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V uvedenou dobu proběhla navazující jednání: 

 XX. Valné shromáždění Mezinárodní federace ČK&ČP (4.- 6.12) [+] 

 Rada delegátů ČK&ČP (7.12.) [+] 

 XXXII. Mezinárodní konference ČK&ČP (8.- 10.12.) 

 

Sloganem komplexu tří jednání bylo Síla humanity – Vis humanitatis1. 

 

 

I. XXXII. Mezinárodní konference ČK&ČP 

Zasedání Konference bylo nejdůležitějším z jednání statutárních orgánů ČK&ČP. 
Mezinárodní konference je mezinárodním orgánem ve smyslu mezinárodního práva a 
současně je  nejvyšším orgánem Mezinárodního hnutí ČK&ČP2. Je tvořena 

 delegacemi vlád – smluvních stran Ženevských úmluv 

 delegacemi složek Mezinárodního hnutí ČK&ČP 
o delegace národních společností 
o delegace MVČK 
o delegace MFČK&ČP  

Konference zasedá zpravidla 1x za čtyři roky. 

 

O obeslání Konference rozhodla vláda ČR usnesením č. 950/2015.  

Jednání se zúčastnily delegace tohoto složení: 

 delegace ČČK: 
o Doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D., prezident ČČK (vedoucí delegace) 
o RNDr. Josef Konečný, ředitel Úřadu ČČK, 
o Mgr. Olga Šiková, Ph.D., programové oddělení Úřadu ČČK 

 delegace vlády ČR: 
o JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M., náměstek pro řízení sekce právní a 

konzulární, Ministerstvo zahraničních věcí (vedoucí delegace), 
o RNDr. Jan Kára, CSc., mimořádný a zplnomocněný velvyslanec, stálý představitel 

České republiky při Úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizací se 
sídlem v Ženevě (alternát), 

o JUDr. Petr Válek, Ph.D., LL.M., ředitel mezinárodněprávního odboru, Ministerstvo 
zahraničních věcí, 

o JUDr. Ing. Michal Dvořák, Stálá mise Ženeva, 

                                                
1 volba motta znamená návrat k mottu zasedání v r.1999 „Síla humanity“, kdy byla motto ústředních 
jednání ČK&ČP zavedeno poprvé. 
2 mezinárodní konference se schází od roku 1863 (ustavující; I.Konference se konala r.1867).   
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o Mgr. et Mgr. Kristina Horňáčková, Ministerstvo zahraničních věcí, 
o JUDr. Petra Ditrichová, Ph.D., Ministerstvo obrany, 
o JUDr. Helena Opatová, Ministerstvo spravedlnosti. 

 

Zahájení Konference předcházelo slavnostní udělení Medailí H. Dunanta, nejvyššího 
vyznamenání ČK&ČP, uděluje se za zvláštní zásluhy při pomoci obětem konfliktů a za 
zásluhy o rozvoj a naplňování humanitárních principů a humanitárního práva. Medaili získali: 

 Dr. Ahmed Mohamed Hassan (Somálský ČP) 

 Prof. Mamdouh Kamal Gabr (in memoriam; Egyptský ČP) 

 Monowara Sarkar (Bangladéšdký ČP) 

 Stephen Davey (Mezinárodní federace ČK&ČP) 

 

Konference byla zahájena tradiční prezentací Základních principů ČK&ČP, vlastní jednání 
otevřeli předseda Stálé komise ČK&ČP Gregory Vickery a prezidentka Švýcarské 
konfederace Simonetta Sommaruga3.  

Za svou předsedkyni zvolila Konference Fatimu Gailani (Afghanistán)4. 

Na začátku jednání vystoupili s prohlášeními prezident MFČK&ČP T. Konoe a prezident 
MVČK P. Maurer.  

Po té byly prezentovány výsledky zasedání Rady delegátů ČK&ČP (viz dále, část II.) a 
podána zpráva o plnění rezolucí a přehled přehled plnění závazků učiněných vládami a 
národními společnostmi na XXXI. Mezinárodní konferenci. 

 

Konference se zúčastnilo 185 delegací národních společností, 169 delegací vlád a delegace 
obou mezinárodních složek ČK&ČP, celkem 2.284 delegátů. 

 

Agenda Konference byla dána třemi okruhy: 

 Předcházení násilí a odezva na ně 

Rozvoj práce složek Hnutí ČK&ČP v duchu „síly humanity“ na národní a mezinárodní 
úrovni při předcházení nebo reakci na násilí v situacích ozbrojených konfliktů,  jiných 
situací násilí a při katastrofách. Téma zahrnuje ochranu a pomoc obětem a 
zranitelným skupinám stejně jako snahu násilí předcházet.  

 Ochrana a přístup k humanitární pomoci a službám 

Trvající ohrožení příjemců pomoci i humanitárních pracovníků bránící bezpečnému 
přístupu k životně důležité pomoci a službám. Nalezení konkrétních kroků, které 
všichni účastníci Konference provedou, aby se zranitelným lidem dostalo nezbytné 
zdravotní péče aj. humanitárních služeb. 

