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S. 1913  

Český model amerického kongresu 2019 
zahájen a konán v městě Plzeň v neděli, 

 osmého září roku dvoutisícího devatenáctého 

 

TEXT POSUDKU A ROZHODNUTÍ O SOUHLASU S 

RATIFIKACÍ 

Senát Spojených států amerických podává svůj posudek a souhlasí s ratifikací Úmluvy o 

mořském právu, a to včetně jejích příloh, sepsané v Montego Bay dne 10. prosince 1982, 

(Treaty Doc. 103-39) (dále jen „Úmluva“), s ohledem na deklarace podle odstavce (A) a (B), 

výklad podle odstavce (B) a podmínky dle odstavce (C). 

 

(A) DEKLARACE K ČLÁNKŮM 287 A 298 ÚMLUVY 1 

Posudek a souhlas s ratifikací Úmluvy se uděluje za předpokladu, že: 2 

(1) Vláda Spojených států amerických v souladu s článkem 287(1) Úmluvy prohlásí, že 3 

volí následující prostředky urovnávání mezinárodních sporů týkající se interpretace a 4 

aplikace Úmluvy: 5 

(a) Zvláštní tribunál ustavený na základě Přílohy č. VIII za účelem urovnání sporů 6 

týkajících se (1) rybolovu, (2) ochrany a udržení mořského prostředí, (3) 7 

námořního výzkumu, (4) navigace včetně znečištění způsobeného plavidly; a dále 8 

(b) Rozhodčí tribunál ustavený v souladu s Přílohou č. VII za účelem urovnání 9 

mezinárodních sporů, které nespadají pod písmeno (a). 10 

(2) Vláda Spojených států amerických prohlásí, že neuznává jurisdikci Mezinárodního 11 

soudního dvora ani Mezinárodního tribunálu pro mořské právo pro urovnávání 12 

mezinárodních sporů týkajících se interpretace a aplikace Úmluvy. 13 

(3) Vláda Spojených států amerických prohlásí, že neuznává jurisdikci Komory pro spory 14 

týkající se mořského dna pro urovnávání mezinárodních sporů týkajících se 15 

interpretace a aplikace Úmluvy. 16 

(4) Spojené státy dále na základě článku 298(1) Úmluvy prohlásí, že jejich přístup 17 

k úmluvě je podmíněn tím, že jakékoliv spory týkající se vojenské činnosti, včetně 18 

vojenské činnosti státních lodí a letadel používaných k neobchodním účelům, anebo 19 

spory, které se týkají činnosti k zajištění dodržování zákonů a výkonu svrchovaných 20 

práv nebo jurisdikce, nebudou rozhodovány orgány podle odstavce (1)(a) a (1)(b). 21 

(5) Spojené státy dále prohlásí, že smluvní strany Úmluvy mají pravomoc samy 22 

rozhodnout, zda lze jejich činnost považovat za činnost podle odstavce (4). 23 
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(B) DALŠÍ DEKLARACE K ČLÁNKŮM ÚMLUVY 25 

Posudek a souhlas s ratifikací Úmluvy se uděluje za předpokladu, že: 26 

(1) Spojené státy prohlásí, že nic v Úmluvě, včetně jakéhokoliv ustanovení, které 27 

odkazuje na „mírové využití“ nebo „mírové účely“ nedopadá na právo států na 28 

individuální nebo kolektivní sebeobranu nebo práva náležející státům v ozbrojeném 29 

konfliktu. 30 

(2) Spojené státy chápou, v souvislosti s právem pokojného proplutí na základě Úmluvy, 31 

že: 32 

(a) všechny lodě, včetně lodí válečných, nehledě na jejich náklad, výzbroj, vlajku, 33 

původ, lokaci nebo účel, požívají práva pokojného proplutí; 34 

(b) článek 19(2) Úmluvy obsahuje úplný výčet činností, které nejsou pokojné a nelze 35 

tak při jejich výkonu požívat práva pokojného proplutí; 36 

(c) jakýkoliv závěr o tom, zda se jedná o pokojné proplutí či nikoliv, musí být založen 37 

na tom, jakou faktickou činnost vykonává plavidlo v teritoriálním moři 38 

pobřežního státu, nikoliv na tom, jaký náklad nebo výzbroj nese nebo jakého je 39 

původu nebo pod jakou vlajkou pluje. 40 

(d) Pobřežním mořem lze proplout i bez souhlasu pobřežního státu, to platí i pro válečné 41 

lodě. Pobřežní stát nesmí podmínit právo pokojného proplutí svým pobřežním mořem 42 

předchozím souhlasem. 43 

(3) Spojené státy chápou, v souvislosti s výlučnou ekonomickou zónou, že: 44 

(a) všechny státy požívají svobodu plavby na volném moři a přeletu nad volným 45 

mořem a všechna další práva dovolená mezinárodním mořským právem, zejména, 46 

nikoliv však výhradně, vojenské aktivity jako jsou kotvení, vzlety a přílety letadel 47 

a dalších vojenských zařízení, sběr informací, vojenský výzkum a průzkum. 48 

(b) Pobřežní stát nesmí svobodám podle předchozího písmene bránit, není-li k tomu 49 

v souladu mezinárodním právem oprávněn. 50 

(4) Spojené státy chápou, že pojem „námořní vědecký výzkum“ nezahrnuje vojenské 51 

aktivity, včetně vojenských průzkumů. 52 

(5) Spojené státy chápou, že článek 65 Úmluvy uložil moratorium na komerční lov velryb 53 

a vytvoření příslušných ochranných pásem pro velryby, a že se tento článek nevztahuje 54 

pouze na velké velryby, ale na všechny druhy kytovců. 55 

 56 

(C) PODMÍNKY 57 

Posudek a souhlas s ratifikací Úmluvy se uděluje za předpokladu, že: 58 

(1) Kdykoliv Ministr zahraničních věcí obdrží písemnou notifikaci o návrhu změnit 59 

Úmluvu, a to od Generálního tajemníka OSN nebo jiného orgánu, který je na základě 60 
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článku 312, 313, nebo 314 Úmluvy oprávněn předkládat tyto návrhy, předloží 61 

Prezident Spojených států Výboru pro zahraniční vztahy kopii návrhu, a to nejpozději 62 

do 15. dne od okamžiku, kdy tento návrh Ministr zahraničních věcí obdrží. 63 

(2) Před konáním konference, na které by se měla projednávat změna Úmluvy, projedná 64 

Prezident Spojených států s Výborem pro zahraniční vztahy postoj Senátu 65 

k případným změnám Úmluvy. 66 


