




 
 
 
 
 
 
  

 
 
Tento p�ehled vyplývá ze záv�r� obsažených ve Svazku I studie o 
mezinárodním oby�ejovém humanitárním právu. Protože cílem studie nebylo 
posouzení oby�ejové povahy každé zásady smluvního mezinárodního 
humanitárního práva, nemusí tento vý�et odpovídat struktu�e stávajících 
smluv. Rozsah použití t�chto zásad je uveden v hranatých závorkách. 
Zkratka M ozna�uje oby�ejové zásady platné v mezinárodních ozbrojených 
konfliktech a zkratka NM ozna�uje oby�ejové zásady platné v ozbrojených 
konfliktech nemezinárodního  charakteru. V druhém p�ípad� jsou n�které 
zásady ozna�eny jako „pravd�podobn� aplikovatelné“, protože praxe 
obvykle vede tímto sm�rem, avšak m�la menší �etnost. 
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I. PRINCIP ROZLIŠOVÁNÍ 
  
Rozlišování mezi civilisty a kombatanty 
1. Strany konfliktu musí vždy rozlišovat mezi civilisty a kombatanty. 

Útoky jsou p�ípustné pouze proti kombatant�m. Útoky nesmí být 
zam��eny na civilisty. [M/NM]1 

2. Násilné �iny nebo hrozby  násilnými �iny,  jejichž cílem je 
zastrašování civilního obyvatelstva, jsou zakázány. [M/NM] 

3. Všichni �lenové ozbrojených sil strany konfliktu s výjimkou 
zdravotnického a duchovního personálu jsou kombatanty. [M] 

4. Ozbrojené síly strany konfliktu se skládají ze všech organizovaných 
ozbrojených sil, skupin a jednotek, které jsou pod velením 
odpov�dným této stran� za chování pod�ízených. [M] 

5. Civilní osoby jsou osoby, které nejsou �leny ozbrojených sil. Civilní 
obyvatelstvo zahrnuje všechny osoby, které jsou civilními osobami. 
[M/NM] 

6. Civilní osoby jsou chrán�ny p�ed útokem s výjimkou doby, kdy se 
p�ímo ú�astní bojových akcí, a jen této doby. [M/NM] 

  
Rozlišování mezi objekty civilními a vojenskými 
7. Strany konfliktu musí vždy rozlišovat mezi civilními a vojenskými 

objekty. Útoky jsou p�ípustné pouze proti objekt�m vojenským. Útoky 
nesmí být zam��eny na objekty civilní. [M/NM] 

8. Pokud jde o objekty, omezují se vojenské pouze na takové objekty, 
které svou povahou, umíst�ním, ú�elem nebo použitím p�edstavují 
ú�inný p�ísp�vek k vojenským akcím a jejichž �áste�ná nebo úplná 
destrukce, obsazení nebo neutralizace, podle okolností, jež v danou 
chvíli p�evažují, poskytuje zjevnou vojenskou výhodu. [M/NM] 

9. Civilní objekty jsou všechny objekty, které nejsou objekty 
vojenskými. [M/NM] 

10. Civilní objekty jsou chrán�ny p�ed útokem s výjimkou doby, kdy 
p�edstavují objekt vojenský, a jen této doby. [M/NM] 

  
Nerozlišující útok 
11. Nerozlišující útoky jsou zakázány. [M/NM] 
12. Nerozlišující útoky jsou: 

                                                 
1 U norem platných v mezinárodních konfliktech je p�ipojena poznámka [M], u norem platných v 
konfliktech nemezinárodních pak [NM]. 



a) ty, jež nejsou zam��eny na konkrétní vojenský objekt,  
b) ty, p�i nichž se používají takové zp�soby a prost�edky boje, jež 

nemohou být zam��ena na konkrétní vojenský objekt, nebo 
c) ty, p�i nichž se užívají takové zp�soby a prost�edky boje, jejichž 

ú�inky nemohou být omezeny tak, jak požaduje mezinárodní 
humanitární právo, a tedy v každém takovém p�ípad� zasahují 
vojenské objekty a civilisty nebo civilní objekty bez rozdílu. 
[M/NM] 

13. Je zakázán útok bombardováním používající takové zp�soby a 
prost�edky boje, p�i n�mž se považuje za jediný vojenský objekt �ada 
odd�lených a rozlišitelných vojenských objekt� nacházejících se 
v m�st�, vesnici nebo jiné oblasti obsahující civilní osoby nebo civilní 
objekty. [M/NM] 

  
Proporcionalita p�i útoku 
14. Je zakázáno zahájit útok, u n�jž lze o�ekávat, že  m�že zp�sobit  

náhodné ztráty na životech  civilních  osob,  jejich  zran�ní,  poškození 
civilních objekt� nebo  kombinaci t�chto   p�ípad�,  které  by 
p�evyšovaly p�edpokládanou konkrétní a p�ímou vojenskou výhodu. 
[M/NM] 