 Snížení hrozby katastrof a zvýšení odolnosti 

Identifikace příspěvku Hnutí ČK&ČP ke zvýšení odolnosti komunit vůči přírodním a 
technologickým nebezpečím a snížení možných ztrát na životech a majetku či 
omezení rozvoje. V tomto kontextu se Konference zaměří zejm. na urbanizaci a 
změnu klimatu, jako dva kritické faktory působící na zranitelné komunity. 

 

 

 

                                                
3 příbuzná Cornelia Sommaruga, prezidenta MVČK v letech 1987-1999 
4 prezidentka Afghánského červeného půlměsíce, působila jako členka komise pro afghánskou ústavu 
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Uvedené okruhy se promítly do následujících hlavních témat Konference (k některým byly 
ustaveny komise A až E jednající paralelně s obecnou rozpravou v plenárním zasedáním): 

 Základní principy ČK&ČP v akci (komise A)5:  

o Z. principy jako zásadní etický, operační a institucionální rámec Hnutí ČK&ČP, 

o Z. Principy jako příspěvek k efektivitě humanitární práce, jejich aplikace v praxi, 

o role států při zajištění respektu k Z. principům, dialog mezi státem a nár. 
společností. 

 Současné výzvy mezinárodního humanitárního práva (komise B): 

o rozsah aplikace MHP 

o MHP a mnohonárodní síly 

o MHP a humanitární činnosti 

o užití síly ve vztahu k MHP a právu lidských práv 

o nové prostředky a způsoby vedení boje 

o výbušné zbraně a hustě osídlené oblasti 

o vytváření respektu k MHP, role států a složek ČK&ČP 

 Sexuální násilí a násilí založené na genderových rozdílech (komise C): sex. a genderově 
založené násilí v kontextu ozbrojených konfliktů a přírodních katastrof, lepší 
implementace současných právních norem zakazujících toto násilí 

 Zdravotní péče v nebezpečí (komise D): opatření k zajištění respektu ke zdrav. personálu 
a zařízením a mobilizace relevantních aktérů 

 Budování odolnosti posílením místních aktivit a právního rámce (komise E): 

o snížení zranitelnosti populace (viz Koalice miliarda pro odolnost) 

o implementace „Guidelines6“ pro poskytování mezinárodní pomoci při katastrofách, 
mezinárodní právo reakce na katastrofy. 

 Migrace:  

o migrace jako předmět humanitárního zájmu7, přístup zranitelných migrantů 
k humanitární pomoci, 

o zpráva o pokroku při naplňování rezoluce č.3 z r. 2011 o zajištění důstojného 
přístupu, respektu k různosti a sociální začleňování 

 

Dále byla předmětem jednání 

 Implementace Memoranda o porozumění mezi Palestinským ČP a Společností Davidovy 
hvězdy (k tomuto bodu přijala Konference konsenzem shodnou rezoluci, jako Rada 
delegátů – viz dále, část II.) 

 Zpráva o plnění čtyřletého akčního plánu implementace MHP 

 

 

                                                
5 v letošním roce jsme si připomněli 50 let od současné textace Principů přijaté XX.Konferencí , resp. 
140. výročí jejich první formulace 
6 přijaty XXX. Mezinárodní konferencí ČK&ČP v r.2007 
7 podle MVČK je např. z hlediska států třeba najít rovnováhu mezi oprávněnými bezpečnostními zájmy 
státu a humanitárními ohledy 

http://www.ifrc.org/one-billion-coalition
http://www.cervenykriz.eu/cz/mhp_mp_katastrofy/IDRL_guidelines.pdf
http://www.cervenykriz.eu/cz/569/R8.pdf
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Konference zvolila novou Stálou komisi ČK&ČP na 4-leté volební období: 

o Massimo Barra (Itálie) 

o Chrystold Chetty (Seychely)  

o Eva von Oelreich (Švédsko) 

o Gregory Vickery (Austrálie) 

o George Weber (Kanada)  

Ex officio členy SK jsou dále: 

o Peter Maurer (prez. MVČK) 

o Balthasar Staehelin (MVČK) 

o Tadateru Konoe (prez. MFČK&ČP) 

o Elhadj As Sy (MFČK&ČP) 

 

Svou předsedkyní na svém prvním zasedání zvolila Komise E. von Oelreich (foto)8 

                                  

Výsledky XXXII. Konference v jednotlivých oblastech agendy se staly obsahem 
následujících konsenzuálně přijatých rezolucí: 

1. Posílení mezinárodního humanitárního práva na ochranu osob zbavených svobody 

Tato rezoluce navazuje na rezoluci č.1 z r. 2013 a její návrh vycházel z konzultačního 
procesu mezi MVČK a státy (93). Přesto bylo nutno pro dosažení konsensu návrh 
upravit, takže soubor doporučení MVČK byl sice označen za výraz názoru jen těch, kteří 
se na konzultačním procesu podíleli (bod 2), nicméně byl uznán za základ pro další 
pokračování v diskusi (bod 4). Hlavní doporučení pro další rozvoj mezinárodního 
humanitárního práva (MHP) se týkají zadržování osob v nemezinárodních ozbrojených 
konfliktech, a to pokud jde o podmínky zadržování, proceduru internace, přesuny 
zadržených mezi autoritami a zadržování nestátními aktéry konfliktu. Rezoluce dále 
zdůrazňuje význam obyčejových norem MHP. 

