných hlavic. Slabinou byl rovněž její omezený verifi kační 
mechanismus. Tento nepříznivý vývoj současně vyvolal řadu různých odzbrojovacích 
iniciativ vztahujících se zejména k jadernému odzbrojení, ale masové protijaderné 
protesty, známé z doby bipolarity, se neobjevily. 

V r. 1996 byla zveřejněna Zpráva Canberrské komise o eliminaci JZ (Canberra 
Commission on the Elimination of Nuclear Weapons), kterou sponzorovala australská 
vláda. Zpráva mj. naléhala na neodkladné přijetí konkrétních kroků k eliminaci těchto 
zbraní. V srpnu 1998, několik měsíců po jaderných zkouškách Indie a Pákistánu, zor-
ganizovala japonská vláda významné Tokijské fórum pro jaderné nešíření a odzbrojení 
(prosinec 1998). Jeho zprávu Report of the Tokyo Forum for Nuclear Non -Proliferation 
and Disarmament, obsahující Akční plán týkající se jaderného odzbrojení, nešíření 
a terorismu, vydaly v červenci 1999 Japonský ústav pro mezinárodní vztahy a Hirošim-
ský mírový ústav (Japan Institute for International Affairs a Hiroshima Peace Institute). 

Po kolapsu Hodnotící konference NPT v květnu 2005 vyhlásilo sedm ministrů 
zahraničních věcí z Austrálie, Chile, Indonésie, Norska, Rumunska, Jižní Afriky a Vel-
ké Británie v červenci 2005 devítibodovou Deklaraci sedmi ministrů zahraničních věcí 
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(Declaration by the Seven Foreign Ministers) k posílení oddanosti jadernému nešíření 
a odzbrojení. Podle autorů měla deklarace přispět k úspěchu Světového summitu OSN 
v září 2005. Jak známo, rovněž tento summit nebyl z kontrolně -zbrojního a odzbro-
jovacího hlediska úspěšný, protože neobsahoval žádnou zmínku se vztahem k ZHN. 
Deklarace mj. zdůrazňovala nutnost úplné realizace všech článků smlouvy NPT, potře-
bu její univerzality a posílení globálního jaderného neproliferačního režimu. Vyslo-
vovala se ve prospěch posílení efektivních opatření k zabezpečení jaderných materi-
álů, na podporu úlohy MAAE a jejího efektivnějšího zárukového systému. V závěru 
autoři vyjádřili přesvědčení o nutnosti pokračovat v praktickém a systematickém úsilí 
k dosažení pokroku v globálním jaderném odzbrojení a snižování JZ k vytvoření světa 
bez těchto zbraní. Podpořili brzký vstup smlouvy CTBT v platnost a co nejrychlejší 
zahájení bezpodmínečných rozhovorů o smlouvě FMCT.72 

Z aktuálních jaderně -odzbrojovacích iniciativ se následující pasáže věnují především 
závěrečné zprávě Komise pro zbraně hromadného ničení z r. 2006, návrhu Vzorové 
úmluvy o jaderných zbraních z prosince 2007 a aktuálním výzvám bývalých politiků 
USA, Velké Británie, Itálie a Německa ve prospěch vize světa bez JZ. Na tyto jader-
ně odzbrojovací aktivity navázala mezinárodní konference svolaná Norskem v únoru 
2008. S podporou tomuto úsilí souvisí i zpráva vydaná třemi prestižními americkými 
nevládními organizacemi v únoru 2008, obsahující několik doporučení pro nového 
amerického prezidenta ke změně politiky ve vztahu k JZ. V prosinci 2008 vyhlásila 
EU důležité odzbrojovací iniciativy a velký význam mělo pařížské zasedání více než 
100 prominentních osob z celého světa zahajující činnost kampaně Global Zero.

a) Iniciativa Komise pro zbraně hromadného ničení 

Úvod 
Doporučení k výraznému snížení všech ZHN a jejich nosičů, s cílem dosažení jejich 
konečné likvidace, jsou obsaženy v závěrečné zprávě nezávislé Komise pro zbraně 
hromadného ničení (dále Komise) z června 2006. Název zprávy je Zbraně terroru, 
osvobození světa od jaderných, biologických a chemických zbraní (Weapons of Terror, 
Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Weapons.73 Zprávu vypracova-
la čtrnáctičlenná mezinárodní komise, složená z předních kontrolně zbrojních expertů. 
Komise byla zřízena z iniciativy tehdejší švédské ministryně zahraničí Anny Lindhové 
a působila od r. 2004 pod vedením známého švédského diplomata, bývalého předsedy 
MAAE a vedoucího skupiny inspektorů v Iráku (UNOMIC) Hanse Blixe. Podle před-
sedy Komise bylo cílem její činnosti „vypracovat seznam opatření k dosažení pokro-
ku, obhajovat některé platné, avšak stále nerealizované myšlenky a minulé iniciativy 
a rovněž přijít s vlastními představami“.74 

rum-sazba.indd   124rum-sazba.indd   124 10.3.2009   22:36:3710.3.2009   22:36:37



V. Hlavní iniciativy k vytvoření světa bez jaderných zbraní 

125

O významu, který autoři přikládají hrozbě JZ, svědčí mj. to, že z celkového počtu 
šedesáti doporučení vztahujících se ke všem ZHN a jejich nosičům, kterým předchází 
stručná analýza minulého a současného vývoje v dané oblasti, je třicet doporučení 
věnováno výhradně JZ.

Doporučení Komise k jaderným zbraním
Prvních třináct doporučení se věnuje zabránění šíření JZ. Apelují mj. na povinnos-
ti všech smluvních stran NPT plnit všechny neproliferační a odzbrojovací závazky 
vyplývající ze smlouvy NPT, rozhodnutí o zásadách a cílech pro nešíření a odzbrojení 
a rezoluce o BV z r. 1995, včetně „třinácti praktických kroků“ pro jaderné odzbrojení 
z r. 2000 (viz příl. č. 3). Zmiňují nutnost zapojení všech nejaderných států do posíle-
ného zárukového systému MAAE a návrh na vytvoření stálého sekretariátu smlouvy 
NPT, který by se zabýval zejména organizačními otázkami souvisejícími s hodnotícím 
procesem. Další doporučení se týkají postupu v jednání s KLDR a Íránem. Jaderné 
deklarované i nedeklarované jaderné státy by měly poskytnout právně závazné nega-
tivní bezpečnostní záruky nejaderným státům. Ve vztahu k jadernému palivovému 
cyklu doporučení vyzývá k aktivnímu přístupu států na jednání MAAE při projed-
návání různých způsobů řešení ke snížení proliferačních rizik. Mělo by také dojít 
k omezení využívání vysoce obohaceného uranu a postupnému ukončení jeho výroby, 
stejně tak jako by se měla snížit přepracovací činnost k výrobě plutonia. Všechny státy 
by měly podporovat mezinárodní iniciativy zaměřené na globální „čistku“ štěpného 
materiálu zahrnující např. konverzi některých výzkumných reaktorů, skladování štěp-
ného materiálu v centralizovaných a bezpečných lokalitách aj. U bezjaderných zón by 
bylo žádoucí, aby jaderné země ratifi kovaly příslušné protokoly a členské státy zóny 
uzavřely s MAAE dohody o posíleném zárukovém systému. Následující doporučení 
vyzývá všechny státy k podpoře úsilí o vytvoření zóny bez ZHN na BV jako součásti 
celkového mírového procesu a navrhuje některá opatření na posílení důvěry v regionu. 
Doporučení vůči Indii a Pákistánu zahrnuje apel na jejich ratifi kaci CTBT, vyhlášení 
moratoria na výrobu štěpného materiálu pro vojenské účely, přijímání dalších opat-
ření na posilování důvěry a jako žádoucí se uvádí jejich začlenění do NSG, MTCR 
a do posíleného zárukového systému MAAE.

K zabránění jadernému terorismu existuje pouze jedno, avšak obsáhlejší doporuče-
ní, které vyjmenováná různé aktivity nezbytné pro zabránění přístupu teroristů k JZ 
nebo štěpnému materiálu. Sem patří např. efektivní evidence a kontrola skladovaného 
štěpného a radioaktivního materiálu, rozšíření spolupráce v této oblasti, včetně sdílení 
zpravodajských informací. Státy by také měly podpořit univerzalitu členství v různých 
relevantních úmluvách a plnění rezoluce RB OSN č. 1540. 

Soubor patnácti doporučení se týká snížení hrozby a počtů existujících JZ. Mezi 
první doporučení patří požadavek adresovaný všem jaderným zemím, aby kategoricky 
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deklarovaly politiku „nepoužití JZ jako první“, která by se aplikovala na preemptivní 
a preventivní akce a na odvetu vůči útokům chemickými, biologickými a konvenč-
ními zbraněmi. Všechny státy vlastnící JZ by měly přehodnotit své vojenské plány 
a stanovit, co potřebují k udržování věrohodné nejaderné bezpečnostní politiky. Státy, 
které mají začleněny JZ do triády, tvořené jadernými ponorkami, pozemními mezi-
kontinentálními balistickými řízenými střelami a bombardovacími letouny dlouhého 
doletu, by měly tuto praxi ukončit z důvodu snížení spoléhání na JZ a vyhnutí se tak 
podněcování závodů v jaderném zbrojení. 

Několik dalších doporučení je převážně adresováno Ruské federaci a Spojeným stá-
tům. Očekává se od nich přijetí dohody o recipročních krocích k ukončení udržování 
jejich JZ ve stavu vysoké bojové pohotovosti a vytvoření společné komise, která by 
tento krok usnadnila. Rovněž by měly vypustit variantu varovného odpálení (launch -on-
-warning option) z jejich jaderných válečných plánů při plnění kontrolovaného paralel-
ního snížení operační připravenosti velké části jejich strategických sil. K této redukci by 
mělo dojít prostřednictvím omezení počtu strategických ponorek na moři a snížení jejich 
technické připravenosti k odpalování v době kotvení v přístavu. Dalším prostředkem má 
být oddělené uskladňování jaderných bomb a leteckých řízených střel s plochou dráhou 
letu mimo letecké základny. Patří sem rovněž oddělené uskladňování horních částí raket 
(nose cones) a/nebo jaderných hlavic většiny mezikontinentálních balistických řízených 
střel, nebo přijetí dalších technických opatření k snížení této připravenosti. Předpo-
kládá se, že obě země zahájí jednání o nové smlouvě o snížení jejich strategických sil 
v operačním použití podle smlouvy SORT při nejmenším o polovinu. Nová smlouva 
SORT by také měla zahrnovat právní závazek nezvratitelné demontáže těchto zbraní, 
transparentní pravidla pro všechny aktivity s tím související a reciproční verifi kační 
opatření. Jako základ pro budoucí odzbrojovací úsilí by Rusko, USA a další jaderné státy 
měly zveřejnit počty svých JZ s aktivním a záložním statusem. Měly by také souhlasit 
se zahrnutím specifi ckých ustanovení do budoucích odzbrojovacích dohod týkajících 
se transparentnosti, nezvratitelnosti, verifi kace a fyzické destrukce jaderných hlavic. 
Rusko a USA by také měly být v čele směřování všech deklarovaných a nedeklarova-
ných jaderných států k tomu, že se budou zabývat pokračujícím držením JZ. Všechny 
deklarované jaderné státy by měly přijmout kroky k jadernému odzbrojení na základě 
ustanovení NPT a závazků v souvislosti s prodloužením platnosti NPT na neurčito v r. 
1995. Ostatní jaderné státy by se k tomuto procesu měly připojit buď individuálně nebo 
koordinovaně. I když Izrael, Indie a Pákistán nejsou smluvními stranami NPT, mají 
rovněž povinnost přispět k jadernému odzbrojovacímu procesu. Ve vztahu k nestra-
tegickým JZ by USA a RF měly pokračovat v realizaci jednostranných závazků z r. 
1991 k eliminaci specifi ckých druhů těchto zbraní, jako jsou demoliční munice, dělo-
střelecké náboje a hlavice pro řízené střely krátkého doletu. Měly by také souhlasit se 
stažením všech nestrategických jaderných zbraní do centrálních skladů na svém teritoriu 
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s předpokladem jejich eventuální eliminace. Obě země by také měly posílit zmíněné 
závazky z r. 1991 dosažením ujednání k zajištění verifi kace, transparentnosti a nezvra-
titelnosti. 

Další doporučení se týkají všech jaderných států, i když Ruská federace a USA 
mají mezi nimi nadále výjimečné postavení vzhledem k množství JZ ve svém držení. 
Jakýkoli stát vlastnící JZ by se měl zavázat k nerozmístění žádného typu jaderné zbra-
ně na cizím území. Kterýkoli stát zvažující nahrazení nebo modernizaci svých jader-
ných zbraňových systémů musí posuzovat takový krok z hlediska všech relevantních 
smluvních závazků a své povinnosti přispět k jadernému odzbrojovacímu procesu. 
Minimálně by měl upustit od vývoje JZ s novou vojenskou využitelností nebo pro 
nové mise. Neměl by také přijímat systémy nebo doktriny, které stírají rozdíl mezi 
jadernými a konvenčními zbraněmi nebo snižují jaderný práh využitelnosti. Všechny 
státy vlastnící JZ, zejména Rusko a USA, by měly umístit nadbytečný štěpný materiál 
z vojenských programů do zárukového systému MAAE. K usnadnění snížení množství 
skladovaného vysoce obohaceného uranu by státy, vlastnící takové sklady, měly prodat 
uran, smíchaný na obohacovací úroveň vhodnou jako jaderné palivo, ostatním smluv-
ním státům NPT nebo použít ho pro vlastní mírové využití jaderné energie. Všechny 
státy vlastnící JZ by měly také přijmout, podle příkladu amerických standardů pro skla-
dování zbraní a vyhořelého paliva, přísné standardy pro zacházení s vojensky využitel-
ným štěpným materiálem, který považují za nadměrný svým vojenským požadavkům 
nebo který se jim vrátil z odzbrojovacích aktivit. 

Konference o odzbrojení by měla neodkladně zahájit odkládané rozhovory o smlou-
vě FMCT, a to bez předběžných podmínek. Před jejich zahájením nebo v jejich prů-
běhu by konference měla zřídit skupinu vědeckých expertů k posouzení technických 
aspektů smlouvy. K usnadnění rozhovorů o FMCT by mělo pět deklarovaných jader-
ných států, ke kterým by se připojily i nedeklarované jaderné země, dosáhnout vzájem-
ného souhlasu s ukončením výroby štěpného materiálu pro vojenské účely. Na základě 
praxe inspekcí Euratom ve Francii a Velké Británii by měly umožnit zárukové inspekce 
MAAE na těchto svých výrobních zařízeních. Zmíněné státy by se rovněž měly zabý-
vat otázkou ověřitelného omezení existujících zásob vojensky využitelných jaderných 
materiálů. 

V souvislosti s dosavadním nedosažením vstupu smlouvy CTBT v platnost by 
všechny státy, které tak dosud neučinily, měly smlouvu bezpodmínečně podepsat 
nebo ratifi kovat. USA, které ji neratifi kovaly, by měly přehodnotit svůj postoj a při-
stoupit k její ratifi kaci s vědomím, že tento krok by mohl podnítit další požadované 
ratifi kace, a tak přispět k žádoucímu cíli. Do té doby by všechny státy vlastnící JZ 
měly pokračovat v neprovádění jaderných zkoušek. Konference signatářů CTBT v r. 
2007 by měla zvážit možnost dočasného vstupu smlouvy v platnost. Od všech signa-
tářů se požaduje poskytnutí fi nanční, politické a technické podpory pro pokračující 
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vývoj a operace verifi kačních režimů, včetně Mezinárodního monitorovacího systému, 
Mezinárodního datového centra a sekretariátu. Tato podpora by zajistila připravenost 
Organizace CTBT monitorovat a ověřovat smluvní plnění hned po vstupu smlouvy 
v platnost. Státy by se měly také zavázat, že za všech okolností budou udržovat své 
stanice a pokračovat v předávání národních údajů. 