  
Preventivní opat�ení p�i útoku 
15. P�i vedení  vojenských operací musí  být v�nována neustálá pé�e 

tomu, aby bylo šet�eno civilní obyvatelstvo, civilní osoby a objekty 
civilního rázu. Musí být u�in�na všechna možná  preventivní  opat�ení 
s  cílem zabránit, a  v každém p�ípad�  maximáln�  omezit   náhodné  
ztráty  na  životech civilních  osob, zran�ní civilních osob a poškození 
civilních objekt�. [M/NM] 

16. Každá strana konfliktu musí u�init vše možné, aby si ov��ila, že cílem 
jsou vojenské objekty. [M/NM] 

17. Každá strana konfliktu musí u�init všechna možná  preventivní 
opat�ení p�i volb� zp�sob� a prost�edk� vedení boje s  cílem zabránit, 
a  v každém p�ípad�  maximáln�  omezit   náhodné  ztráty  na  životech 
civilních  osob, zran�ní civilních osob a poškození civilních objekt�. 
[M/NM] 

18. Každá strana konfliktu musí všemožn� ov��it, zda útok nem�že 
zp�sobit náhodné ztráty na civilních osobách, zran�ní civilních osob, 
poškození civilních objekt� nebo  kombinaci t�chto   p�ípad�,  které  
by p�evyšovaly p�edpokládanou konkrétní a p�ímou vojenskou 
výhodu. [M/NM] 

19. Každá strana konfliktu musí útok zrušit nebo odvolat, stane-li se 
z�ejmým, že objekt není vojenským  objektem nebo že by  útok mohl  
zp�sobit  náhodné  ztráty na  životech civilních osob, zran�ní civilních 



osob,  poškození objekt� civilního rázu nebo   kombinaci   t�chto   
p�ípad�,   které   by   p�evyšovaly p�edpokládanou konkrétní a p�ímou 
vojenskou výhodu. [M/NM]  

20. Každá strana konfliktu musí ú�inným zp�sobem vydat varování p�ed 
útoky, které by mohly postihnout civilní obyvatelstvo, ledaže to 
okolnosti nedovolí. [M/NM]  

21. Je-li  možnost volby mezi n�kolika  vojenskými objekty  k dosažení 
podobné vojenské výhody, bude vybrán  ten objekt, u n�hož se dá  
o�ekávat, že útok  na n�j zp�sobí nejmenší ohrožení život� civilních 
osob a objekt� civilního rázu. [M/ pravd�podobn� NM]  

  
Preventivní opat�ení proti následk�m útok� 
22. Strany konfliktu musí u�init všechna možná preventivní opat�ení 

k ochran� civilního obyvatelstva a civilních objekt� pod  jejich 
kontrolou p�ed nebezpe�ím  vznikajícím následkem útok�. [M/NM]  

23. Každá strana konfliktu se v možné mí�e vyvaruje umíst�ní vojenských 
objekt� do hust� osídlených oblastí nebo jejich blízkosti. [M/ 
pravd�podobn� NM]  

24. Každá strana konfliktu musí u�init možná opat�ení, aby byly z 
blízkosti vojenských objekt� p�emíst�ny jednotlivé civilní osoby, 
civilní obyvatelstvo a civilní objekty pod jejich kontrolou. [M/ 
pravd�podobn� NM] 

  
 
II. OSOBY A OBJEKTY ZVLÁŠT� CHRÁN�NÉ 
  
Zdravotnický a duchovní personál a objekty 
25. Zdravotnický personál výhradn� ur�ený ke zdravotnickým úkon�m 

musí být za všech okolností respektován a chrán�n. Právo na ochranu 
ztrácí jen tehdy, dopustí-li se mimo rámec své humanitární funkce �inu 
poškozujícího protivníka. [M/NM] 

26. Je zakázáno potrestat osobu za poskytnutí zdravotnických úkon� 
v souladu s léka�skou etikou komukoli nebo nutit osobu vykonávající 
zdravotnickou �innost k �in�m neslu�itelným s léka�skou etikou. 
[M/NM] 

27. Duchovní personál výhradn� ur�ený k duchovenským úkon�m musí 
být za všech okolností respektován a chrán�n. Právo na ochranu ztrácí 
jen tehdy, dopustí-li se mimo rámec své humanitární funkce �inu 
poškozujícího protivníka. [M/NM] 

28. Zdravotnické jednotky výhradn� ur�ené ke zdravotnickým ú�el�m 
musí být za všech okolností respektovány a chrán�ny. Právo na 
ochranu ztrácí jen tehdy, dopustí-li se mimo rámec své humanitární 
funkce �inu poškozujícího protivníka. [M/NM] 



29. Zdravotnické transporty výhradn� ur�ené ke zdravotnické p�eprav� 
musí být za všech okolností respektovány a chrán�ny. Právo na 
ochranu ztrácí jen tehdy, dopustí-li se mimo rámec své humanitární 
funkce �inu poškozujícího protivníka. [M/NM] 

30. Je zakázán útok namí�ený proti zdravotnickému a duchovnímu 
personálu a objekt�m ozna�eným v souladu s mezinárodním právem 
rozeznávacím znakem dle Ženevských úmluv. [M/NM] 

 
Personál a objekty humanitární pomoci 
31. Personál ú�astnící se humanitární pomoci musí být respektován a 

chrán�n. [M/NM] 
32. Objekty používané k operacím humanitární pomoci musí být 

respektovány a chrán�ny. [M/NM] 
  
