Jednání Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce
Ženeva 05.–12.12.2019
V uvedenou dobu proběhla navazující jednání:
 XXII. Valné shromáždění Mezinárodní federace ČK&ČP (05.–07.12)
 Rada delegátů ČK&ČP (08.12.)
 XXXIII. Mezinárodní konference ČK&ČP (09.–12.12.)
Sloganem komplexu tří jednání bylo Jednej dnes, utváříš zítřek, což vyjadřuje
základní cíl 33. Mezinárodní konference ČK&ČP – zlepšit život lidí zasažených
ozbrojenými konflikty, katastrofami a jinými krizovými situacemi. Konference má
přispět k tomu, že ‚globální humanitární program‘ zohlední nejen současné, ale i
budoucí ‚výzvy‘ týkající se lidí a komunit v terénu a jejich zranitelnosti.
Statutární zasedání rovněž podržela slogan minulé Mezinárodní konference – Síla
humanity – Vis humanitatis1.

XXXIII. 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. 849/2019.
volba motta znamenala návrat k mottu zasedání v r. 1999 „Síla humanity“, kdy byla motto ústředních
jednání ČK&ČP zavedeno poprvé, použito bylo i pro jednání v r. 2015.
2 mezinárodní konference se schází od roku 1863 (ustavující; I.Konference se konala r.1867).
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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 JUDr. Petr Válek, Ph.D., LL.M., ředitel mezinárodněprávního odboru, Ministerstvo
zahraničních věcí (alternát),
o JUDr. Petr Gajdušek, LL.M., stálý představitel České republiky při Úřadovně OSN
a ostatních mezinárodních organizací se sídlem v Ženevě (alternát),
o Ing. Martin Bulánek, Stálá mise Ženeva,
o JUDr. Renáta Klečková, Ph.D., mezinárodněprávní odbor, Ministerstvo
zahraničních věcí,
o JUDr. Šárka Ošťádalová, M.A, oddělení mezinárodního práva, Ministerstvo
obrany,
o Doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA., výzkumná pracovnice Ústavu
mezinárodních vztahů;

Konferenci předcházelo 4. 12. 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:


Mario Villarroel Lander (Venezuelský ČK)

dlouholetý prezident Venezuelského ČK (od r.1978), působil jako generální
tajemník Meziamerického výboru ČK, v letech 1987–1997 byl prezidentem
Mezinárodní federace společností ČK&ČP, připravil a prosadil celou řadu
mezinárodních humanitárních aktivit, dosáhl přiznání statusu pozorovatele
MFČK v OSN.


Manuela Cabero Morán (Španělský ČK)

25 let se jako anestezioložka věnovala poskytování zdravotní péče obětem
válek a katastrof – např. působila během občanské války v Jugoslávii, v r.
2003 v Iráku nebo r. 2014 při epidemii eboly v S.Leone. Působí v projektu
Health in Danger. Od r. 2003 viceprezidentkou Španělského ČK.


Michael Meyer (Britský ČK)

po 4 desetiletí působí v Mezinárodním hnutí ČK&ČP v oblasti MHP. Ve
V.Britanii se zasadil o ratifikaci Dodatkových protokolů (1977)
k Ž.úmluvám.Založil Konferenci zemí Commonwealthu o MHP, prosazuje
v praxi Základní principy ČK.
Předáno bylo také 19 Medailí F. Nightingalové.
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XXXIII. Mezinárodní konference se zúčastnilo 168 vládních delegací (včetně všech velmocí
a stálých členů RB OSN), delegace MVČK, 187 delegací národních společností a delegace
MF ČK&ČP3 a 75 pozorovatelů (OSN, WHO, FAO aj.). Přítomno bylo více než 2.300
účastníků.

