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MVČK | Prezident MVČK dokončil návštěvu Ruské federace 
zaměřenou na jednání o humanitárních otázkách v ozbrojeném 
konfliktu. 
 
24. březen 2022 
 

Prezident Mezinárodního výboru Červeného kříže (MVČK) Peter Maurer dnes dokončil 
dvoudenní návštěvu Moskvy, kde pokračoval v probíhajícím humanitárním dialogu s ruskými 
představiteli. Jako neutrální a nestranný humanitární aktér je MVČK oprávněn jednat se 
všemi stranami ozbrojeného konfliktu s cílem prosazovat respekt k mezinárodnímu 
humanitárnímu právu, ochranu civilistů a zajištění pomoci těm, kteří ji nejvíce potřebují. 
Během své návštěvy jednal P.Maurer s ministrem zahraniční Ruské federace Sergejem 
Lavrovem a náměstkem ministra obrany plk. Alexandrem Fominem. Setkal se také s Pavlem 
Savčukem, prezidentem Ruského červeného kříže, a paní Moskalkovou, komisařkou pro 
lidská práva. 
Podle sdělení P.Maurera byly rozhovory s ruskými představiteli součástí existujícího trvalého 
bilaterálního dialogu mezi MVČK a Ruskou federací o humanitárních potřebách a 
mezinárodním humanitárním právu. Minulý týden jednal P.Maurer v Kyjevě a tento týden 
v Moskvě, navštívil také několikrát Donbas. Hovořil se všemi stranami ozbrojeného konfliktu 
s stejným cílem: chránit životy a mírnit lidské utrpení za ozbrojeného konfliktu. Tváří v tvář 
enormním potřebám, MVČK rychle rozšiřuje svou humanitární pomoc všem, kteří jsou 
ozbrojeným konfliktem na Ukrajině zasaženi, uvedl prezident MVČK. 
Jednání v Moskvě byla zaměřena na ukrajinský konflikt, ale jejich součástí bylo též jednání o 
humanitárních otázkách v Sýrii. V případě ukrajinského konfliktu vyla jednání zaměřena na 
tíživé humanitární otázky, včetně: 

» bezpečné průchody: P.Maurer zdůraznil, že bojující strany musí usnadnit pohyb 
civilistů, aby mohli opustit města, v nichž se bojuje, a také musí umožnit průvoz 
humanitárních potřeb do těchto míst. MVČK vyzývá bojující strany, aby se shodly na 
více bezpečných průchodech a specifických detailech k jejich uskutečnění – době 
zahájení, době trvání, jejich místě – s cílem umožnit civilistům opustit místa zasažená 
bojem, 

» ochrana civilistů a civilní infrastruktury: MVČK je znepokojen utrpením 
působeným civilistům vystaveným devastující úrovní násilí. Civilisté, kteří se přímo 
neúčastní nepřátelství, nebo se ho již neúčastní, ať jsou kdekoli, zůstávají chráněni 
mezinárodním humanitárním právem. Všechny civilní objekty [tj. objekty nemající 
význam pro vedení vojenských operací] a civilní infrastruktura musí být ušetřeny 
útoků, a to včetně nemocnic, škol, vodovodů a rozvodů elektřiny. Musí být dodrženy 
principy rozlišování, proporcionality a preventivních opatření a musí být zahrnuty 
v praxi při provádění vojenských operací s cílem snížit utrpení civilistů, 

» váleční zajatci, internovaní civilisté a pohřešovaní: právo navštěvovat válečné 
zajatce a civilní internované je základní částí povinností bojujících stran při ochraně 
civilistů a osob, které se již neúčastní boje. Repatriace a důstojné zacházení 
s mrtvými všemi stranami konfliktu je nezbytné a jejich rodiny musí znát osud či místo 
pobytu svých blízkých. Všechny strany ozbrojeného konfliktu jsou zavázány jak 
usnadnit tuto klíčovou humanitární aktivitu, tak z ní mít samy prospěch. 

Připravil: Doc. Dr. Marek Jukl 
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