Personál a objekty misí na udržení míru 
33. Je zakázán útok namí�ený proti personálu a objekt�m ú�astnících se 

misí na udržení míru v souladu s Chartou OSN, a to po dobu, po niž 
požívají ochrany ur�ené civilním osobám a civilním objekt�m. 
[M/NM] 

  
Noviná�i 
34. Civilní noviná�i vykonávající profesionální úkoly v oblastech 

ozbrojeného konfliktu musí být respektováni a chrán�ni, pokud se 
p�ímo nezú�astní bojové �innosti. [M/NM] 

 
Chrán�né zóny 
35. Je zakázán útok namí�ený proti zón� z�ízené k ochran� ran�ných, 

nemocných a civilních osob p�ed ú�inky boj�. [M/NM] 
36. Je zakázán útok namí�ený proti demilitarizované zón� dohodnuté 

stranami konfliktu. [M/NM] 
37. Je zakázán útok proti nehájeným míst�m. [M/NM] 
  
Kulturní statky 
38. Každá strana konfliktu musí respektovat kulturní statky: 

a) Zvláštní pé�e musí být p�i vojenských operacích v�nována 
tomu, aby bylo zabrán�no škodám na budovách ur�ených k 
bohoslužbám, um�ní, v�d�, vzd�lávacím nebo charitativním 
ú�el�m jakož i na historických památnících, nejde-li o vojenské 
objekty. 

b) Statky velkého významu pro kulturní d�dictví lidstva nemohou 
být p�edm�tem útoku s výjimkou d�vodu nezbytné vojenské 
nutnosti.[M/NM]  



39. Užití statk� velkého významu pro kulturní d�dictví lidstva k ú�el�m, 
které by je mohly vystavit zni�ení nebo poškození je zakázáno s  
výjimkou d�vodu nezbytné vojenské nutnosti. [M/NM] 

40. Každá strana konfliktu musí chránit kulturní statky: 
a) Každé zabavení, zni�ení nebo úmyslné poškození ústav� 

ur�ených k bohoslužbám, um�ní, v�d�, vzd�lávání, historických 
památník� a v�deckých �i um�leckých d�l je zakázáno. 

b) Jakákoli forma rozkrádání, loupení nebo zpronev��ování statk� 
velkého významu pro kulturní d�dictví lidstva, jakož i každý akt 
vandalismu proti nim namí�ený, jsou zakázány.[M/NM] 

41. Okupa�ní mocnost musí p�edcházet nezákonnému vývozu kulturních 
statk� z okupovaného území a musí kompetentním ú�ad�m 
okupovaného území navrátit nezákonn� vyvezené statky. [M] 

  
Stavby a za�ízení obsahující nebezpe�né síly 
42. Zvláštní pé�e musí být v�nována tomu, aby p�i útoku na stavby a 

za�ízení obsahující nebezpe�né síly, zejména p�ehrady, hráze a 
atomové elektrárny a na jiná za�ízení u t�chto staveb �i v jejich 
blízkosti nedošlo k uvoln�ní nebezpe�ných sil a následným vážným 
ztrátám na civilním obyvatelstvu. [M/NM] 

  
P�írodní prost�edí 
43. Obecné principy vedení boje se aplikují na životní prost�edí: 

a) Žádná �ást životního prost�edí nesmí být p�edm�tem útoku, 
ledaže je vojenským objektem. 

b) Je zakázáno zni�ení jakékoli �ásti životního prost�edí 
s výjimkou d�vodu nezbytné vojenské nutnosti. 

c) Je zakázáno zahájit útok, u n�jž lze o�ekávat, že  m�že zp�sobit  
náhodné škody na životním prost�edí,  které  by p�evyšovaly 
p�edpokládanou konkrétní a p�ímou vojenskou výhodu. 
[M/NM] 

44. Zp�soby a prost�edky vedení boje musí být vybírány s ohledem na 
ochranu a zachování životního prost�edí. P�i vedení  vojenských 
operací musí  být v�nována neustálá pé�e tomu, aby bylo šet�eno 
civilní obyvatelstvo, civilní osoby a objekty civilního rázu. Musí být 
u�in�na všechna možná  preventivní  opat�ení s  cílem zabránit, a  
v každém p�ípad�  maximáln�  omezit   náhodné  škody na životním 
prost�edí. Nedostatek v�decké jistoty pokud jde o vliv daných 
vojenských operací na životní prost�edí nezbavuje stranu konfliktu 
povinnosti u�init taková preventivní opat�ení. [M/ pravd�podobn� 
NM] 



45. Je zakázáno užít zp�soby nebo prost�edky vedení boje, jež jsou ur�eny 
k tomu, aby zp�sobily rozsáhlé, dlouhodobé a vážné škody na 
životním prost�edí, jakož i ty, u nichž lze takové škody p�edpokládat. 
Ni�ení životního prost�edí nesmí být užito jako zbran�. [M/ 
pravd�podobn� NM] 

  
  