 

2. Posílení dodržování mezinárodního humanitárního práva 

Návrh rezoluce, který byl předložen MVČK spolu se Švýcarskem, rovněž navazoval na 
rezoluci č.1 z r.2013, která žádala prověřit cesty k dosažení efektivního mechanismu 
k dodržování MHP. V r.2012 - 2014 se celkem 4-krát sešly státy-smluvní strany Ž.úmluv 
spolu s MVČK (zúčastnilo se celkem 140 států). Tento konzultativní proces vedený 
Švýcarskem a MVČK směřoval k návrhu na ustavení stálého mechanismu, kdy by se 
každoročně scházely smluvní strany Ž.úmluv9 a zabývaly se dodržováním MHP a 
implementací závazků z MHP a projednávaly příslušné zprávy10. 

Pro ustavení navrženého mechanismu, který v předložené podobě se de facto nelišil od 
mandátu Mezinárodních konferencí ČK&ČP, by se, jak se ukázalo, konsensu 
nedosáhlo11, a proto byla rezoluce upravena do podoby, která formuluje (shodně 
s původním návrhem) zásady uvažovaného mechanismu, vyzývá k dalšímu pokračování 
konzultací dle těchto zásad, žádá využít k posílení implementace MHP mezinárodních 

                                                
8 Stálá komise, jako stálý orgán ČK&ČP, byla ustavena v r.1928. V jejím čele se vystřídalo 14 
předsedů (nejdéle André François-Poncet v letech 1948-1965), E. von Oelreich je třetí ženou – 
předsedkyní Stálé komise ČK&ČP.  
9 Ž.úmluvy o ochraně obětí válek z 12.8.1949 vč. svých dodatkových protokolů – na rozdíl od 
mnohých jiných mnohostranných úmluv – institut pravidelného konání shromáždění sml. stran neznají 
10 v konzultačním procesu se dokonce uvažovalo i o vyšetřovacím mechanismu, v návrhu rezoluce již 
obsažen nebyl 
11 „konkurenční“ návrh rezoluce předložila skupina států včele s Ruskem, pro původní návrh by 
nehlasovaly ani některé státy arabské a africké skupiny, takže by – bez potřebného konsenzu – byly 
důvodné pochybnosti o funkčnosti původně navrženého mechanismu 

http://www.cervenykriz.eu/cz/569/R1.pdf
http://www.cervenykriz.eu/cz/569/R2.pdf
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konferencí ČK&ČP s tím, že výsledek konzultativního procesu bude předložen XXXIII. 
Konferenci. 

 

3. Sexuální a genderově založené násilí: společná akce k předcházení a reakci 

Rezoluce odsuzuje všechny typy uvedeného násilí a dále se zaměřuje zvlášť na režim 
ozbrojených konfliktů a na režim katastrof12 a věnuje se také roli složek ČK&ČP. 

 

4. Zdravotní péče v nebezpečí: společně v pokračování ochrany poskytování zdravotní 
péče 

Rezoluce mj. připomíná povinnost všech aktérů respektovat a chránit raněné, 
zdravotnický personál – vč. jeho etických a profesních pravidel - a zařízení a učinit vše 
potřebné pro rychlý a bezpečný přístup ke zdravotní péči, zdůrazňuje ochranný význam 
příslušných mezinárodních znaků13 a znovu připomíná povinnost ochrany těchto znaků 
před zneužitím. Dále je připomenut Statut ČK&ČP a z něj plynoucí role složek ČK&ČP při 
poskytování zdravotní péče za ozbroj. konfliktů aj. situací násilí i závazek států vždy 
respektovat, že se složky ČK&ČP řídí Základními principy ČK&ČP. Vyzývá rovněž složky 
ČK&ČP, aby pokračovaly v rozvoji kapacit pro poskytování zdrav. péče a výcviku 
perosnálu a dobrovolníků; národní společnosti a státy jsou vyzvány k posílení pomocné 
role národních společností. 

 

5. Bezpečnost humanitárních dobrovolníků 

Rezoluce uznává mimořádný přínos dobrovolníků14 a ostatního personálu národních 
společností k blahu obyvatelstva, želí ztrát na životech a připomíná povinnost tento 
personál respektovat a chránit, jakož i nutnost snížit tato rizika, a ukládá konkrétní 
opatření ke snížení ohrožení dobrovolníků. 