Poslední, třicáté doporučení, pod názvem od regulování JZ k jejich zákazu, se věnu-
je požadavku vůči všem jaderným státům, aby zahájily plánování své bezpečnosti 
bez JZ. Měly by také začít s přípravou na zákaz těchto zbraní prostřednictvím společ-
ných praktických a postupných opatření, včetně defi nicí, stanovení postupných cílů 
a požadavků transparentnosti pro jaderné odzbrojení.75 

b) Vzorová úmluva o jaderných zbraních 

V prosinci 2007 poslali stálí zástupci Kostariky a Malajsie při OSN průvodní dopis 
s přílohou generálnímu tajemníkovi OSN Ban Ki -moonovi. Přílohou byla Vzorová 
úmluva o JZ, dále Úmluva (Model Nuclear Weapons Convention, MNWC), neboli 
Úmluva o zákazu vývoje, zkoušek, výroby, skladování, převádění, použití a hrozby 
použití JZ a o jejich eliminaci (Convention on the Prohibition of the Development, 
Testing, Production, Stockpiling, Transfer, Use and Threat of Use of Nuclear Weapons 
and on Their Elimination). 

Podle předkládajících zemí se jedná o revidovaný text z r. 1997, který byl upraven 
na základě relevantního vývoje v oblasti techniky, práva a politiky. Text úmluvy je 
dílem mezinárodního konsorcia právníků, vědců a odzbrojovacích expertů. Předkla-
datelé vyjádřili přesvědčení, že Úmluva by se mohla stát užitečným nástrojem při 
posuzování takového smluvního instrumentu, který by byl právně závazný, ověřitelný 
a vynutitelný a vyústil by do všeobecného zákazu a zničení všech JZ na základě účin-
né kontroly. Úmluva, která má 81 stran, současně podle předkladatelů demonstruje 
dosažitelnost a možnost praktické realizace jaderného odzbrojení. 

Všeobecné povinnosti obsažené v navrhovaném textu obsahují zákaz vývoje, zkou-
šení, výroby, skladování, převodů, použití a hrozby použití JZ. Po státech vlastnících 
tyto zbraně se požaduje etapovité zničení jejich arzenálů. Úmluva také zakazuje výro-
bu vojensky využitelných štěpných materiálů a rovněž požaduje buď likvidaci nosičů 
či jejich konvertování, které by vyloučilo jejich použití jako nosičů jaderných zbraní. 

Požadavek deklarací by se vztahoval na všechny JZ, jaderné materiály, jaderná 
zařízení a nosiče JZ, které smluvní státy vlastní nebo kontrolují, a na jejich rozmístění. 

Úmluva počítá s pěti fázemi pro eliminaci JZ. Zahájení by se týkalo jejich vyjmutí 
z pohotovostního režimu a z operačního rozmístění, oddělení jaderných hlavic od nosi-
čů, zneschopnění jaderných hlavic, odstranění a zdeformování odpalovacích šachet 
a převedení štěpného materiálu pod mezinárodní kontrolu. Od USA a Ruska Úmluva 
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v počátečních fázích požaduje co nejvýraznější snížení jejich jaderných arsenálů. 
Verifi kace by zahrnovala deklarace a zprávy od účastnických států, rutinní inspekce, 

inspekce na místě, místní senzory, satelitní fotografi e, radionuklidové vzorky a jiné 
dálkové sensory, výměnu informací s dalšími organizacemi a zprávy občanů. Osoby, 
které by informovaly o porušení smluvních ustanovení, by získaly prostřednictvím 
Úmluvy potřebnou ochranu, včetně práva na azyl. Úmluva předpokládá vytvoření 
Mezinárodního monitorovacího systému ke sběru informací, jejichž většina bude 
dosažitelná prostřednictvím registru. Informace, které by mohly ohrozit obchodní 
tajemství nebo národní bezpečnost, by měly důvěrný charakter. 

Mezi požadovaná národní implementační opatření by patřilo nezbytné přijetí legis-
lativních aktů k realizaci smluvních povinností týkajících se trestního postihu pro oso-
by, které páchají trestné činy, a ochrany těch osob, které informují o neplnění Úmluvy. 
Smluvní ustanovení obsahují požadavek na vytvoření národního orgánu odpovědného 
za plnění úkolů a realizaci závazků. 

Úmluva stanoví práva a povinnosti jednotlivců a právních entit, stejně tak jako států. 
Mezi povinnosti jednotlivců patří, jak již bylo výše uvedeno, informování o porušová-
ní smluvních závazků a právo na ochranu. Úmluva v této souvislosti stanoví postupy 
pro spravedlivé posuzování spáchání trestných činů jednotlivci. 

Úmluva počítá s vytvořením agentury k realizaci smluvních závazků. Mezi její 
odpovědnosti patří verifi kace a zajištění plnění a rozhodování. Organizační strukturu 
agentury by měly tvořit Konference účastnických států (Conference of States Parties), 
Výkonná rada (Executive Council) a Technický sekretariát (Technical Secretariat). 

Ve vztahu k jadernému materiálu Úmluva zakazuje výrobu štěpného nebo fúzního 
materiálu, přímo použitelného k výrobě JZ, včetně plutonia (jiného než je obsaženo 
ve vyhořelém palivu) a vysoce obohaceného uranu. Pro jaderné energetické účely by 
bylo povoleno použití nízko obohaceného uranu. 

Problematika spolupráce, plnění a řešení sporů je řešena v ustanoveních týkajících 
se konzultací, kooperace a nalézání faktů k upřesnění a řešení otázek souvisejících 
s výkladem z hlediska ověřování a dalších záležitostí. Na základě vzájemného souhla-
su smluvních stran se mohou právní spory předkládat Mezinárodnímu soudnímu dvoru 
v Haagu. Agentura může také doporučit VS OSN, aby požádalo, v případě právního 
sporu, o poradní posudek zmíněného soudu. Úmluva poskytuje řadu stupňovaných 
reakcí na neplnění, od konzultace a upřesnění, k rozhovoru a v případě potřeby k sank-
ci nebo stížnosti adresované VS OSN a RB OSN. 

Z hlediska vztahů k dalším mezinárodním dohodám, Úmluva vychází z existují-
cích neproliferačních a odzbrojovacích režimů, verifi kačních a ověřovacích ujednání, 
včetně smlouvy NPT, zárukového systému MAAE, Mezinárodního monitorovacího 
systému Organizace CTBT a bilaterálních americko -ruských dohod. V některých pří-
padech by Úmluva mohla zřídit dodatečná komplementární ujednání. 
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Financování by zajišťovaly účastnické státy na základě povinnosti hradit všechny 
náklady související s eliminací jejich JZ. Nicméně počítá se s vytvořením mezinárod-
ního fondu s cílem pomoci státům s fi nančními problémy při plnění jejich závazků. 

Úmluva nezakazuje používání jaderné energie pro mírové účely. Zahrnuje však 
opční protokol, týkající se podpory ve vztahu k jaderné energetice vytvořením přísluš-
ného asistenčního programu státům, které se rozhodly nevyvíjet jadernou energii nebo 
hodlají dosavadní jaderné energetické programy postupně zrušit.76 

c) Nejnovější výzvy bývalých předních politiků USA 

Autory výzev z ledna 2007 a 2008 k vytvoření světa bez JZ, včetně návrhu praktických 
kroků vedoucích k dosažení tohoto cíle, jsou bývalí američtí ministři zahraničních věcí 
(George P. Schultz, 1982–1989, a Henry A. Kissinger, 1973–1977), obrany (William 
J. Perry, 1994–1997) a bývalý předseda senátního vojenského výboru (Sam Nunn). 
Zmínění představitelé zastupují obě hlavní americké politické strany a svá prohlášení 
prezentovali v deníku Wall Street Journal. 

Publikování prvního společného prohlášení z ledna 2007 bylo podníceno průběhem 
a závěry konference svolané Stanford University’s Hoover Institution a nevládní orga-
nizací Nuclear Threat Initiative v říjnu 2006 u příležitosti dvacátého výročí americko-
-sovětské schůzky na nejvyšší úrovni v Reykjavíku. Je známo, že v průběhu summitu 
se Ronald Reagan a Michail Gorbačov shodli na nezbytnosti eliminace JZ. 

Autoři v prohlášení vycházeli z přesvědčení, že lidstvo se v současné době nachá-
zí v nebezpečném kritickém bodu jaderné éry, kdy je nezbytné se v rámci dosažení 
globální bezpečnosti rozhodnout mezi kooperací nebo katastrofou. Celé mezinárodní 
společenství, s důrazem na země vlastnící JZ, by proto mělo podpořit jednak vizi světa 
bez těchto zbraní a také specifi cké aktivity zaměřené na uskutečnění zmíněné vize. 
Konkrétní kroky k dosažení zmíněné vize zahrnovaly např. změnu studenoválečnic-
kého přístupu k rozmístění JZ s cílem prodloužení výstražné doby, výrazné snížení 
počtů těchto zbraní všemi vlastnickými státy, likvidaci JZ krátkého doletu určených 
k předsunutému rozmístění, zahájení procesu v americkém Senátu k dosažení rati-
fi kace Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek na kterém by se podílely obě 
politické strany, celosvětové zajištění co nejvyšších standardů zabezpečení a ochrany 
JZ a vojensky využitelného plutonia a vysoce obohaceného uranu, snížení bojové 
pohotovosti rozmístěných jaderných prostředků USA a Ruské federace aj. 

V průběhu roku 2007 získalo prohlášení podporu od bývalého nejvyššího předsta-
vitele SSSR/Ruské federace Michaila Gorbačova, tehdejší britské ministryně zahra-
ničních věcí Margaret Beckettové jménem její vlády a od řady bývalých předních 
amerických politiků ve funkcích ministrů zahraničních věcí, obrany a národních bez-
pečnostních poradců (Madeleine Albrightová Richard V. Allen, James A. Baker III, 
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William Cohen, Lawrence Eagleburger, Melvin Laird, Anthony Lake, Robert McFar-
lane, Robert McNamara, Colin Powell aj.). 

Na základě zmíněné podpory autoři svolali v říjnu 2007 druhou konferenci, její-
miž účastníky byli převážně veteráni minulých šesti vlád USA a rovněž další experti 
na jadernou problematiku. Průběh jednání vyzněl ve všeobecnou dohodu o důležitosti 
vize světa bez JZ jako vodítka v uvažování o jaderné politice a o významu řady kroků, 
které by mohly vést k odvrácení jaderné katastrofy. Na rozdíl od návrhu praktických 
kroků obsažených v první výzvě a oslovujících převážně všechny státy mezinárodní-
ho společenství, s důrazem na jaderné země, jsou navrhovaná opatření z ledna 2008 
adresována především Spojeným státům a Ruské federaci. Zřejmě vzhledem k vysoké 
aktuálnosti se některé doporučené kroky z první výzvy opakují, např. požadavek ratifi -
kace smlouvy CTBT. Důvodem prioritního oslovení USA a Ruska je jejich vlastnictví 
cca 95 % všech jaderných hlavic. Od obou zemí se proto očekává zvláštní odpovědnost 
a demonstrování působivého příkladu, který by měly následovat i další jaderné státy. 
Některé navrhované kroky se již provádějí, např. snižování počtů jaderných hlavic 
na strategických nosičích dlouhého doletu, ostatní, krátkodobější, by mohly být zahá-
jeny již v r. 2008 a vést k dramatickému snížení jaderného nebezpečí. 

Zahrnují: 

●  Prodloužení platnosti klíčových ustanovení Smlouvy o snížení strategických 
zbraní (Strategic Arms Reduction Treaty, START I) z r. 1991, jejíž platnost 
skončí k 5. 12. 2009. Závazky z této smlouvy na snížení nosičů a jaderných 
hlavic na 6000 kusů obě země již splnily v prosinci r. 2001. Jedná se proto pře-
devším o ustanovení vztahující se k monitorování a verifi kaci, které jsou v sou-
časné době využívány při plnění závazků z americko -ruské desetileté Smlouvy 
o snížení útočných strategických jaderných prostředků v operačním použití (Stra-
tegic Offensive Reductions Treaty, SORT) z r. 2002. Podle autorů by měly být 
závazky ze smlouvy SORT na dosažení počtu 1700 až 2200 jaderných hlavic 
v každé zemi splněny co možná nejdříve. 

●  Přijmout opatření k prodloužení výstražné doby a času k přijetí rozhod-
nutí o vypuštění všech jaderných balistických raket, což by snížilo riziko 
útoku v důsledku nehody nebo neoprávněného postupu. Nebezpečí v této 
souvislosti představují neoprávněné vstupy hackerů do počítačových systémů 
či další nelegální postupy vedoucí k případným katastrofálním důsledkům pro 
velící a kontrolní systémy v jakémkoli jaderném státě. Další kroky by se mohly 
realizovat v případě obnovení důvěry v americko -ruských vztazích. 

●  Vyřadit všechny existující operační plány pro masivní útoky, které ještě 
zůstávají v platnosti z doby studené války. Interpretace „odstrašení“ (deter-
rence) na základě koncepce „vzájemně zaručeného zničení“ MAD‚ je v součas-
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ném světě zastaralou politikou. Navíc za situace, kdy se USA a Rusko formálně 
prohlásily za spojence proti terorismu a nevnímají se navzájem jako nepřátelé. 

●  Vést jednání směřující k vývoji kooperativní multilaterální protiraketové 
obrany proti balistickým řízeným střelám a dále systémů včasného varová-
ní, jak navrhli prezidenti George W. Bush a Vladimir Putin na moskevské 
schůzce v r. 2002. Jednání by měla zahrnout dohodu o plánech, jak čelit raketové 
hrozbě vůči Evropě, Rusku a USA ze Středního východu, společně s dokonče-
ním práce na zprovoznění moskevského Střediska pro výměnu společných údajů 
(Joint Data Exchange Center, JDEC), tj. údajů ze systémů včasného varování 
a notifi kací o vypouštění řízených střel. Snížení napětí v otázce protiraketové 
obrany zvýší možnost dosažení pokroku v širším rámci jaderných otázek, které 
jsou velmi zásadní pro bezpečnost USA. Případný neúspěch velmi zkomplikuje 
dosažení širší americko -ruské jaderné spolupráce.

●  Dramaticky urychlit práce na zajištění co nejúčinnějších bezpečnostních 
standardů pro JZ a rovněž pro jaderné materiály nacházející se kdekoli 
ve světě s cílem zabránit získání jaderné bomby teroristy. Jaderné materi-
ály využitelné vojensky jsou ve více než 40 zemích a existují rovněž poznat-
ky o údajných pokusech pašování jaderného materiálu ve východoevropských 
zemích a v Zakavkazské oblasti. USA, Rusko a další státy, které se účastní asis-
tenčního amerického programu k zajištění bezpečnosti zbraní hromadného ničení 
v Rusku a dalších státech SNS (CTR), by měly ve spolupráci s Mezinárodní 
agenturou pro atomovou energii hrát klíčovou úlohu v poskytování pomoci dal-
ším zemím při realizaci rezoluce RB OSN č. 1540 vztahující se ke zlepšení 
jaderné bezpečnosti. 

●  Zahájit dialog v rámci NATO a s Ruskem o konsolidaci nestrategických 
jaderných zbraní, předurčených k předsunutému rozmístění, ke zvýšení 
jejich bezpečnosti. První kroky by se měly zaměřit na jejich pečlivou evi-
denci a postupnou eliminaci. Vzhledem k jejich charakteristikám se tyto zbraně 
mohou stát pro teroristické skupiny žádoucím akvizičním artiklem. 