výsledky prezence před volbou stálé komise

Konferenci zahájila tradiční prezentací Základních principů ČK&ČP, vlastní jednání otevřeli
předseda Stálé komise ČK&ČP George Weber a ministr zahraničí Švýcarské konfederace
Ignazio Cassis.
Za svou předsedkyni zvolila Konference Natiu Loladze (Gruzie)4, místopředsedkyní byla
zvolena Athaliah Molokomme (Botswana)5.
Na začátku jednání vystoupili s prohlášeními prezident MFČK&ČP F. Rocca a prezident
MVČK P. Maurer. F. Rocca na adresu Konference mj. řekl, že je jedinečnou příležitostí
k tolik potřebnému upřímnému a čestnému dialogu v bezpečném prostoru našich základních
principů. P. Maurer upozornil, že konflikty, násilí a katastrofy budou v nadcházejících letech
klíčovým trendem v mnoha společnostech a mezinárodním systému.
Po té byly prezentovány výsledky zasedání Rady delegátů ČK&ČP a podána zpráva
o plnění rezolucí a přehled přehled plnění závazků učiněných vládami a národními
společnostmi na XXXII. Mezinárodní konferenci.
Agenda Konference byla dána třemi okruhy:
 Mezinárodní humanitární právo, jako prostředek ochrany lidí v ozbrojených
konfliktech. I přesto, že někdy dochází k jeho porušování či kladení otázek o
schopnosti chránit oběti dnešních konfliktů, řídí MHP nadále chování bojujících stran
v desítkách konfliktů dneška, chrání oběti a omezuje způsob vedení nepřátelství.
Jedním z cílů konference je zlepšit národní implementaci MHP.
Tematická zasedání se věnovala novým válečným technologiím6, motivům chování
bojujících – vlivu práva a etiky, dobrovolnému ‚reportingu‘, sdílení ‚dobré praxe‘ a boji
účast tak činila 92 % členů Mezinárodní konference.
prezidentka Gruzínského ČK.
5 velvyslankyně Botswany, působila jako generální prokurátorka.
3
4
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v zastavěných oblastech. Zasedání otevřelo téma 70. výročí Ž. úmluv, které byly
shledány jako stále relevantní základ ochrany obětí válek.
 Změny zranitelnosti. Současné změny v technologii, klimatu, pohybu obyvatel,
demografii a urbanizaci formují svět, ve kterém žijeme. Nevyhnutelně ovlivňují miliony
lidí na celém světě, přinášejí nové příležitosti, ale také vytvářejí nová zranitelná místa.
K řešení těchto výzev jsou zapotřebí nové přístupy. Přítomnost Hnutí ČK&ČP na
místní úrovni a současně všude na světě mu umožňuje lépe porozumět těmto
zranitelnostem, předcházet jim a reagovat na ně.
Tematická zasedání se věnovala roli dobrovolníků při vytváření bezpečných a
inkluzivních komunita a při řešení humanitárních důsledků změn klimatu, migrace a
vnitřního vysídlení.
 Důvěra je základem humanitární akce. Přístup, podpora a úcta k poslání hnutí
závisí na důvěře lidí, kterým slouží, odpovědných úřadů a široké veřejnosti. Důvěra v
humanitární akce je na programu 33. mezinárodní konference z důvodu klesající
důvěry v instituce a vlády. Konference vyzývá k větší integritě a odpovědnosti a
zapojení komunit do humanitární práce. Cílem konference je dát návod, jak mohou
složky hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce spolupracovat se státy na
udržení a posílení důvěry v zásadní humanitární akce.
Těmto okruhům odpovídaly také tři komise Konference a tři části plenárního zasedání;
úvodní plénum bylo dáno tématem Jednej dnes, utváříš zítřek, závěrečné plénum bylo
určeno k přijetí rezolucí.
Konference se v rámci těchto témat zabývala činností Pátrací služby Červeného kříže,
právem na soukromí a důležitou ochranou dat i proti snahám některých států aj. entit tato
data získat.
Další konkrétním tématem je zajištění psychosociální potřeb a ochrany duševního zdraví
obětí válek a přírodních katastrof i těch, kteří jim pomáhají. Je čas jednat také v oblasti
předcházení a zvládání epidemií infekčních nemocí. Humanitární problémy také bude
vyvolávat probíhající změna klimatu, na které je třeba se připravit.
Dále byla projednána Implementace Memoranda o porozumění mezi Palestinským ČP a
Společností Davidovy hvězdy (k tomuto bodu přijala Konference shodnou rezoluci jako Rada
delegátů).
Konference zvolila novou Stálou komisi ČK&ČP na 4-leté volební období:
o Mercedes Babé y Romero (Španělsko)
o George Weber (Kanada)
o Abbas Gedi Gullet (Keňa)
o Hilal Al-Sayer (Kuvajt)
o Ms Fine Tu’itupou-Arnold (Cookeovy ostrovy)
Ex officio členy SK jsou dále:
o Peter Maurer (prez. MVČK)
o zástupce MVČK
o Francesco Rocca (prez. MFČK&ČP)
o zástupce (MFČK&ČP)
Svou předsedkyní na svém prvním zasedání zvolila Komise M. Babé y Romero (foto)7
vč. kybernetické války, autonomních zbraňových systému, umělé inteligence a strojového učení.
Stálá komise, jako stálý orgán ČK&ČP, byla ustavena v r.1928. V jejím čele se vystřídalo 16
předsedů (nejdéle André François-Poncet v letech 1948-1965), M. Babé je čtvrtou ženou –
předsedkyní Stálé komise ČK&ČP.
6
7
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Výsledky XXXIII. Konference v jednotlivých
následujících konsenzuálně přijatých rezolucí:

oblastech

agendy

jsou

obsahem

1. Zavedení MHP domů: kroky pro lepší národní implementaci MHP
Cílem rezoluce je zdůraznění významu mezinárodního humanitárního práva, jeho
respektování, znovupotvrzení závazků, které z něj plynou, zdůraznění významu jeho
diseminace a výcviku a především posílení národní implementace MHP, k čemuž nabízí
praktické kroky a nástroje.
2. Duševní zdraví a psychosociálních potřeby lidí postižených ozbrojenými konflikty,
přírodními katastrofami a jinými mimořádnými událostmi
Cílem rezoluce je dosáhnout toho, aby státy společně se složkami ČK zvýšily kapacity
pro péči o mentální zdraví a psychosociální potřeby lidí postižených výše uvedenými
situacemi, aby tato péče a pomoc byla integrální součástí jiné (nyní standardně)
poskytované pomoci těmto obětem, a to s využitím „unikátní pomocné role národních
společností ČK“ majících přímý přístup k obětem. Péče o mentální zdraví a psychosoc.
pomoc má být integrována do národních i mezinárodních mechanismu poskytování
pomoci. Směřovat má také ovšem k personálu, vč. dobrovolníků, poskytujícího péči
obětem.
3. Čas k činu – společně pracujme k prevenci a reakci na epidemie a pandemie
Cílem rezoluce je, aby státy zapojily národní společnosti ČK, jako uznané pomocné
organizace veřejné správy na humanit. poli, do aktivit prevence a zvládání epidemií či
pandemií a podporovaly jejich roli v této oblasti.
4. Obnovování rodinných kontaktů při respektování práva na soukromí a ochrany osobních
údajů
Rezoluce zdůrazňuje právo rodin na informace o jejich blízkých a navázaní kontaktu s
nimi. Rekapituluje mandát pátrací služby ČK. Cíle rezoluce je zajistit, aby národní
společnosti ČK a další složky hnutí ČK měly přístup k datům potřebným pro činnost
pátrací služby, pro sjednocování rodin a aby se státy nesnažily od složek ČK tato data
získat za jinými, než humanitárními účely, počítaje v to i otázky bezpečnosti státu. To by
mohlo ohrozit důvěru v pátrací službu ČK. Připomíná závazek států dle Statutu
Mezinárodního hnutí ČK&ČP umožnit složkám ČK činnost v souladu se Základními
principy ČK. Rezoluce vyzývá státy, aby uznaly Kodex ochrany dat obnově rodinných
vztahů jako základ pro ochranu osobních údajů v této oblasti činnosti hnutí ČK.
5. Ženy a řízení humanitárních akcí Hnutí ČK&ČP
Rezoluce vyzývá k dosažení paritního zastoupení žen na jednotlivých stupních řízení
v národních společnostech8 a zapojení žen do řízení humanitárních akcí.
7. Právní předpisy a postupy při katastrofách týkajících se všech
Rezoluce stanoví závazek reagovat v legislativě na změny klimatu a jeho závažné
humanitární důsledky.
8. Implementace Memoranda o porozumění mezi Společností palestinského Červeného
půlměsíce a Společností Davidovy hvězdy v Izraeli z 28.11.2005
V nejvyšším orgánu ČČK – Shromáždění delegátů – jsou ženy zastoupeny 50 %, mezi ředitelkami a
řediteli úřadů oblastních spolků ČČK tvoří ženy 86 %, ve Výkonné radě ČČK je podíl žen 43 %.
8
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Zhodnocení dosavadního plnění MoU a konstatování nedostatků. V monitoringu
dodržování Memoranda bude pokračováno, zpráva bude předložena příští Konferenci.
Na Konferenci učinila řada jejích účastníků čestné závazky. Své závazky přednesla jak
delegace vlády ČR, tak delegace ČČK (viz příloha).
Závěrečná rezoluce (č.6) „Jednej dnes, utváříš zítřek“ vyzývá všechny účastníky
Konference k plné implementaci přijatých rezolucí a vyslovených závazků. Žádá MVČK a
Federaci zpracovat pro XXXIV. Konferenci zprávu o plnění rezolucí a čestných závazků.
Uznává zásadní význam důvěry příjemců služeb a pomoci ČK&ČP. Stanoví konání XXXIV.
Konference na rok 2023 v čase a místě určeném Stálou komisí ČK&ČP.