III. ZP�SOBY A PROST�EDKY VEDENÍ BOJE (V UŽŠÍM SLOVA 
SMYSLU) 
  
Odep�ení milosti 
46. Je zakázáno vydat rozkaz, že nebude nikdo ušet�en, hrozit tímto 

nep�íteli nebo vést bojové akce na tomto základ�. [M/NM] 
47. Útok na osobu uznanou za vy�azenou z boje (hors de combat) je 

zakázán.  
Osobou vy�azenou z boje je každý, kdo: 

a) je v moci nep�átelské strany, 
b) není schopen se bránit v d�sledku ztráty v�domí, ztroskotání, 

nemoci �i zran�ní, nebo 
c) jasn� projevil úmysl vzdát se, a v každém z t�chto p�ípad� se 

zdržuje každého aktu násilí �i pokusu o út�k. [M/NM] 
48. Osoba zachra�ující se v nouzi seskokem z letadla nesmí být po dobu 

seskoku cílem útoku. [M/NM] 
  
Zni�ení a zabavení majetku 
49. Strany konfliktu mohou zabavit vojenskou výzbroj náležící 

nep�átelské stran� jako vále�nou ko�ist. [M] 
50. Zni�ení nebo zabrání nep�átelského majetku je zakázáno s výjimkou 

požadavku nezbytné vojenské nutnosti. 
51. Na okupovaném území: 

a) movitý ve�ejný majetek, kterého m�že být použito k vojenským 
operacím, m�že být konfiskován, 

b) nemovitý ve�ejný majetek musí být spravován podle pravidel 
práva užívacího a 

c) soukromý majetek musí být respektován a nesmí být 
konfiskován, s výjimkou p�ípadu, kdy jeho zni�ení nebo 
konfiskace je nezbytnou vojenskou nutností.[M] 

52. Plen�ní je zakázáno. [M/NM] 
  
Vyhladov�ní a akce humanitární pomoci 
53. Užití vyhladov�ní jako zp�sobu vedení boje je zakázáno. [M/NM] 
54. Je zakázáno úto�it na objekty a ni�it, p�emís	ovat nebo znehodnocovat 

objekty nezbytné k p�ežití civilního obyvatelstva. [M/NM] 



55. Strany konfliktu dovolí a usnadní rychlou a hladkou p�epravu 
humanitární pomoci nestranného charakteru, poskytované bez 
jakéhokoli nep�íznivého rozlišování, ur�ené civilnímu obyvatelstvu 
v nouzi, p�i�emž mají právo kontrolních opat�ení. [M/NM] 

56. Strany konfliktu musí zajistit volný pohyb zmocn�ného humanitárního 
personálu v rozsahu nezbytném k výkonu jejich poslání. Pouze p�ípad 
nezbytné vojenské nutnosti m�že být d�vodem pro do�asné omezení 
jejich pohybu. [M/NM] 

  
Klamání 
57. Vále�né lsti nejsou zakázány, pokud neporuší pravidlo mezinárodního 

humanitárního práva. [M/NM] 
58. Zneužití bílé vlajky parlamentá�� je zakázáno. [M/NM] 
59. Zneužití rozlišovacích znak� stanovených Ženevskými úmluvami je 

zakázáno. [M/NM] 
60. Užití znak� a uniforem OSN bez povolení této organizace je zakázáno. 

[M/NM] 
61. Zneužití jiných mezinárodn� uznaných znak� je zakázáno. [M/NM] 
62. Zneužití vlajek, vojenských znak�, insignií nebo uniforem druhé 

strany je zakázáno. [M/ pravd�podobn� NM] 
63. Užití vlajek, vojenských znak�, insignií nebo uniforem neutrálních 

stát�, nebo stát� jež nejsou stranami konfliktu, je zakázáno. [M/ 
pravd�podobn� NM] 

64. Je zakázáno uzav�ít dohodu o p�erušení boje s úmyslem p�ekvapit 
útokem protivníka spoléhajícího se na tuto dohodu. [M/NM] 

65. Je zakázáno zabít, zranit nebo zajmout protivníka použitím 
proradnosti. [M/NM] 

  
Komunikace s nep�ítelem 
66. Velitelé mohou vstoupit do jiného než nep�átelského kontaktu 

prost�ednictvím jakéhokoli komunika�ního prost�edku. Tento kontakt 
musí být �in�n v dobré ví�e. [M/NM] 

67. Parlamentá� je nedotknutelný. [M/NM] 
68. Velitel m�že u�init všechna nezbytná opat�ení, aby zabránil 

parlamentá�i v �innosti, která by mohla být škodlivá. [M/NM] 
69. Parlamentá� ztrácí svou nedotknutelnost, zneužije-li svého výsadního 

postavení ke spáchání �inu odporujícímu mezinárodnímu právu a 
poškozujícímu druhou stranu. [M/NM] 

  
  



IV. ZBRAN� 
  
Obecné principy pro užívání zbraní 
70. Užití zp�sob� a prost�edk� vedení boje, které by svou povahou 

zp�sobovaly nadm�rná zran�ní nebo zbyte�né útrapy, je zakázáno. 
[M/NM] 

71. Užití zbraní, které jsou svou povahou nerozlišující, je zakázáno. 
[M/NM] 

  
Jedy 
72. Užití jed� nebo otrávených zbraní je zakázáno. [M/NM] 
  