● Posílit prostředky pro monitorování plnění smlouvy NPT jako protiopatření 
globálnímu šíření nejnovějších technologií. Dosažení pokroku v tomto směru 
je velmi naléhavé a mohlo by se dosáhnout vyžadováním aplikace monitorova-
cích ustanovení (Dodatečných protokolů) MAAE vůči všem signatářům smlouvy 
NPT. 

● Vzít za své dosažení vstupu Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkou-
šek (CTBT) v platnost. Realizace tohoto záměru by posílila smlouvu NPT 
a pomohla mezinárodně monitorovat jaderné aktivity. Obě hlavní americ-
ké politické strany by měly zhodnotit svůj postoj k této smlouvě z hlediska 
dosažených úspěchů za uplynulé desetiletí monitorovacího systému při iden-
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tifi kaci a lokalizaci podzemních jaderných zkoušek. USA by měly ještě před 
dosažením vlastní ratifi kace naléhavě podporovat instalaci nových monitorova-
cích stanic k zjišťování jaderných zkoušek. Stanice jsou zřizovány Organizací 
Smlouvy CTBT v rámci Mezinárodního monitorovacího systému předurčeného 
ke kontrole smluvního plnění po vstupu CTBT v platnost. 

Paralelně s realizací těchto opatření USA a Ruské federace by podle autorů mělo 
dojít k širšímu mezinárodnímu dialogu, zahrnujícímu nejaderné a jaderné státy.77 

d) Mezinárodní konference v Oslo78 

V únoru 2008 Norsko, jako předsednická země výše uvedené Deklarace sedmi minist-
rů zahraničních věcí z července 2005, svolalo pod vlivem výzev bývalých amerických 
politiků mezinárodní konferenci s názvem Dosažení vize světa bez JZ (Achieving the 
Vision of a World Free of Nuclear Weapons). Mezi účastníky byli mj. bývalý americký 
ministr zahraničních věcí George Shultz, bývalý americký senátor Sam Nunn a gene-
rální ředitel MAAE Mohamed ElBaradai. Cílem konference bylo zjistit, jak všechny 
jaderné i nejaderné státy mohou přispět k dosažení zmíněné vize. Předmětem diskusí 
bylo mj. snížení úlohy JZ v národní bezpečnostní politice, jak regionální konfl ikty 
ovlivňují úsilí snížit jaderné nebezpečí, úloha smluv a způsobů sladění očekávaného 
rozšíření využívání jaderné energie s neproliferačním úsilím. 

Na závěr konference shrnul její výsledky norský ministr zahraničních věcí Jonas 
Gahr Store. Uvedl mj., že přes širokou shodu o potřebě kooperativního přístupu 
k jaderné bezpečnosti, existovaly rozdílné názory na to, která organizace by měla být 
odpovědná za vynucení a jak by se měla vytvořit. Při posuzování cesty k jadernému 
odzbrojení byla zdůrazněna čtyři nezbytná kritéria: právní závazky, nezvratitelnost, 
průhlednost a ověřování. Zvažovány byly také další kroky, které by měly jaderné státy 
realizovat ke snížení úlohy JZ v národní bezpečnostní politice. Účastníci v této sou-
vislosti hovořili o závazku nepoužití JZ jako první, snížení jejich pohotovosti a pou-
kazovali na důležitost početního snížení. Zabývali se rovněž návrhy na řešení otázky 
taktických JZ. Někteří účastníci prosazovali prioritní realizaci odsouhlasených kroků 
z hodnotících konferencí NPT v r. 1995 a 2000. Při posuzování dalších kroků nejader-
ných států, k posílení neproliferačního režimu a podpoře světa bez JZ, se projevovaly 
odlišné názory. Někteří účastníci se domnívali, že pokrok v odzbrojení, ve spojení 
s účinnými garancemi dodávek jaderného paliva, by mohly pomoci přesvědčit neja-
derné státy nevyužít svého práva na rozvoj jaderně palivových technologií. Další argu-
mentovali nutností zaměřit mezinárodní úsilí primárně na odzbrojení, nikoliv na roz-
voj garancí na dodávky paliva. Posuzovala se rovněž myšlenka sjednání doprovodné 
dohody ke smlouvě NPT, která by garantovala státům, zajímajícím se o vlastní rozvoj 
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technologie palivového cyklu, tuto možnost výměnou za přijetí důkladnějších inspek-
cí. Účastníci se shodli na důležitosti včasného vstupu CTBT v platnost a zahájení 
jednání o smlouvě FMCT. Někteří v této souvislosti zdůrazňovali nutnost respekto-
vání moratorií na jaderné výbuchy a na výrobu štěpného materiálu. Odlišné názory se 
projevily v otázce efektivnosti realizace Fissile Material Control Initiative ke zvýšení 
bezpečnosti a transparentnosti všech jaderných materiálů. 

Podle názoru norského ministra zahraničí Stora může být úsilí zbavit svět JZ úspěš-
né pouze tehdy, jestliže půjde o sdílené úsilí, což také vyplývá z článku VI NPT, který 
povinnost jaderného odzbrojení ukládá všem státům. Současné mezinárodní debaty 
o nešíření a odzbrojení charakterizuje krátkozraký postoj projevující se v požadavku 
na přednostní řešení jedné nebo druhé výzvy. Avšak pouze společné projednávání obou 
těchto hlavních témat může vést k realizaci vize světa bez JZ. Všechny jaderné a neja-
derné státy by také měly spolupracovat na vývoji verifi kačních opatření a na potřeb-
ných kolektivních bezpečnostních ujednáních. Norský ministr také uvedl pět zásad, 
které osobně považuje za klíčové k dosažení konečného úspěchu: 

–  vedení kampaně na nevyšší úrovni při současném seznámení klíčových aktérů, 
včetně široké veřejnosti, s danou problematikou;

–  začít již nyní přijímat konkrétní kroky;
–  dosažení světa bez JZ se musí stát společnou věcí všech států (jaderných i neja-

derných);
–  při oslovení širokého spektra nadcházejících výzev by se měla zachovávat zásada 

nediskriminace, která je klíčovým principem efektivní multilateralizace;
–  transparentnost ze strany jaderných a nejaderných států by měla po celou dobu 

provázet zmíněné globální úsilí. 

e) „K opravdové bezpečnosti“

V únoru 2008 vydaly tři americké prestižní nevládní organizace – Federation of Ame-
rican Scientists, Natural Resources Defense Council a Union of Concerned Scientists 
– zprávu pod názvem Toward True Security. Jedná se o aktualizovanou verzi zprávy 
z r. 2001 s názvem Toward True Security: A U.S. Nuclear Posture for the Next Decade. 
Spolu se zdůvodněním návrh obsahuje následujících deset jednostranných kroků, které 
by měl příští americký prezident přijmout k transformaci politiky USA ve vztahu k JZ:

1. prohlásit, že jediným účelem JZ USA je odstrašovat a v případě nutnosti odpo-
vědět na použití JZ jinou zemí; 

2. odmítnout varianty rychlého vypuštění na základě změn v dosavadním způsobu 
rozmísťování, což by umožnilo změnit vypouštěcí dobu z dosavadních několika 
minut na dny;
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3. eliminovat předem stanovené plány cílů a nahradit je plány s kapacitou rychle 
připravit odpověď přizpůsobenou situaci, kdy JZ jsou použity proti USA, jejich 
ozbrojeným silám nebo spojencům; 

4. rychle a jednostranně snížit americký jaderný arzenál do 1000 jaderných hlavic, 
včetně rozmístěných a záložních hlavic. USA by deklarovaly všechny jaderné hla-
vice nad tuto úroveň jako nadbytečné pro vojenské potřeby, přesunuly je do skla-
dů a začaly je transparentním způsobem demontovat. Začaly by také, na základě 
mezinárodních záruk, likvidovat nadbytečné množství plutonia a vysoce oboha-
ceného uranu, které přesahuje potřeby pro udržování zmíněných 1000 jaderných 
hlavic. Po ukončení tohoto demontážního procesu by USA, v závislosti na odpo-
vědi Ruska, měly povzbudit ruskou stranu k obdobnému postupu;

5. zastavit všechny programy vývoje a rozmisťování nových JZ, včetně navrhované 
Reliable Replacement Warhead (RRW); 

6. rychle a jednostranně stáhnout z použití všechny americké nestrategické JZ, 
transparentním způsobem je demontovat a přesvědčit Rusko, aby jednalo obdob-
ným způsobem;

7. oznámit americký závazek na další snížení svých počtů JZ na základě sjednané 
a verifi kovatelné bilaterální nebo mnohostranné dohody;

8. zavázat se k neobnovení jaderných zkoušek a vyvinout úsilí v Senátu k dosažení 
ratifi kace smlouvy CTBT;

9. zastavit další rozmisťování pozemního protiraketového systému (Ground -Based 
Missile Defense System) a upustit od jakýchkoli plánů na rozmístění protiraketové 
obrany do vesmíru. Rozmístění amerického protiraketového systému, který by 
mohly Rusko nebo Čína považovat za významnou hrozbu pro zachování jejich 
strategických řízených střel, by bylo překážkou k výraznému snížení JZ. Protira-
ketová obrana USA by také mohla odstartovat protiopatření ze strany uvedených 
zemí, které by měly za následek snížení americké bezpečnosti;

10. znovu potvrdit americký závazek k dosažení jaderného odzbrojení a představit 
specifi cký plán k dosažení tohoto cíle při uznání faktu, že všeobecný a ověřitelný 
zákaz JZ by zvýšil národní a mezinárodní bezpečnost. 

Navrhovaná opatření by měla přizpůsobit zmíněnou politiku od stávajícího studeno-
válečnického myšlení, projevujícího se v rozmístění tisíce JZ a jejich držení ve stavu 
nejvyšší pohotovosti, současným politickým a strategickým realitám. Zpráva vychází 
z předpokladu, že všechny jaderné státy, zejména USA a Rusko, by měly drastic-
ky snížit úlohu JZ v jejich bezpečnostní politice a nastoupit cestu k vytvoření světa 
bez těchto zbraní. V tomto úsilí by podle autorů měly Spojené státy hrát vedoucí 
úlohu.79 
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f) Fórum článku VI (NPT)

V březnu 2008 se v Dublinu konalo, s podporou irské vlády, páté zasedání Fóra článku 
VI (NPT), svolaného Iniciativou středních zemí (Middle Powers Initiative). Jednání 
pod názvem NPT: průkopník k dosažení světa bez JZ (NPT: Pathfi nder to a Nuclear 
Weapons -Free World) se zúčastnili představitelé z Austrálie, Rakouska, Belgie, Bra-
zílie, Kanady, Chile, Egypta, Německa, Indonésie, Irska, Itálie, Japonska, Jordánska, 
Mexika, Nizozemska, Norska, Jižní Afriky a Velké Británie. 

Konzultace byly zaměřeny na spojení vize zrušení JZ s potřebou přijetí nezbytných 
praktických opatření. Projednávaly se především tři okruhy otázek, důležité pro zacho-
vání životaschopnosti NPT, stejně tak jako pro dlouhodobou realizovatelnost jaderné-
ho odzbrojení: redukce počtů JZ a snížení jejich bojové pohotovosti, dále rakety a pro-
tiraketové systémy a nakonec strategie pro eliminaci JZ. Zasedání k verifi kovanému 
snížení se zabývalo návrhem na radikální redukci JZ USA a Ruské federace na 300 
kusů v každé zemi, 50–70 kusů pro Velkou Británii, Francii a ČLR, 15 kusů pro Indii, 
Pákistán a Izrael a na nulovou variantu pro KLDR. Projednávání omezení vojenské 
pohotovosti se posuzovalo z operačního hlediska, tj. jak omezení učinit nezvratitel-
ným a z politického pohledu jako dočasný krok k odzbrojení. V této souvislosti byla 
pozornost soustředěna na rezoluci VS OSN z r. 2007 (A/GA/62/36) Decreasing the 
operational readiness of nuclear weapons systems, týkající se stejného problému a kte-
rá při hlasování získala širokou podporu.80 Diskuse k protiraketové obraně a vesmíru se 
věnovala spojení mezi vývojem protiraketové obrany a plány na rozmístění útočných 
zbraní do vesmíru a na zdůraznění argumentu, že vlády by měly k této otázce přistupo-
vat z hlediska dopadu na kolektivní bezpečnost. V rámci tohoto panelu vystoupil jako 
host bývalý český ministr zahraničních věcí Jan Kavan, který mj. uvedl, že plánova-
né americké rozmístění raketové obranné infrastruktury ve východní Evropě nebere 
v úvahu politické důsledky rozmístění tohoto vojenského systému v blízkosti ruských 
hranic. Konzultační charakter celého jednání nevyústil v přijetí jakýchkoli doporučení. 
V závěrečných poznámkách prezident nevládní organizace Global Security Initiative 
Jonathan Granoff mj. zdůraznil, že jaderné nešíření a odzbrojení jsou globálním pro-
blémem, nikoli pouze jednoho státu či skupiny států.81 

g) Výzva bývalých britských a italských politiků 

Inspirováni výše uvedenými výzvami amerických politiků vydali čtyři bývalí britští 
ministři zahraničních věcí a obrany za labouristickou a konzervativní stranu prohlá-
šení na podporu světa bez JZ. Zveřejněno bylo v deníku The Times of London dne 30. 
6. 2008. Autory jsou bývalí horliví zastánci britské jaderné odstrašující síly Douglas 
Hurd, Malcolm Rifkind, George Robertson (mj. bývalý generální tajemník NATO) 
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a David Owen. Jmenovaní se vyslovili pro dramatické snížení počtů JZ a zdůraznili 
potřebu nové historické iniciativy, jejíž úspěšnost bude záviset na kolektivním úsilí 
prostřednictvím multilaterálních institucí. Se současným oceněním nedávno deklaro-
vaného snížení britských jaderných hlavic na 160 kusů a francouzských jaderných hla-
vic na 300 kusů autoři vyzvali obě země, aby zvážily další možný příspěvek k dosažení 
výše uvedeného cíle. V závěru vyjádřili přesvědčení o reálnosti časové dosažitelnosti 
světa bez JZ za předpokladu politické vůle a zlepšeného monitorování. Zdůraznili 
současně nutnost urychleně jednat dříve, než bude příliš pozdě, a vyzvali k podpoře 
akce amerických politiků.82 

V červenci 2008 bylo ve vlivném italském deníku Corriere della Sera zveřejněno 
prohlášení čtyř bývalých italských politiků (ministerský předseda Massimo D’Alema, 
ministr zahraničních věcí Gianfranco Fini, ministr pro evropské záležitosti Giorgio La 
Malfa, ministr obrany Arturo Parisi) a bývalého generálního tajemníka Pugwashské-
ho hnutí fyzika Francesca Calogera. Zmínění představitelé v prohlášení jednoznačně 
podpořili obě výzvy svých amerických kolegů k dosažení vize světa bez JZ a navržené 
praktické kroky. Za zvlášť naléhavé předpoklady k uskutečnění tohoto cíle uvedli 
vstup smlouvy CTBT v platnost a zahájení jednání o FMCT na Konferenci o odzbro-
jení v Ženevě, což by podle jejich názoru mohlo pozitivně ovlivnit průběh hodnotící 
konference NPT v r. 2010. Za nezbytné politické podmínky k takovému vývoji označili 
zlepšení vztahů mezi USA a Ruskem a snížení napětí v indicko-pákistánských vztazích 
v regionu jihovýchodní Asie a na Blízkém východě. Vyslovili se také pro příkladné 
výrazné snížení JZ obou hlavních jaderných mocností a k rozšíření „nového způsobu 
myšlení“.83

h) Aktuální odzbrojovací iniciativy EU

Prohlášení o posílení mezinárodní bezpečnosti (Statement on strengthening interna-
tional security), schválené Evropskou radou dne 8. 12. 2008, se odzbrojovací proble-
matice věnuje v desátém článku. V jeho úvodu se poukazuje na pozitivní vliv odzbro-
jovacího úsilí na evropskou bezpečnost. Článek také vítá odzbrojovací opatření dvou 
evropských jaderných mocností a další jejich iniciativy v této oblasti. (Pozn.: V pří-
padě Velké Británie jde o deklarované snížení počtu jaderných hlavic na 160 kusů 
a u Francie o snížení počtu jaderných hlavic na 300 kusů. Zmíněné iniciativy se týkají 
např. likvidace francouzského zařízení pro uskutečňování jaderných zkoušek a britské 
úsilí v oblasti technických aspektů ověřování jaderného odzbrojování.) 

