
ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN� OB�TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT�  
ze dne 12. srpna 1949 

 
************************************************************************************************************************ 
 
Obsah: 

1. Ženevská úmluva o zlepšení osudu ran�ných a nemocných p�íslušník� ozbrojených sil v poli 
2. Ženevská úmluva o zlepšení osudu ran�ných, nemocných a trose�ník� ozbrojených sil na mo�i 
3. Ženevská úmluva o zacházení s vále�nými zajatci 
4. Ženevská úmluva o ochran� civilních osob za války 
5. Dodatkový protokol o ochran� ob�tí mezinárodních mezinárodních ozbrojených konfliktů

  6.    Dodatkový protokol o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter
7. Dodatkový protokol o přijetí dalšího rozeznávacího znaku 

 
 
************************************************************************************************************************ 
 
Ženevská úmluva o zlepšení osudu ran�ných a nemocných p�íslušník� ozbrojených sil v poli ze dne 12. 
srpna 1949. 
 
     Podepsaní zmocn�nci vlád zastoupených na diplomatické konferenci, která se konala v Ženev� od 21. 
dubna do 12. srpna 1949 za ú�elem revise Ženevské  úmluvy o zlepšení osudu ran�ných a nemocných v 
armádách  v poli ze dne 27.  �ervence 1929, dohodli se na tomto: 
 
 

Kapitola I 
Všeobecná ustanovení 

 
 

	l.1 
Zachovávání úmluvy 

 
     Vysoké smluvní strany se zavazují,  že za  všech okolností budou zachovávati tuto úmluvu a zajistí její 
zachovávání.  
 
 

	l.2 
Provád�ní úmluvy 

 
     Nehledíc  na ustanovení,  která mají nabýti ú�innosti  již v míru, bude  se tato úmluva vztahovati na 
všechny p�ípady vyhlášené války nebo jakéhokoli jiného  ozbrojeného konfliktu vzniklého mezi dv�ma 
nebo  více Vysokými smluvními stranami, i když vále�ný stav není uznáván jednou z nich. 
 
     Úmluva bude  se rovn�ž vztahovati na všechny p�ípady �áste�né nebo úplné  okupace celého území 
n�které  Vysoké smluvní strany, i když se tato okupace nesetká s �ádným vojenským odporem. 
 
     Není-li n�která z mocností ú�astnících se konfliktu smluvní stranou této úmluvy, z�stanou mocnosti,   
které jsou jejími stranami, p�esto jí  vázány  ve svých vzájemných  vztazích. Budou krom� toho vázány 
touto úmluvou v��i  zmín�né mocnosti, p�ijme-li tato její ustanovení a bude-li se jimi �íditi.  
 
 
 

	l.3 
Konflikty povahy jiné než mezinárodní 

 
     V p�ípad� ozbrojeného konfliktu, který nemá mezinárodní ráz a který vznikne na území n�které z 
Vysokých smluvních stran, bude každá ze stran v konfliktu zavázána �íditi se p�i nejmenším t�mito 
ustanoveními: 



     1. S osobami, které se p�ímo neú�astní nep�átelství, v�etn� p�íslušník� ozbrojených sil, kte�í složili 
zbran�, a osob, které byly vy�azeny z boje nemocí, zran�ním, zadržením nebo jakoukoli jinou p�í�inou,  
bude se za všech okolností zacházet lidsky, bez jakéhokoli nep�íznivého rozlišování založeného na rase, 
barv�, náboženství �i ví�e,  pohlaví, rodu  �i majetku nebo na jakémkoli jiném obdobném znaku. 
 
     Proto jsou a z�stávají zakázány v každé dob� a na každém míst�, pokud jde o osoby naho�e zmín�né: 
a) útoky na život a zdraví, zejména vražda ve všech formách, zmrza�ení, kruté nakládání, trýzn�ní a 

mu�ení, 
b) braní rukojmí, 
c) útoky  proti osobní  d�stojnosti, zejména ponižující a poko�ující zacházení, 
d) odsouzení a vykonání popravy bez p�edchozího rozsudku vyneseného �ádn� ustaveným soudem,  

poskytujícím  soudní záruky uznané civilisovanými národy za nezbytné. 
 
     2. Ran�ní a nemocní budou sebráni a ošet�eni. 
 
     Nestranná lidumilná organisace, jako je Mezinárodní komitét 	erveného k�íže, m�že nabídnouti své 
služby stranám v konfliktu. 
 
     Strany v konfliktu se mimo to vynasnaží, aby zvláštními dohodami byla  uvedena v ú�innost všechna  
ostatní ustanovení této úmluvy nebo jejich �ást. 
 
     Použití  p�edchozích ustanovení nebude  míti vliv  na  právní postavení stran v konfliktu.  
 
 

	l.4 
Provád�ní úmluvy neutrálními mocnostmi 

 
     Neutrální mocnosti použijí  analogicky ustanovení této úmluvy na ran�né a nemocné, jakož  i na �leny 
zdravotnického a duchovního personálu,  p�íslušející  k  ozbrojeným  silám  stran v konfliktu, kte�í budou 
p�ijati  neb  internováni na jejich území, a rovn�ž na nalezené mrtvé.  
 
 

	l.5 
	asové vymezení používání úmluvy 

 
     Na chrán�né  osoby, které upadly do moci nep�átelské  strany, bude  se  této  úmluvy  používati až  do  
okamžiku jejich  kone�né repatriace.  
 
 

	l.6 
Zvláštní dohody 

 
     Krom� dohod výslovn� uvedených v �láncích 10, 15, 23, 28, 31, 36,  37 a  52 mohou  Vysoké smluvní  
strany uzav�íti jiné zvláštní dohody o všech otázkách, jež  budou považovati za vhodné upravit zvlášt�.  
Žádná zvláštní dohoda nesmí býti na újmu postavení ran�ných a nemocných, jakož i �len�  
zdravotnického a duchovního personálu,  jak  je  upraveno  touto  úmluvou, ani omezovati práva zajišt�ná 
jim touto úmluvou. 
 
     Ran�ní a nemocní, jakož i �lenové zdravotnického a duchovního personálu, budou požívati výhod 
t�chto dohod  tak dlouho, dokud se bude tato úmluva na n�  vztahovati, ledaže by  zmín�né dohody nebo 
dohody  pozd�jší  obsahovaly  výslovn�  ustanovení  opa�ná a vyjma p�ízniv�jší opat�ení u�in�ná v  jejich 
prosp�ch jednou nebo druhou ze stran v konfliktu.  
 
 

	l.7 
Nezcizitelná povaha práv 

 
     Ran�ní a nemocní, jakož i �lenové zdravotnického a duchovního personálu, nemohou  se v žádném  
p�ípad� z�íci z  �ásti nebo zcela práv, která  jim zajiš
uje tato úmluva, po p�ípad� zvláštní dohody zmín�né 



v p�edchozím �lánku.  
 

	l.8 
Ochranné mocnosti 

 
     Tato úmluva bude se provád�ti za pomoci a pod dohledem ochranných mocností pov��ených hájením 
zájm� stran v konfliktu. Za tím ú�elem mohou ochranné mocnosti jmenovati, vedle svého diplomatického 
a konsulárního personálu, delegáty ze svých p�íslušník� nebo z p�íslušník� jiných  neutrálních mocností. 
Jmenování t�chto delegát� podléhá schválení mocnosti, u které budou vykonávati své poslání. 
 
     Strany v konfliktu usnadní v nejv�tší možné mí�e úkol zástupc� nebo delegát� ochranných mocností. 
 
     Zástupci nebo delegáti ochranných mocností nesm�jí v žádném p�ípad� p�ekro�iti meze svého 
poslání, jak  je dáno touto úmluvou; budou zejména bráti z�etel  na naléhavé pot�eby bezpe�nosti státu, u 
n�hož vykonávají svou funkci. Jedin� naléhavé vojenské nutnosti mohou býti výjime�n� a na  p�echodnou  
dobu d�vodem pro omezení jejich �innosti.  
 
 

	l.9 
	innost Mezinárodního komitétu 	erveného k�íže 

 
     Ustanovení této úmluvy nejsou na p�ekážku lidumilné �innosti, kterou by se souhlasem zú�astn�ných  
stran v konfliktu rozvinul Mezinárodní komitét 	erveného k�íže nebo jakákoli jiná nestranná lidumilná  
organisace na  ochranu  ran�ných  a nemocných,  jakož i �len� zdravotnického  a duchovního personálu a  
za tím ú�elem, aby jim byla poskytnuta pomoc.  
 