Biologické zbran� 
73. Užití biologických zbraní je zakázáno. [M/NM] 
  
Chemické zbran� 
74. Užití chemických zbraní je zakázáno. [M/NM] 
75. Užití dráždivých látek je zakázáno. [M/NM] 
76. Užití herbicid� je zakázáno, jestliže: 

a) jsou svou povahou zakázanými chemickými zbran�mi,  
b) jsou svou povahou zakázanými biologickými zbran�mi,  
c) jsou-li zam��eny na vegetaci, jež není vojenským objektem,  
d) by mohly zp�sobit náhodné ztráty na civilních osobách, zran�ní 

civilních osob, poškození civilních objekt� nebo  kombinaci 
t�chto   p�ípad�,  které  by p�evyšovaly p�edpokládanou 
konkrétní a p�ímou vojenskou výhodu, nebo 

e) by mohly zp�sobit rozsáhlé, dlouhodobé a vážné škody na 
životním prost�edí.  

   [M/NM]  
 
Rozši�ující se st�ely 
77. Užití st�el, které se snadno rozši�ují nebo zploš	ují v lidském t�le, je 

zakázáno. [M/NM] 
  
Výbušné st�ely  
78. Je zakázáno užít proti živé síle st�el vybuchujících uvnit� lidského t�la. 

[M/NM] 
  
Zbran� produkující st�epiny nezjistitelné rentgenovým zá�ením 
79. Je zakázáno užít zbran�, jejichž primárním ú�inkem je zp�sobit 

poran�ní st�epinami, které nelze v lidském t�le zjistit rentgenovým 
zá�ením. [M/NM] 

  



Nástrahy 
80. Je zakázáno užít nástražných systém�, které jsou jakýmkoli zp�sobem 

spojeny nebo uvedeny do souvislosti s objekty nebo osobami 
požívajících zvláštní ochrany podle mezinárodního humanitárního 
práva nebo objekty, které by mohly p�itahovat civilní obyvatelstvo. 
[M/NM] 

  
Pozemní miny 
81. P�i použití pozemních min musí být zvláštní pé�e v�nována tomu, aby 

byl minimalizován jejich nerozlišující ú�inek. [M/NM] 
82. Strana konfliktu užívající pozemní miny musí zaznamenávat jejich 

umíst�ní, je-li to možné. [M/ pravd�podobn� NM] 
83. Po skon�ení aktivního nep�átelství musí strana konfliktu, která užila 

pozemní miny, tyto miny odstranit �i jinak zneškodnit nebo usnadnit 
jejich odstran�ní. [M/NM] 

  
Zápalné zbran� 
84. P�i použití zápalných zbraní musí být zvláštní pé�e v�nována 

zabrán�ní, a  v každém p�ípad�  maximálnímu  omezení   náhodných  
ztrát  na  životech civilních  osob, zran�ní civilních osob a poškození 
civilních objekt�. [M/NM] 

85. Je zakázáno užití zápalných zbraní proti živé síle s výjimkou 
nemožnosti dosáhnout vy�azení z boje použitím mén� škodlivé zbran�. 
[M/NM] 

  
Oslepující laserové zbran� 
86. Je zakázáno užít laserové zbran� specificky sestrojené tak, aby jejich 

výlu�ným bojovým ú�inkem nebo jedním z bojových ú�ink� bylo 
zp�sobení trvalého oslepnutí nechrán�ných o�í. [M/NM] 

 
 
V. ZACHÁZENÍ S CIVILNÍMI OSOBAMI A OSOBAMI 
VY�AZENÝMI Z BOJE 
  
Základní záruky 
87. S civilisty a osobami vy�azenými z boje se musí zacházet lidsky. 

[M/NM] 
88. P�i aplikaci mezinárodního humanitárního práva je zakázáno jakékoli 

nep�íznivé rozlišování založené na rase, barv� pleti, pohlaví, jazyku, 
náboženském vyznání, politickém �i jiném p�esv�d�ení, národnosti, 
státní p�íslušnosti, sociálním p�vodu, majetku, rodu �i jiném 
obdobném znaku. [M/NM] 

89. Vražda je zakázána. [M/NM] 



90. Je zakázáno mu�ení, kruté �i nelidské zacházení a urážky lidské 
d�stojnosti, p�edevším ponižující a urážející zacházení. [M/NM] 

91. T�lesné tresty jsou zakázány. [M/NM] 
92. Mrza�ení, léka�ské �i v�decké pokusy, jakož i jiné zdravotnické 

zákroky, které neodpovídají zdravotnímu stavu osoby a které jsou 
v rozporu s všeobecn� p�ijatými medicinskými normami, jsou 
zakázány. [M/NM] 

93. Je zakázáno znásiln�ní a jiné formy sexuálního násilí. [M/NM] 
94. Je zakázáno otroctví a všechny formy obchodu s otroky. [M/NM] 
95. Neplacená nebo nezákonná nucená práce je zakázána. [M/NM] 
96. Je zakázáno bráti rukojmí. [M/NM] 
97. Je zakázáno užití lidských štít�. [M/NM] 
98. Nedobrovolné zmizení je zakázáno. [M/NM] 
99. Svévolné zbavení svobody je zakázáno. [M/NM] 
100. Nikdo nesmí být uznán vinným nebo odsouzen jinak než na základ� 

rozsudku spravedlivého soudu skýtajícího nezbytné právní záruky. 
[M/NM] 