Evropská unie v článku dále „vyzývá mezinárodní společenství, aby podpořilo kon-
krétní a realistické odzbrojovací iniciativy, předložené na jednání VS OSN: 

–  univerzalita ratifi kace smlouvy CTBT, dokončení smluvního verifi kačního režimu 
a urychlené demontování všech jaderných zkušebních zařízení způsobem, který 
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je transparentní a otevřený vůči mezinárodnímu společenství;
–  urychlené a bezpodmínečné zahájení rozhovorů o smlouvě zakazující výrobu 

štěpných materiálů pro JZ a zahájení neodkladného moratoria na výrobu tako-
vých materiálů;

– přijetí opatření na posílení důvěry a bezpečnosti jadernými mocnostmi;
– dosažení pokroku na americko -ruských jednáních o následném, právně závazném 

ujednání, které by nahradilo smlouvu START, a celkové snížení počtů JZ podle 
článku VI smlouvy NPT zejména státy s jejich největšími arzenály;

–  zahrnutí taktických JZ do všeobecných kontrolně -zbrojních a odzbrojovacích 
procesů zemí, které je vlastní, a to z hlediska snížení jejich počtů a eliminace; 

–  zahájení konzultací o smlouvě zakazující pozemní řízené střely krátkého a střed-
ního doletu; 

–  začlenění všech států do Haagského kodexu chování a jeho důsledné plnění;
–  rozvíjení aktivit ve všech dalších odzbrojovacích oblastech.“ 84

ch) Kampaň Global Zero

Ve dnech 8. a 9. 12. 2008 se v Paříži sešlo okolo 100 prominentních osob z celého 
světa, zahrnujících politiky, obchodníky, vojenské představitele aj. Mezi přítomnými 
byli např. bývalý americký prezident Jimmy Carter, bývalý britský ministr obrany 
Malcolm Rifkind, bývalý vedoucí sovětský představitel Michail Gorbačov, bývalý 
velitel amerických ozbrojených sil v Atlantiku gen. John J. Sheehan, bývalý brazilský 
prezident Fernando H. Cardoso, bývalý indický ministr zahraničních věcí K. Shankar 
Bajpai, předseda zahraničního výboru horní komory ruské Dumy Michail Margelov, 
bývalá britská ministryně zahraničních věcí Margaret Beckettová, jordánská královna 
Núr, obchodník Sir Richard Branson, bývalý pákistánský předseda sboru náčelníků 
štábů Ehsan Ul-Hak a další.  

Výsledkem této inaugurální konference bylo zahájení činnosti kampaně Global Zero 
(Global Zero Campaign, dále kampaň). Jedná se o důležitou iniciativu k celosvětové 
kampani na podporu etapovitého zničení všech JZ v průběhu 20–25 let pomocí právně 
závazné a ověřitelné mezinárodní smlouvy. Kromě přednostního výrazného snížení 
jaderných arsenálů USA a Ruska, které tvoří cca 96 % všech JZ, by se do etapovité eli-
minace těchto zbraní měly zapojit všechny ostatní jaderné mocnosti, včetně těch, které 
nejsou členskými státy NPT. Součástí odzbrojovacího procesu bude rovněž vytvoření 
verifi kačních systémů a mezinárodní správy pro jaderně palivový cyklus k zabránění 
budoucího vývoje JZ. Cílem kampaně je získat pro realizaci praktických kroků tohoto 
záměru, kromě vedoucích státních a politických představitelů, širokou podporu veřej-
nosti celého mezinárodního společenství, k čemuž byla mj. přijata stručná deklarace 
vyzývající k jejímu podpisu. Deklarace zní: „My, níže podepsaní, věříme, že na ochra-

rum-sazba.indd   138rum-sazba.indd   138 10.3.2009   22:36:3810.3.2009   22:36:38



V. Hlavní iniciativy k vytvoření světa bez jaderných zbraní 

139

nu našich dětí, vnoučat a naší civilizace před hrozbou jaderné katastrofy musíme zničit 
jaderné zbraně na celém světě. Zavazujeme se proto k vypracování právně závazné 
a ověřitelné smlouvy, zahrnující všechny státy, k eliminaci jaderných zbraní do určité 
doby.“ (Viz příloha 6.)

V průběhu konference byli účastníci seznámeni s výsledky veřejného průzkumu 
prováděného Programem o postojích k mezinárodní politice (Program on International 
Policy Attitudes, PIPA) americké univerzity v Marylandu v 21 zemích, které potvrdily 
převládající souhlas lidí s eliminací všech JZ. Například v Rusku se takto vyslovilo 69 
% občanů, v USA 77 %, v ČLR 83 %, ve Francii 86 % a ve Velké Británii 81 %.  Podle 
závěrečného tiskového prohlášení bude vytvořena komise složená z prominentních 
politických a vojenských představitelů a politických expertů z klíčových zemí, v čele 
se společným americko-ruským dvoučlenným vedením. Prvními kroky organizátorů 
kampaně po skončení konference bylo posouzení této problematiky v Moskvě a ve 
Washingtonu a plánované brzké svolání celosvětové konference začátkem roku 2009.85

i) Podpora vize bezjaderného světa bývalými předními německými politiky

V článku publikovaném v americkém vlivném deníku International Herald Tribune 
z 10.–11. 1. 2009 jeho autoři (Helmut Schmidt, Richard von Weizsäcker, Egon Bahr 
a Hans -Dietrich Genscher) jednoznačně podpořili výše zmíněnou výzvu svých čtyř 
amerických kolegů z ledna 2007 a 2008 i navrhované praktické kroky k jejímu 
dosažení. Po následné podpoře čtyřmi významnými britskými politiky se tak jedná 
o další čtyři, tentokrát bývalé přední německé politiky, rovněž zástupce různých poli-
tických stran, kteří sdílejí stejný zájem a cíl. 

Autoři ve zmíněném článku současně vyjadřují určité zklamání z toho, že dosud 
žádná evropská země nevydala v tomto směru žádné podporující rozhodnutí. K výše 
zmíněným navrhovaným praktickým krokům „poukazují z německého pohledu 
na důležitost prodloužení platnosti americko -ruské smlouvy START, jejíž platnost 
skončí v prosinci 2009, na nutnost udržení důvěryhodnosti Hodnotící konference NPT 
v r. 2010 tím, že jaderné mocnosti konečně splní svůj slib podle smluvního článku VI 
na snížení jaderných arzenálů a na nezbytnost obnovení Smlouvy o omezení systému 
protiraketové obrany (ABM)“, kterou Bushova administrativa jednostranně vypově-
děla v prosinci 2001. Podle názoru autorů, by obnovení smlouvy ABM bylo v zájmu 
NATO a EU, na rozdíl od současného prosazování umístění prvků protiraketové obrany 
v České republice a Polsku. Zabránilo by návratu k éře konfrontace, novým zbrojním 
závodům a novému napětí, usnadnilo by také adaptaci Smlouvy o konvenčních ozbroje-
ných silách v Evropě (Conventional Armed Forces in Europe, CFE) a rovněž rozšířilo 
prostor pro další pokrok v kontrolně zbrojní oblasti. V článku současně doporučují, aby 
se pečlivě přistupovalo k příležitosti vytvořené slovy Baracka Obamy v průběhu jeho 
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návštěvy Berlína v r. 2008 o nezbytnosti překonat studenoválečnické myšlení a výzvou 
ruského premiéra Dmitrije Medvěděva k vytvoření nové panevropské bezpečnost-
ní struktury. Podle hodnocení autorů by „bezpečnost a stabilita na severní polokouli 
mohly být dosaženy pouze prostřednictvím stabilní a spolehlivé spolupráce Ameriky, 
Ruska, Evropy a Číny. Tato spolupráce by respektovala existující NATO, EU a OBSE 
a v případě nezbytnosti by mohl vzniknout její nový institucionální rámec.“ K vztahům 
mezi NATO a Ruskou federací uvádějí, že „činnost Rady NATO–Rusko může být plně 
efektivní pouze při nastolení ducha spolupráce. Dědictví z éry konfrontace již nadále 
není příhodné pro nové století. O partnerství lze stěží mluvit, pokud doktríny NATO 
a Ruské federace spoléhají na první použití jaderných zbraní, a to za situace, kdy žádná 
z obou stran se těmito zbraněmi neohrožuje. Naléhavě potřebným krokem by proto 
bylo dosažení všeobecné smlouvy mezi jadernými státy o nepoužití JZ jako první.“ 
Podle autorů by Německo, které nevlastní jaderné, chemické a biologické zbraně, 
mělo vyzvat jaderné státy k přijetí závazku nepoužití těchto zbraní vůči nejaderným 
státům (negativní bezpečnostní záruky). Vyjádřili také názor, že z německého teritoria 
by měly být staženy všechny zbývající americké JZ. Za klíčové slovo tohoto století 
označili „spolupráci“. 86
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Závěry

AD I.  SOUČASNÉ JADERNÉ HROZBY

Ani ukončení studené války nevedlo k podstatnému snížení počtů JZ, které nadále 
zaujímají významné místo ve vojenských doktrínách jaderných mocností. Trvá rov-
něž udržování těchto zbraní ve vysokém stupni bojové pohotovosti a zájem o jejich 
zkvalitňování pokračuje. Existují také signály, že teroristické organizace usilují o jejich 
získání či o zneužití radioaktivních materiálů k odpálení radiologické zbraně. Všech-
na tato a další znepokojivá fakta se vztahem k JZ by měla vést k vážnému zamyšlení 
nad vysoce nebezpečným rizikem dalšího pokračování v dosavadním vývoji. I když 
v současné době, narozdíl od horečného jaderného zbrojení z doby studené války 
a bipolárního rozdělení světa, je hrozba vypuknutí globálního termojaderného konfl ik-
tu téměř nulová, existuje znepokojení z možnosti ohrožení hustě obydlených aglome-
rací.87 Jeden z hlavních argumentů obhájců zachování JZ jako odstrašujícího faktoru, 
že jejich existence de facto vedla od skončení 2. světové války k jejich nepoužití, lze 
stěží považovat za garanci jednoznačně vylučující, že k takovému katastrofi ckému scé-
náři nemůže v budoucnosti někdy dojít. Urychlené vytvoření předpokladů k úplnému 
a ověřitelnému zničení těchto zbraní, které by mělo zřejmě dlouhodobý a etapovitý 
charakter, by také bylo hlavní zárukou bránící jejich dalšímu šíření. Pro tento vývoj se 
dlouhodobě vyjadřují v rámci odzbrojovacích fór OSN zejména většina nejaderných 
států, nevládní organizace i jednotlivé významné osobnosti, např. generální tajemník 
OSN, ale rovněž různé nezávislé komise, složené z renomovaných kontrolně -zbrojních 
a odzbrojovacích expertů.

AD II.  SMLOUVA NPT A JADERNÉ ODZBROJENÍ 

Pouze vyvážené a paralelní plnění odzbrojovacích a neproliferačních ustanovení 
smlouvy NPT může posílit tento globální neproliferační režim a současně částečně 
zmírnit i jeho institucionální defi cit. Vzhledem k těsné propojenosti se smlouvou 
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CTBT bude budoucnost smlouvy NPT ovlivněna i dalším osudem této smlouvy. Pří-
padná pokračující stagnace v řešení otázek jaderného odzbrojení, zákazu výroby štěp-
ných materiálů pro vojenské využití a bezpečnostních záruk včetně zákazu militarizace 
vesmíru na jednání Konference o odzbrojení v Ženevě bude mít také nesporně nega-
tivní dopad na širší klima ovlivňující další působení smlouvy NPT a výsledek její 8. 
hodnotící konference v r. 2010. 

Dosáhnout optimálního způsobu řešení univerzality NPT zůstává pro mezinárodní 
společenství nadále velkou výzvou. Podle kontrolně zbrojní analytičky Jenny Nielsen 
spočívá hlavní dilema neproliferačního režimu v nalezení co nejpřijatelnějšího způso-
bu efektivnějšího zapojení zemí D -3, tj. Indie, Pákistánu a Izraele, do širšího jaderného 
neproliferačního režimu. Přitom by nemělo dojít k oslabení nebo diskreditaci uvedené 
smlouvy v očích smluvních stran, zvláště nejaderných států. Situaci komplikuje sku-
tečnost, že vzhledem ke smluvnímu znění se tyto země nemohou stát členy NPT jako 
„jaderné země“ bez schválení příslušného smluvního dodatku. Tento krok je však 
politicky neprůchodný, zvláště vzhledem k již tak silnému znepokojení nejaderných 
států regionů Blízkého východu a jižní Asie z držení JZ zeměmi D -3. Není ani pravdě-
podobné, že by při trvající absenci regionálního nebo globálního jaderného odzbrojení 
se země D -3 v krátkém časovém horizontu vzdaly svých JZ. 

Budoucí vývoj také prokáže, zda přístup USA – řešit zmíněné dilema formou doho-
dy o civilní jaderné spolupráci s jednou ze zemí D -3, tj. s Indií – bude z dlouhodobého 
hlediska účinný, napomůže neproliferačnímu a odzbrojovacímu úsilí a vytvoří tak 
pozitivní precedens pro obdobný postup vůči zbývajícím dvěma jaderným státům. 
Pro Indii má uvedená dohoda několik předností. Kromě uznání statusu země jako 
„odpovědné mocnosti vlastnící jaderné zbraně“ (responsible nuclear weapon power), 
nikoli však de iure jaderné mocnosti, je to vyhlídka na získání americké technické 
pomoci v rámci národního úsilí zvýšit výrobu jaderné energie pro rychle se rozví-
jející ekonomiku. Indickým ústupkem jsou některé závazky vztahující se k určitým 
aspektům jaderného neproliferačního režimu. Hlavní složka těchto závazků se vztahuje 
k identifi kaci a oddělení civilních a vojenských zařízení a programů, které se zdají 
být bezpochyby pro spolupráci v civilním využívání jaderné energie na prvním místě. 

