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TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 12.I.2007 
Vstup v platnost III. Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám 

 
Mezinárodní rozeznávací znaky pro zdravotnickou službu – červený kříž a červený 
půlměsíc – budou 14. ledna 2007 doplněny znakem dalším – červeným krystalem. 
Otevírá se tak cesta zemím, které nechtěly užívat dosavadních znaků, k tomu, aby 
mohly užít znak poskytující ochranu dle mezinárodního práva. 
III. Dodatkový protokol dosud podepsalo 84 zemí světa, 
z nichž jej 9 již ratifikovalo. Pro prvé dvě, a to Švýcarsko a 
Norsko, vstupuje nyní v platnost. Jde o první změnu 
v systému těchto mezinárodních znaků od r. 1929, kdy byl 
mezinárodně uznán červený půlměsíc, a o druhou vůbec v 
jejich historii – tj. od r. 1864, kdy první Ženevská úmluva 
zavedla červený kříž na bílém poli jako ochranný znak 
zdravotníků v čase válek.                                                                                                                                            

 

Dnem 14. I. 2007 vstupuje v platnost III. Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám, který zavádí ke 
stávajícím mezinárodním rozeznávacím znakům (červený kříž a červený půlměsíc na bílém poli) znak 
další, a to tzv. červený krystal na bílém poli. Motivem pro zavedení dalšího ze znaků, které jsou znaky 
ochrannými pro zdravotnickou službu a znaky složek Mezinárodního hnutí Červeného kříže a 
červeného půlměsíce (ČK&ČP), bylo vyřešení vleklého problému, kdy stávající znaky, přestože 
oficiálně prosté náboženského či ideologického významu, nebyly pro některé státy přijatelné (zejména 
Izrael). To bránilo např. označit jejich zdravotníky znakem poskytujícím ochranu dle mezinárodního 
práva a rovněž pomocným organizacím těchto zemí v dosažení statusu národní společnosti 
Mezinárodního hnutí ČK&ČP. Po dlouhých letech byl Diplomatickou konferencí zástupců vlád zemí 
světa v prosinci 2005 značnou většinou přijat návrh III. Dodatkového protokolu, připravený Stálou 
komisí ČK&ČP, a v červnu 2006 Mezinárodní konference ČK&ČP (společné shromáždění delegací 
vlád a delegací složek Hnutí) inkorporovala tento protokol do statutu této mezinárodní organizace, 
čímž umožnila přijetí izraelské Společnosti Davidovy hvězdy do společenství více než 180 národních 
společností Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce.  

Pro smluvní strany Protokolu vzniká povinnost nový znak respektovat a možnost jej užívat. Současně 
mají možnost dočasně využívat kterýkoli z trojice jmenovaných znaků, zejména v podmínkách, kdy se 
jejich personál ocitne na územích, kde je určitý znak z trojice známější (např. zahraniční mise). 

Přejme si, aby se ratifikace tohoto Protokolu stala univerzální a aby se tak další znak 
těšil všeobecnému respektu, jako znaky dosavadní, a mohl tak poskytovat těm, kdož 
jej užívají, účinnou ochranu v časech ozbrojených konfliktů.  
 

V Praze dne 12. ledna 2007 

 
Dr. Marek Jukl, Ph.D.        Dr. Jiří Procházka 
prezident ČČK         ředitel Úřadu ČČK 


