
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

                                                                                   Příloha  

                                                                                   k usnesení vlády 
                                                                                   ze dne 14. listopadu 2007 č. 1290 

 
Zásady 

 
postupu delegace České republiky 

na 30. Mezinárodní konferenci Červeného kříže a Červeného půlměsíce 
 
 
 

Delegace na Konferenci bude prezentovat v oblasti ratifikace/přístupu 
k relevantním mezinárodním smlouvám z oblasti humanitárního práva, že Česká 
republika provedla akt přistoupení nebo ratifikace ve vztahu k následujícím smluvním 
dokumentům: 
 

1. Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám ze dne 12. srpna 1949 o přijetí 
dalšího rozeznávacího znaku, který byl přijat v Ženevě dne 8. prosince 2005    
(Protokol III), 
 

2. Druhý protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za 
ozbrojeného konfliktu z roku 1954, který byl přijat v Haagu dne 26. března 1999 
(Protokol II), 
 

3. Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených 
konfliktů, který byl přijat v New Yorku dne 25. května 2000, 
 

4. Protokol o výbušných zbytcích války k Úmluvě o zákazu nebo omezení 
použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo 
mít nerozlišující účinky, který byl přijat v Ženevě dne 28. listopadu 2003 (Protokol V). 
 

Delegace na Konferenci bude ostatní účastníky Konference informovat o pro-
vádění závazků vyplývajících z Protokolu III následujícím způsobem. 
 

Česká republika dne 23. května 2007 uložila u Švýcarské spolkové rady ratifi-
kační listinu k Protokolu III. Pro Českou republiku vstoupil Protokol III v platnost dne 
23. listopadu 2007.  
 

Plnění základního závazku vyplývajícího z Protokolu III, tj.  respektovat nový 
ochranný znak „červený krystal“, je zajištěno s ohledem na to, že podle Ústavy České 
republiky jsou mezinárodní smlouvy splňující podmínky čl. 10 Ústavy součástí 
právního řádu České repuliky a použijí se i v případě, že stanoví něco jiného než 
zákon. Protokol III byl v České republice schválen jako prezidentská smlouva podle  
čl. 10 Ústavy. 
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Realizace závazku sankcionovat zneužití nového rozeznávacího znaku je 
zajištěna současnou právní úpravou (§ 265 odst. 1 trestního zákona - zneužívání 
mezinárodně uznávaných a státních znaků - a § 42 odst. 1 písm. a/ zákona                   
č. 200/1990 Sb., o přestupcích - přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy). 
 

Delegace na Konferenci bude ostatní účastníky informovat o implementaci 
Protokolu II následujícím způsobem. 
 

Česká republika dne 8. června 2007 uložila přístupovou listinu k Protokolu II 
v pařížském sídle Organizace spojených národů pro výzkum, vědu a kulturu 
(UNESCO). Protokol II pro Českou republiku vstoupil v platnost dne 8. září 2007.  
 

Závazky, jež z Protokolu II pro Českou republiku plynou, jsou v souladu 
s právním řádem České republiky, neboť Protokol II nezavazuje k trestání činů, které 
by v České republice nebyly již nyní kriminalizovány. Plnění závazků vyplývajících 
z Protokolu II je tak již zajištěno v rámci platných právních předpisů České republiky, 
zejména pak příslušnými ustanoveními trestního zákona, trestního řádu a zákona         
o vojácích z povolání (kázeňský postih příslušníků Armády České republiky).  
 

Delegace na Konferenci ujistí ostatní účastníky Konference, že Česká republika 
je stát založený na úctě k právům a svobodám jednotlivce a že i nadále bude 
podporovat aktivity, jak na poli humanitární pomoci, tak humanitárního práva, vedoucí 
k posílení spolupráce mezi jednotlivými státy a hnutím Červeného kříže a Červeného 
půlměsíce za účelem posílení ochrany jednotlivce před všemi humanitárními hrozbami 
současnosti. 
 

Delegace na Konferenci oznámí čestné závazky dále uvedeného znění.  
 

1. Česká republika bude podporovat a rozvíjet roli Českého červeného kříže 
jako pomocné organizace veřejné správy na humanitárním poli a při prosazování a 
šíření základních humanitárních principů a mezinárodního humanitárního práva. 
 

2. Česká republika bude posilovat národní mechanismy k realizaci závazků 
z mezinárodního humanitárního práva včetně institucionalizace národní komise pro 
implementaci mezinárodního humanitárního práva. 
 

3. Česká republika bude usilovat o to, aby se stala smluvním státem smluv 
v oblasti mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv 
(například Úmluvy na ochranu osob před nuceným zmizením). 
 

4. Česká republika bude posilovat šíření znalostí mezinárodního humanitárního 
práva mezi obyvatelstvem, zejména mezi mladými lidmi a příslušnými profesními 
skupinami. 
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Delegace na Konferenci rozhodne po konzultaci s Ministerstvem zahraničních 
věcí o případné podpoře čestných závazků Evropské unie a rezolucí na místě.  
 

Delegace na Konferenci nenavrhne při volbách nových členů Stálé komise 
Červeného kříže a Červeného půlměsíce žádné zástupce České republiky (Ministerstvo 
zahraničních věcí prozatím eviduje pouze jednu kandidaturu na uvolněná místa, a to 
kandidaturu pana Steva Carra /Spojené státy americké/ do Stálé komise). Delegace na 
konferenci rozhodne po konzultaci s Ministerstvem zahraničních věcí o případné 
podpoře některých kandidátů na místě. 
 