Deklarovaná ochota USA těsněji spolupracovat s Indií v oblasti civilní jaderné 
technologie a raketové obrany však vyvolala znepokojení o dopadu tohoto vývoje 
na integritu jaderného neproliferačního režimu. Kritici americko -indické dohody argu-
mentují, kromě toho, že dohoda může dále posílit indický vojenský jaderný program, 
především faktem, že označování Indie za výjimečný a izolovaný případ protiřečí 
základním zásadám, na kterých jsou založeny vývozní kontroly v rámci NSG a MTCR. 
Základním principem obou nesmluvních vývozních režimů je, že nečiní výjimky pro 
specifi cké země (jsou státně neutrální). Nicméně jak v MAAE, včetně jejího generál-
ního ředitele ElBaradeie, tak v NSG získala dohoda požadovanou podporu. 
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AD III. SMLOUVY O VŠEOBECNÉM ZÁKAZU JADERNÝCH ZKOUŠEK  
 (CTBT) A ZÁKAZU VÝROBY ŠTĚPNÝCH MATERIÁLŮ 
 PRO VOJENSKÉ ÚČELY (FMCT)

Vstup smlouvy CTBT v platnost by nepochybně představoval významný krok 
v odzbrojovacím úsilí a k posílení globálního neproliferačního režimu. Stávající situ-
ace, kdy jaderné mocnosti neprovádějí jaderné pokusy na základě vyhlášených jed-
nostranných národních moratorií, je nesporně pozitivním jevem. Vzhledem k jejich 
právně nezavazujícímu charakteru však nezaručují, že v budoucnu by někdy nemohlo 
dojít k jejich zrušení. Není proto náhodou, že požadavek na urychlený vstup CTBT 
v platnost se objevuje téměř ve všech odzbrojovacích iniciativách a na různých 
odzbrojovacích fórech. Dá se téměř s jistotou tvrdit, že po případné ratifi kaci CTBT 
v Kongresu USA by následovala brzká ratifi kace v ČLR, čímž by se všech pět dekla-
rovaných jaderných států stalo jejími ratifi kanty. Pokud by taková situace nastala ještě 
před zahájením Hodnotící konference NPT v r. 2010, nepochybně by velmi pozitivně 
ovlivnila její průběh a výsledky. Zmíněné ratifi kace USA a ČLR by také mohly vytvo-
řit žádoucí politický tlak i na ostatní zbývající země, které buď smlouvu dosud nepo-
depsaly nebo také neratifi kovaly. Jedná se především o de facto jaderné státy stojící 
mimo NPT (Indie, Pákistán, Izrael a KLDR), které by také časem mohly následovat 
obdobného příkladu. 

Brzké zahájení jednání o smlouvě FMCT na Konferenci o odzbrojení v Ženevě je 
z hlediska boje proti terorismu a úsilí o jaderné odzbrojení vysoce žádoucí. K překo-
nání mrtvého bodu by mohlo přispět, kdyby nová americká administrativa přestala jed-
noznačně odmítat úpravu některých sporných ustanovení textu svého návrhu smlouvy. 
Jedná se zejména o problematiku mezinárodního ověřování smluvního plnění a rozší-
ření její působnosti i na současné skladované zásoby štěpného materiálu. 

AD IV.  BEZJADERNÉ ZÓNY (NWFZS)

Vytváření bezjaderných zón v různých regionech, převážně na jižní polokouli, a pokrý-
vajících přibližně 110 zemí, je důležitým a efektivním opatřením pro geografi cké 
omezení jaderného šíření. Přispívá rovněž ke splnění dvojího obecného cíle, tj. dosáh-
nout celosvětového nešíření a jaderného odzbrojení. Jejich konkrétní význam spočívá 
v tom, že např. vyplňují mezeru ve smlouvě NPT umožňující rozmístění JZ na území 
nejaderných států, což statut zón jednoznačně zakazuje. Zřízení Středoasijské bezja-
derné zóny v r. 2006, tj. první zóny na severní polokouli, předznamenává žádoucí 
budoucí vývoj v globálním měřítku. Důležitou součástí úsilí o vytváření bezjader-
ných zón je dosažení větší spolupráce a prohloubení konzultačních mechanismů mezi 
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existujícími zónami. Důležitým krokem v tomto směru by mělo být svolání druhé 
konference představitelů těchto zón. 

Zatím se nepodařilo dosáhnout žádného pokroku ve vytváření bezjaderné zóny (bez 
všech ZHN a jejich nosičů) v krizové oblasti Blízkého východu. Hlavní překážkou 
k řešení této otázky spočívá v neshodě o pořadí bezpečnostních priorit: zda nejdříve 
dosáhnout mírového uspořádání v regionu na základě uzavření mírových smluv mezi 
všemi zainteresovanými státy, jak prosazuje Izrael, nebo přednostní vzdání se vlast-
nictví JZ Izraelem, jak požadují arabské země a Írán. Zdá se, že paralelní projednávání 
těchto otázek formou postupných kroků v přijímání opatření na posilování důvěry 
ve vzájemných vztazích, např. podporou všech sporných stran smluv FMCT a CTBT, 
udělením bezpečnostních záruk ze strany deklarovaných jaderných mocností zemím 
regionu aj., by mohla být ta správná cesta k překonání zmíněné překážky. Jednou 
z podmínek pro vytvoření zóny bez ZHN na BV je pozitivní změna v domácí politi-
ce, přinejmenším u klíčových států regionu. Ať už k ní dojde jakkoli, určitý posun je 
nezbytný k prosazení větší otevřenosti a pružnosti a vnímání bezpečnostních hrozeb 
jak u veřejnosti, tak na úrovni rozhodovacích orgánů. Protože nedůvěra, která podpo-
ruje napětí a často se projevuje v konfl iktech na BV, má kořeny v minulosti, jakékoli 
pokusy podpořit bezpečnost a kontrolně -zbrojní a odzbrojovací iniciativy mohou mít 
úspěch pouze tehdy, jestliže prioritně nebo paralelně bude probíhat proces věnovaný 
lidským právům, spravedlnosti a historii.88 Významným podnětem pro vytvoření zmí-
něné zóny by s největší pravděpodobností bylo, kdyby ostatní jaderné státy výrazně 
snížily počty svých JZ a odstranily z vojenských doktrin spoléhání na jejich případné 
použití. 

Je nesporné, že pozitivní dopad bude mít dosažení mírového uspořádání izraelsko-
-palestinských vztahů na základě vytvoření palestinského státu. Důslednost a rozhod-
nost nové americké administrativy a dalších hlavních aktérů mezinárodního společen-
ství vyváženě prosazovat dosažení tohoto žádoucího cíle, společně s politickou vůlí 
sporných stran a jejich ochotou ke kompromisům, sehraje zřejmě rozhodující úlohu. 

AD V. HLAVNÍ INICIATIVY K VYTVOŘENÍ SVĚTA 
 BEZ JADERNÝCH ZBRANÍ

V době bipolarity mělo občanské hnutí proti jaderné válce v různých zemích různou 
sílu, odráželo rozmanitost národních zvláštností a zdůrazňovalo priority s jejich regio-
nálními odlišnostmi. Mezi jeho slabiny patřila mj. strukturální nerozvinutost a rovněž 
multiplicita různých organizací. Nicméně v kontextu eskalujících jaderných zbrojních 
závodů mělo dosti síly a soudržnosti k mobilizaci klíčových institucí uvnitř občanské 
společnosti, především profesních asociací, odborů, ženských a mládežnických hnu-
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tí, náboženských společenství a politických stran. Vládnoucí konzervativní režimy 
na obou stranách železné opony také přijímaly různá opatření k narušování a omezová-
ní činnosti organizací a vedoucích představitelů protijaderného hnutí. Poměrně častým 
argumentem k jejich denunciaci bylo mj. jejich obviňování z ohrožování národních 
bezpečnostních zájmů a působení pod vlivem zahraničních rozvědných organizací.89 

V zemích Východu byly represe zaměřeny především proti nezávislým disident-
ským hnutím, např. proti Chartě 77 v Československu, jejíž představitelé se kromě 
obhajoby lidských práv angažovaly v té době i v protijaderném hnutí. Podle tvrzení 
amerického profesora historie Lawrence S. Wittnera ze Státní univerzity v Albany (stát 
New York), uvedeného v jeho knize Toward Nuclear Abolition, nebylo mezi tehdejšími 
předními politiky mnoho těch, kteří by se upřímně ztotožňovali s cíli protijaderného 
hnutí. Mezi několik málo výjimek zařadil tehdejšího švédského ministerského před-
sedu Olofa Palmeho, řeckého předsedu vlády Andrease Papandrea, indického minis-
terského předsedu Rádžíva Gándhího a nejvyššího sovětského představitele Michaila 
Gorbačova.90 

Zatím nelze předjímat, jaký budou mít ohlas, především u vlád zemí vlastnících JZ, 
dosavadní významné odzbrojovací iniciativy, přijímané a vyhlašované od skončení stu-
dené války, a jak se tato skutečnost projeví na výsledku Hodnotící konference NPT v r. 
2010. Kromě aktuálních výzev bývalých americký, britských, italských a německých 
politiků s různou stranickou příslušností se výraznou iniciativou stala kampaň Global 
Zero z prosince 2008. Vyhlášením deklarace za přijetí právně závazného dokumentu 
k eliminaci JZ, jejímž signatářem se může stát každý člověk, usiluje o celosvětovou 
podporu zmíněné vizi. Z kontrolně zbrojního a odzbrojovacího hlediska je potěšitelné 
a současně nadějné, že v souvislosti s výsledkem amerických prezidentských voleb je 
v čele nové administrativy USA Barack Obama. Nový prezident se ve svých předvo-
lebních vystoupeních mj. příznivě vyslovoval ve prospěch dosažení vize světa bez JZ 
a poukazoval na nezbytnost obnovení vedoucí úlohy USA v tomto úsilí. Zdůrazňoval 
však současně, že dokud budou JZ existovat, Spojené státy si je ponechají jako silnou 
odstrašující sílu. Avšak cíl jejich úplné eliminace se stane ústřední složkou americ-
ké jaderné politiky. Podpořil rovněž návrhy bývalých předních amerických politiků 
prosadit ratifi kaci smlouvy CTBT v Kongresu USA a snížit úlohu JZ ve vojenských 
doktrínách. Podle jeho názoru by USA také neměly spěchat s výrobou jaderných hla-
vic nové generace.91 Dá se proto předpokládat, že USA pravděpodobně neuskuteční 
jednostranné radikální kroky k jadernému odzbrojení a že jakákoli opatření v tomto 
směru budou zřejmě mít především bilaterální, zejména americko -ruský a mnohostran-
ný charakter. Avšak nový americký důraz na eliminaci JZ zůstavá skutečností a vlády 
všech zemí by s ním měly ve své zahraniční a bezpečnostní politice počítat.

V případě předpokládaného získání široké celosvětové podpory zmíněnému trendu 
vyvstane při jeho očekávané dlouhodobé realizaci řada problémů, které bude nutné 
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překonat. Lze mezi ně zařadit především zajištění stability odstrašování za situace, 
kdy se počty JZ budou blížit k nule, ověřování likvidace těchto zbraní a respektování 
dalších povinností, kontrolu správy jaderně palivových cyklů s cílem zabránit jejich 
zneužití k vojenským účelům a vynucování jaderně odzbrojovacích závazků. 92
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ZÁKLADNÍ POJMY1

Bezpečnostní záruky (Security Assurances)
Bezpečnostní záruky patří mezi opatření na posílení důvěry především v souvislosti s úsilím zemí nevlast-
nících jaderné zbraně o získání právního závazku jaderných zemí o nepoužití uvedených zbraní vůči nim. 
Rozeznáváme negativní bezpečnostní záruky (závazek jaderných zemí, že nepoužijí nebo nebudou hrozit 
použitím těchto zbraní) a pozitivní bezpečnostní záruky (závazek jaderných zemí o poskytnutí pomoci 
nejadernému státu v případě, že by se stal objektem jaderného útoku nebo hrozby jeho uskutečnění). 
Jaderné země zpravidla poskytují negativní bezpečnostní záruky v případě vytváření bezjaderných zón. 

Globální neproliferační režim
Vytvořen s cílem zabránit šíření zbraní hromadného ničení (jaderné, chemické a biologické) a jejich 
nosičů. Tvoří jej síť vzájemně propojených kontrolně zbrojních a odzbrojovacích smluv, příslušných 
smluvních a jiných organizací, nesmluvních kontrolně vývozních ujednání a dalších nesmluvních inicia-
tiv s omezeným členstvím, jednostranných a bilaterálních opatření a dohod a mnohostranných inspekcí. 
Součástí globálního neproliferačního režimu je jaderný neproliferační režim který je nejstarší a nejpropra-
covanější. Jeho základem je Smlouva o nešíření jaderných zbraní (NPT). Významnou úlohu v jaderném 
neproliferačním režimu plní Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE), zejména prostřednic-
tvím zárukového systému. 

Hodnotící konference (Review Conference)
Účelem těchto konferencí, konaných zpravidla v pravidelných, např. pětiletých intervalech, je především 
zajistit plnění ustanovení smluv a úmluv o omezení zbrojení a odzbrojení. 

Jaderná bezpečnost (safety, security)
Podle Atomového zákona č. 13/1997 Sb., para 2, písm. d., je jaderná bezpečnost, v anglickém významu 
safety, stav a schopnost jaderného zařízení a osob obsluhujících jaderná zařízení zabránit nekontrolova-
nému rozvoji štěpné řetězové reakce nebo nedovolenému úniku radioaktivních látek nebo ionizujícího 
záření do životního prostředí a omezovat následky nehod. Naproti tomu výraz security zahrnuje různé 
formy ochrany jaderných zařízení a radioaktivního materiálu proti zneužití např. pro teroristické cíle.2

1   Potočný, M.– Ondřej J.: Mezinárodní právo veřejné. Zvláštní část. Praha: C.H. Beck, Praha 2002, s. 295, 297, 
298, 299, 300; The United Nations Disarmament Yearbook. Volume 20, 1995, s. 148.
2   Dle upřesnění pracovníky SÚJB.
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V praxi SÚJB se pro anglické slovo „safety“ používí výraz „bezpečnost“ a pro „security“ výraz „zabez-
pečení“.

Jaderné zbraně
Hlavní a nejničivější druh zbraní hromadného ničení (ZHN). Jaderné zbraně (JZ) jsou založeny na využití 
energie uvolňované okamžitě po štěpné nebo slučovací jaderné reakci. Ničivě působí mohutnou tlakovou 
vlnou, světelným a tepelným zářazením, pronikavou radiací a radioaktivním zamořením terénu a ovzduší. 
Podle délky doletu či charakteru cílů rozeznáváme JZ strategické a nestrategické. Někdy se JZ rozdělují 
podle doletu na taktické (do 500 km), kratší a střední (500–5500 km) a strategické (nad 5500 km). Na roz-
díl od chemických a bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní nepostihuje zákaz použití 
a likvidace JZ žádná mezinárodní smlouva. 

Kontrola (Verifi cation)
Účinná kontrola je nezbytným předpokladem pro dodržování smluv a úmluv o omezení zbrojení a odzbro-
jení. Požadavek striktní a účinné kontroly v souvislosti s jaderným nešířením a odzbrojením obsahuje 
např. čl. VI Smlouvy o nešíření jaderných zbraní z r. 1968. Pojem kontrola v širším pojetí zahrnuje nejen 
zmíněnou kontrolu plnění smluv a úmluv, ale také kontrolu dodržování jiných než smluvních závazků. 
Jedná se např. o rozhodnutí multilaterálních orgánů (např. rezoluce RB OSN č. 1540, sankční rezoluce 
aj.) či jednostranné závazky států, u kterých státy usilují, aby byly kontrolovány. Pro provádění kontroly 
se používají různé metody, prostředky, procedury a techniky. 

Kontrola zbrojení (Arms control)
Je velmi frekventovaným pojmem. Za kontrolu zbrojení je považováno mezinárodně dohodnuté nebo 
jednostranné opatření, které omezuje nebo jinak upravuje počet, typ, vývoj a nabytí zbraní, ozbrojených 
sil anebo jiné podpůrné činnosti. 

Kontrolně vývozní režimy
Nesmluvní a dobrovolná ujednání přibližně 30–40 převážně průmyslově vyspělých států, založená s cílem 
kontrolovat převody dohodnutého okruhu položek a harmonizovat licenční politiku. Pro jaderné zbraně 
jsou to Zanggerův výbor (Zangger Committee, ZC) a Skupina jaderných dodavatelů (Nuclear Suppliers 
Group, NSG), nosičů těchto zbraní se týká Kontrolní režim raketových technologií (Missile Technology 
Control Regime, MTCR). Pro chemické a biologické zbraně působí Australská skupina (Australian 
Group, AG), pro konvenční zbraně Wassenaarské ujednání (Wassenaar Arrangement, WA). S výjimkou 
Zanggerova výboru tyto režimy působí především pro materiály, zařízení a technologie tzv. dvojího 
použití (mírové a vojenské). 

