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Zpráva ze zasedání  

Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva 

14. března 2016 

  

První setkání Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva (NS 

MHP) v roce 2016 se konalo na MZV dne 14. března za účasti zástupců MZV, MO, MV, MS, 

MK, MŠMT, MZdr, ÚMV a ČČK. 

Na úvod byla shrnuta 32. Mezinárodní konference Červeného kříže a Červeného půlměsíce, 

jež se uskutečnila ve dnech 8. až 10. prosince 2015 v Ženevě. Delegace složená ze zástupců 

MZV, MO a MS prezentovala čtyři čestné závazky za Českou republiku a tři závazky 

prezentovala delegace ČČK. Dále bylo před konferencí odsouhlaseno znění 8 závazků EU. 

Konference v závěru schválila 7 rezolucí. Znění rezolucí i závazků je dostupné na stránkách 

konference http://rcrcconference.org/. Prezident ČČK zmínil účast delegace ČČK na Valném 

shromáždění Mezinárodní federace a na Radě delegátů. Zpráva z jednání je dostupná zde. 

MZV informovalo o druhém zasedání Fóra Dokumentu z Montreux, které se konalo dne 

30. 1. 2016 v Ženevě. MS kontaktovalo OSN, resp. Mechanismus pro mezinárodní trestní 

tribunály s nabídkou k zahájení expertních jednání o návrhu dohody k výkonu rozsudků ve 

druhé polovině roku 2016. MK podalo informace o zvolení ČR do Výboru pro ochranu 

kulturních statků za ozbrojeného konfliktu na období 2015-2019, ke kterému došlo v prosinci 

2015 v Paříži na 6. zasedání Smluvních stran Druhého protokolu Haagské úmluvy dne 8. 

prosince 2015. ČR se již jako člen účastnila 10. zasedání Výboru ve dnech 10. - 11.12. Zde 

došlo i ke schválení nového emblému pro památky pod zvýšenou ochranou formou prováděcí 

směrnice ke Druhému protokolu Haagské úmluvy. 

Dále byla na zasedání diskutována aktuální témata např. problematika zahraničních 

bojovníků, příprava revize tzv. Tallinského manuálu k mezinárodnímu právu aplikovatelnému 

na kybernetické prostředky boje a první zasedání Komise pro zmizelé osoby v Haagu. 

 

 

 

 

 

mailto:nsmhp@cervenykriz.eu
http://www.cervenykriz.eu/nsmhp
http://rcrcconference.org/
http://cervenykriz.eu/cz/569/Geneve_2015.pdf