 

	l.10 
Organisace nahrazující ochranné mocnosti 

 
     Vysoké smluvní  strany se mohou kdykoli dohodnouti, že  sv��í úkoly,   p�ipadající  podle   této  úmluvy   
ochranným  mocnostem, organisaci poskytující veškeré záruky nestrannosti a ú�innosti. 
 
     Jestliže ran�ní a nemocní nebo �lenové zdravotnického a duchovního personálu z jakéhokoli d�vodu 
nepožívají nebo p�estanou požívati výhod �innosti ochranné mocnosti nebo organisace ur�ené podle  
prvého odstavce, požádá mocnost, v jejíž moci jsou, bu� n�který neutrální stát nebo takovou  organisaci, 
aby p�evzaly funkce p�íslušející podle této úmluvy ochranným mocnostem jmenovaným stranami, které se 
ú�astní konfliktu. 
 
     Nelze-li takto zajistiti ochranu, musí požádat mocnost, v jejíž moci jsou tyto osoby, n�kterou lidumilnou 
organisaci jako je Mezinárodní komitét 	erveného k�íže, aby p�evzaly lidumilné úkoly p�íslušející  podle  
této úmluvy ochranným mocnostem anebo musí p�ijmout, s výhradou ustanovení tohoto �lánku, nabídku 
služeb u�in�nou takovou organisací. 
 
     Každá  neutrální  mocnost  nebo každá  organisace, která bude vyzvána zú�astn�nou  mocností anebo 
se sama  nabídne k cíl�m shora zmín�ným, musí si býti v�doma  p�i své �innosti  odpov�dnosti v��i 
stran� v  konfliktu, k níž  pat�í osoby chrán�né  touto úmluvou, a musí dávat dostate�né záruky, že je  s to 
p�evzít zmín�né funkce a nestrann� je plnit. 
 
     P�edchozí  ustanovení  nelze  zm�nit  zvláštní  dohodou  mezi mocnostmi, z nichž jedna by byla,  by
 i 
jen p�echodn�, omezena ve své  volnosti  jednání  s  jinou  mocností  nebo s jejími spojenci následkem  
vojenských událostí,  zejména v  p�ípad� okupace celého nebo podstatné �ásti svého území. 
 
     Kdekoli je v této úmluv� zmínka o ochranné mocnosti, vztahuje se tato zmínka také na organisace, 
které  ji ve  smyslu tohoto �lánku nahrazují.  
 
 
 
 



	l.11 
�ešení spor� 

 
     Ve všech p�ípadech, kdy  to budou ochranné mocnosti považovat za prosp�šné  v zájmu chrán�ných  
osob, zejména v  p�ípad� neshody mezi stranami  v konfliktu o použití  nebo výkladu ustanovení této 
úmluvy,  poskytnou  ochranné mocnosti své dobré  služby k urovnání sporu. 
 
     Za tím ú�elem m�že každá z ochranných mocností navrhnout z podn�tu n�které strany  nebo z  vlastní 
v�le stranám v konfliktu sch�zku jejich zástupc�, zejména ú�ad� majících pé�i o ran�né a nemocné, jakož 
i �len� zdravotnického a duchovního personálu po p�ípad� na vhodn� zvoleném neutrálním území. Strany 
v konfliktu jsou povinny vyhov�t návrh�m, které  jim byly v tom sm�ru u�in�ny. 
Ochranné mocnosti  mohou eventuáln� navrhnout  stranám v konfliktu ke  schválení osobnost  p�íslušející 
k  n�které neutrální mocnosti nebo  osobnost  vyslanou  Mezinárodním  komitétem 	erveného k�íže, která 
bude pozvána k ú�asti na této sch�zce.  
 
 

Kapitola II 
Ran�ní a nemocní 

 
 

	l.12 
Ochrana a ošet�ování ran�ných a nemocných a zacházení s nimi 

 
     P�íslušníci  ozbrojených sil  a ostatní  osoby  zmín�né  v následujícím �lánku, kte�í jsou zran�ni  nebo 
nemocní, musí být za všech okolností respektovaní a chrán�ni. 
 
     Strana v konfliktu, v jejíž moc upadnou, bude s nimi zacházet a o  n� pe�ovat  lidsky, bez  jakéhokoli 
nep�íznivého  rozlišování založeného na  pohlaví, rase, národnosti,  náboženství, politickém p�esv�d�ení   
nebo na  jakémkoli jiném  podobném znaku.  P�ísn� je zakázán  jakýkoli  útok  na  jejich  život  nebo  na 
jejich osobu, zejména  nesm�jí  být  dobiti  nebo  vyhlazeni,  podrobeni mu�ení, nesm�jí být na nich 
konány  biologické pokusy, nesm�jí být zám�rn� ponecháni bez  léka�ské pomoci a ošet�ení  ani 
vystaveni nebezpe�í nákazy neb infekce k tomu cíli vytvo�enému. 
 
     Jedin� d�vody  léka�ské naléhavosti ospravedlují  ošet�ení v p�ednostním po�adí. 
 
     Se  ženami  se  bude  zacházet  se  všemi  zvláštními  ohledy p�íslušejícími jejich pohlaví. 
 
     Strana  v konfliktu,  která  je  nucena zanechat  ran�né nebo nemocné svému protivníku, ponechá s 
nimi, pokud to dovolí vojenské nutnosti,  �ást svého  zdravotnického personálu  a materiálu,  aby pomáhal 
p�i jejich ošet�ování.  
 
 

	l.13 
Osoby chrán�né 

 
     Tato úmluva se týká ran�ných  a nemocných pat�ících do t�chto kategorií: 
 
     1. p�íslušníci ozbrojených sil n�které strany v konfliktu, jakož i p�íslušníci milic a dobrovolných sbor�,  
které  jsou sou�ástí t�chto ozbrojených sil, 
 
     2. p�íslušníci jiných milic a p�íslušníci jiných dobrovolnických sbor�, v�etn� p�íslušník�  organisovaných 
hnutí odporu,  kte�í p�ináležejí  k n�které  stran� v  konfliktu a  jsou �inni na  svém vlastním území nebo  
mimo n�, i když toto území je obsazeno, pokud tyto milice nebo dobrovolnické sbory, v�etn� 
organisovaných hnutí odporu, vyhovují t�mto podmínkám: 
a) mají-li v �ele osobu odpov�dnou za své pod�ízené, 
b) mají-li pevný rozeznávací znak viditelný na dálku, 
c) nosí-li otev�en� zbran�, 
d) šet�í-li p�i svých úkonech zákon� a oby�ej� vále�ných; 
 



     3. p�íslušníci pravidelných ozbrojených sil, kte�í se hlásí k vlád� neb k moci, kterou neuznává mocnost, 
která je drží, 
 
     4. osoby, které doprovázejí ozbrojené síly, nejsou však p�ímo jejich sou�ástí, jako civilní  �lenové 
posádek vojenských letoun�, vále�ní  dopisovatelé, dodavatelé,  �lenové pracovních  jednotek a 
služeb,  mající na  starosti pé�i  o blaho  vojenských  osob,  pod podmínkou, že  k tomu dostali  povolení 
od ozbrojených  sil, které doprovázejí, 
 
     5. �lenové lodních posádek, v�etn�  velitel�, lodivod� a u�� obchodních lodí  a posádky civilního  
letectva stran v  konfliktu, kte�í  nepožívají  výhod   p�ízniv�jšího  zacházení  podle  jiných ustanovení 
mezinárodního práva, 
 
     6. obyvatelé neobsazeného území, kte�í se p�i  p�íchodu nep�ítele z vlastního popudu chopí zbran�, 
aby bojovali proti pronikajícímu vojsku, aniž by m�li �as ustavit se v pravidelné ozbrojené síly, nosí-li  
otev�en�  zbran�  a zachovávají  zákony a oby�eje vále�né.  

 
 

	l.14 
Právní postavení 

 
     S výhradou  ustanovení p�edchozího �lánku stanou  se ran�ní a nemocní n�které  vál�ící strany, kte�í 
upadnou do moci nep�ítele, vále�nými zajatci a budou se na n� vztahovat  pravidla mezinárodního práva 
týkající se vále�ných zajatc�.  
 