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE)
Založena v r. 1957 se sídlem ve Vídni. Má status organizace přidružené k OSN s cílem sloužit jako 
ústřední mezivládní fórum pro vědeckou a technickou spolupráci při mírovém využívání atomové energie. 
Plní zásadní úlohu v mezinárodním úsilí zaměřeném na prevenci proti šíření jaderných zbraní. Hlavními 
orgány MAAE jsou Generální konference a Rada guvernérů. 
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Zárukový systém MAAE (IAEA Safeguards System) je verifi kačním mechanismem založeným na politické 
vůli států dát svá zařízení pod kontrolu a tím prokázat plnění svých závazků vyplývajících ze smlouvy 
NPT. Efektivita zárukového systému byla posílena tzv. Dodatkovým protokolem k zárukovým dohodám 
mezi MAAE a jejími členskými státy. Zárukový systém je vždy uplatňován výlučně prostřednictvím národ-
ního dozorného orgánu, kterým je v ČR Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). 

Mezinárodní smlouvy a úmluvy (International Treaties and Conventions)
Jedná se o mezinárodněprávní instrumenty dvoustranného, vícestranného či mnohostranného charakteru, 
které obsahují pravidla upravující omezení zbrojení a odzbrojení. Na tyto smlouvy a úmluvy se vztahují 
pravidla mezinárodního smluvního práva kodifi kovaného Vídeňskou úmluvou o smluvním právu z r. 1969.

Monitorování (Monitoring)
Jedná se o fázi kontroly, při které dochází ke sbírání údajů -informací pomocí národních technických pro-
středků, ale i např. mezistátní výměnou informací. Monitorování nemusí být vždy založeno na smluvním 
základě. Může sloužit i k zabránění krizí, k udržování míru a ke sbírání údajů všeobecně. O monitorování 
se např. mluví v souvislosti se Smlouvou o zákazu jaderných zkoušek v ovzduší, v kosmu a pod vodou z r. 
1963 ačkoliv tato smlouva žádné ustanovení o kontrole nemá. 

Nekonvenční terorismus (Nonconventional Terrorism)
Jedno z několika označení pro možné zneužití zbraní hromadného ničení teroristickými skupinami. Mezi 
další používané termíny patří ultraterorismus, hyperterorismus, superterorismus, WMD terorismus, ABC 
terorismus aj. K hlavním formám nekonvenčního terorismu patří terorismus jaderný, terorismus radiolo-
gický, terorismus chemický a terorismus biologický. 

Nešíření (Nonproliferation)
Nejčastěji se tento pojem používá ve spojení se zbraněmi hromadného ničení (jaderné, chemické a biolo-
gické, bakteriologické a toxinové) a jejich nosiči. Je projevem úsilí mezinárodního společenství směřující 
k zabránění šíření, proliferace uvedeného druhu zbraní. V souvislosti se šířením jaderných zbraní se někdy 
hovoří o šíření vertikálním (kvalitativní vylepšování nebo kvantitativní zvýšení existujících arzenálů 
států vlastnících tento druh zbraní) a horizontálním (šíření jaderných zbraní do států, které je nevlastní). 

Nosiče zbraní hromadného ničení 
Nosiči mohou být řízené střely různého doletu letící buď po balistické křivce nebo s plochou dráhou letu, 
letecké pumy, dělostřelecké granáty, torpéda aj. 

Odzbrojení (Disarmament)
Je jedním ze způsobů zajištění mezinárodní bezpečnosti. Odzbrojení v pravém slova smyslu je charak-
terizováno jako proces snižování stavu ozbrojených sil a vojenských výdajů, zničení nebo odstranění 
zbraní, ať rozmístěných nebo skladovaných, postupná likvidace kapacity vyrábět nové zbraně, uvolnění 
a zařazení vojenského personálu do civilního života. Konečným cílem je všeobecné a úplné odzbrojení pod 
účinnou mezinárodní kontrolou. Odzbrojovací pravidla jsou obsažena zpravidla ve formě mezinárodních 
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smluv a úmluv. Pojem odzbrojení v širším slova smyslu zahrnuje jak vlastní odzbrojení, tak i opatření 
omezující zbrojení. 

Omezení zbrojení (Arms limitation)
Je označením pro mezinárodně dohodnuté nebo jednostranné opatření, které kvantitativně a kvalitativně 
omezuje zbrojení, ozbrojené síly a jinou podpůrnou činnost. Jako příklad lze uvést Smlouvu mezi SSSR 
a USA o omezení strategických útočných zbraní (SALT I) z r. 1972. 

Protijaderné hnutí (Antinuclear Movement)
V kontextu obsahu publikace se nejedná o hnutí proti mírovému využívání jaderné energie, nýbrž o růz-
né skupiny občanské společnosti vyvíjející aktivity proti jaderným zbraním ve prospěch jejich úplného 
zrušení. 

Skupina G8 
Neofi ciální fórum hlav států vedoucích průmyslových zemí (Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, 
Ruská federace, USA a Velká Británie), kterého se plně účastní i představitel Evropské komise. Fórum 
bylo vytvořeno s cílem harmonizovat postoje zúčastněných zemí k aktuálním mezinárodním problémům. 
Původně se skupina skládala ze 7 zemí a její první schůzka se uskutečnila v r. 1975. Zástupce EU se začal 
zúčastňovat jednání od r. 1977, RF se stala členem skupiny od r. 1997. Schůzky se konají pravidelně 
jednou ročně, závěrečné dokumenty (prohlášení, deklarace, akční plány aj.) jsou přijímány konsenzem. 
Po 11. září věnuje skupina mimořádnou pozornost problematice šíření zbraní hromadného ničení a jejich 
nosičů a v tomto směru jsou také formulovány závěrečné dokumenty a přijímány různé iniciativy. 

Zbraně hromadného ničení
Zbraně, jejichž ničivá síla vysoko převyšuje účinek konvenčních zbraní. Důsledkem jejich použití jsou 
masové ztráty na lidských životech a v případě jaderných zbraní i na materiálních hodnotách. Řadíme 
mezi ně již zmíněné zbraně jaderné, chemické a bakteriologické (biologické) a toxinové. 
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Zkratky

zkratka anglický text český text

ABM Anti -Ballistic Missile
Smlouva o omezení systému protiraketové 
obrany (USA–SSSR)

AEA Atomic Energy Act Zákon o jaderné energii (USA)
AG Australia Group Australská skupina

BDA Bilateral Destruction Agreement
Americko -sovětská dohoda o ničení
(vyřazených jaderných zbraní)

BTWC
Bacteriological(biological) and
Toxin Weapons Convention

Úmluva o zákazu bakteriologických 
(biologických) a toxinových zbraní (zkrácená 
verze)

CAS
Committee on Assurances of 
Supply

Výbor pro zajištění dodávek (jaderného paliva)

CFMT
Comprehensive Fissile Material 
Treaty

Smlouva o všeobecném štěpném materiálu 
(návrh Greenpeace zakazující výrobu štěpného 
materiálu)

CFE
Conventional Armed Forces in 
Europe

Smlouva o konvenčních ozbrojených silách 
v Evropě

CNCI
Civil Nuclear Cooperation 
Initiative

Americko -indická iniciativa v civilní jaderné 
spolupráci

CND
Campaign for Nuclear 
Disarmament

Britská protijaderná organizace Kampaň 
za jaderné odzbrojení 

CODUN
Committee on Global 
Disarmament and Arms Control 

Pracovní skupina EU pro globální odzbrojení 
a kontrolu zbrojení

CONOP Committee on Nonproliferation Pracovní skupina výboru EU pro nešíření

CTBT
Comprehensive Nuclear -Test -Ban 
Treaty

Smlouva o všeobecném zákazu jaderných 
zkoušek

CTR Cooperative Threat Reduction

Americký asistenční program (tzv. Nunn-
-Lugarův program) na snížení rizika ze zbraní 
hromadného ničení v Rusku a dalších zemích 
SNS

CWC Chemical Weapons Convention
Zkrácená verze Úmluvy o zákazu chemických 
zbraní

DOE Department of Energy Americké ministerstvo energetiky
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DUR Dual Use Regime
Režim dvojího použití ve Skupině jaderných 
dodavatelů

ECC European Security Strategy Evropská bezpečnostní strategie
ENCI European Nuclear Cities Initiative Iniciativa EU pro tzv. jaderná města v Rusku 
EU European Union Evropská unie

Euroatom
European Atomic Energy 
Community

Evropské společenství pro atomovou energii

EWGPP
Elimination of Weapons -Grade 
Plutonium Production Program

Americko -ruský program na eliminaci výroby 
vojensky využitelného plutonia 

FMCT Fissile Material Cut -off Treaty
Smlouva o zákazu výroby štěpných materiálů 
pro jaderné zbraně nebo jiná jaderná výbušná 
zařízení

FRRSNF
Foreign Research Reactor Spent 
Nuclear Fuel

Program na vrácení paliva ze zahraničních 
výzkumných reaktorů (do USA)

GICNT
Global Initiative to Combat 
Nuclear Terrorism

Globální iniciativa pro potírání jaderného 
terorismu (vyhlášena prezidenty Bushem 
a Putinem v červenci 2006 na G8)

GIF Generation IV International Forum
Fórum pro mezinárodní spolupráci na výzkumu 
a vývoji inovativního reaktoru a technologií 
palivového cyklu

GNEP Global Nuclear Energy Partnership 
Globální partnerství pro jadernou energii (návrh 
USA) 

GRRSS
Global Research Reactor Security 
Study

Bezpečnostní studie o globálních výzkumných 
reaktorech

GTRI Global Threat Reduction Initiative Iniciativa na snížení globální hrozby

HCOC
Hague Code of Conduct against 
Ballistic Missile

Haagský kodex chování k zabránění šíření 
balistických řízených střel

HEU Highly Enriched Uranium Vysoce obohacený uran (vojensky využitelný)

IAEA
International Atomic Energy 
Agency

Mezinárodní agentura pro atomovou energii, 
MAAE

ICJ International Court of Justice Mezinárodní soudní dvůr (Haag)

ICOC
International Code of Conduct 
against Ballistic Missile 
Proliferation

Mezinárodní kodex chování proti šíření 
balistických řízených střel (dtto Haagský kodex 
chování, HCOC)

IDC International Data Centrum 
Mezinárodní datové středisko (přijímá 
a vyhodnocuje údaje z IMS

IMS International Monitoring System
Mezinárodní monitorovací systém (k ověřování 
plnění smlouvy CTBT)

INMM
Institute of Nuclear Materials 
Management

Ústav pro správu jaderných materiálů (USA)

IPP
Initiatives for Proliferation 
Prevention 

Iniciativy pro prevenci šíření
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IPPAS
International Physical Protection 
Advisory Service

Mezinárodní poradní orgán MAAE pro fyzickou 
ochranu

INPRO
International Project on Innovative 
Nuclear Reactors and Fuel Cycles

Mezinárodní projekt MAAE týkající se inovace 
jaderných reaktorů a palivových cyklů

ISTC
International Science and 
Technology Center

Mezinárodní vědecké a technologické středisko 
(iniciativa USA)

IUEC
International Uranium Enrichment 
Center

Mezinárodní středisko pro obohacování uranu 

JNFL Japan Nuclear Fuel Limited Japonská společnost pro jaderné palivo
JRC Joint Research Centre Společné výzkumné středisko EU

LEP The Life Extension Program
Stávající americký program udržování životnosti 
skladovaných jaderných hlavic 

LEU Low Enriched Uranium Ochuzený uran (vojensky nevyužitelný)

MAD Mutual Assured Destruction
Vzájemně zaručené zničení (koncepce z doby 
studené války)

MinAtom
Ministerstvo jaderného průmyslu v tehdejším 
SSSR a nějaký čas v Ruské federaci

MNAs Multilateral Nuclear Approaches
Mnohostranné jaderné přístupy (navrhovaný 
rámec pro vytváření jaderných palivových bank 
pod kontrolou MAAE)

MNWC
The Model Nuclear Weapons 
Convention 

Vzorová úmluva o jaderných zbraních (zkrácený 
název Úmluvy o zákazu vývoje, zkoušek, 
výroby, skladování, převádění, použití a hrozby 
použití JZ a o jejich eliminaci) 

MPCA
Material Protection, Control and 
Accountability

Program zaměřený na ochranu, kontrolu 
a evidenci jaderného materiálu

MOX Mixed Oxide Fuel Palivo využitelné pro přepracování plutonia

MTCR
Missile Technology Control 
Regime 

Kontrolní režim raketových technologií

NAC New Agenda Coalition
Koalice států nové agendy (Brazílie, Egypt, 
Irsko, Mexiko, Nový Zéland, Slovinsko, Jižní 
Afrika)

NAM Non -Aligned Movement Hnutí nezúčastněných zemí

NCI Nuclear Cities Initiative
Iniciativa USA pro tzv. jaderná města Ruské 
federace

NDF
Nonproliferation and Disarmament 
Fund

Fond pro nešíření a odzbrojení ministerstva 
zahraničních věcí USA

NNSA
National Nuclear Security 
Administration

Správní úřad pro národní jadernou bezpečnost 
(USA)

NNWS Non -Nuclear -Weapon States Nejaderné státy (podle smlouvy NPT)

NPT
Treaty on the Non -Proliferation of 
Nuclear Weapons

Smlouva o nešíření jaderných zbraní
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NRRD Nuclear Risk Reduction Center
Středisko pro snížení jaderného rizika (USA–
SSSR/Ruská federace) 

NSA Negative Security Assurances
Negativní bezpečnostní záruky (záruky 
jaderných států, že nepoužijí pro nejaderným 
členským státům NPT jaderné zbraně)

NSF National Science Foundation Národní vědecká nadace
NSF Nuclear Security Fund Jaderný bezpečnostní fond (MAAE)
NSG Nuclear Suppliers Group Skupina jaderných dodavatelů

NSSP Next Steps in Strategic Partnership
Příští kroky ve strategickém partnerství (USA–
Indie)

NTI Nuclar Threat Initiative
Iniciativa proti jaderné hrozbě (americká 
nevládní organizace) 

NWs Nuclear Weapons Jaderné zbraně
NWFZs Nuclear -Weapon -Free Zones Zóny bez jaderných zbraní
NWSs Nuclear Weapon States Jaderné státy (podle smlouvy NPT)
OEG Operational Expert Group Operační expertní skupina pro PSI

OPCW
Organization for the Prohibition of 
Chemical Weapons

Organizace pro zákaz chemických zbraní

PMDA
Plutonium Management and 
Disposition Agreement 

Americko -ruská Dohoda o správě a dispozici 
plutonia 

PSI Proliferation Security Initiative Proliferační bezpečnostní iniciativa

PTBT Partial Test Ban Treaty
Smlouva o částečném zákazu jaderných zkoušek 
(zkrácený název Smlouvy zakazující jaderné 
zkoušky v atmosféře, ve vesmíru a pod vodou) 

RERTR
Reduced Enrichment for Research 
and Test Reactors

Projekt na snížené obohacování jaderného paliva 
pro výzkumné a zkušební reaktory

ROSATOM
Ministerstvo jaderné energetiky Ruské federace 
(nástupce po MinAtom) 

RRRFR
Russian Research Reactor Fuel 
Return 

Program zaměřený na stažení civilně 
využívaného jaderného paliva HEU 
ve výzkumných reaktorech ruského původu

RRW 
program

The Reliable Replacement 
Warhead Program

Americký program nahrazení stávajících 
skladovaných jaderných hlavic kvalitativně 
novými hlavicemi

RTR Radiological Threat Reduction Program na snížení radiologické hrozby

SALT Strategic Arms Limited Talks
Jednání o omezení strategických zbraní mezi 
USA a SSSR