 

6. Posílení právního rámce pro pomoc při katastrofách, snížení rizik a první pomoc 

Tato rezoluce se týká mezinárodního práva reakce na katastrofy (IDRL), popisuje pokrok 
při implementaci modelového zákona a Doporučení z r. 2007, IDRL se již stalo 
předmětem zájmu Komise pro mezinárodní právo OSN. Rezoluce vyzývá státy k přijetí 
patřičné legislativy IDRL, vítá podporu, kterou národní společnosti a Federace státům 
poskytují, vyzývá k diseminaci IDRL. Uznává pomocnou roli národních společností vůči 
veřejné správě včetně spolupráce na zvýšení odolnosti komunit. Mj. vyzývá státy, aby 
oživily výuku první pomoci, zejména směrem k žákům škol a uchazečům o řidičský 
průkaz, k obnově standardů výuky dle Doporučení Mezinárodní federace ČK&ČP a 
vyzývá národní společnosti, aby tuto snahu států podporovaly. 

 

7. Posílení odezvy Mezinárodního hnutí ČK&ČP na rostoucí humanitární potřeby 

Rezoluce mj. zdůrazňuje důležitost složek ČK&ČP pro nepřetržitou reakci na rostoucí 
humanitární potřeby ve světě a důležitost stálého dialogu mezi státy a složkami Hnutí 
ČK&ČP zejména k zajištění implementace závazků z mezinárodního hum. práva a 
reflektovaných ve Statutu Hnutí ČK&ČP, potvrzuje odpovědnost států chránit, ve 

                                                
12 za zmínku stojí, že zde, stejně jako v případě Rezoluce č.1 a 4, bylo doplněno, že rezoluce 
nevytváří nové závazky dle mezinárodního práva, tedy, že její role je ve vztahu k mez. právu případně 
jen interpretační, což vypovídá o obavě některých států před možným vznikem dalších 
mezinárodněprávních závazků… 
13 tj. červený kříž – červený půlměsíc – (červený lev a slunce ) – červený krystal 
14 zde, stejně jako v řadě jiných textů, je pod pojmem dobrovolník chápán šířeji a zahrnuje také členy 
národních společností, tedy nejen dobrovolníky ve striktním pojetí (srv. §18a Stanov ČČK), ale 
všechny, kdo v rámci národních společností na podkladě svého dobrovolného rozhodnutí a nezištně 
poskytují pomoc potřebným 

http://www.cervenykriz.eu/cz/569/R3.pdf
http://www.cervenykriz.eu/cz/569/R4.pdf
http://www.cervenykriz.eu/cz/569/R4.pdf
http://www.cervenykriz.eu/cz/569/R5.pdf
http://www.cervenykriz.eu/cz/569/R6.pdf
http://www.cervenykriz.eu/cz/mhp_mp_katastrofy.aspx
http://www.cervenykriz.eu/cz/569/R7.pdf
http://www.cervenykriz.eu/cz/stanovy/stanovy.pdf
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spolupráci s národními společnostmi, znaku červeného kříže/půlměsíce/krystalu, 
schvaluje Principy a pravidla ČK pro humanitární pomoc15 a žádá státy, aby podporovaly 
jejich implementaci a znovu připomíná pomocnou roli národních společností na poli 
humanitárním. Dále připomíná rezoluci č.3 z r.2011 o migraci. Vyzývá státy, aby 
podporovaly a usnadňovaly dosažení Vize Hnutí ČK&ČP složkami Hnutí, žádá také státy 
uznávat nové logo Hnutí ČK&ČP. 

 

8. Implementace Memoranda o porozumění mezi Společností palestinského Červeného 
půlměsíce a Společností Davidovy hvězdy v Izraeli z 28.11.2005 

V monitoringu dodržování Memoranda (problémy jsou zejména s územní působností 
MDA) bude pokračováno, zpráva bude předložena příští Konferenci. 

 

9. Rozpuštění fondu [císařovny] Augusty a převod kapitálu do fondu Medaile Florence 
Nightingale. Změna stanov Medaile F. Nightingale 

 

Na Konferenci učinila řada jejích účastníků čestné závazky. Své závazky přednesla jak 
delegace vlády ČR, tak delegace ČČK (viz příloha). 

 

Závěrečná rezoluce „Síla humanity“ vyzývá všechny účastníky Konference k plné 
implementaci přijatých rezolucí a vyslovených závazků, zhodnotit v r.2013 stav jejich plnění. 
Vyzývá MVČK a Federaci zpracovat pro XXXIII. Konferenci zprávu o plnění rezolucí a 
čestných závazků. Stanoví konání XXXIII. Konference na rok 2019 v čase a místě určeném 
Stálou komisí ČK&ČP. 