 

	l.15 
Vyhledání a sebrání ran�ných a nemocných 

 
     V každé dob� a zejména po boji u�iní strany v konfliktu bez meškání všechna možná opat�ení, aby 
vyhledaly a sebraly ran�né a nemocné, aby je chránily proti  plen�ní a špatnému nakládání a aby jim  
zajistily nutné ošet�ení,  jakož i aby vyhledaly mrtvé a zamezily jejich oloupení. 
 
     Kdykoli to okolnosti dovolí, bude ujednáno p�ím��í, zastavení palby  nebo  místní  dohody,  aby  bylo  
možno  odnést,  vym�nit a p�epravit ran�né, kte�í z�stali na bojišti. 
 
     Místní dohody mohou být rovn�ž uzav�eny mezi stranami v konfliktu za ú�elem evakuace nebo  
vým�ny ran�ných a nemocných z obléhaného nebo obklí�eného území a za ú�elem pr�vozu 
zdravotnického  i duchovního  personálu a zdravotnického materiálu dopraveného do tohoto území.  

 
 

	l.16 
Po�ízení a zasílání zpráv o ran�ných a nemocných 

Vystavení a zasílání úmrtních list� a seznam� zem�elých 
Záv�ti a osobní majetek zem�elých 

 
     Strany v konfliktu  po�ídí v nejkratší možné lh�t� soupis všech údaj� pot�ebných k zjišt�ní totožnosti 
ran�ných, nemocných a mrtvých nep�átelské strany, kte�í se dostali do jejich moci. Tyto údaje budou 
podle možnosti obsahovat: 
a) ozna�ení mocnosti, k níž náležejí, 
b) vojenský útvar nebo matri�ní �íslo, 
c) p�íjmení, 
d) k�estní jméno nebo jména, 
e) datum narození, 
f) jiné údaje z pr�kazu nebo štítku totožnosti, 
g) datum a místo zajmutí nebo úmrtí, 
h) údaje o zran�ních, nemoci nebo o p�í�in� smrti 
 
     Údaje  shora uvedené  budou sd�leny  v nejkratší  možné lh�t� informa�ní kancelá�i zmín�né v �lánku  
122  Ženevské úmluvy ze dne 12.  srpna 1949  o zacházení  s vále�nými  zajatci, která je zašle mocnosti,  



k   níž  zajatci  náležejí,   prost�ednictvím  ochranné mocnosti a úst�ední kancelá�e pro vále�né zajatce. 
 
     Strany v konfliktu vystaví a navzájem si zašlou cestou udanou v p�edchozím odstavci  úmrtní listy nebo  
seznamy zem�elých, �ádn� ov��ené. Seberou a navzájem  si rovn�ž zašlou prost�ednictvím téže 
kancelá�e polovinu  dvojitého štítku totožnosti,  záv�ti neb  jiné dokumenty d�ležité  pro rodinu zem�elého,  
pen�žní  �ástky a v�bec všechny p�edm�ty mající n�jakou vlastní cenu nebo hodnotu citovou, které 
budou nalezeny u mrtvých. Tyto p�edm�ty, jakož i v�ci, jichž majitel nebyl zjišt�n, odešlou se v 
zape�et�ných balících, spolu s prohlášením o všech podrobnostech  pot�ebných k zjišt�ní zem�elého 
majitele, jakož i s úplným inventá�em balíku.  
 
 

	l.17 
Poh�bení zem�elých a Správa pro evidenci hrob� 

 
     Strany  v konfliktu  budou dbát  toho, aby  p�ed poh�bem nebo zpopeln�ním  zem�elých,  konaným  
jednotliv�,  bylo,  pokud to jen okolnosti  dovolí,  provedeno  pe�livé   a  pokud  možno  léka�ské ohledání  
mrtvých  za  tím  ú�elem,  aby  byla  zjišt�na   smrt  i totožnost  a  aby  bylo  umožn�no  podat  o  tom  
zprávu. Polovina dvojitého  štítku  totožnosti  nebo  štítek  sám,  jde-li o štítek jednoduchý, bude ponechán 
u mrtvého. 
 
     T�la se  nesmí zpopelnit než z  naléhavých zdravotních d�vod� nebo  pohnutek  vyplývajících z 
náboženství  zem�elého.  V p�ípad� zpopeln�ní  budou  na  úmrtním  list�  nebo  na  ov��eném  seznamu 
zem�elých podrobn� udány okolnosti a d�vody zpopeln�ní. 
 
     Strany  v konfliktu  budou krom�  toho dbát,  aby mrtví  byli poh�beni s úctou, pokud možná  podle 
náboženství, k n�muž pat�ili, aby  jejich hrob�  bylo šet�eno  a aby  byly pokud možná seskupeny podle 
národnosti  zem�elých, vhodn� udržovány a  ozna�eny tak, aby je  bylo  lze  vždy  nalézt.   Za  tím  
ú�elem  z�ídí  na  po�átku nep�átelství  Ú�ední správu  pro  evidenci  hrob�, aby  bylo možno provést po 
p�ípad� exhumace, zjišt�ní totožnosti  mrtvých, a
 jsou hroby umíst�ny kdekoliv, a  eventuáln� jejich 
p�evezení do vlasti. Tato  ustanovení platí  rovn�ž pro  popel, který  bude Správou pro evidenci vále�ných  
hrob� uchován až do  okamžiku, kdy zem� p�vodu sd�lí kone�né rozhodnutí v této v�ci. 
 
     Jakmile  to  okolnosti  dovolí   a  nejpozd�ji  p�i  skon�ení nep�átelství, vym�ní si navzájem tyto Správy 
hrob� prost�ednictvím informa�ní kancelá�e, zmín�né v druhém odstavci �lánku 16, seznamy udávající  
p�esn�  místo  a  ozna�ení  hrob�,  jakož i informace o mrtvých v nich poh�bených.  
 
 

	l.18 
Úloha obyvatelstva p�i ošet�ování ran�ných a nemocných 

 
     Vojenský ú�ad m�že se obrátit na okolní obyvatele se samaritánskou výzvou, aby dobrovoln� sebrali a  
ošet�ili pod jeho dohledem ran�né a nemocné, a poskytnout za to osobám, které uposlechnou této výzvy,  
pot�ebnou ochranu a úlevy. V p�ípad�, že by nep�átelská strana dobyla nebo zp�t získala moc nad tímto 
krajem, poskytne t�mto osobám stejnou ochranu a stejné úlevy. 
 
     Vojenský ú�ad musí dovolit obyvatel�m a pomocným spole�nostem i v napadených nebo obsazených 
krajích, aby ze své vlastní v�le sbírali a ošet�ovali ran�né a nemocné, a
 jsou p�íslušníky kteréhokoli 
národa. Civilní obyvatelstvo je povinno šet�it t�chto ran�ných a nemocných a zejména nedopoušt�t se  na 
nich žádného násilí. 
 
     Nikdo nesmí trp�t újmu nebo  být odsouzen za to, že ošet�oval ran�né nebo nemocné. 
 
     Ustanovení tohoto  �lánku nezbavují okupa�ní  mocnost závazk� postarat  se o  ran�né a  nemocné 
jak  po  t�lesné  tak po duševní stránce.  
 
 
 
 
 



Kapitola III 
Zdravotnické útvary a ústavy 

 
 

	l.19 
Ochrana zdravotnických útvar� a ústav� 

 
     Stálé ústavy  a pohyblivé útvary  zdravotnické služby nesm�jí za   žádných  okolností   být  napadeny,   
nýbrž  musí   být  vždy respektovány a  chrán�ny stranami v  konfliktu. Dostanou-li se  do moci 
nep�átelské strany, mohou i  dále pokra�ovat ve své �innosti, pokud  mocnost,  která  je  zajala,  se  sama 
nepostará o pot�ebné ošet�ení  ran�ných a  nemocných, kte�í  jsou v  t�chto ústavech  a útvarech. 
 
     P�íslušné ú�ady budou bdít nad tím, aby tyto zdravotnické ústavy a útvary byly pokud  možno umíst�ny  
tak, aby eventuální útoky  proti  vojenským  cíl�m  nemohly ohrozit tyto zdravotnické ústavy a útvary.  
 
 

	l.20 
Ochrana nemocni�ních lodí 

 
     Nemocni�ní lodi,  které mají nárok na  ochranu podle Ženevské úmluvy  z 12.  srpna 1949  o zlepšení  
osudu ran�ných, nemocných a trose�ník�  ozbrojených  sil  na  mo�i,   nesm�jí  býti   napadeny s pevniny.  

