
 

33. Mezinárodní konference Červeného kříže a Červeného půlměsíce  

(Ženeva, 9. až 12. prosince 2019) 

Motto  konference: „Jednej dnes, utváříš zítřek“ 

 

Vládní delegace ČR byla ve složení: vedoucí delegace Martin Smolek, náměstek ministra 

zahraničních věcí pro řízení sekce právní a konzulární, alternát Petr Gajdušek, mimořádný a 

zplnomocněný velvyslanec, stálý představitel České republiky při Úřadovně OSN a ostatních 

mezinárodních organizací se sídlem v Ženevě, Renáta Klečková, pracovnice 

mezinárodněprávního odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR, Šárka Ošťádalová, 

pracovnice oddělení mezinárodního práva Ministerstva obrany ČR, Martin Bulánek  

pracovník České republiky při Úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizací se sídlem 

v Ženevě. Delegaci Českého červeného kříže vedl prezident ČČK Marek Jukl. 

Účastníci se zabývali zejména ochranou civilistů v ozbrojených konfliktech a při přírodních 

katastrofách, včetně dopadů klimatické změny; přístupem k humanitární pomoci a zdravotní 

péči, včetně pandemických hrozeb a dostupností lékařské péče; problematikou ochrany dat 

v kontextu sjednocování rodinných příslušníků a otázkami souvisejícími s posílením pravidel 

mezinárodního humanitárního práva. 

Postup vládní delegace plně korespondoval se Zásadami postupu delegace ČR schválenými 

jako příloha k usnesení vlády ze dne 25. listopadu 2019 č. 849. Vedoucí vládní delegace ve 

svém příspěvku během panelu k bojům v městských oblastech mimo jiné vyzval k zesílení 

mezinárodních snah, jež by vedly ke snížení dopadů na civilisty při použití výbušných zbraní. 

Vládní delegace při volbách pěti zástupců národních společností do Stálého výboru 

Červeného kříže a Červeného půlměsíce podpořila kandidáty z Kanady, Španělska, Keni, 

Cookových ostrovů a Kuvajtu. Při výběru zohlednila kvality jednotlivých kandidátů, 

rovnoměrné zastoupení mužů a žen a geografickou rovnováhu. ČR na Konferenci učinila tři 

čestné závazky pro léta 2020 – 2023 a připojila se k čestným závazkům EU. Účastníci 

Konference konsensem schválili 8 rezolucí týkajících se agendy jednání. Tyto rezoluce ČR 

neukládají žádné mezinárodněprávní závazky ČR. 

Čestné závazky ČR 

ČR přislíbila, že v letech 2020 – 2023 zrealizuje tyto své čestné závazky: 

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 a rezoluce Rady bezpečnosti OSN 

č. 2286 (2016), v souvislosti s ochranou humanitárních pracovníků a zdravotníků 

během ozbrojeného konfliktu a dalších krizových stavů. 



Jejich text společně s akčním plánem je uveřejněn na internetových stránkách Mezinárodního 

výboru Červeného kříže a Červeného půlměsíce. 

Přijaté rezoluce  

 

Rezoluce č. 1 „Přivést mezinárodní humanitární právo domů: cestovní mapa k lepší 

implementaci mezinárodního humanitárního práva“ 

Cílem rezoluce je dosáhnout toho, aby státy lépe implementovaly své mezinárodněprávní 

závazky z oblasti mezinárodního humanitárního práva a zajistily respekt k mezinárodnímu 

humanitárnímu právu, a to včetně posílení role národních společností pro implementaci 

mezinárodního humanitárního práva.  

 

Rezoluce č. 2 “Duševní zdraví a psychosociální potřeby lidí postižených ozbrojenými 

konflikty, přírodními katastrofami a jinými mimořádnými událostmi” 

Cílem rezoluce je dosáhnout toho, aby státy společně se složkami Mezinárodního hnutí 

Červeného kříže zvýšily kapacity pro péči o mentální zdraví a psychosociální potřeby lidí 

postižených 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 “ majících přímý přístup k obětem. Péče o mentální zdraví a psychosoc. 

pomoc má být integrována do národních i mezinárodních mechanismů poskytování pomoci. 

Směřovat má také k personálu, včetně dobrovolníků, poskytujících péči obětem. 

Rezoluce č. 3 „Čas k činu – společně pracujme k prevenci a reakci na epidemie a 

pandemie“ 

Cílem rezoluce je, aby státy zapojily národní společnosti, jako uznané pomocné organizace 

veřejné správy na humanitárním poli, do aktivit prevence a zvládání epidemií či pandemií a 

podporovaly jejich roli v této oblasti.  

Rezoluce č. 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 Mezinárodního výboru Červeného kříže. Cílem rezoluce 

je zajistit, aby národní společnosti a další složky hnutí měly přístup k datům potřebným pro 

činnost pátrací služby, pro sjednocování rodin a aby se státy nesnažily od složek 

Mezinárodního hnutí Červeného kříže tato data získat za jinými, než humanitárními účely, 

včetně důvodu bezpečnosti státu. To by mohlo ohrozit důvěru v pátrací službu Mezinárodního 

výboru Červeného kříže. Rezoluce vyzývá státy, aby uznaly Kodex ochrany dat k obnově 

rodinných vztahů vytvořený Mezinárodním výborem Červeného kříže. 

Rezoluce č. 5 „Ženy a jejich vůdčí role v humanitárních akcích Mezinárodního hnutí 

Červeného kříže“ 



Rezoluce vyzývá národní společnosti, Mezinárodní výbor Červeného kříže a Mezinárodní 

federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, aby posílily zastoupení žen v 

rozhodovacích pozicích.  

Rezoluce č. 6 „Jednej dnes, utváříš zítřek“ 

Rezoluce vyzývá účastníky konference, aby vynaložili veškeré úsilí při snaze implementovat 

přijaté rezoluce na této konferenci. 

Rezoluce č. 7 „Klimaticky chytré“ právo a politika přírodních katastrof, které nenechají 

nikoho pozadu“ 

Rezoluce vyzývá účastníky, aby efektivně spolupracovali na vytvoření fungujícího systému 

pro snížení rizika katastrof. Státy vyzývá k posílení vnitrostátní legislativy, včetně zvážení 

zapracování nového kontrolního seznamu vytvořeném Mezinárodním výborem Červeného 

kříže, který se týká připravenosti na katastrofy.  

Rezoluce č. 8 „Implementace Memoranda o porozumění z 28. listopadu 2005 

uzavřeného mezi palestinskou společností Červeného půlměsíce a izraelskou Magen 

David Adom“ 

Rezoluce vyzývá všechny zainteresované subjekty, aby podporovaly plnou implementaci 

Memoranda o porozumění z 28. listopadu 2005, plná implementace dosud neproběhla.   

 