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 192 zemích světa, 165.000 organizačních jednotek



Celkový počet členů, zaměstnanců a dobrovolníků:
o

80 milionů členů,

o

13,7 milionů aktivních dobrovolníků

o

495.352 zaměstnanců



Celková hodnota poskytnuté pomoci a služeb v r. 2018: 903.100.000.000 Kč



Celkový počet příjemců pomoci a služeb v r. 2018: 502.000.000 osob
v tom je zahrnuto:
o

zdravotní služby: 150,1 mil. osob

o

voda, sanitace, hygiena: 69 mil. osob

o

v první pomoci vyškoleno: 15,3 mil. osob

Zpracoval: Doc. Dr. Marek Jukl, prezident ČČK
Více o ženevských jednáních – viz www.rcrcconference.org

Závazky ČR a ČČK – XXXIII. Mezinárodní konference ČK&ČP
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Čestné závazky České republiky9
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.

3.

Česká republika bude dále rozvíjet implementaci a šíření povědomí a prohloubení
znalostí o pravidlech mezinárodního práva, včetně rezoluce Rady bezpečnosti
OSN č. 2286 (2016) v souvislosti s ochranou humanitárních pracovníků a
zdravotníků během ozbrojeného konfliktu a dalších krizových stavů.

Čestné závazky Českého červeného kříže
1.

Český červený kříž ve spolupráci s vládou České republiky bude dále rozvíjet
šíření znalostí mezinárodního humanitárního práva ve veřejnosti, státní správě,
ozbrojených silách a bezpečnostních sborech ČR, složkách IZS a na školách a
univerzitách.

2.

Český červený kříž bude za podpory České republiky rozvíjet svou roli pomocné
organizace veřejné správy.

3.

Český červený kříž bude podporovat Českou republiku při další implementaci a
šíření znalostí mezinárodního práva včetně rezoluce Rady bezpečnosti OSN
č. 2286 (2016) v souvislosti s ochranou humanitárních a zdravotnických
pracovníků.

9

schváleno usnesením vlády ČR č. 849/2019.

Přehled rezolucí XXXIII. Mezinárodní konference ČK&ČP
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Přehled rezolucí XXXIII. mezinárodní konference ČK&ČP
»