 

Tím bylo jednání Konference ukončeno16. Velmi často byla na konferenci zdůrazňována 
myšlenka společného postupu všech jejích účastníků, tedy států a složek ČK&ČP na 
lokální i mezinárodní úrovni, s cílem pokračovat v naplňování preambule Statutu 
Mezinárodního hnutí ČK&ČP, tedy předcházet a zmírňovat lidské utrpení ve všech jeho 
formách, chránit životy a zdraví a zajišťovat respekt k lidské bytosti. 

 

V rámci Konference se uskutečnilo jednání věnované činnosti složek ČK&ČP při pomoci 
obětem ozbrojeného konfliktu na Ukrajině. Prezident Ukrajinského ČK dr. I. Usičenko 
poděkoval všem, kteří podporují pomocné aktivity Ukrajinského ČK a z národních 
společností ČK pak jmenovitě Německému, Českému a Italskému Červenému kříži. 

 

* * * 

Jednání Mezinárodní konference předcházela dvě jednání orgánů Červeného kříže a 
Červeného půlměsíce, a sice 

- Rada delegátů ČK&ČP  

- Valné shromáždění Mezinárodní federace ČK&ČP 

 

 

                                                
15 byly přijaty XXI. Mez.konferencí ČK&ČP (1961) a 19. Valné shromáždění Federace ČK&ČP (2013) 
k němu (naposledy) přijalo doplňky, v jejichž znění byly Principy nyní Konferencí schváleny  
16 Konference tentokrát proběhla v extrémně krátkém čase tří dnů, což poznamenalo její průběh. Lze 
spekulovat, že při jiné organizace činnosti by bylo lze některým problémům při úpravách 
schvalovaných textů předejít. Krom návrhů rezolucí 1 a 2 neprovázely však jejich projednávání 
názorové neshody. Rovněž lze říci, že po obsahové stránce byly – až na rezoluci č. 2 – všechny 
předložené návrhy schváleny představujíce tak významný impuls další činnosti všech účastníků 
Konference na humanitárním poli. 

http://www.cervenykriz.eu/cz/569/Principy_CK_humanit_pomoc.pdf
http://www.cervenykriz.eu/cz/569/R8.pdf
http://www.cervenykriz.eu/cz/569/R8.pdf
http://www.cervenykriz.eu/cz/569/R9.pdf
http://www.cervenykriz.eu/cz/569/R9.pdf
http://www.cervenykriz.eu/cz/569/R10.pdf


-7- 

 

 

 

 

 

II. Rada delegátů Mezinárodního hnutí ČK&ČP 

Rada je orgánem celého Mezinárodního hnutí ČK&ČP17. Jednání Rady se konají 1x za 2 
roky a před každou Mezinárodní konferencí.  Zastoupeni jsou MVČK, všechny národní 
společnosti a jejich Federace. Hlavním úkolem je v rámci Hnutí projednat materiály, které 
budou následně předloženy Mezinárodní konferenci a sjednotit stanoviska všech složek 
Hnutí na základní otázky Hnutí. 

Zasedání zahájil předseda Stálé komise ČK&ČP G. Vickery. Jednání dále řídil prezident 
Mezinárodního výboru ČK Dr. Peter Maurer.  

Důležité projednané body: 

 

 Vize Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce 

Rezoluce vychází z mise Hnutí ČK&ČP, jak ji formuluje Statut Mezinárodního hnutí 
ČK&ČP. Reaguje na fakt, že humanitární prostředí současnosti je turbulentní a 
politizované. Vize popisuje svět, ve kterém ČK&ČP působí – jako komplexní, rozdrobený 
a nepředvídatelný, ČK&ČP odpovídá na rostoucí humanitární potřeby, přitom z podstaty 
ČK&ČP je klíčovou činností poskytování zdravotních a sociálních služeb. Síla ČK&ČP je 
v jeho různosti, zdůrazněno je různé poslání a činnost jeho složek, která spolu 
s Jednotou umožňuje efektivní reakci na humanitární potřeby. Zásadní roli hrají národní 
společnosti ve své zemi, kdy určují hloubku dosahu Hnutí ČK&ČP. Stálou potřebou je 
přizpůsobování způsobů činnosti – místním podmínkám, novým technologiím, využívání 
podpory veřejnosti apod. Nezbytné je apelovat na mladé lidi a snažit se je získat pro 
činnost v ČK&ČP. Hnutí ČK&ČP představuje bojovníka za humanitu, prosazuje 
humanitární hodnoty. Díky své transparentnosti, odpovědnosti a účinnosti získává 
podporu veřejnosti a všech aktérů. 

Vize byla předložena jednání Konference. 

 Posílení koordinace a spolupráce v rámci Hnutí ČK&ČP. 

Koordinaci a spolupráci je věnována stálá pozornost, neboť neadekvátní koordinace, 
nedostatek spolupráce či dokonce vzájemná soutěž složek ČK&ČP je překážkou 
efektivní pomoci. Zásadní je spojení, vzájemné porozumění a respekt. Ústřední roli má 
vždy národní společnost v zasažené zemi. Koordinace zahrnuje jak prevenci, tak odezvu 
včetně zdrojů. 

