VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Příloha
k usnesení vlády
ze dne 9. listopadu 2011 č. 829

Zásady pro postup delegace České republiky
na 31. Mezinárodní konferenci Červeného kříže a Červeného půlměsíce

I.

Delegace

České

republiky

bude

na

Konferenci

prezentovat

v oblasti

ratifikace/přístupu k relevantním mezinárodním smlouvám z oblasti humanitárního
práva, že Česká republika provedla akt ratifikace ve vztahu k následujícím smluvním
dokumentům:

-

Římský statut Mezinárodního trestního soudu, přijatý dne 17. července 1998 (ČR
uložila ratifikační listinu dne 21. července 2009);

-

Dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodního trestního soudu, přijatá dne 9. září
2002 (ČR uložila listinu o přístupu dne 4. května 2011)1;

-

Úmluva o kazetové munici (ČR uložila ratifikační listinu dne 22. září 2011).

II.

Delegace České republiky ujistí ostatní účastníky Konference, že Česká

republika je stát založený na úctě k právům a svobodám jednotlivce a že i nadále bude
podporovat aktivity, jak na poli humanitární pomoci, tak humanitárního práva, vedoucí
k posílení spolupráce mezi jednotlivými státy a hnutím Červeného kříže a Červeného
půlměsíce za účelem posílení ochrany jednotlivce před všemi humanitárními hrozbami
současnosti.

1

Římský statut Mezinárodního trestního soudu vstoupil pro ČR v platnost dne 1.10.2009 a byl publikován pod č.
84/2009 Sb.m.s. a Dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodního trestního soudu vstoupila pro ČR v platnost
dne 3. června 2011 a byla publikována pod. č. 51/2011 Sb.m.s.
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III.

Delegace ČR bude na konferenci prezentovat formou vyplněného dotazníku

splnění národních čestných závazků ze 30. Mezinárodní konference Červeného kříže a
Červeného půlměsíce, konané ve dnech 23. – 30. listopadu 2007.

IV.

Delegace České republiky oznámí na letošní konferenci nové dobrovolné

závazky následujícího znění:

1.

Česká republika bude ve spolupráci s Českým červeným křížem 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
universitách (závazek souvisí s prvním tématem konference, návrh Českého
červeného kříže).

2.

Česká republika ve spolupráci s Českým červeným křížem za 4 roky
vyhodnotí vnitrostátní úpravu, institucionální rámec a proceduru v oblasti
mezinárodní prevence katastrof a připravenost na jejich řešení v kontextu
Směrnic pro vnitrostátní usnadnění a regulaci mezinárodní pomoci při
katastrofách a počáteční pomoci při obnově (závazek souvisí s druhým
tématem konference, návrh Českého červeného kříže a Ministerstva
zahraničních věcí, jedná se o akceptaci modelového závazku zaslaného
prostřednictvím SM Ženeva).

3.

Česká republika bude podporovat rozvoj role Českého červeného kříže jako
pomocné organizace veřejné správy a zlepšovat podmínky pro plnění jeho
úkolů, včetně posílení jeho role pomocné zdravotnické organizace
ozbrojených sil (závazek navazuje na třetí a čtvrté téma konference, návrh
Českého červeného kříže a Ministerstva obrany).

V.

Delegace České republiky, po konzultaci s věcně příslušnými útvary MZV ČR,

rozhodne o případné podpoře rezolucí a dobrovolných závazků EU na místě.
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VI. Delegace České republiky podpoří přijetí Čtyřletého akčního plánu pro
mezinárodní humanitární právo. Prioritou je podpora přijetí efektivních nástrojů pro výuku,
šíření a aplikaci humanitárního práva na národních úrovních. Mezi tyto nástroje patří zejména
implementace závazků z mezinárodního humanitárního práva do národních právních řádů,
šíření a výuka základů humanitárního práva v ozbrojených sborech a ozbrojených silách, na
školách a universitách a spolupráce s národními společnostmi Červeného kříže.

VII. Zástupci ČR nebudou kandidovat do žádných pozic v pomocných strukturách
konference. Delegace ČR při volbách nových členů Stálé komise Červeného kříže a
Červeného půlměsíce nenavrhne žádné zástupce ČR. Delegace České republiky, po
konzultaci s příslušnými odbory MZV ČR, rozhodne o případné podpoře některých kandidátů
na místě.