Rezoluce č. 19/1: Zavedení MHP domů: kroky pro lepší národní implementaci MHP

Cílem rezoluce je zdůraznění významu mezinárodního humanitárního práva, jeho
respektování, znovupotvrzení závazků, které z něj plynou, zdůraznění významu jeho
diseminace a výcviku a především posílení národní implementace MHP, k čemuž nabízí
praktické kroky a nástroje.
Podrobněji:
Rezoluce potvrzuje, že MHP zůstává relevantní i přes nové způsoby a prostředky vedení
války,
zdůrazňuje, že MHP se aplikuje za všech okolností, bez ohledu na povaze ozbrojeného
konfliktu či důvodech, které k němu vedly,
uznává úsilí vynakládané státy a složkami Hnutí ČK&ČP ke zmírňování humanitárních
dopadů válek,
připomíná, že MHP se aplikuje bez jakéhokoli nepříznivého rozlišování založeného na rase,
barvě pleti, náboženství, pohlaví atd., dále připomíná zranitelné skupiny v ozbrojených
konfliktech (děti, lidé s hendikepem apod.),
připomíná 70. výročí přijetí ŽÚ (oceňuje jejich univerzální ratifikaci),
zdůrazňuje, že je zaznamenáno mnoho případů, kdy strany konfliktu podnikly aktivní kroky k
zaručení dodržení MHP: např. odvolání či zrušení útoků pro nepřijatelné civilní ztráty,
umožnění komunikace mezi zadrženými a jejich blízkými, lidské zacházení se zadrženými
apod. (podkladové dokumenty k rezoluci odkazují na iniciativu MVČK, která se snažící
změnit narativ, že MHP je konstantně porušováno, protože častěji slyšíme o jeho vážných
porušeních, než o dodržování, viz IHL in Action: Respect for the Law on the Battlefield –
online databáze konkrétních případů, kdy strany konfliktu učinily specifické kroky k dodržení
MHP),
vyjadřuje znepokojení nad případy porušování MHP,
zdůrazňuje primární roli států při implementaci MHP a roli národních společností při
diseminaci MHP a podpoře implementace MHP a ochraně znaku ČK (a jemu na roveň
postavených),
zdůrazňuje, že hodnoty lidskosti nejsou jen zakotveny v MHP, ale jsou současně pravidly
různých náboženství, tradice, vojenské etiky a uznává potřebu dialogu mezi relevantními
aktéry v těchto oblastech,
K dosažení těchto cílů ve své operativní částí rezoluce:
 žádá všechny strany konfliktů k dodržování MHP,
 vyzdvihuje význam vnitrostátní implementace MHP – přijetí jak příslušných právních
norem, tak i administrativních a praktických opatření a vyzývá státy, za podpory
národních společností ČK,
k analýze oblastí, které vyžadují další kroky
(implementaci),
 vybízí státy, které ještě neratifikovaly dodatkové protokoly k Ž.úmluvám a další
stěžejní instrumenty MHP, aby tak učinily a vyzývá státy, které tak ještě neučinily, aby
zvážily uznání pravomocí Fact Finding Commission (vyšetřovací komise) dle čl. 90 I.
DP,
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 oceňuje úsilí států na poli šíření MHP a jeho implementace a důrazně žádá
zintenzivnění práce na tomto poli,
 oceňuje narůstající počet národních komisí pro implementaci MHP a jejich práci a
důrazně vyzývá státy, které ještě své vlastní skupiny neustavily, aby tak učinily,
 vyzývá národní skupiny pro implementaci MHP k vzájemné spolupráci (setkání a
využití nové online komunity, která byla vytvořena na základě doporučení světového
setkání národních komisí v roce 2016),
 vyzývá státy k začlenění MHP do výcviku ozbrojených sil a vojenského plánování a
rozhodování (integrace na všech úrovních),
 efektivní diseminace: státy a národní společnosti ČK vyzývá ke koordinaci aktivit,
včetně partnerství s akademickou sférou a těmi, kteří MHP na národní úrovni
interpretují a aplikují (pracovníky ve veřejném sektoru, státními úředníky, státními
zástupci, soudci apod.),
 doporučuje využívat nejen již osvědčených metod diseminace, ale využít i nové
možnosti (digitální nástroje – sociální sítě, videohry apod.) a kde je to možné, dát v
rámci diseminace prostor hlasům a perspektivě i těch osob, které byly ozbrojenými
konflikty osobně dotčeny,
 připomíná státům povinnost přijmout trestní legislativu k postihu vážných porušení ŽÚ
a I.DP a legislativu k postihu i všech ostatních porušení MHP, jakož i povinnost
pachatele vážných porušení stíhat před svými soudy, nebo je ke stíhání vydat,
 vyzývá ke sdílení „dobré praxe“ k národní implementací MHP.
»

plný text rezoluce

»

Rezoluce č. 19/2: Duševní zdraví a psychosociálních potřeby lidí postižených
ozbrojenými konflikty, přírodními katastrofami a jinými mimořádnými událostmi

Cílem rezoluce je dosáhnout toho, aby státy společně se složkami ČK zvýšily kapacity pro
péči o mentální zdraví a psychosociální potřeby lidí postižených výše uvedenými situacemi,
aby tato péče a pomoc byla integrální součástí jiné (nyní standardně) poskytované pomoci
těmto obětem, a to s využitím „unikátní pomocné role národních společností ČK“ majících
přímý přístup k obětem. Péče o mentální zdraví a psychosoc. pomoc má být integrována do
národních i mezinárodních mechanismu poskytování pomoci. Směřovat má také ovšem k
personálu, vč. dobrovolníků, poskytujícího péči obětem.
Podrobněji:
 Rezoluce vyzývá státy a složky Mezinárodního hnutí ČK&ČP (národní společnosti,
MVČK a MFČK, aby zvýšily úsilí o to, aby byl zajištěn včasný a trvalý přístup k
duševnímu zdraví a psychosociální pomoci pro osoby zasažené ozbrojenými
konflikty, přírodními katastrofami a jinými mimořádnými událostmi.
 Mělo by dojít ke zvýšení investic do lokálních a komunitních akcí, zvýšení odolnosti
komunit a kapacit dobrovolníků, aby v posílené spolupráci složek ČK a států, s
využitím přístupu složek ČK ke komunitám, mohly být tyto potřeby uspokojeny.
 Dále vyzývá státy a složky ČK, aby si uvědomily komplexnost problematiky, vzaly v
potaz doplňkové činnosti (vč. včetně sociálních, psychosociálních, psychologických a
psychiatrických intervencí), aby péče o duševní zdraví byla co možná integrována do
humanitární reakce (pomoci) a zdravotnických aktivit (vzájemné posílení reakcí na
jiné základní potřeby, jako je zdraví, přístřeší, jídlo, obživa a vzdělání).