 Nové logo Hnutí ČK&ČP 

Zavádí se nové logo. Stávající označení Hnutí ČK&ČP jako celku 
byl společně vyobrazený červený kříž a červený půlměsíc. Nyní je 
doprovázen nápisem „Mezinárodní hnutí“, což je srozumitelnější a 
nemůže např. docházet k záměně s logem Mezinárodní federace 
ČK&ČP18. Logo se užívá výhradně tam, kde jde o aktivity Hnutí 
jako celku, nikoli o aktivity jeho jednotlivých složek. Na rozdíl od 
dosavadního stavu se podmínky užití precizují a ustavuje se 
zvláštní výbor19 povolující jeho užití.   

                                                
17 ustavena byla r. 1884 
18 dosud se obě loga lišila jen červeným rámečkem, který v případě loga Federace rámoval symbol 
červeného kříže a půlměsíce 
19 je tvořen zástupci MVČK a MFČK&ČP; v případě fundraisingu ve prospěch konkrétní události je pak 
zastoupena i národní společnost zasažené země 

http://www.cervenykriz.eu/cz/569/RD_vize.pdf
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 Poselství Hnutí ČK&ČP Světovému humanitárnímu summitu 

Summit se koná ve dnech 23.-24.5.2016 v Istanbulu. 

 Plnění memoranda o porozumění mezi Izraelskou MDA a Palestinským ČP 

Memorandum bylo přijato v listopadu 2005 a umožnilo přijetí III. Dodatkového protokolu 
k Ženevským úmluvám (červený krystal) a uznání společnosti MDA za národní 
společnost. V obsáhlém materiálu konstatují nezávislí pozorovatelé P.Stenback a M.Al-
Hadid přetrvávající problémy, zejm. v oblasti územní působnosti MDA. Rezoluce přijatá 
konsenzem schvaluje předložení Zprávy Mezinárodní konferenci ČK&ČP.  

V rozpravě např. MDA oficiálně prohlásila, že Palestinský ČP během bojů v Gaze r. 2009 
nikdy nezneužil ochranný znak a jeho sanitky nikdy nevozily zbraně. 

 Ochrana kulturního a historického dědictví ČK&ČP  

Rezoluce vyzývá národní společnosti uchovávat historické dokumenty aj. předměty a 
seznamovat veřejnost s historií ČK&ČP. Návrh přednesla ředitelka Muzea ČK&ČP při 
MVČK v Ženevě, které mj. prochází rozsáhlou rekonstrukcí a bude znovuotevřeno 
v r.2013. 

 Stanovisko Hnutí ČK&ČP k migraci 

Zajištění kolektivní akce k pomoci potřebným a zranitelným migrantům. Rezoluce se 
odvolává na řadu předešlých rezolucí20 k tématu migrace, kterým se ČK&ČP dlouhodobě 
zabývá. Konstatuje se, že humanitární pomoc musí být těm, jejichž stav ji vyžaduje, 
poskytována bez nepříznivého rozlišování založeného na národnosti, rase, původu, 
právním statusu apod. Její součástí je obnovování rodinných kontaktů. Pokud jde o státy, 
vyzývají se k dodržování mezinárodních právních norem a spolupráci se složkami 
ČK&ČP. 

 Zpráva o postupu při plnění plánu směřujícího k eliminaci jaderných zbraní 

Úsilí o odstranění jaderných zbraní bylo oživeno rezolucí Rady delegátů č.1 z r.2011 (za 
podpory ČČK), která znovu vymezila pozici Červeného kříže k existenci a možnému užití 
jaderných zbraní a současně vyzvala k jejich odstranění. Následně Rada delegátů 
ČK&ČP v r.2013 přijala čtyřletý akční plán. Zpráva konstatuje, že se v rámci letošní 
Revizní konference Úmluvy o nešíření JZ nepodařilo dosáhnout pokroku v jaderném 
odzbrojení, nicméně řada států své pozitivní přesvědčení adresovala letošnímu zasedání 
5. Výboru VS OSN. Obsahuje rovněž příklady aktivit složek Hnutí ČK&ČP21, zejména 
MVČK. V dalších dvou letech by měla být dále oživena debata o explicitním zákazu užití 
JZ. 

 

III. Valné shromáždění MF ČK&ČP 

Jednání 20. Valného shromáždění (VS), nejvyššího orgánu Mezinárodní federace 
společností ČK&ČP,  se koná 1x za 2 roky. Jednání Shromáždění zahájil a řídil prezident MF 
ČK&ČP Tadateru Konoe.  

VS se zúčastnilo 166 národních společností Hnutí ČK&ČP. 