 
 

	l.21 
Zánik ochrany poskytnuté zdravotnickým útvar�m a ústav�m 

 
     Ochrana, která p�ísluší stálým ústav�m a pohyblivým zdravotnickým útvar�m zdravotnické služby,  
zanikne toliko tenkráte, je-li jich použito vedle jejich lidumilného poslání k spáchání �in� škodících  
nep�íteli. Ochrana m�že však p�estat teprve po výzv�, která stanoví ve všech p�ípadech, kde je to vhodné, 
p�im��enou lh�tu, která uplyne bezvýsledn�.  
 
 

	l.22 
Okolnosti, které nejsou d�vodem pro zbavení ochrany 

 
     Okolnosti níže uvedené nebudou se považovat za d�vod, aby zdravotnický útvar nebo ústav byl 
zbaven  ochrany p�íslušející mu podle �lánku 19: 
 
     1. je-li  personál  útvaru  nebo  ústavu  ozbrojen a užívá-li svých zbraní na  svou vlastní obranu a na  
obranu svých ran�ných a nemocných, 
 
     2. je-li útvar  nebo ústav, nemající  ozbrojené ošet�ovatele, chrán�n hlídkou, strážemi nebo ozbrojeným 
pr�vodem, 
 
     3. najdou-li  se v  útvaru nebo  v ústavu  p�enosné zbran�  a st�elivo odebrané ran�ným a nemocným, 
které dosud nebyly odevzdány p�íslušným službám, 
 
     4. je-li  v  ústavu  nebo  útvaru  zv�roléka�ský  personál  a materiál, aniž by byl jeho nedílnou sou�ástí, 
 
     5. je-li lidumilná �innost útvaru nebo ústavu nebo jeho personálu rozší�ena i na civilní ran�né a 
nemocné.  
 
 

	l.23 
Nemocni�ní oblasti a místa 

 
     Už za míru mohou Vysoké smluvní strany, a strany v konfliktu jakmile vypukne  nep�átelství, z�ídit na 
svém  vlastním území, a v p�ípad� pot�eby  na území okupovaném,  nemocni�ní oblasti a  místa za�ízená 
tak, aby na nich našli ochranu p�ed ú�inky války ran�ní a nemocní, jakož  i personál mající na  starosti 



organisaci a správu t�chto oblastí a míst a pé�i o osoby tam shromážd�né. 
 
     Hned  od po�átku  války i  v jejím  pr�b�hu mohou zú�astn�né strany uzav�ít mezi sebou dohody o 
uznání t�chto nemocni�ních oblastí a míst, které z�ídily. Mohou za tím ú�elem uvést ve skutek ustanovení  
uvedená v návrhu dohody p�ipojené k této úmluv� s p�ípadnými úpravami, které by považovaly za 
pot�ebné. 
 
     Ochranné  mocnosti a  Mezinárodní komitét  	erveného k�íže se vybízejí,  aby   byly  nápomocny  p�i  
z�ízení   a  uznání  t�chto nemocni�ních oblastí a míst.  
 
 

Kapitola IV 
Personál 

 
 

	l.24 
Ochrana stálého personálu 

 
     Zdravotnický personál ur�ený výhradn� k vyhledávání, sbírání, doprav� nebo  k ošet�ení ran�ných  a 
nemocných  anebo  k zabrán�ní nemocem, personál ur�ený výlu�n� ke správ� zdravotnických útvar� a 
ústav�, jakož  i vojenští duchovní  p�id�lení k ozbrojeným  silám, budou za všech okolností respektováni a 
chrán�ni.  
 
 

	l.25 
Ochrana do�asného personálu 

 
     Vojenské  osoby  zvláš
  vycvi�ené,  aby  jich  mohlo  být  v p�ípad�  pot�eby použito  jako ošet�ovatel�  
nebo pomocných nosi�� nosítek  p�i   vyhledávání,  odnášení,  p�evozu   nebo  ošet�ování ran�ných  a  
nemocných,  budou  rovn�ž  respektovány  a  chrán�ny, plní-li tyto úkoly  v okamžiku, kdy p�ijdou ve  styk 
s nep�ítelem nebo kdy se dostanou do jeho moci.  

 
 

	l.26 
Personál pomocných spole�ností 

 
     Personálu uvedenému v �lánku 24 je na rove postaven personál národních  spole�ností  	erveného   
k�íže  a  jiných  dobrovolných pomocných spole�ností,  které jsou �ádn� uznány  a povoleny jejich vládou, 
pokud  bude zam�stnán ve  stejných funkcích jako  personál uvedený  v  zmín�ném �lánku, s  tou 
podmínkou, že  personál t�chto spole�ností podléhá vojenským zákon�m a p�edpis�m. 
 
     Každá z  Vysokých smluvních stran  oznámí stran� druhé  bu�to již v míru  nebo p�i zahájení  neb 
pr�b�hem  nep�átelství, avšak v každém  p�ípad� p�ed  skute�ným jich  použitím, jména spole�ností, které  
zmocnila  aby  pod  její  odpov�dností  pomáhaly  oficiální zdravotnické služb� jejích ozbrojených sil.  
 
 

	l.27 
Uznané spole�nosti neutrálních stát� 

 
     Uznaná spole�nost neutrálního státu smí poskytnout n�které stran� v konfliktu pomoc svým 
personálem nebo svými zdravotnickými útvary jen po p�edchozím souhlasu své vlády a s povolením 
strany v konfliktu samotné.  Tento personál a  tyto útvary budou  postaveny pod dohled této strany v 
konfliktu. 
     Neutrální vláda oznámí zmín�ný sv�j souhlas nep�íteli státu, který tuto pomoc p�ijímá. Strana v 
konfliktu, která p�ijme tuto pomoc, je povinna, d�íve než se jí jakkoli použije, zpravit o tom nep�átelskou 
stranu. 
 
     Za žádných  okolností nelze pokládat tuto  pomoc za vm�šování se do konfliktu. 
 



     	lenové  personálu  zmín�ného  v  prvním  odstavci  musí  být opat�eni, d�íve než opustí neutrální 
zemi, k níž náležejí, �ádnými pr�kazy totožnosti uvedenými v �lánku 40.  
 
 

	l.28 
Personál zadržený nep�ítelem 

 
     Personál uvedený v �lánku 24 a  26, který se dostane do rukou nep�ítele,  bude zadržen,  jen pokud  to 
vyžaduje  zdravotní stav, duchovní pot�eba a po�et vále�ných zajatc�. 
 
     	lenové personálu, kte�í budou takto zadrženi, nebudou pokládáni za vále�né zajatce. Budou však  
nicmén� požívat p�i nejmenším výhod všech ustanovení Ženevské  úmluvy z 12. srpna 1949 o  zacházení 
s vále�nými zajatci. Budou nadále vykonávat, v rámci vojenských zákon� a p�edpis� mocnosti, v jejíž  
moci jsou, pod dohledem jejích p�íslušných služeb a podle sv�domí svého povolání svou lé�ebnou nebo 
duchovní funkci ve prosp�ch vále�ných zajatc� p�íslušejících p�edevším k ozbrojeným silám, k nimž sami 
pat�í. Budou dále požívat t�chto  výhod p�i výkonu svého lé�ebného nebo duchovního poslání: 
 
     a) Budou mít  právo ob�as navšt�vovat  vále�né zajatce, kte�í jsou  v pracovních  oddílech  nebo  v 
nemocnicích  položených mimo tábor.  Mocnost, v  jejíž moci  jsou, jim  za tím  ú�elem poskytne pot�ebné 
dopravní prost�edky. 
 
     b) V každém tábo�e  bude nejstarší vojenský léka�  nejvyšší hodnosti  odpov�dný vojenským  ú�ad�m 
tábora  za odbornou  �innost zadrženého zdravotnického personálu.  Za tím  ú�elem se  dohodnou strany  
v konfliktu hned na po�átku nep�átelství o vzájemn� si odpovídajících hodnostech svého  zdravotnického 
personálu,  v�etn� personálu spole�ností zmín�ných v �lánku  26. Tento léka�, jakož i duchovní  budou 
mít p�ímý p�ístup k odpov�dným táborovým ú�ad�m ve všech otázkách  týkajících  se  jejich poslání. Tyto  
ú�ady jim poskytnou všechny výhody pro písemný styk v t�chto otázkách. 
 
     c) Zadržený personál  nem�že být nucen  k žádné práci,  která nesouvisí  s jeho  zdravotnickým nebo  
duchovním posláním, t�ebaže z�stává podroben vnit�ní kázni tábora, ve kterém je. 
 