Přehled rezolucí XXXIII. Mezinárodní konference ČK&ČP

-10-

 Dále vyzývá státy, aby zajistily, že péče o duševní zdraví a psychosociální podpora
bude nedílnou součástí národních i mezinárodních systémů reakce na mimořádné
situace, včetně právní úpravy pomoci při katastrofách a připravenosti na katastrofy;
složky ČK vyzývá, aby v rámci svých mandátů poskytly státům v tomto podporu.
 Dále vyzývá státy a složky ČK, aby přijaly opatření k řešení stigmatizace, vyloučení a
diskriminace související s duševním zdravím a psychosociální potřeby, a to přístupy
posilujícími důstojnost a účast postižených osob, kontextuálně a kulturně citlivým
způsobem.
 Státy jsou vyzvány, posílily kvalitu a kapacity pracovníků (v oblasti duševního zdraví,
zdraví a sociální péče a pracovníků ve zdravotnictví, včetně vyškolených
dobrovolníků) zaměřených na péči o duševní zdraví a psychosociální potřeby lidí
postižených ozbrojenými konflikty, přírodními katastrofami a jinými mimořádnými
událostmi, a to v úzké spolupráci se složkami hnutí.
 Dále vyzývá státy a složky ČK k přijetí opatření na ochranu a podporu mentální péče,
zdravotní a psychosociální pohody zaměstnanců a dobrovolníků poskytujících
pomoc, vybavit je nezbytnými dovednostmi pro zvládání stresových situací a reagovat
na jejich specifické potřeby v oblasti duševního zdraví a psychosociální potřeby.
»

plný text rezoluce

»

Rezoluce č. 19/3: Čas k činu – společně pracujme k prevenci a reakci na epidemie
a pandemie

Cílem rezoluce je, aby státy zapojily národní společnosti ČK, jako uznané pomocné
organizace veřejné správy na humanit. poli, do aktivit prevence a zvládání epidemií či
pandemií a podporovaly jejich roli v této oblasti.
Podrobněji:
 Rezoluce připomíná Statut Mezinárodního hnutí ČK&ČP, navazuje na předchozí
rezoluce (vymezení role nár. společností ČK jako pomocné organizace veřejné
správy na na humanitárním poli, poskytování pravidelného a předvídatelného
finančního toku národním společnostem, zapojení nár. společností ČK do zdravotních
plánů) a dále je rozvíjí:
 Rezoluce žádá státy, aby složkám ČK umožnily a usnadnily implementaci
předvídatelného a koordinovaného přístupu k prevenci epidemií a jejich zvládání a
podpory zasažených komunit.
 Dále žádá státy, aby začlenily národní společnosti ČK s ohledem na jejich kapacity do
národní kontroly nemocí a multisektorového rámce připravenosti a reakce a, pokud je
to vhodné, poskytly finanční prostředky na podporu jejich role v tomto ohledu.
 Národní společnosti ČK žádá, aby orgány veřejné moci podpořily v jejich úsilí o
posílení kapacit v rámci Mezinárodního zdravotního řádu, aby byla účinně zavedena
zvláštní ustanovení pro provádění efektivních a urychlených opatření k zajištění
veřejného zdraví při krizových situacích a schopnosti rychlé reakce v těžko
dostupných, zranitelných a rizikových komunitách.
 Dále podporuje propagaci aktivního zapojení komunit do epidemiologické a
pandemické prevence i reakce, a to celospolečenským a všechna rizika
zohledňujícím přístupem. Státy a národní společnosti ČK jsou vyzvány, aby vytvářely
inovativní přístupy k prevenci a kontrole epidemií v komunitách a podporovaly další
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rozvoj nástrojů, doporučení a strategií podporující zapojení národních společností
ČK.
 Znovu zdůrazňuje význam stanovování priorit a investování do připravenosti a
poskytování financování na podporu včasných akcí.
 Složky ČK, veřejnou správu a všechny ostatní aktéry vyzývá, aby přijaly vhodné kroky
k zajištění zdraví a bezpečnosti dobrovolníků a zaměstnanců reagujících na epidemie
/ pandemie, včetně duševního zdraví a psychosociálních potřeb.
»

plný text rezoluce

»

Rezoluce č. 19/4: Obnovování rodinných kontaktů při respektování práva na
soukromí a ochrany osobních údajů