 

Důležitými body programu bylo: 

 Přijetí Tuvalského ČK do MF ČK&ČP 

o Mezinárodní výbor ČK uznal 18.11.2015 Tuvalskou organizaci Červeného kříže 
(žádost podána 9.7.2015), čímž se počet uznaných národních společností zvýšil 
na 190. Červený kříž působí v Tuvalu již od r.1965, nezávislost Tuvalu vyhlásilo 
až v koncem 70.let) 

                                                
20 počínaje rezolucí Rady z r.1991 
21 ČČK mj. se již dvakrát – 2014, 2015 – zúčastnil konference uspořádané Mezinárodní sítí Poslanců 
pro nešíření jaderných zbraní a jaderné odzbrojení (PNND) 

http://www.cervenykriz.eu/cz/569/RD_jaderzbrane.pdf
http://www.cervenykriz.eu/cz/mhp_jaderne.aspx
http://www.cervenykriz.eu/cz/mhp_zakazy/rez-nuklear-Geneve_2011.pdf
http://cervenykriz.eu/cz/482/TACK261115.pdf
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o Červený kříž Tuvalu požádal o přijetí za člena Federace, což bylo jednomyslně 
schváleno, MF ČK&ČP tak má 190 členů. 

 

 Zpráva Výkonné rady za posl. 2 roky obsahovala např.: 

o Účast Federace na 3.světové konferenci o snížení rizik při katastrofách (Sendai) 

 koalice „Miliarda pro odolnost“ – cíl: edukací snížit následky katastrof pro 
obyvatelstvo 
 

o Příklady humanitárních operací za předchozí 2 roky  

 národní společnosti – pomoc při > 500 katastrofách, pomohly 75 milionům 
zranitelných osob 

 nové humanitární prostředí 

 z mezinár. pohledu vzrostlo ohrožení lidí občanskými nepokoji a 
přesuny obyvatel nad hydrometeorologické katastrofy jako jsou 
povodně či bouře 

 humanitární krize vznikají v důsledku s konflikty: Sýrie, Irák + 
okolní země, Afghánistán, Libye, Palestina, Ukrajina či Jemen – 
stírají se rozdíly mezi urgentní a rozvojovou pomocí 

 ve Středoafr. republice, J. Súdánu a Mali – konflikty způsobily 
rozsáhlé přesuny obyvatel a znásobily počet zranitelných osob 

 v uvedených situacích Federace posiluje kapacity národních 
společností (zejm. zdrav. péče, pitná voda, hygiena)   

 tajfun Haiyan (střed Filipín, 2013) – MF ČK&ČP podpořila Filipínský ČK – 
výstavba 55.000 nových domů, rekonstrukce 23 nemocnic, životní potřeby 
poskytnuty 55.500 rodinám, přímá finanční pomoc 90.000 rodinám 

 Ebola – propuknutí epidemie v Z. Africe 2014,2015 – demonstrace výhody 
permanentní přítomnosti ČK&ČP ve světě – okamžitá reakce 6.000 
příslušníků ČK na místě. Federace – podpora 470 specialistů. Celkem 
bylo dosaženo 39 milionů zranitelných osob v Z.Africe i jinde. 

 Migrační krize v Evropě – 590.000 migrantů (1.1.-13.10.2015) - není 
evropskou krizí, ale jen projevem globálního fenoménu – v r.2015 ve světě 
muselo domovy nuceně opustit 59,5 mil. osob 

 

o Při humanitárních operacích MF ČK&ČP  

 vydáno 51 apelů, 204x užity prostředky z Fondu okamžité pomoci při kata- 
strofách – získáno 9 mld. Kč 

 zastoupení geografických/tematických oblastí hum. operací Federace:  

 Afrika: 49 % 

 Asie & Tichomoří: 17,5 % 

 Evropa & Stř.Asie: 17,5 % 

 Ameriky: 8 % 

 Blízký Východ & Sev.Afrika: 8 % 

 civilní nepokoje a pohyby obyvatel: 41% 

 bouře, povodně: 27,5 % 

 epidemie: 13,5% 

 zemětřesení: 9 % 

 sucha: 9 % 

http://www.ifrc.org/one-billion-coalition
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Za předchozích 10 let přitom přes 50% připadalo na hydrometeorologické 
katastrofy ! 

 29x nasazena pohotovostní jednotka, 94x polní zjišťovací tým 

 přístřeší bylo poskytnuto 8,3 mil. osobám, koordinační tým MF ČK&ČP byl 
nasazen při osob při 8 katastrofách v 7 zemích (v posl. 10 letech při 33 
katastrofách v 17 zemích) 
 

 Mezinárodní federace ČK&ČP v letech 2016-17 

o programové priority: 

 Snížení ohrožení katastrofami 

 Poskytování přístřeší obětem katastrof 

 Zajišťování základních životních potřeb obětí katastrof 

 Zajištění dostupnosti zdravotní péče 

 Pitná voda, sanitace, hygiena 

 Sociální inkluze 

 Kultura nenásilí, mírové vztahy 

 Migrace 

o ústředí v Ženevě a jednotlivé delegace (zóny) bude hospodařit s 24,890 mld. Kč22 
(z toho cca 3,9 mld jsou příspěvky národních společností) 
 