     Strany v konfliktu se dohodnou b�hem nep�átelství o eventuálním vyst�ídání zadrženého personálu a 
stanoví podmínky jeho provedení. 
 
     Žádné z  p�edchozích ustanovení  nezproš
uje mocnost, v jejíž moci  jsou  tyto  osoby,  závazk�,  které  
má  ve v�ci zdravotní a duchovní pé�e o vále�né zajatce.  
 
 

	l.29 
Osud do�asného personálu 

 
     Personál  ozna�ený v  �lánku 25,  který se  dostane do  rukou nep�átel,  se považuje  za vále�né  
zajatce, bude  ho však  užito, pokud toho bude t�eba, k zdravotnické služb�.  
 
 

	l.30 
Vrácení zdravotnického a duchovního personálu 

 
     Personál, který nebude nezbytn� t�eba zadržet podle ustanovení  �lánku  28,  bude  vrácen  stran�  v  
konfliktu, k níž náleží, jakmile se najde n�jaká cesta  k jeho návratu a jakmile to dovolí vojenské nutnosti. 
 
     Než dojde k vrácení, nebude považován za vále�né zajatce. Bude  však  p�esto  požívat p�i nejmenším  
všech výhod stanovených Ženevskou úmluvou z 12. srpna 1949  o zacházení s vále�nými zajatci. Bude 
nadále vykonávat své funkce pod dohledem nep�átelské strany a bude ho p�edevším užito k ošet�ování 
ran�ných a nemocných bojující strany, k níž p�ináleží. 
 
     P�i  odjezdu smí  si odnést  osobní svršky,  cenné p�edm�ty a nástroje, které jsou jeho vlastnictvím.  
 

 



	l.31 
Výb�r osob, které mají být vráceny 

 
     Výb�r  osob, které  budou  vráceny  stran� v  konfliktu podle ustanovení  �lánku   30,  bude  proveden   
bez  ohledu  na   rasu, náboženství nebo politické p�esv�d�ení, nejvhodn�ji podle �asového po�adí jejich 
zajetí a jejich zdravotního stavu. 
 
     Hned po zahájení nep�átelství mohou strany v konfliktu stanovit zvláštními dohodami procento  
personálu,  který má být zadržen, v pom�ru k po�tu vále�ných zajatc�, jakož i jeho rozd�lení po táborech.  

 
 

	l.32 
Návrat personálu spole�ností neutrálních stát� 

 
     Osoby  zmín�né  v  �lánku  27,   které  se  dostanou  do moci protivníkovy, nesm�jí být zadrženy. 
 
     Není-li opa�né dohody, bude jim  dovoleno vrátit se do vlasti nebo, není-li to možné, na území  té 
strany v konfliktu, v jejíchž službách  byly, jakmile  bude otev�ena  cesta k  jejich návratu  a jakmile to 
dovolí vojenské nutnosti. 
 
     Než dojde k jejich propušt�ní, budou dále vykonávat službu pod dohledem nep�átelské  strany:  budou  
p�edevším  p�id�leny k ošet�ování  ran�ných a  nemocných  té  bojující strany, v jejíchž službách byly. 
 
     P�i  svém odjezdu  sm�jí si  odvézt své  svršky, osobní v�ci, cenné   p�edm�ty,  nástroje,   zbran�  a,   
možno-li,  i  dopravní prost�edky, které jim pat�í. 
 
     Strany v konfliktu zajistí t�mto osobám, pokud budou v jejich moci, totéž zaopat�ení, totéž ubytování, 
tytéž náležitosti a platy jako odpovídajícímu  personálu své vlastní armády.  Strava budiž v každém 
p�ípad� posta�ující v množství, jakosti i rozmanitosti, aby jim zaru�ila normální zdravotní rovnováhu.  
 
 

Kapitola V 
Budovy a materiál 

 
 

	l.33 
Osud  staveb,  materiálu  a  sklad�  zdravotnických  za�ízení ozbrojených sil 

 
     Materiál  pohyblivých zdravotnických  útvar� ozbrojených sil, který se dostane do moci protivníkovy, 
z�stane vyhrazen pro ran�né a nemocné. 
 
     Stavby, materiál a sklady stálých zdravotnických za�ízení ozbrojených sil z�stanou podrobeny  
vále�ným zákon�m, nemohou však být odaty svému ú�elu, dokud jich je t�eba pro pé�i o ran�né a 
nemocné. Velitelé armád v poli mohou jich však užíti v p�ípad� naléhavé vojenské nutnosti, za 
p�edpokladu,  že u�inili  p�edtím opat�ení pot�ebná  k zajišt�ní blaha  nemocných a ran�ných,  kte�í jsou 
tam ošet�ováni. 
 
     Materiál a  sklady uvedené v tomto  �lánku se nesm�jí úmysln� zni�it.  

 
 

	l.34 
Majetek pomocných spole�ností 

 
     Movitý i nemovitý majetek pomocných spole�ností, požívajících výhod této úmluvy považuje se za 
soukromé vlastnictví. 
 
     Právo  na rekvisice  p�iznané vál�ícím  zákony a   zvyklostmi vále�nými bude  uplatován pouze v  
p�ípadech naléhavé nutnosti  a teprve, když je zajišt�n osud ran�ných a nemocných.  
 



Kapitola VI 
Zdravotnické transporty 

 
 

	l.35 
Ochrana zdravotnických transport� 

 
     Transporty ran�ných a nemocných nebo zdravotnického materiálu bu�tež respektovány  a chrán�ny 
ze stejných  d�vod� jako pohyblivé zdravotnické útvary. 
 
     Upadnou-li tyto transporty nebo  vozidla do rukou nep�átelské strany, budou  podléhat zákon�m 
vále�ným za  podmínky, že strana v konfliktu, která se  jich zmocní, se ve všech  p�ípadech postará o 
ran�né a nemocné, kte�í v nich jsou. 
 
     Civilní personál a všechny  dopravní prost�edky pocházející z rekvisic podléhají obecným pravidl�m 
mezinárodního práva.  
 
 

	l.36 
Sanitní letadla 

 
     Sanitní letadla, to jest letadla výlu�n� užívaná k odvozu ran�ných a nemocných a pro dopravu   
sanitního personálu i materiálu, nesm�jí být napadena, nýbrž budou respektována vál�ícími stranami p�i  
letech, které budou konat ve výškách, v dobách a sm�ry výslovn� dohodnutými mezi všemi  zú�astn�nými 
bojujícími stranami. 
 
     Budou z�eteln� opat�ena, vedle národních barev, rozeznávacím znakem, uvedeným v �lánku 38, na 
svých spodních, horních i bo�ních plochách. Budou vybavena jakýmkoli jiným ozna�ením nebo 
poznávacím prost�edkem, stanovenými dohodou mezi vál�ícími stranami bu� na po�átku nebo b�hem 
nep�átelství. 
 
     Není-li opa�né  dohody, je zakázán  p�elet nep�átelského nebo nep�ítelem obsazeného území. 
 
     Sanitní  letadla musí  uposlechnout každé  výzvy k  p�istání. P�istane-li takto  letadlo podle rozkazu, 
m�že   pokra�ovat v letu se svým osazenstvem po eventuální prohlídce. 
 
     P�istane-li letadlo nouzov� na území nep�átelském nebo nep�ítelem obsazeném, jsou ran�ní, nemocní  
i posádka letadla vále�nými  zajatci. Se zdravotnickým personálem bude nakládáno podle �lánku 24 a 
následujících.  
 
 

	l.37 
P�elétávání neutrálních zemí 

Vysazení nemocných a ran�ných na neutrálním území 
 
     Sanitní letadla stran v konfliktu mohou s výhradou ustanovení druhého  odstavce  p�elétat  území   
neutrálních mocností a tam p�istávat na pevnin� nebo na vod� v p�ípad� nutnosti nebo aby tam u�inila  
zastávku. Musí p�edevším oznámit neutrálním mocnostem p�elet nad jejich územím a poslechnout každé 
 
výzvy k p�istání na zemi nebo ve vod�. Budou chrán�na p�ed útokem, jen poletí-li ve výšce, v dob� a  
sm�rem  výslovn�  dohodnutým mezi zú�astn�nými stranami v konfliktu a neutrálními mocnostmi. 
 