Rezoluce zdůrazňuje právo rodin na informace o jejich blízkých a navázaní kontaktu s nimi.
Rekapituluje mandát pátrací služby ČK. Cíle rezoluce je zajistit, aby národní spolenčosti ČK
a další složky hnutí ČK měly přístup k datům potřebným pro činnost pátrací služby, pro
sjednocování rodin a aby se státy nesnažily od složek ČK tato data získat za jinými, než
humanitárními účely, počítaje v to i otázky bezpečnosti státu. To by mohlo ohrozit důvěru v
pátrací službu ČK. Připomíná závazek států dle Statutu Mezinár. ČK umožnit složkám ČK
činnost v souladu se Základními principy ČK. Rezoluce vyzývá státy, aby uznaly Kodex
ochrany dat obnově rodinných vztahů jako základ pro ochranu osobních údajů v této oblasti
činnosti hnutí ČK.
Podrobněji:
 Rezoluce zdůrazňuje důležitost toho práva rodin znát osud a místo pobytu svých
pohřešovaných členů, jak je poskytováno zejména Ženevskými úmluvami na ochranu
obětí válek (1949) a jejich dodatkovými protokoly z r. 1977 a jak je uznáno právem
lidských práv. Znovupotvrzuje rezoluce Mezinárodních konferencí ČK týkajících se
pátrací služby zajišťované složkami ČK. Připomíná rovněž mandát MVČK plynoucí z
Ž.úmluv (1949) a jejich dodatkových protokolů (1977), Statutu Mezinár. hnutí ČK&ČP
a rezolucí Mezinár. konferencí ČK ve vztahu k Ústřední pátrací agentuře MVČK a
jeho roli koordinátora a technického poradce národních společností ČK a vlád v této
oblasti, jak je definována ve zprávě 24. Mezinárodní konference ČK (1981),
připomíná roli nár. společností ČK, jako pomocných organizací veřejné správy na
humanit. poli, založenou Ženevskými úmluvami (1949), dodatkovými protokoly
(1977), Statutem Mezinár. hnutí ČK a rezolucemi Mezinár. konferencí ČK. Připomíná
rovněž rezoluci Mezinárodní konference o ochraně dat 27.10.2015. S ohledem na
výše uvedené, rezoluce
 vyzývá státy, aby předcházely rozdělování rodin a zmizení osob a usnadňovaly
sjednocování rodin, aby využívaly služeb národních společností ČČK při objasňování
osudu a místa pobytu osob a sjednocování rodin, a to při respektování ochrany
osobních údajů,
 žádá státy, aby zajistily důstojné zacházení se zemřelými v důsledku ozbrojených
konfliktů, katastrof a jiných mimořádných událostí, jakož i migrací, a aby
centralizovaly a analyzovaly údaje s cílem pokusit se identifikovat zemřelé osoby a
poskytnout odpovědi jejich rodinám a vítá podporu, kterou v tomto procesu poskytuje
ICRC ve formě forenzních expertiz,
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 vítá Strategii obnovování rodinných kontaktů 2020-2030, kterou přijala Rada delegátů
ČK (přijme před zasedáním MK) a vyzývá státy k podpoře aktivit složek ČK, zejména
posílením kapacit a zdrojů pro NS ČK, vymezení role nár. společností v legislativě
poskytování pomoci při katastrofách a připravenosti na katastrofy, zajištěním přístupu
do míst, kde se nacházejí lidé potřebující služby pátrací služby ČK, a zajištěním
přístupu k potřebným údajům o pohřešovaných,
 uznává, že důležité důvody veřejného zájmu a zájem dotyčných jednotlivců jsou
platným základem pro zpracování osobních údajů složkami ČK a státy za účelem
umožnění a usnadnění obnovení rodinných vazeb prostřednictvím složek ČK,
 vítá, že složky ČK zpracovávají osobní údaje v rámci Kodexu ochrany dat při
obnovení rodinných vazeb, a úsilí hnutí ČK aktivně řešit rizika re-identifikace při
shromažďování údajů,
 uznává, že je tedy nanejvýš důležité je důležité zajistit, aby zpracování a tok osobních
údajů v rámci hnutí ČK za účelem obnovení rodinných kontaktů zůstaly co nejvíce
neomezené, aby složky ČK mohly úspěšně provádět takové služby,
 dále uznává, že zneužití údajů může mít vážný dopad na právo na soukromí a může
být na úkor bezpečnosti dotyčných jedinců a humanitárního jednání obecně; uznává,
že kdykoli jakákoli složka ČK shromažďuje a zpracovává osobní údaje při provádění
obnovy služeb rodinných spojení, musí tak činit pro účely, které jsou výhradně
humanitární, a vyzývá státy, aby se zavázaly respektovat výhradně humanitární účel
zpracování osobních údajů, a zejména uplatňovat svá vlastní práva na
shromažďování informací (a to i za účelem národní bezpečnosti a veřejné
bezpečnosti) v souladu se svým závazkem podle článku 2 Statutu Mezinár. hnutí ČK
podporovat práci složek hnutí a respektovat Základní principy ČK, což vyžaduje se
zdržet se vyžádání osobních údajů od složek ČK za jiným než čistě humanitárním
účelem způsobem, který by podkopal důvěru lidí, kterým slouží;
 vítá Kodex ochrany dat obnově rodinných vztahů jako základ pro ochranu osobních
údajů v této oblasti činnosti hnutí ČK a plně podpořit složky ČK při jeho implementaci.
»