 Medaile H. Davisona – nejvyšší ocenění Federace za přínos na humanitárním poli: 

 Paul Birech (Keňský ČK) – za rozvoj kapacit Keňské ČK pro pomoc při 
krizích 

 Prof. Aisha Youssef Al Mannai, PhD (Katarský ČK) – prosazování 
dobrovol nictví a humanitární práce 

 tým Sicilského spolku Italského ČK (cca 50 osob) – pomoc migrantům 
připluvším přes Středozemní moře poskytovaná v souladu s principy 
ČK&ČP 

 
[členové týmu Italského ČK] 

 

 Příští zasedání VS proběhne v  XI. 2017 v Istanbulu 

                                                
22 rozpočet MVČK představuje cca 90 mld, takže obě ženevská ústředí budou hospodařit s cca 115 
mld Kč (4,5 mld CHF) 

http://www.cervenykriz.eu/cz/569/ICK.jpg
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IV. Několik čísel o Mezinárodním hnutí ČK&ČP závěrem 

 

Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce 

=    Mezinárodní výbor ČK + národní společnosti + Mezinárodní federace ČK&ČP  

 Stále přítomno ve 190 zemích světa 

 Celkový počet členů, zaměstnanců a dobrovolníků: 

o 80 milionů členů,  

o 16 milionů aktivních dobrovolníků  

o 465.928 zaměstnanců  

 Celková hodnota poskytnuté pomoci a služeb v r. 2014: 800.037.000.000 Kč 

 Celkový počet příjemců pomoci a služeb v r. 2014: 386.650.000 osob 

V tom je zahrnuto: 

o urgentní pomoc: 168 mi. osob 

o dlouhodobé služby: 160,7 mil. osob 

o zdravotní služby: 96,6 mil. osob 

 

Věděli jste, že 

 80% veškeré humanitární pomoci Červeného kříže se odehrává v zemích zasažených 
konflikty? 

 dekádě 1994-2013 připadalo na válečné situace 20% úmrtí personálu ČK, zatímco v 
posledních dvou letech je to naopak 80%? 

 za tři měsíce (červenec-září) pomohl Syrský Červený půlměsíc 9 milionům Syřanů a 
měsíčně vydává 600.000 teplých jídel? 

 v Západní Africe pomohli při epidemii Eboly dobrovolníci ČK 3,2 milionu lidí? 

 100 národních společností vyškolilo v první pomoci 22 milionů osob v letech 2014-15? 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Doc. Dr. Marek Jukl, prezident ČČK 

 

Více o ženevských jednáních – viz www.rcrcconference.org  

 

mailto:jukl.marek@cervenykriz.eu?subject=Dotaz-ze-stranek-CCK
http://www.rcrcconference.org/
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Čestné závazky České republiky23 

 

1. Česká republika ve spolupráci s Českým červeným křížem bude dále rozvíjet šíření 

znalostí mezinárodního humanitárního práva rovněž v rámci státní správy, v 

ozbrojených silách a bezpečnostních sborech České republiky, ve složkách 

integrovaného záchranného systému a zejména též ve školách a na univerzitách. 

2. Česká republika bude podporovat rozvoj role Českého červeného kříže jako 

pomocné organizace veřejné správy a zlepšovat podmínky pro plnění jeho úkolů, 

včetně posílení jeho role pomocné zdravotnické služby ozbrojených sil. 

3. Česká republika ve spolupráci s Českým červeným křížem bude edukací 

obyvatelstva zvyšovat odolnost obyvatel a jejich připravenost v případě katastrof. 

4. V návaznosti na přijetí vnitrostátní legislativní úpravy Česká republika vyvine 

veškeré úsilí k přijetí kodexu chování soukromých vojenských a bezpečnostních 

společností ve třetích zemích. 

 

 

 

 

 

 

Čestné závazky Českého červeného kříže 

1. Český červený kříž ve spolupráci s vládou České republiky bude dále rozvíjet 

šíření znalostí mezinárodního humanitárního práva rovněž v rámci státní správy, v 

ozbrojených silách a bezpečnostních sborech České republiky, ve složkách 

integrovaného záchranného systému a zejména též ve školách a na univerzitách. 

2. Český červený kříž bude rozvíjet svou roli pomocné organizace veřejné správy, 

včetně své role pomocné zdravotnické služby ozbrojených sil, podílet se na práci 

Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva, prosazovat 

a rozvíjet diseminaci znalostí mezinárodního humanitárního práva a základních 

principů. 

3. Český červený kříž ve spolupráci s vládou České republiky bude edukací 

obyvatelstva zvyšovat odolnost obyvatel a jejich připravenost v případě katastrof. 

                                                
23 schváleno usnesením vlády ČR č. 950/2015. 