101. Nikdo nesmí být obvin�n nebo odsouzen za trestný �in v d�sledku 
jakéhokoli �inu �i opomenutí, které nep�edstavovaly trestný �in podle 
národního nebo mezinárodního práva v dob�, kdy byly spáchány; 
rovn�ž nebude stanoven t�žší trest než trest, který by byl vynesen 
v dob�, kdy byl trestný �in spáchán. [M/NM] 

102. Nikdo nesmí být souzen za trestný �in jinak, než na základ� osobní 
trestní odpov�dnosti. [M/NM] 

103. Kolektivní tresty jsou zakázány. [M/NM] 
104. P�esv�d�ení a náboženské úkony civilist� a osob vy�azených z boje 

musí být respektovány. [M/NM] 
105. Rodinný život musí být respektován, je-li to možné. [M/NM] 
  
Status kombatanta a vále�ného zajatce 
106. Kombatant se musí odlišovat od civilního obyvatelstva,  když  se 

ú�astní útoku nebo vojenské operace na p�ípravu útoku. Jestliže tak 
neu�iní, ztrácí právo na status vále�ného zajatce. [M] 

107. Kombatant, který je zadržen v dob�, kdy se zabýval špionáží, nemá 
právo na status vále�ného zajatce. Nesmí být uznán vinným nebo 
odsouzen bez p�edchozího soudního �ízení. [M] 

108. Žoldné�i, jak jsou definováni I. Dodatkovým protokolem, nemají 
právo na status kombatanta nebo vále�ného zajatce. Nesmí být uznáni 
vinnými nebo odsouzeni bez p�edchozího soudního �ízení. [M] 

  



Nemocní, zran�ní a trose�níci 
109. Kdykoli to okolnosti dovolí a zejména po boji musí každá strana 

konfliktu bez prodlení u�init všechna možná opat�ení, aby bez 
nep�íznivého rozlišování byli vyhledáni, shromážd�ni a odsunuti 
ran�ní, nemocní a trose�níci. [M/NM] 

110. Ran�ným, nemocným a trose�ník�m se musí dostat co možná 
nejúpln�jší a co možná nejrychlejší zdravotní pé�e a pozornosti 
vyžadované jejich stavem. Nesmí být mezi nimi �in�no žádných 
rozdíl� z jiných než léka�ských d�vod�. [M/NM] 

111. Každá strana konfliktu musí u�init všechna možná opat�ení, aby 
ochránila zran�né, nemocné a trose�níky p�ed špatným zacházením a 
oloupením. [M/NM] 

  
Mrtví 
112. Kdykoli to okolnosti dovolí a zejména po boji musí každá strana 

konfliktu bez prodlení u�init všechna možná opat�ení, aby bez 
nep�íznivého rozlišování byli vyhledáni, shromážd�ni a odsunuti 
mrtví. [M/NM] 

113. Každá strana konfliktu musí u�init všechna možná opat�ení, aby 
ochránila mrtvé p�ed oloupením. Mrza�ení t�l mrtvých je zakázáno. 
[M/NM] 

114. Strany konfliktu jsou povinny na základ� žádosti p�íslušné strany nebo 
nejbližších p�íbuzných usnadnit vrácení t�lesných ostatk� zem�elých. 
[M] 

115. Mrtví musí být poh�beni v souladu s jejich oby�eji a jejich hroby musí 
být respektovány a �ádn� udržovány. [M/NM] 

116. S ohledem na identifikaci zem�elých musí každá strana konfliktu 
zaznamenat všechny dostupné informace o poh�bech a ozna�it hroby. 
[M/NM] 

  
Nezv�stní 
117. Každá strana konfliktu je povinna u�init všechna možná opat�ení ke 

zjišt�ní po�tu osob nezv�stných v d�sledku ozbrojeného konfliktu, 
jakož i poskytnout jejich rodinám všechny informace o jejich osudu. 
[M/NM] 

  
Osoby zbavené svobody 
118. Osobám zbaveným svobody musí být poskytnuta v odpovídající mí�e 

strava, voda, ošacení, p�íst�eší a zdravotní pé�e. [M/NM] 
119. Ženy zbavené svobody musí být drženy odd�len� od muž� s výjimkou, 

kdy jsou rodiny ubytovány jako celky, a musí být pod bezprost�edním 
dozorem žen. [M/NM] 



120. D�ti zbavené svobody musí být drženy odd�len� od dosp�lých 
s výjimkou, kdy jsou rodiny ubytovány jako celky. [M/NM] 

121. Osoby zbavené svobody musí být drženy v oblasti vzdálené boj� a 
v podmínkách vyhovujících požadavk�m zdravotním a hygienickým. 
[M/NM] 

122. Plen�ní majetku osob zbavených svobody je zakázáno. [M/NM] 
123. Osobní údaje osob zbavených svobody musí být zaznamenány. 