SIPRI
Stockholm International Peace 
Research Institute

Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum 
otázek míru

SITCEN Situation Centre Situační středisko EU 

SORT
Strategic Offensive Reductions 
Treaty

Smlouva o snížení útočných strategických 
jaderných prostředků v operačním použití
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SSAC
State Systems for Nuclear Material 
Accountancy and Kontrol

Státní systémy pro dohled nad jadernými 
materiály a jejich kontrolu

SSP
The Stockpile Stewardship 
Program

Systém zabezpečení skladovaných jaderných 
hlavic v USA

START Strategic Arms Reduction Treaty
Smlouva o snížení strategických zbraní (USA–
Ruská federace)

SUA 
Convention

Convention for the Suppression of 
Unlaweful Acts against the Safety 
of Maritime Navigation

Úmluva o potlačování nelegálních aktů proti 
bezpečnosti námořní plavby

TACIS
Technical Assistance to the 
Commonwealth of Independent 
States

Technická pomoc EU zemí Společenství 
nezávislých států

TAPS Tarapur Atomic Power Station Indická jaderná elektrárna v Tarapuru

UNSCR
United Nation Security Council 
Resolution

Rezoluce Rady Bezpečnosti OSN

URENCO Uranium Enrichment Company Společnost pro obohacování uranu

USEC
United States Enrichment 
Corporation

Americká společnost pro obohacování

USINPAC
U.S. India Political Action 
Committee

Americko -indický politický akční výbor 
(americká lobbistická organizace sdružující 
Američany indického původu)

WANO
World Association of Nuclear 
Operators

Světová organizace jaderných operátorů

WMDs Weapons of Mass Destruction Zbraně hromadného ničení

WMDFZs
Weapons of Mass Destruction Free 
Zones

Zóna bez zbraní hromadného ničení 

WMD -MC WMD Monitoring Centre Monitorovací středisko EU pro ZHN

WINS
World Institute for Nuclear 
Security 

Světový ústav pro jadernou bezpečnost
(Vídeň)

ZC Zangger Committee Zanggerův výbor
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Příloha 1

OBÁLKA AMERICKÉHO BULLETINU ATOMOVÝCH VĚDCŮ 
S „HODINAMI POSLEDNÍHO SOUDU“

Na této obálce z r. 1947 byly poprvé vyobrazeny symbolické hodiny posledního soudu 
(Doomsday Clock) ukazující 7 minut zbývajících lidstvu do půlnoci, tj. do jaderné 
katastrofy. V průběhu vydávání Bulletinu atomových vědců byly hodiny „nastaveny“ 
do dnešních dnů celkem 18krát, a to v závislosti na různých hrozbách, a to nejen 
jaderných. V posledních letech jsou k nim přidávány i hrozby vyplývající ze závaž-
ných klimatických změn. Nejkratší počet minut (2) byl v r. 1953, kdy začaly probíhat 
americké a sovětské zkoušky termonukleárních zbraní. Zatím nejdelší počet minut 
(17) byl nastaven v r. 1991 po podpisu americko -sovětské smlouvy START I o snížení 
počtů strategických jaderných zbraní. Od r. 2007 jsou hodiny nastaveny na pět minut 
do půlnoci, aby varovaly lidstvo před důsledky existence více než dvou desítek tisíc 
jaderných zbraní a klimatických změn. (http://www.thebulletin.org/content/about-
-us/purpose).

(Obálka přetištěna s laskavým svolením Barb Nettera, 
ředitele pro fi nanční a operační otázky Bulletinu atomových vědců.) 
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Příloha 2

MANIFEST (BERTRAND RUSSELL, ALBERT EINSTEIN)

 IN the tragic situation which confronts humanity, we 
feel that scientists should assemble in conference to 
appraise the perils that have arisen as a result of the 
development of weapons of mass destruction, and to 
discuss a resolution in the spirit of the appended draft. 

We are speaking on this occasion, not as members of 
this or that nation, continent, or creed, but as human 
beings, members of the species Man, whose continued 
existence is in doubt. The world is full of confl icts; and, 
overshadowing all minor confl icts, the titanic struggle 
between Communism and anti-Communism.

Almost everybody who is politically conscious has 
strong feelings about one or more of these issues; but 
we want you, if you can, to set aside such feelings and 
consider yourselves only as members of a biological 
species which has had a remarkable history, and whose 
disappearance none of us can desire.

We shall try to say no single word which should appeal 
to one group rather than to another. All, equally, are in 
peril, and, if the peril is understood, there is hope that 
they may collectively avert it.

We have to learn to think in a new way. We have to 
learn to ask ourselves, not what steps can be taken to 
give military victory to whatever group we prefer, for 
there no longer are such steps; the question we have to 
ask ourselves is: what steps can be taken to prevent a 
military contest of which the issue must be disastrous 
to all parties?

The general public, and even many men in positions 
of authority, have not realized what would be involved 
in a war with nuclear bombs. The general public still 
thinks in terms of the obliteration of cities. It is under-
stood that the new bombs are more powerful than the 
old, and that, while one A-bomb could obliterate Hiro-
shima, one H-bomb could obliterate the largest cities, 
such as London, New York, and Moscow. 

No doubt in an H-bomb war great cities would be oblit-
erated. But this is one of the minor disasters that would 
have to be faced. If everybody in London, New York, 
and Moscow were exterminated, the world might, in 
the course of a few centuries, recover from the blow. 
But we now know, especially since the Bikini test, that 
nuclear bombs can gradually spread destruction over a 
very much wider area than had been supposed.

It is stated on very good authority that a bomb can now 
be manufactured which will be 2,500 times as power-
ful as that which destroyed Hiroshima. Such a bomb, if 
exploded near the ground or under water, sends radio-
active particles into the upper air. They sink gradually 
and reach the surface of the earth in the form of a dead-
ly dust or rain. It was this dust which infected the Japa-
nese fi shermen and their catch of fi sh. No one knows 
how widely such lethal radio-active particles might be 
diffused, but the best authorities are unanimous in say-
ing that a war with H-bombs might possibly put an end 
to the human race. It is feared that if many H-bombs 
are used there will be universal death, sudden only for 
a minority, but for the majority a slow torture of disease 
and disintegration.

The Russell-Einstein Manifesto
Issued in London, 9 July 1955

Bertrand Russell and Albert Einstein
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Manifest britského fi lozofa Bertranda Russella a světoznámého fyzika Alberta Einsteina z 9. července 1955 
předznamenal vznik vlivného celosvětového Pugwashského hnutí vědců a fyziků proti jaderným zbraním. 

(Manifest přetištěn s laskavým svolením výkonného ředitele
 Pugwashské konference pana Jeffrey Boutwella.) 

Many warnings have been uttered by eminent men of 
science and by authorities in military strategy. None 
of them will say that the worst results are certain. 
What they do say is that these results are possible, and 
no one can be sure that they will not be realized. We 
have not yet found that the views of experts on this 
question depend in any degree upon their politics or 
prejudices. They depend only, so far as our researches 
have revealed, upon the extent of the particular expert’s 
knowledge. We have found that the men who know 
most are the most gloomy.

Here, then, is the problem which we present to you, 
stark and dreadful and inescapable: Shall we put an 
end to the human race; or shall mankind renounce war? 
People will not face this alternative because it is so dif-
fi cult to abolish war.
The abolition of war will demand distasteful limita-
tions of national sovereignty. But what perhaps im-
pedes understanding of the situation more than any-
thing else is that the term “mankind” feels vague and 
abstract. People scarcely realize in imagination that 
the danger is to themselves and their children and their 
grandchildren, and not only to a dimly apprehended 
humanity. They can scarcely bring themselves to grasp 
that they, individually, and those whom they love are 
in imminent danger of perishing agonizingly. And so 
they hope that perhaps war may be allowed to continue 
provided modern weapons are prohibited. 

This hope is illusory. Whatever agreements not to 
use H-bombs had been reached in time of peace, they 
would no longer be considered binding in time of war, 
and both sides would set to work to manufacture H-
bombs as soon as war broke out, for, if one side manu-
factured the bombs and the other did not, the side that 
manufactured them would inevitably be victorious.

Although an agreement to renounce nuclear weapons 
as part of a general reduction of armaments would not 
afford an ultimate solution, it would serve certain im-
portant purposes. First, any agreement between East 
and West is to the good in so far as it tends to dimin-
ish tension. Second, the abolition of thermo-nuclear 
weapons, if each side believed that the other had car-
ried it out sincerely, would lessen the fear of a sudden 

attack in the style of Pearl Harbour, which at present 
keeps both sides in a state of nervous apprehension. We 
should, therefore, welcome such an agreement though 
only as a fi rst step.

Most of us are not neutral in feeling, but, as human be-
ings, we have to remember that, if the issues between 
East and West are to be decided in any manner that 
can give any possible satisfaction to anybody, whether 
Communist or anti-Communist, whether Asian or Eu-
ropean or American, whether White or Black, then 
these issues must not be decided by war. We should 
wish this to be understood, both in the East and in the 
West.
There lies before us, if we choose, continual prog-
ress in happiness, knowledge, and wisdom. Shall we, 
instead, choose death, because we cannot forget our 
quarrels? We appeal as human beings to human beings: 
Remember your humanity, and forget the rest. If you 
can do so, the way lies open to a new Paradise; if you 
cannot, there lies before you the risk of universal death.

Resolution: 

WE invite this Congress, and through it the scientists 
of the world and the general public, to subscribe to the 
following resolution:

“In view of the fact that in any future world war nucle-
ar weapons will certainly be employed, and that such 
weapons threaten the continued existence of mankind, 
we urge the governments of the world to realize, and to 
acknowledge publicly, that their purpose cannot be fur-
thered by a world war, and we urge them, consequently, 
to fi nd peaceful means for the settlement of all matters 
of dispute between them.” 
  

Max Born, Percy W. Bridgman, Albert Einstein,
 Leopold Infeld, Frederic Joliot-Curie, 

Herman J. Muller, Linus Pauling, Cecil F. Powell, 
Joseph Rotblat, Bertrand Russell, Hideki Yukawa
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Příloha 3

SMLOUVA O NEŠÍŘENÍ JADERNÝCH ZBRANÍ

Státy uzavírající tuto Smlouvu, dále uváděné jako „Smluvní strany“, 

berouce v úvahu ničivé důsledky, které by měla pro všechno lidstvo jaderná válka, 
a z toho vyplývající nutnost vynaložit veškeré úsilí k odvrácení nebezpečí vzniku 
takové války a učinit opatření k zajištění bezpečnosti národů, 

majíce za to, že šíření jaderných zbraní by vážně zvýšilo nebezpečí jaderné války, 

v souladu s rezolucemi Valného shromáždění Organizace spojených národů, které 
vyzývají k uzavření dohody o zamezení dalšího šíření jaderných zbraní, 

zavazujíce se napomáhat uplatnění záruk Mezinárodní agentury pro atomovou energii 
na činnost spojenou s mírovým využitím jaderné energie,

vyjadřujíce svoji podporu výzkumu, vývoji a dalšímu úsilí na podporu aplikace zásady 
účinných záruk v rámci systému záruk Mezinárodní agentury pro atomovou energii, 
pokud jde o pohyb výchozích a speciálních štěpných materiálů s využitím přístrojů 
a jiných technických způsobů kontroly na určitých klíčových místech, 

potvrzujíce zásadu, že výsledky mírového využití jaderné technologie, včetně jakých-
koliv vedlejších technologických produktů, které mohou získat státy vlastnící jaderné 
zbraně při vývoji jaderných výbušných zařízení, mají být pro mírové účely poskytnu-
ty všem smluvním stranám, jak těm, které jaderné zbraně vlastní, tak i těm, které je 
nevlastní, 

jsouce přesvědčeny, že při uskutečňování této zásady mají všechny smluvní strany 
právo podílet se na co možná nejširší výměně vědeckých informací pro další rozvoj 
využití jaderné energie pro mírové účely a přispívat tomuto rozvoji jednotlivě nebo 
ve spolupráci s dalšími státy, 

vyhlašujíce svůj úmysl dosáhnout co možná nejdříve zastavení závodů v jaderném 
zbrojení a přijmout účinná opatření k jadernému odzbrojení, 

naléhavě vyzývajíce všechny státy ke spolupráci při uskutečňování tohoto cíle,
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připomínajíce rozhodnutí, vyjádřené smluvními stranami v preambuli Smlouvy o záka-
zu pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, v kosmickém prostoru a pod vodou z r. 
1963, usilovat o trvalé zastavení všech pokusných výbuchů jaderných zbraní a pokra-
čovat za tímto účelem v jednání, 

přejíce si napomáhat zmírnění mezinárodního napětí a upevnění důvěry mezi státy 
s cílem usnadnit zastavení výroby jaderných zbraní, zničení všech jejich existujících 
zásob a odstranění jaderných zbraní a jejich nosičů z národních arzenálů v souladu 
se smlouvou o všeobecném a úplném odzbrojení pod přísnou a účinnou mezinárodní 
kontrolou, 

připomínajíce, že v souladu s Chartou Organizace spojených národů musí se státy 
ve svých mezinárodních stycích zdržet hrozby silou nebo použití síly proti územní 
celistvosti nebo politické nezávislosti kteréhokoliv státu nebo jakéhokoliv jiného způ-
sobu neslučitelného s cíli Organizace spojených národů a že dosažení a udržení mezi-
národního míru a bezpečnosti má být zajištěno s nejmenším vynaložením světových 
lidských a ekonomických zdrojů na zbrojení, 

dohodly se na tomto:

Článek I
Každá smluvní strana vlastnící jaderné zbraně se zavazuje nepředávat přímo ani nepří-
mo komukoliv jaderné zbraně nebo jiná jaderná výbušná zařízení, ani kontrolu nad 
těmito zbraněmi nebo jadernými výbušnými zařízeními, jakož i žádným způsobem 
nepodporovat, nepodněcovat a nepovzbuzovat jakýkoliv stát nevlastnící jaderné zbra-
ně k výrobě nebo k získání kontroly nad těmito zbraněmi nebo výbušnými zařízeními.

Článek II
Každá smluvní strana nevlastnící jaderné zbraně se zavazuje nepřijímat přímo či 
nepřímo od kohokoliv jaderné zbraně nebo jiná jaderná výbušná zařízení ani kontrolu 
nad těmito zbraněmi nebo výbušnými zařízeními, nevyrábět jaderné zbraně nebo jiná 
jaderná výbušná zařízení, ani je nezískávat jakýmkoliv jiným způsobem, ani nevyhle-
dávat a nepřijímat jakoukoliv pomoc při výrobě jaderných zbraní nebo jiných jader-
ných výbušných zařízení. 

Článek III
1. Každá smluvní strana nevlastnící jaderné zbraně se zavazuje přijmout záruky uve-
dené v dohodě, o které se bude jednat a která bude uzavřena s Mezinárodní agenturou 
pro atomovou energii v souladu se Statutem Mezinárodní agentury pro atomovou 
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energii a systémem záruk Agentury, výlučně k ověřování plnění závazků, které přijala 
v souladu s touto Smlouvou s cílem zabránit neoprávněnému převodu jaderné energie 
z mírového využití na jaderné zbraně nebo jiná jaderná výbušná zařízení. Procedury 
záruk požadovaných tímto článkem budou uplatněny na výchozí nebo speciální štěpný 
materiál, a to nezávisle od toho, vyrábí -li se, zpracovává nebo používá v jakémkoliv 
hlavním jaderném zařízení nebo se nachází mimo jakékoliv takové zařízení. Záruky 
požadované tímto článkem budou uplatněny na veškerý výchozí nebo speciální štěp-
ný materiál ve veškeré mírové jaderné činnosti na území takovéhoto státu, pod jeho 
jurisdikcí nebo v činnosti kdekoliv prováděné pod jeho kontrolou.

