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Úmluva o zákazu chemických zbraní 

Definice chemické zbraně:  

 

 
a) toxické chemické látky a jejich prekurzory s výjimkou těch, 

které jsou určeny pro účely Úmluvou nezakázané, pokud druhy 

a množství odpovídají těmto účelům 

 

b) munice a prostředky zvláště navržené k usmrcení nebo 

způsobení újmy na zdraví toxickým působením toxických 

chemických látek, které by se uvolnily v důsledku použití této 

munice a prostředků   

 

c) libovolné vybavení zvláště navržené k použití v přímé 

souvislosti s použitím této munice a prostředků 
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Hlavní pilíře 

 

 Zákaz chemických zbraní 

 

 Kontrola nešíření 

 

 Pomoc a ochrana 

 

 Mezinárodní spolupráce 

 

 (Univerzalita) 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH0OfGltbSAhUDPxQKHVyKAQwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.cwc.gov%2Fcwc_treaty.html&bvm=bv.149397726,d.d24&psig=AFQjCNFI56etZp_u_tWjOoA5vfpue1e2MQ&ust=1489587107667987
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Základní stavební bloky 

 

 Preambule – cíl = globální odzbrojení 

 

 24 článků – definice pojmů, všeobecné závazky, aktivní snaha o 

  likvidaci chemických zbraní (ChZ) 

 

 3 přílohy ~ Příloha o chemických látkách – seznamy chem. látek 

  ~ Příloha o provádění a kontrole – kontrolní činnost 

  ~ Příloha o ochraně důvěrných informací 
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Seznamy chemických látek 

 

Seznam 1: Chemické látky vyvíjené, vyráběné, skladované nebo 

použité jako chemické zbraně s malým nebo žádným 

využitím pro účely nezakázané Úmluvou 
 

Seznam 2: představují významné ohrožení cílů a účelů Úmluvy – 

jejich toxicita a další vlastnosti umožňují použít je jako 

chemické zbraně, pro účely nezakázané Úmluvou 

nejsou vyráběny ve velkých množstvích 
 

Seznam 3: chemické látky vyráběné, skladované a použité jako 

chemické zbraně, ale zároveň vyráběné ve velkých 

množstvích pro účely nezakázané Úmluvou 
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Účely nezakázané Úmluvou 

• Průmyslové, zemědělské, výzkumné, lékařské, farmaceutické nebo 

další mírové účely  

 

• Ochranné účely, a to účely, které se týkají přímo ochrany proti toxickým 

chemickým látkám a ochrany proti chemickým zbraním 

 

• Vojenské účely, které nejsou spojeny s použitím chemických zbraní a 

které nejsou závislé na použití toxických vlastností chemických látek 

jako bojových prostředků 

 

• Účely udržování veřejného pořádku včetně vnitrostátního potlačování 

nepokojů 
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192 členských států 

Členy nejsou: Egypt, Jižní Súdán, Severní Korea, Izrael (podepsal, 

neratifikoval) 

Povinnosti 

 

→ Národní legislativa 

 

→ Deklarace 

• staré a zanechané 

ChZ 

• ChZ a prekurzory 

• objekty 

 

→ Kontrolní činnost 
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Zřízena článkem VIII Úmluvy; sídlo ústředí Haag, NL 

Orgány 

Konference 

smluvních států 
 

Všechny členské 

státy 

→ dodržování 

Úmluvy 

→ účel a cíl Úmluvy 

→ dozor nad VR a  

TS 
 

(+revizní konference) 

Výkonná rada 
 

41 volených členů 

→ napomáhá 

účinnému 

provádění a 

dodržování 

Úmluvy 

→ Dozor nad TS 

 

Technický sekretariát 
 

Generální ředitel + 

inspektoři (+vědečtí/ 

techničtí pracovníci) 

→ kontrolní opatření 

→ inspekce 

→ národní 

implementace 

Úmluvy 
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Vědecký poradní sbor – nezávislí experti ->rady vývoj techniky a 

chemie 

Confidentiality Commission – rozpory mezi členskými státy 

ohledně důvěrnosti dat 

Advisory Body on Administrative Financial Matters – rozpočet 

Advisory Board on Education and Outreach – vzdělávání 
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Nobelova cena míru 2013 

Za značné úsilí v boji za svět bez chemických zbraní 

 

Použití ChZ = porušení mezinárodního práva; nutnost eliminace ChZ  



Závěr 
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Klíčový dokument mezinárodního práva 

 

Zákaz vývoje, vyrábění, hromadění zásob a použití chemických zbraní 

 

Ničení chemických zbraní 

 

Povolené účely 

 

Národní orgán, legislativa, kontrolní činnost 

Děkuji za pozornost! 

Dotazy? 