plný text rezoluce

Dále Konference přijala tyto rezoluce:
»

Rezoluce č. 19/5: Ženy a řízení humanitárních akcí Hnutí ČK&ČP
Rezoluce vyzývá k dosažení paritního zastoupení žen na jednotlivých stupních řízení
v národních společnostech10 a zapojení žen do řízení humanitárních akcí.
plný text rezoluce

»

Rezoluce č. 19/7: Právní předpisy a postupy při katastrofách týkajících se všech
Rezoluce stanoví závazek reagovat v legislativě na změny klimatu a jeho závažné
humanitární důsledky .
plný text rezoluce

V nejvyšším orgánu ČČK – Shromáždění delegátů – jsou ženy zastoupeny 50 %, na úrovni úřadů
oblastních spolků ČČK tvoří ženy 86 % ředitelek, ve Výkonné radě ČČK je podíl žen 43 %.
10
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Rezoluce č. 19/8: Implementace MoU mezi Palestinským Červeným půlměsícem
a Společností Davidovy hvězdy v Izraeli
Zhodnocení dosavadního plnění memoranda11, konstatování nedostatků, schválení
dalšího monitoringu.
plný text rezoluce

»

Závěrečná rezoluce (č. 19/6): Jednej dnes, utváříš zítřek
Konference, slavíc 100. výročí založení Ligy společností ČK12 a vyslovujíc jí uznání za
humanitární činnost Federace, pomoc zranitelným a pozvednutí jejich hlasu na úroveň
vlád a mezinárodní diplomacie, slavíc dále 70. výročí Ženevských úmluv, uznává a
znovupotvrzuje jejich akutní význam pro ochranu obětí ozbrojených konfliktů a pro
snižování utrpení lidstva, vyjadřujíc uznání vládám i složkám Hnutí ČK&ČP za
naplňování závěrů XXXII. Mezinárodní konference (2015), berouc na vědomí zprávy
předložené MVČK13 a závěry jednání Rady delegátů ČK&ČP:
 uznává, že důvěra je nezbytným předpokladem pro schopnost ČK&ČP pomáhat
zranitelným, a vyzývá všechny členy Mezinárodní konference, aby tuto důvěru
zachovávali a rozvíjeli,
 vyzývá všechny členy Mezinárodní konference, aby učinili vše nejlepší pro
plnou implementaci přijetých rezolucí a svých čestných závazků,
 bere na vědomí rezoluci Rady delegátů ČK&ČP žádající, aby při volbách Stálé
komise ČK&ČP dbali osobních kvalit kandidátů, spravedlivého geografického
zastoupení a rovného zastoupení mužů a žen,
 žádá MVČK a MFČK&ČP, předložit XXXIV. Konferenci zprávu o plnění přijetých
rezolucí a čestných závazků ze strany členů Konference a
 stanoví konání příští Mezinárodní konference ČK&ČP na rok 2023 s tím, že místo a
datum určí Stálá komise ČK&ČP.

»

plný text rezoluce.

***

Memorandum bylo uzavřeno v roce 2005 jako předpoklad pro uznání Společnosti Davidovy hvězdy
za národní společnost ve smyslu Ženevských úmluv.
12 Dnešní Mezinárodní federace společností ČK&ČP, zakládajícími členy byli Americký, Britský,
Francouzský, Italský a Japonský červený kříž, vznikla uprostřed pandemie španělské chřipky s cílem
„posílit a sjednotit pro zdravotní činnosti již existujících společností Červeného kříže a podporovat
vytváření nových společností“.
13 Včetně zprávy Mezinárodní humanitární právo a výzvy soudobých ozbrojených konfliktů:
Znovupřipomenutí ochrany ozbrojených konfliktů u příležitosti 70. výročí Ž.úmluv
11