     Neutrální mocnosti mohou však stanovit podmínky nebo omezení, pokud jde  o p�elet jejich  území 
sanitními letadly  nebo o jejich p�istání.  Tyto  eventuální podmínky  neb   omezení  budou  platit stejným 
zp�sobem pro všechny bojující mocnosti. 
 
     Ran�ní nebo nemocní, vysazení  se souhlasem místního ú�adu ze sanitního letadla na neutrálním 
území, budou,  pokud nebylo jinak ujednáno mezi neutrální mocností  a stranami v konfliktu, zadrženi 
neutrálním státem,  když toho vyžaduje mezinárodní právo, tak  aby se nemohli znovu ú�astnit vále�ných 



operací. Náklady na nemocni�ní ošet�ování  a internování nese mocnost, k níž ran�ní a nemocní náležejí.  
 
 

Kapitola VII 
Rozeznávací znak 

 
 

	l.38 
Odznak a rozeznávací znak zdravotnické služby armád 

 
     K poct� Švýcarska bude heraldické znamení �erveného  k�íže na bílém  poli,  utvo�ené   p�evrácením  
spolkových  barev,  podrženo jakožto odznak a rozeznávací znak zdravotnické služby armád. 
 
     Nicmén� však pro státy, které užívají již jakožto rozeznávacího znaku na místo �erveného k�íže, 
�erveného p�lm�síce nebo �erveného lva a slunce na bílém poli, budou tyto znaky rovn�ž p�ipušt�ny ve 
smyslu této úmluvy.  
 
 

	l.39 
Používání znaku 

 
     Tento odznak bude umíst�n pod dohledem p�íslušného vojenského velitelství na praporech, na  
náramenních  páskách  a  na  všem materiálu náležejícím zdravotnické služb�.  
 
 

	l.40 
Ozna�ení zdravotnického a duchovního  personálu a jeho pr�kaz totožnosti 

 
     Personál uvedený  v �lánku 24  a v �láncích  26 a 27  nosí na levé paži  pásku odolávající vlhku s  
rozeznávacím znakem, vydanou p�íslušným vojenským ú�adem a opat�enou jeho razítkem. 
 
     Tento personál bude mít u sebe vedle štítku totožnosti uvedeného v �lánku 16 také zvláštní pr�kaz  
totožnosti opat�ený rozeznávacím znakem. Tento pr�kaz musí být odolný proti vlhkosti a mít takové 
rozm�ry, aby se vešel do kapsy. Bude vystaven v jazyku domovského státu a bude obsahovat alespo 
p�íjmení, k�estní jména, datum narození, hodnost a matri�ní �íslo majitele. Bude v n�m uvedeno, z  
jakého d�vodu má  právo na ochranu  podle této úmluvy. Pr�kaz  bude opat�en  fotografií majitele a vedle  
toho bu� jeho podpisem nebo otiskem prst� nebo obojím zárove. Bude na n�m razítko vojenského 
ú�adu. 
 
     Pr�kaz totožnosti bude jednotný v každé armád� a pokud možno stejného typu v armádách  Vysokých  
smluvních  stran.  Strany v konfliktu  mohou se  �ídit vzorem  p�ipojeným jako  p�íklad k této úmluv�. Na  
po�átku nep�átelství si  zašlou navzájem vzor, kterého budou užívat.  Každý pr�kaz totožnosti  bude podle 
možnosti  vydán alespo ve dvou exemplá�ích, z nichž jeden si podrží zem� p�vodu. 
 
     V žádném p�ípad� nesmí být personál výše uvedený zbaven svých odznak� nebo  svého pr�kazu 
totožnosti  ani práva nosit  náramenní pásku. V p�ípad� ztráty má nárok  na duplikát pr�kazu a na to, aby 
mu byly vydány odznaky nové.  
 
 

	l.41 
Ozna�ení do�asného personálu a jeho pr�kazy totožnosti 

 
     Personál  ozna�ený v �lánku 25 nosí, jen pokud vykonává zdravotnickou službu, bílou náramenní  
pásku s rozeznávacím znakem uprost�ed, ale menších rozm�r�, vydanou a orazítkovanou vojenským 
ú�adem. 
 
     Vojenské listiny totožnosti, které bude mít tento personál p�i sob�, budou obsahovat údaj o 
zdravotnické pr�prav�, které se dostalo majiteli, o p�echodné povaze jeho služby a o jeho právu nosit 
náramenní pásku.  



	l.42 
Ozna�ení zdravotnických útvar� a ústav� 

 
     Prapor se znakem  podle této úmluvy smí být  vzty�en toliko u zdravotnických  útvar� a  ústav�, 
kterých  tato úmluva  p�edpisuje šet�it, a jen se souhlasem vojenského ú�adu. 
 
     Na pohyblivých útvarech i na stálých ústavech m�že být vzty�en vedle tohoto praporu státní prapor 
strany v konfliktu, ke které tento ústav nebo útvar náleží. 
 
     Avšak  zdravotnické  útvary, které  upadly  v  moc nep�ítele, vzty�í jen prapor podle této úmluvy. 
 
     Strany v konfliktu provedou, pokud to vojenské požadavky dovolí, všechna nutná opat�ení, aby  u�inily 
rozeznávací znaky zdravotnických útvar� a ústav�  jasné viditelnými nep�átelským silám pozemním,  
leteckým  i  námo�ním,  aby  tak  byla vylou�ena možnost jakékoli úto�né akce proti nim.  
 
 

	l.43 
Omezení týkající se užívání rozeznávacího znaku 

P�ípustné výjimky 
 
     Zdravotnické útvary neutrálních stát�, kterým by bylo za podmínek stanovených v �lánku 27 povoleno 
prop�j�it služby n�které vále�né stran�, musí vzty�it s praporem podle této úmluvy státní prapor této  
vále�né strany,  použije-li  tato možnosti, kterou ji skýtá �lánek 42. 
 
     Nebrání-li tomu  opa�ný rozkaz p�íslušného  vojenského ú�adu, mohou  za  všech  okolností  vzty�it  
sv�j  státní  prapor, i když upadnou do moci nep�átelské strany.  
 
 

	l.44 
Omezení týkající se užívání rozeznávacího znaku 

P�ípustné výjimky 
 
     Znaku  �erveného k�íže  na bílém  poli a  slov "�ervený k�íž" nebo "ženevský k�íž" se smí užívat, s 
výjimkou p�ípad� vyt�ených v následujících odstavcích tohoto �lánku, jak  v míru tak i za války toliko  k 
ozna�ení  a na  ochranu zdravotnických  útvar� a ústav�, personálu  a  materiálu,  chrán�ných  touto  
úmluvou  a  ostatními mezinárodními úmluvami upravujícími podobné  v�ci. Totéž platí i o odznacích 
uvedených v �lánku 38,  druhý odstavec, pro státy, které jich  užívají.  Národní  spole�nosti  	erveného  
k�íže  a  ostatní spole�nosti   uvedené  v   �lánku  26   budou  mít   právo  užívat rozeznávacího znaku 
poskytujícího ochranu podle této úmluvy toliko v rámci ustanovení tohoto odstavce. 
 
     Národní  spole�nosti  	erveného  k�íže  (	erveného p�lm�síce, 	erveného lva  a slunce) mohou  dále 
používat v  míru ve shod�  se svým domácím  zákonodárstvím znaku 	erveného k�íže  pro svou jinou 
�innost   odpovídající   zásadám   vysloveným   na   mezinárodních konferencích 	erveného  k�íže. 
Pokra�ují-li v  této �innosti i  za války, musí užívat tohoto znaku  za takových podmínek, aby nemohla 
vzniknout  domn�nka, že  si osobují  právo na  ochranu podle  této úmluvy; odznak bude pom�rn� malých 
rozm�r� a nesmí se ho užívat na náramenních páskách nebo na st�echách budov. 
     Mezinárodní organisace 	erveného k�íže  a jeho personál �ádn� zmocn�ný mají právo  užívat znaku 
�erveného k�íže na  bílém poli v každé dob�. 
 
     Výjime�n� lze  užívat ve shod�  s domácím zákonodárstvím  a s výslovným  souhlasem  n�které  z  
národních  spole�ností 	erveného k�íže (	erveného p�lm�síce, 	erveného  lva a slunce) odznaku podle 
této úmluvy v míru k  ozna�ení vozidel  užívaných jako ambulance a k ozna�ení  záchranných  stanic  
výlu�n�  ur�ených  k bezplatnému ošet�ování ran�ných nebo nemocných.  
 