[M/NM] 
124.           

a) v mezinárodních ozbrojených konfliktech musí být 
Mezinárodnímu výboru 
erveného k�íže umožn�n pravidelný 
kontakt se všemi osobami zbavenými svobody za ú�elem 
zjišt�ní podmínek, v nichž jsou drženy, a k obnovení a udržení 
kontakt� mezi nimi a jejich rodinami.  [M] 

b) v nemezinárodních konfliktech je Mezinárodní výbor 

erveného k�íže oprávn�n nabídnout své služby k návšt�vám 
všech osob zbavených svobody za ú�elem zjišt�ní podmínek, 
v nichž jsou drženy, a k obnovení a udržení kontakt� mezi nimi 
a jejich rodinami.  [NM] 

125. Osobám zbaveným svobody musí být umožn�na korespondence 
s jejich rodinami p�im��enou frekvencí a s ohledem na spravedlivé 
požadavky censury. [M/NM] 

126. Osobám zbaveným svobody v souvislosti s nemezinárodními konflikty 
musí být umožn�no p�ijímat návšt�vy, zejména blízkých p�íbuzných, 
v maximální proveditelné mí�e. [NM] 

127. Osobní zvyky a náboženské úkony osob zbavených svobody musí být 
respektovány. [M/NM] 

128.           
a) Vále�ní zajatci musí být propušt�ni a repatriováni bez prodlení 

po skon�ení aktivního nep�átelství. [M] 
b) Internovaní civilisté musí být propušt�ni ihned, pominou-li 

nezbytné d�vody internace, nejpozd�ji však po skon�ení 
aktivního nep�átelství. [M] 

c) Osoby zbavené svobody v souvislosti s nemezinárodním 
ozbrojeným konfliktem musí být propušt�ny ihned, pominou-li 
d�vody jejich zadržení. [NM] 

Zmín�né osoby mohou být nadále zbaveny svobody jsou-li 
v trestním vyšet�ování nebo vykonávají-li trest uložený v souladu s 
právem.  

  



P�emíst�né osoby 
129.           

a) Strany mezinárodního ozbrojeného konfliktu nesmí deportovat 
nebo nucen� p�emís	ovat jednotlivé civilní osoby nebo civilní 
obyvatelstvo jako celek na okupovaných územích s výjimkou 
zájmu bezpe�nosti t�chto osob nebo požadavku nutné vojenské 
nezbytnosti. [M] 

b) Strany nemezinárodního ozbrojeného konfliktu nesmí nucen� 
p�emís	ovat jednotlivé civilní osoby nebo civilní obyvatelstvo 
jako celek z d�vod� vztahujících se k ozbrojenému konfliktu 
s výjimkou zájmu bezpe�nosti t�chto osob nebo požadavku 
nutné vojenské nezbytnosti. [NM] 

130. Státy nesmí deportovat nebo p�emís	ovat své jednotlivé civilní osoby 
nebo své civilní obyvatelstvo jako celek na okupovaná území. [M] 

131. V p�ípad� p�emíst�ní musí být u�in�na všechna možná opat�ení 
v zájmu zajišt�ní p�íst�eší, hygieny, zdraví, bezpe�nosti a výživy, 
jakož i zachování celistvosti rodin dot�ených civilních osob. [M/NM] 

132. P�emíst�né osoby mají právo na dobrovolný bezpe�ný návrat do svých 
domov� nebo míst obvyklého pobytu ihned, pominou-li d�vody jejich 
p�emíst�ní. [M/NM] 

133. Vlastnická práva p�emíst�ných osob musí být respektována. [M/NM] 
  
Další osoby požívající zvláštní ochrany 
134. Musí být respektovány zvláštní ohledy na ženy postižené ozbrojeným 

konfliktem, jejich zdraví a pot�eby pomoci. [M/NM] 
135. D�ti postižené ozbrojeným konfliktem požívají zvláštního respektu a 

ochrany. [M/NM] 
136. D�ti nesmí být povolávány do ozbrojených sil �i skupin. [M/NM] 
137. D�tem nesmí být umožn�na p�ímá ú�ast v bojových akcích. [M/NM] 
138. Osoby staré, neduživé a oslabené, jsou-li postižené ozbrojeným 

konfliktem, požívají zvláštního respektu a ochrany. [M/NM] 
  
  
VI. PROVÁD�NÍ MHP 
  
Dodržování mezinárodního humanitárního práva 
139. Každá strana konfliktu je povinna zachovávat a zajistit zachovávání 

mezinárodního humanitárního práva ze strany svých ozbrojených sil 
jakož i jiných osob a skupin konajících na základ� jejích pokyn� nebo 
pod jejím �ízením �i kontrolou. [M/NM] 

140. Povinnost zachovávat a zajistit zachovávání mezinárodního 
humanitárního práva není p�edm�tem reciprocity. [M/NM] 



141. Každá smluvní strana zajistí, aby byli k dispozici právní poradci 
schopní poskytovat vojenským velitel�m na p�íslušné úrovni v p�ípad� 
pot�eby pomoc ve v�ci aplikace mezinárodního humanitárního práva. 
[M/NM] 