2. Každá smluvní strana se zavazuje nedávat k dispozici:
a) hozí nebo speciální štěpný materiál nebo
b) zařízení nebo materiál speciálně určený nebo připravovaný pro zpracování, využití 
nebo výrobu speciálního štěpného materiálu jakémukoliv státu nevlastnícímu jaderné 
zbraně pro mírové účely, jestliže se na tento výchozí nebo speciální štěpný materiál 
nevztahují záruky požadované tímto článkem. 

3. Záruky požadované tímto článkem budou realizovány takovým způsobem, který 
bude v souladu s článkem IV této Smlouvy a bude zamezovat brzdění ekonomického 
nebo technologického rozvoje smluvních stran nebo mezinárodní spolupráce v oblasti 
mírové jaderné činnosti včetně mezinárodní výměny jaderného materiálu a zařízení 
pro zpracování, využití nebo výrobu jaderného materiálu pro mírové účely v souladu 
s ustanoveními tohoto článku a zásadou aplikace záruk uvedenou v preambuli Smlou-
vy.

4. Smluvní strany nevlastnící jaderné zbraně uzavřou s Mezinárodní agenturou pro 
atomovou energii dohody za účelem splnění požadavků tohoto článku individuálně 
nebo spolu s jinými státy v souladu se Statutem Mezinárodní agentury pro atomovou 
energii. Jednání o takovýchto dohodách započne v průběhu 180 dní od původního 
vstupu této Smlouvy v platnost. Pro státy, které předají do úschovy své ratifi kační 
listiny nebo listiny o přístupu po uplynutí lhůty 180 dní, jednání o takovýchto doho-
dách započne nejpozději k datu předání těchto listin. Tyto dohody vstoupí v platnost 
nejpozději osmnáct měsíců ode dne zahájení jednání. 

Článek IV
1. Nic v této Smlouvě nesmí být vykládáno tak, aby se to dotýkalo nezadatelného 
práva všech smluvních stran rozvíjet bez diskriminace a v souladu s články I a II této 
Smlouvy výzkum, výrobu a využití jaderné energie pro mírové účely. 
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2. Všechny smluvní strany se zavazují napomáhat co nejúplnější výměně zařízení, 
materiálů, vědeckých a technických informací k mírovému využití jaderné energie 
a mají právo podílet se na takového výměně. Smluvní strany, které k tomu mají před-
poklady, budou rovněž spolupracovat k tomu, aby přispěly, jednotlivě nebo společně 
s jinými státy nebo mezinárodními organizacemi, k dalšímu rozvoji mírového využití 
jaderné energie, zejména na území smluvních stran nevlastnících jaderné zbraně, s pat-
řičným zřetelem k potřebám rozvojových oblastí světa. 

Článek V
Každá smluvní strana se zavazuje provést příslušná opatření k tomu, aby bylo zajiště-
no, že možný prospěch z jakéhokoliv mírového využití jaderných výbuchů bude v sou-
ladu s touto Smlouvou, pod odpovídajícím mezinárodním dohledem a prostřednictvím 
příslušných mezinárodních procedur dostupný smluvním stranám nevlastnícím jaderné 
zbraně na nediskriminačním základě a že cena za použitá výbušná zařízení pro takové 
smluvní strany bude co možná nejnižší a nebude zahrnovat výdaje na výzkum a vývoj. 
Smluvní strany nevlastnící jaderné zbraně budou moci dosáhnout takového prospěchu 
v souladu se speciální mezinárodní dohodou nebo dohodami prostřednictvím odpoví-
dajícího mezinárodního orgánu, v němž budou přiměřeně zastoupeny státy nevlastnící 
jaderné zbraně. Jednání o této otázce bude zahájeno co možná nejdříve po vstupu 
Smlouvy v platnost. Smluvní strany nevlastnící jaderné zbraně, pokud si to budou přát, 
mohou získat takovéto výhody rovněž v souladu s dvoustrannými dohodami. 

Článek VI
Každá smluvní strana se zavazuje vést v duchu dobré vůle jednání o účinných opat-
řeních k zastavení závodů v jaderném zbrojení v blízké budoucnosti a k jadernému 
odzbrojení a rovněž o smlouvě o všeobecném a úplném odzbrojení pod přísnou a účin-
nou mezinárodní kontrolou. 

Článek VII
Žádné ustanovení této Smlouvy se netýká práva jakékoliv skupiny států uzavírat 
oblastní dohody za účelem úplného odstranění jaderných zbraní z jejich území. 

Článek VIII
1. Kterákoliv smluvní strana může navrhnout změny v této Smlouvě. Znění jaké-
koliv navrhované změny se předkládá depozitárním vládám, které je rozešlou všem 
smluvním stranám. Poté, budou -li o to požádány jednou třetinou nebo větším počtem 
smluvních stran, depozitární vlády svolají konferenci, na niž pozvou všechny smluvní 
strany k posouzení takového změny.
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2 Jakákoliv změna této Smlouvy musí být schválena většinou hlasů všech smluvních 
stran, včetně hlasů všech smluvních stran vlastnících jaderné zbraně, jako i všech těch 
smluvních stran, které budou k datu, kdy bude oznámení o změně rozesláno, členy 
Rady guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Poté vstoupí v platnost 
pro jakoukoliv jinou smluvní stranu po předání její listiny o ratifi kaci změny do úscho-
vy. 

3. Po pěti letech od vstupu této Smlouvy v platnost bude v Ženevě (Švýcarsko) uspořá-
dána konference smluvních stran, aby posoudila účinnost této Smlouvy s cílem ujistit 
se, že zásady preambule a ustanovení Smlouvy jsou plněny. Po každých dalších pěti 
letech může většina smluvních stran na základě předložení příslušného návrhu depo-
zitárním vládám dosáhnout svolání dalších konferencí za stejným účelem, tj. k posou-
zení účinnosti Smlouvy. 

Článek IX
1. Tato Smlouva je otevřena k podpisu všem státům. Kterýkoliv stát, který nepodepíše 
Smlouvu před jejím vstupem v platnost podle odstavce 3 tohoto článku, může k ní 
kdykoliv přistoupit.

2. Tato Smlouva podléhá ratifi kaci států, které ji podepsaly. Ratifi kační listiny a listiny 
o přístupu budou uloženy u vlád Svazu sovětských socialistických republik, Spojeného 
království Velké Británie a Severního Irska a Spojených států amerických, které se 
tímto určují za depozitární vlády. 

3. Tato Smlouva vstoupí v platnost po její ratifi kaci státy, jejichž vlády jsou určeny 
za depozitáře Smlouvy, a 40 jinými signatárními státy této Smlouvy a po uložení jejich 
ratifi kačních listin. Pro účely této Smlouvy je státem vlastnícím jaderné zbraně stát, 
který vyrobil a provedl výbuch jaderné zbraně nebo jiného jaderného výbušného zaří-
zení před 1. lednem 1967.

4. Pro státy, jejichž ratifi kační listiny nebo litiny o přístupu budou uloženy po vstupu 
této Smlouvy v platnost, nabude Smlouva platnosti dnem uložení jejich ratifi kačních 
listin nebo listin o přístupu. 

5. Depozitární vlády neprodleně uvědomí všechny státy, které tuto Smlouvu podepsaly 
nebo k ní přistoupily, o datu každého podpisu, o datu uložení každé ratifi kační listiny 
nebo listiny o přístupu, o datu vstupu této Smlouvy v platnost a o datu obdržení jaké-
koliv žádosti o svolání konference a rovněž o jiných sděleních. 
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6. Tato Smlouva bude zaregistrována depozitárními vládami podle článku 102 Charty 
Organizace spojených národů. 

Článek X
1. Každá smluvní strana má při výkonu své státní svrchovanosti právo odstoupit 
od smlouvy, jestliže rozhodne, že mimořádné okolnosti související s obsahem této 
Smlouvy ohrozily svrchované zájmy její země. O své odstoupení uvědomí tři měsíce 
předem všechny ostatní smluvní strany a Radu bezpečnosti Organizace spojených 
národů. Takové sdělení musí obsahovat prohlášení o mimořádných okolnostech, o kte-
rých tento stát soudí, že ohrozily jeho svrchované zájmy. 

2. Po 25 letech od vstupu Smlouvy v platnost bude svolána konference, aby rozhodla 
o tom, zda platnost Smlouvy bude nadále časově neomezená nebo zda její platnost 
bude prodloužena na další stanovenou lhůtu nebo lhůty. Toto řešení bude přijato vět-
šinou smluvních stran. 

Článek XI
Tato Smlouva, jejíž ruský, anglický, francouzský, španělský a čínský text jsou stejně 
autentické, bude uložena v archívech depozitárních vlád. Náležitě ověřené kopie této 
Smlouvy budou depozitárními vládami předány vládám všech států, které Smlouvu 
podepsaly nebo k ní přistoupily. 

Na důkaz toho níže podepsaní, kteří k tomu byli řádným způsobem zmocněni, tuto 
Smlouvu podepsali. 

Dáno v trojím vyhotovení ve městech Moskvě, Londýně a Washingtonu dne prvního 
července roku devítistého šedesátého osmého. 

(Sbírka zákonů č. 61/1974, s. 194–196)
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Příloha 4

SEZNAM ČLENSKÝCH ZEMÍ KONTROLNĚ VÝVOZNÍCH REŽIMŮ 
PROTI ŠÍŘENÍ JADERNÝCH ZBRANÍ A RAKETOVÝCH NOSIČŮ1 
(údaje ke dni 1. 1. 2008)

Státy
Zanggerův 

výbor

Skupina 
jaderných 
dodavatelů

Kontrolní 
režim 

raketových 
technologií

Argentina X X X
Austrálie X X X
Belgie X X X
Bělorusko X
Brazílie X X
Bulharsko X X X
Česká republika X X X
Čína X X
Dánsko X X X
Estonsko X
Finsko X X X
Francie X X X
Chorvatsko X X
Irsko X X X
Island X
Itálie X X X
Japonsko X X X
Jihoafrická republika X X X
Kanada X X X
Kazachstán X
Korejská republika X X X
Kypr X
Litva X
Lotyšsko X
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Lucembursko X X X
Maďarsko X X X
Malta X
Německo X X X
Nizozemsko X X X
Norsko X X X
Nový Zéland X X
Polsko X X X
Portugalsko X X X
Rakousko X X X
Rumunsko X X
Ruská federace X X X
Řecko X X X
Slovensko X X
Slovinsko X X
Španělsko X X X
Švédsko X X X
Švýcarsko X X X
Turecko X X X
Ukrajina X X X
USA X X X
Velká Británie X X X
Celkem 36 45 34

1  SIPRI Year book 2008, Table 11.1. Membership of multilateral weapon and technology transfer control 
regimes, as of 1 January 2008. s. 494.

Evropská komise (EK) má status trvalého pozorovatele v Zanggerově výboru a Skupině jaderných pozo-
rovatelů. (Poznámka autora.)
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Příloha 5 

TŘINÁCT PRAKTICKÝCH KROKŮ K JADERNÉMU ODZBROJENÍ 
(Závěrečný dokument Hodnotící konference NPT z r. 2000, neofi ciální překlad) 

 Důležitost a naléhavost neodkladných a bezpodmínečných podpisů a ratifi kací 
v souladu s ústavními procesy Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek 
(CTBT) k dosažení jejího urychleného vstupu v platnost.

 Moratorium na zkoušky jaderných zbraní, nebo na jakékoliv jaderné výbuchy, 
do vstupu Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek v platnost.

 Nezbytnost jednat na Konferenci o odzbrojení o nediskriminační, mnohostranné 
a mezinárodně efektivně ověřitelné smlouvě zakazující výrobu štěpného materiálu 
pro jaderné zbraně nebo jiná jaderná výbušná zařízení v souladu s prohlášením 
zvláštního koordinátora v r. 1995 a příslušným mandátem obsaženým v tomto pro-
hlášení, berouce v úvahu jak jaderné odzbrojení, tak jaderné neproliferační cíle. 
Je nutné, aby Konference o odzbrojení přijala pracovní program zahrnující bod 
o neodkladném zahájení jednání o takové smlouvě s předpokladem jejího sjednání 
do pěti let.

 Nezbytnost vytvořit na Konferenci o odzbrojení příslušný podpůrný orgán s man-
dátem jednat o jaderném odzbrojení. Je nutné, aby Konference o odzbrojení přijala 
pracovní program zahrnující neodkladné vytvoření takového orgánu.

 Zásada nezvratnosti uskutečnit jaderné odzbrojení, jaderná a jiná příbuzná opatření 
v oblasti kontroly zbrojení a snižování zbraní. 

 Jednoznačný příslib jaderných států uskutečnit úplnou eliminaci jejich jaderné 
výzbroje vedoucí k jadernému odzbrojení, ke kterému jsou zavázány všechny 
smluvní státy na základě článku VI.

 Včasný vstup v platnost a úplná realizace START II a uzavření START III v co nej-
kratším termínu při zachování a posílení Smlouvy o omezení systémů protiraketové 
obrany (ABM) jako základního kamene strategické stability a základu pro další 
snižování strategických útočných zbraní, v souladu s jejími ustanoveními.

 Dokončení a realizace třístranné iniciativy mezi USA, RF a MAAE.
 Kroky všech jaderných zemí vedoucí k jadernému odzbrojení způsobem, který 

podpoří mezinárodní stabilitu a bude založen na zásadě nesnížené bezpečnosti pro 
všechny:
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–  další úsilí všech jaderných zemí k jednostrannému snížení jejich jaderných arze-
nálů;

–  zvýšená transparentnost uskutečňovaná všemi jadernými státy ve vztahu 
ke kapacitám jaderných zbraní a realizace dohod ve vztahu k článku VI a dobro-
volné opatření k budování důvěry na podporu dosažení dalšího pokroku v jader-
ném odzbrojování; 

–  další snižování nestrategických JZ založené na jednostranných iniciativách 
a jako integrální součást snižování JZ a odzbrojovacího procesu; 

–  dohodnutá konkrétní opatření k dalšímu snižování operačního statusu jaderných 
zbrojních systémů; 

–  snížení úlohy JZ v bezpečnostních koncepcích k snížení rizika, že tyto zbraně 
budou použity a k napomáhání procesu jejich úplné eliminace; 

–  o nejrychlejší zapojení všech jaderných států do procesu vedoucího k úplné 
eliminaci všech JZ.

 Přijetí opatření všemi jadernými státy k co nejrychlejšímu převedení jejich štěp-
ných materiálů, již nepoužitelných pro vojenské účely, pod kontrolu MAAE či 
jiných relevantních mezinárodních ověřovacích opatření a opatření pro dispozici 
takového materiálu k mírovým účelům, k zabezpečení toho, aby tento materiál 
zůstal natrvalo vně vojenských programů. 

 Opětovné potvrzení, že konečným cílem úsilí smluvních států na odzbrojovacím 
procesu je všeobecné a úplné odzbrojení za účinné mezinárodní kontroly. 

● Pravidelné zprávy všech smluvních států, v rámci posíleného hodnotícího procesu 
Smlouvy, o plnění článku VI a paragrafu 4 (c) rozhodnutí z r. 1995 Zásady a cíle pro 
jaderné nešíření a odzbrojení, a připomenutí si Poradního posudku Mezinárodního 
soudního dvora z 8. července 1996.

Další rozvoj ověřovacích kapacit, které budou vyžadovány k poskytnutí záruk reali-
zace jaderných odzbrojovacích dohod k docílení a zachování světa bez jaderných 
zbraní.1 

1 NPT/CONF.2000/2008 (Vol. I. Part I and II), 25 May 2000. s. 20–22.
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Příloha 6

VÝZVA K PODPISU DEKLARACE KAMPANĚ GLOBAL ZERO1

 

1 Viz www.globalzero.org/en/sign -declaration.com
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