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Zpráva ze zasedání  

Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva 

15. prosince 2016 

  

Dne 15. prosince 2016 se uskutečnilo třetí setkání Národní skupiny pro implementaci 

mezinárodního humanitárního práva (NS MHP) za účasti zástupců MZV, MO, ČČK, MV, 
MS, MK, MŽP, MŠMT a ÚMV. 

NS MHP diskutovala čtyřletý akční plán skupiny k plnění závazků přijatých v podobě 
rezolucí a čestných závazků ČR i EU na 32. Mezinárodní konferenci Červeného kříže a 
Červeného půlměsíce v prosinci 2015. Skupina bude mj. pokračovat ve vzdělávacích 
aktivitách v oblasti mezinárodního humanitárního práva, zejména pořádání odborných 
přednášek a seminářů. V této souvislosti byla diskutována vhodná témata, mj. ochrana 
kulturních statků v ozbrojených konfliktech. 

V návaznosti na rezoluce přijaté 32. Mezinárodní konferencí byla v Ženevě zahájena 
navazující jednání k problematice zadržování osob v ozbrojených konfliktech (rezoluce č. 1) a 
posílení dodržování mezinárodního humanitárního práva (rezoluce č. 2), jejichž výsledky by 
měly být představeny 33. Mezinárodní konferenci. Národní skupina se usnesla na vytvoření 
pracovní skupiny k tvorbě národní pozice k výkladu pojmu přímá účast na nepřátelství a dále, 
že v souvislosti s rezolucí č. 1 bude diskutována pozice ČR k problematice zadržování. 

Skupina se dále zabývala stavem projednávání návrhu zákona o bezpečnostní činnosti či 
problematikou najímání soukromých vojenských a bezpečnostních společností. MS a MZV 
uvedly možnosti užší spolupráce ČR s mezinárodními trestními tribunály. MK podalo 
informace o činnosti Výboru pro ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu, jehož je 
ČR pro období 2015-2019 členem. Dále byla prodiskutována problematika ochrany 
kulturního majetku pod zvýšenou ochranou a možnosti udělení tohoto statusu zvýšené 
ochrany i památkám na území ČR. MZV sdělilo, že prof. Pavel Šturma byl znovuzvolen za 
člena Komise pro mezinárodní právo na období 2017-2021 a informovalo o činnosti Komise v 
roce 2016. MO uvedlo, že pro vojenské právní poradce zorganizovalo specializovaný seminář 
práva ozbrojeného konfliktu, který se konal v listopadu tohoto roku, a následně proběhla 
diskuze ohledně vývoje vnitrostátní úpravy působení zahraničních bojovníků. Na závěr 
zasedání prezident ČČK hovořil o činnosti ČČK v oblasti ochrany znaku Červeného kříže, 
zejména zmínil případy neoprávněného užití znaku u ochranných známek. 