 
 
 
 
 



Kapitola VIII 
Provád�ní úmluvy 

 
 

	l.45 
Podrobné provedení �lánk� úmluvy a �ešení p�ípad�, jež nejsou p�edvídány 

 
     Každá strana v konfliktu postará se prost�ednictvím svých vrchních velitel� o podrobné provedení  
p�edchozích �lánk� a o to, aby p�ípady, na n�ž není pamatováno,  byly �ešeny podle obecných zásad této 
úmluvy.  
 
 

	l.46 
Zákaz represálií 

 
     Jsou zakázány represalie proti ran�ným, nemocným, personálu a budovám nebo materiálu, 
chrán�ným touto úmluvou. 
 
 

	l.47 
Rozší�ení textu úmluvy 

 
     Vysoké smluvní strany  se zavazují, že rozší�í co možná nejvíce, v míru i ve  válce, text této  úmluvy ve 
svých zemích a zejména že za�adí její studium do vojenských a, možno-li, i civilních studijních program�, 
tak, aby její zásady byly uvedeny ve známost všeho obyvatelstva, zejména bojujících ozbrojených sil, 
zdravotnického personálu a vojenských duchovních.  
 
 

	l.48 
Zaslání  oficiálních  p�eklad�  a  všech  zákon�  a  na�ízení 

vydaných k provedení úmluvy 
 
     Vysoké smluvní strany si navzájem zašlou prost�ednictvím Švýcarské spolkové rady, a za nep�átelství  
prost�ednictvím ochranné mocnosti, oficiální p�eklady této  úmluvy, jakož i zákony a na�ízení, které by 
vydaly, aby zajistily její používání.  
 
 

Kapitola IX 
Stíhání zneužití a porušení 

 
 

	l.49 
Trestní sankce: Všeobecná ustanovení 

 
     Vysoké smluvní strany se  zavazují, že u�iní všechna pot�ebná zákonodárná  opat�ení,  aby  stanovily  
p�im��ené  trestní  sankce postihující osoby, které se dopustí toho �i onoho vážného porušení této  
úmluvy,  vymezeného  v  následujícím  �lánku,  nebo  dají  k takovému porušení rozkaz. 
 
     Každá smluvní strana je povinna vypátrat osoby obvin�né z toho, že se dopustily n�kterého z t�chto 
vážných porušení anebo že daly k n�mu rozkaz, a musí je postavit p�ed své vlastní soudy, a
 je jakákoli  
jejich státní p�íslušnost. M�že také, dá-li tomu p�ednost, odevzdat je v souladu s podmínkami svého 
vlastního zákonodárství k soudnímu stíhání n�které jiné smluvní stran� mající zájem na potrestání,  pokud  
tato  smluvní strana má dostate�ná obvin�ní proti t�mto osobám. 
 
     Každá smluvní strana u�iní  pot�ebná opat�ení, aby odstranila všechny  �iny odporující  ustanovením 
této  úmluvy, jiné  než jsou vážná porušení uvedená v následujícím �lánku. 
 
     Obvin�ní budou za všech okolností požívat záruk soudního �ízení a svobodné obhajoby, které 
nebudou mén� p�íznivé než záruky zmín�né v  �lánku 105 a  následujících Ženevské úmluvy  ze dne 12. 



srpna 1949 o zacházení s vále�nými zajatci.  
 
 

	l.50 
Trestní sankce: Vážná porušení úmluvy 

 
     Vážnými  porušeními uvedenými  v p�edchozím  �lánku mohou být n�které  z  níže  uvedených  �in�  
spáchaných  na  osobách nebo na majetku  chrán�ných  touto  úmluvou:  úmyslné  zabití, mu�ení nebo 
nelidské  zacházení, �ítajíc  v  to  i biologické  pokusy, úmyslné zp�sobení velkého  utrpení nebo vážné  
t�lesné zran�ní a  ohrožení zdraví,  zni�ení a  p�isvojení si  majetku neod�vodn�né  vojenskou nutností  a 
provedené  ve velkém  m��ítku nedovoleným  a svévolným zp�sobem.  
 
 

	l.51 
Trestní sankce: Odpov�dnost smluvních stran 

 
     Žádná smluvní strana  se nem�že  sama zprostit  ani zprostit jinou  smluvní stranu  odpov�dnosti,která 
stíhá  ji samotnou  nebo jinou smluvní  stranu v d�sledku  porušení zmín�ných v p�edchozím �lánku.  

 
 

	l.52 
Postup p�i vyšet�ování tvrzeného porušení úmluvy 

 
     Na žádost  n�které strany v  konfliktu se zavede  vyšet�ování zp�sobem, jenž bude stanoven  mezi 
zú�astn�nými stranami, o každém tvrzeném porušení této úmluvy. 
 
     Nedosáhne-li  se  dohody  o  zp�sobu  vyšet�ování, shodnou se strany  na   volb�  rozhod�ího,  který   
stanoví,  jakým  zp�sobem postupovat. 
 
     Jakmile bude  zjišt�no porušení, u�iní mu  strany v konfliktu konec a odstraní je jak možná nejrychleji.  
 
 

	l.53 
Zneužívání znaku nebo názvu 	erveného k�íže 

 
     Užívání znaku nebo názvu  "�ervený k�íž" nebo "ženevský k�íž" anebo jiného znaku nebo názvu je 
napodobujícího soukromými osobami nebo  obchodními  spole�nostmi  �i   firmami,  a
  ve�ejnými  nebo 
soukromými,  jinými než  t�mi, kdož  na to  mají právo  podle této úmluvy, je zakázáno v každé dob�, a
 
má toto užívání jakýkoli ú�el a bez ohledu na dobu, kdy s tímto užíváním bylo zapo�ato. 
 
     Vzhledem  k  poct�  prokázané  Švýcarsku  p�ijetím spolkových p�evrácených barev  a k možnosti 
zám�ny švýcarského státního znaku a rozeznávacího  odznaku podle  této úmluvy,  je zakázáno  v každé 
dob� soukromým  osobám, obchodním spole�nostem  neb  firmám užívat státního znaku  Švýcarské 
konfederace, jakož  i každého znaku  jej napodobujícího, a
 již jako tovární nebo obchodní známky nebo 
jako sou�ásti  t�chto  známek  aneb  za  ú�elem  odporujícím   obchodní poctivosti  anebo  kone�n�  za  
okolností,  které  by mohly urazit švýcarský národní cit. 
 
     Vysoké smluvní strany, které nebyly stranami Ženevské úmluvy z 27. 7. 1929, mohou však  povolit 
t�m, kdož d�íve používali odznak�, názv� nebo známek uvedených v prvním  odst., lh�tu nejvýš  t�í let od 
okamžiku, kdy tato úmluva nabude ú�innosti, aby p�estali jich užívat, za p�edpokladu, že v této lh�t� jejich 
používání nem�že za války vzbudit domn�nku, že má za ú�el poskytnout ochranu ve smyslu této úmluvy. 
     Zákaz  vyslovený  v  prvním  odstavci  tohoto  �lánku se týká rovn�ž znak� a  názv� uvedených v 
druhém odstavci  �lánku 38, aniž by tím byla dot�ena práva nabytá d�ív�jším používáním.  
 

 
 
 
 
 



	l.54 
Vydání zákonodárných opat�ení ke stíhání zneužití znaku  nebo názvu 	erveného k�íže 

 
     Vysoké smluvní strany, jichž dosavadní zákonodárství  by nebylo posta�ující, u�iní pot�ebná  opat�ení,  
aby byla zamezena a stíhána v každé dob� zneužití zmín�ná v �lánku 53.  
 
 

Kapitola X 
Záv�re�ná ustanovení 

 
 

	l.55 
Autentická zn�ní a oficiální p�eklady 

 
     Tato úmluva  jest  sepsána v jazyce anglickém a francouzském. Ob� zn�ní jsou stejn� závazná. 
 
     Švýcarská spolková rada dá  po�ídit ú�ední p�eklady úmluvy do jazyka ruského a špan�lského.  
 
 

	l.56 
Lh�ta pro podepsání úmluvy 

 
     Tato úmluva, která bude mít  dnešní datum, m�že být podepsána až do  12. února 1950 jménem  
mocností zastoupených na konferenci, která  zapo�ala  v  Ženev�  dne  21.   dubna  1949, jakož i jménem 
mocností  na  této  konferenci  nezastoupených,  které  jsou  však stranami Ženevských  úmluv z r. 1864,  
z r. 1906 nebo  z r. 1929 o zlepšení osudu ran�ných a nemocných v armádách v poli.  
 