142. Státy a strany konfliktu jsou povinny poskytnout svým ozbrojeným 
silám pokyny k aplikaci mezinárodního humanitárního práva. [M/NM] 

143. Státy jsou povinny podporovat ší�ení mezinárodního humanitárního 
práva mezi civilním obyvatelstvem. [M/NM] 

  
Vynucení mezinárodního humanitárního práva 
144. Státy nesmí podporovat porušování mezinárodního humanitárního 

práva stranami ozbrojeného konfliktu. Státy jsou povinny použít 
v pot�ebné mí�e sv�j vliv k zastavení porušování mezinárodního 
humanitárního práva. [M/NM] 

145. Represálie mohou být užity jen v p�ípad�, kdy nejsou zakázány 
mezinárodním právem a jen v souladu s p�ísnými podmínkami. [M] 

146. Jsou zakázány represálie proti osobám chrán�ným Ženevskými 
úmluvami. [M] 

147. Jsou zakázány represálie proti objekt�m chrán�ným Ženevskými 
úmluvami a Haagskou úmluvou na ochranu kulturních statk� za 
ozbrojeného konfliktu. [M] 

148. Strany nemezinárodního konfliktu nemají právo užít represálií. 
Protiopat�ení proti osobám, které se p�ímo neú�astní nebo se p�estaly 
ú�astnit bojových akcí, jsou zakázány. [NM] 

  
Odpov�dnost a náhrady 
149. Stát je zodpov�dný za porušení mezinárodního humanitárního práva, 

která mu mohou být p�i�tena, zahrnující: 
a) porušení spáchaná jeho orgány v�etn� ozbrojených sil, 
b) porušení spáchaná osobami nebo entitami zmocn�nými 

k výkonu �ásti státní moci, 
c) porušení spáchaná osobami nebo skupinami konajícími na 

základ� jeho pokyn� nebo pod jeho �ízením �i kontrolou, jakož i 
d) porušení spáchaná soukromými osobami nebo skupinami 

uznanými a p�ijatými za jednající v zájmu státu.[M/NM] 
150. Stát odpov�dný za porušení mezinárodního humanitárního práva je 

povinen pln� nahradit zp�sobené ztráty nebo zran�ní. [M/NM] 
  
Odpov�dnost fyzických osob 
151. Fyzická osoba je trestn� odpov�dná za všechny vále�né zlo�iny, které 

spáchala. [M/NM] 
152. Velitelé a jiní nad�ízení jsou odpov�dni za vále�né zlo�iny spáchané 

na jejich p�íkaz. [M/NM] 



153. Velitelé a jiní nad�ízení jsou odpov�dni za vále�né zlo�iny spáchané
jejich pod�ízenými, jestliže v�d�li nebo v�d�t mohli, že jejich
pod�ízení páchají nebo se chystají spáchat takový zlo�in a nep�ijali
v rámci svých možností všechna nezbytná a dostate�ná opat�ení
k tomu, aby spáchání p�edešli, nebo je potrestali, pokud k n�mu již
došlo. [M/NM]

154. Každý kombatant je povinen odmítnout zjevn� protiprávní rozkaz.
[M/NM]

155. Spln�ní p�íkazu velitele nebo jiného nad�ízeného nezproš	uje
pod�ízeného trestní odpov�dnosti, jestliže pod�ízený v�d�l o
protiprávnosti p�íkazu nebo o protiprávnosti p�íkazu v�d�t m�l
vzhledem k jeho zjevn� protiprávní povaze.  [M/NM]

Vále�né zlo�iny 
156. Vážná porušení mezinárodního humanitárního práva p�edstavují

vále�né zlo�iny. [M/NM]
157. Státy mají právo univerzální jurisdikci nad vále�nými zlo�iny sv��it

svým národním soud�m. [M/NM]
158. Státy jsou povinny vyšet�it vále�né zlo�iny údajn� spáchané jejich

státními p�íslušníky nebo ozbrojenými silami, nebo k nimž na jejich
území údajn� došlo, a d�vodn� podez�elé osoby trestn� stíhat. Musí
rovn�ž vyšet�it ostatní vále�né zlo�iny nad nimiž mají jurisdikci a
d�vodn� podez�elé osoby trestn� stíhat. [M/NM]

159. Po skon�ení nep�átelství se státní orgány vynasnaží poskytnout co
nejširší amnestii osobám, které se ú�astnily nemezinárodního
ozbrojeného konfliktu, nebo osobám zbaveným svobody v souvislosti
s tímto konfliktem, avšak s výjimkou osob podez�elých, obvin�ných
nebo odsouzených za vále�né zlo�iny. [NM]

160. Vále�né zlo�iny jsou neproml�itelné. [M/NM]
161. Státy musí navzájem v co nejširší mí�e spolupracovat k usnadn�ní

vyšet�ování vále�ných zlo�in� a trestního stíhání podez�elých osob.
[M/NM]

Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary International 
Humanitarian Law, Cambridge University Press, 2005. - P�eložil Marek 
Jukl - ��K, 2005. 



Ženevských úmluv. Zahrnuje ústředí a síť okresních poboček 
(oblastních spolků).