 

	l.57 
Ratifikace 

 
     Tato úmluva bude ratifikována co možná nejd�íve a ratifika�ní listiny budou uloženy v Bernu. 
 
     O uložení každé ratifika�ní listiny bude po�ízen zápis, jehož jeden  ov��ený opis  bude zaslán  
Švýcarskou spolkovou  radou všem mocnostem, jejichž jménem byla  podepsána  nebo jejichž jménem 
byl oznámen p�ístup.  
 
 

	l.58 
Nabytí ú�innosti 

 
     Tato  úmluva  nabude  ú�innosti  šest  m�síc�  poté, kdy byly uloženy nejmén� dv� ratifika�ní listiny. 
 
     Pozd�ji  nabude  ú�innosti  pro  každou  z Vysokých smluvních stran šest m�síc� po uložení její 
ratifika�ní listiny.  
 
 

	l.59 
Vztah k d�ív�jším úmluvám 

 
     Tato úmluva nahrazuje úmluvy z 22. srpna 1864, z 6. �ervence 1906 a z 27. �ervence 1929 ve  
vztazích mezi Vysokými smluvními stranami.  
 
 

	l.60 
P�ístup k úmluv� 

 
     Ode  dne nabytí ú�innosti z�stane  tato úmluva otev�ena pro p�ístup každé mocnosti, jejímž jménem 
nebyla podepsána.  



	l.61 
Oznamování p�ístup� 

 
     P�ístupy  budou  oznámeny  písemn� Švýcarské  spolkové rad� a nabudou ú�innosti šest m�síc� poté, 
kdy jí došly. 
 
 
     Švýcarská spolková rada oznámí p�ístupy všem mocnostem, jejichž jménem  byla  úmluva podepsána 
anebo jejichž jménem jí byl oznámen p�ístup.  

 
 

	l.62 
Zvláštní  p�ípady,  kdy  ratifikace  nebo  p�ístupy  nabývají okamžit� ú�innosti 

 
     Za  situace  vylí�ené  v  �láncích  2  a  3  nabudou  uložené ratifikace a p�ístupy oznámené stranami v 
konfliktu p�ed zahájením nep�átelství  neb   okupace  anebo   po  n�m  okamžité  ú�innosti. Oznámení  o  
ratifikacích  nebo  o  p�ístupech  došlých od stran v konfliktu u�iní Švýcarská spolková rada nejrychlejším 
zp�sobem.  
 
 

	l.63 
Výpov�� úmluvy 

 
     Každá z  Vysokých smluvních stran bude  mít možnost vypov�d�t tuto úmluvu. 
 
     Výpov�� bude  oznámena písemn� Švýcarské  spolkové rad�. Tato uv�domí o tomto oznámení vlády 
všech Vysokých smluvních stran. 
 
     Výpov�� nabude ú�innosti  jeden  rok po  jejím  oznámení Švýcarské  spolkové  rad�.  Avšak  výpov��  
oznámená v dob�, kdy vypovídající mocnost  je  zapletena  do nep�átelství, nenabude ú�innosti,  pokud 
nebude  uzav�en mír,  a v  žádném p�ípad�, pokud nebudou skon�eny  operace spojené s propušt�ním  a 
repatriací osob ochrán�ných touto úmluvou. 
 
     Výpov�� bude platit jen  pro vypovídající mocnost. Nebude mít vliv na  závazky, které strany  v 
konfliktu budou  i nadále nuceny dodržovat ve  smyslu zásad mezinárodního  práva, jak vyplývají  ze 
zvyklostí stávajících mezi  civilisovanými  národy, ze zákon� lidskosti a z požadavk� ve�ejného sv�domí.  
 
 

	l.64 
Registrace v sekretariátu Organisace Spojených národ� 

 
     Švýcarská  spolková  rada  dá  tuto  úmluvu  zaregistrovat  v sekretariátu Organisace Spojených  
národ�. Švýcarská spolková rada zpraví  také  sekretariát  Organisace  Spojených  národ�  o  všech 
ratifikacích, p�ístupech a výpov�dích, došlých k této úmluv�. 
 
     Na d�kaz toho podepsaní, p�edloživše své plné moci, podepsali tuto úmluvu. 
 
     Dáno v Ženev�  dne 12.  srpna  1949 v jazyce anglickém a francouzském; originál bude uložen v   
archivu Švýcarské konfederace. Švýcarská  spolková  rada  zašle  ov��ený  opis této úmluvy  každému ze  
signatárních stát�,  jakož i  stát�m, které  k úmluv� p�istoupí. 
 
 
************************************************************************************************************************ 

 
 
 
 
 



Ženevská úmluva o zlepšení osudu ran�ných, nemocných 
a trose�ník� ozbrojených sil na mo�i 

ze dne 12. srpna 1949 
 
     Podepsaní   zmocn�nci  vlád   zastoupených  na   diplomatické konferenci, která  se konala v  Ženev� 
od 21. dubna do 12. srpna 1949 za ú�elem revise X. Haagské úmluvy z 18. �íjna 1907 o p�izp�sobení  
zásad Ženevské  dohody z  r. 1906  na válku námo�ní, dohodli se na tomto: 
 

Kapitola I 
Všeobecná ustanovení 

 
 

	l.1 
Zachovávání úmluvy 

 
     Vysoké smluvní strany  se zavazují,  že za  všech okolností budou zachovávat tuto úmluvu a zajistí její 
zachovávání.  
 
 

	l.2 
Provád�ní úmluvy 

 
     Nehledíc  na ustanovení,  která  mají  nabýt ú�innosti  již v míru, bude  se tato úmluva vztahovat  na 
všechny p�ípady vyhlášené války nebo jakéhokoli jiného ozbrojeného konfliktu, vzniklého mezi dv�ma 
nebo  více Vysokými smluvními stranami,  i když vále�ný stav není uznáván jednou z nich. 
 
     Úmluva bude  se rovn�ž vztahovat na  všechny p�ípady �áste�né nebo úplné okupace území n�které  
Vysoké smluvní strany, i když se tato okupace nesetká s vojenským odporem. 
 
     Není-li n�která z mocností ú�astnících se konfliktu smluvní stranou  této  úmluvy,  z�stanou  mocnosti,   
které  jsou  jejími stranami,  p�esto jí vázány  ve  svých vzájemných  vztazích. Budou krom� toho  vázány 
touto úmluvou v��i  zmín�né mocnosti, p�ijme-li tato její ustanovení a bude-li se jimi �ídit.  
 
 

	l.3 
Konflikty povahy jiné než mezinárodní 

 
     V p�ípad� ozbrojeného konfliktu, který nemá mezinárodní ráz a který vznikne  na území n�které  z 
Vysokých smluvních stran, bude každá ze stran v konfliktu zavázána �ídit se p�i nejmenším t�mito 
ustanoveními: 
 
     1. S  osobami, které se p�ímo  neú�astní nep�átelství, v�etn� p�íslušník� ozbrojených  sil, kte�í složili 
zbran�,  a osob, které byly vy�azeny  z boje nemocí,  zran�ním, zadržením nebo  jakoukoli jinou p�í�inou,  
bude se za  všech okolností zacházet  lidsky, bez jakéhokoli  nep�íznivého  rozlišování  založeného  na 
rase, barv�, náboženství  �i ví�e,  pohlaví, rodu  �i majetku nebo na jakémkoli jiném obdobném znaku. 
 
     Proto jsou a z�stávají zakázány v každé dob� a na každém míst�, pokud jde o osoby naho�e zmín�né: 
a) útoky na život a zdraví, zejména vražda ve všech formách, zmrza�ení, kruté nakládání, trýzn�ní a 

mu�ení, 
b) braní rukojmí, 
c) útoky  proti  osobní  d�stojnosti,  zejména  ponižující a poko�ující zacházení, 
d) odsouzení a vykonání popravy  bez  p�edchozího rozsudku vyneseného �ádn� ustaveným soudem,  

poskytujícím  soudní záruky uznané civilisovanými národy za nezbytné. 
 
     2. Ran�ní, nemocní a trose�níci budou sebráni a ošet�eni. 
 
     Nestranná lidumilná  organisace, jako je  Mezinárodní komitét 	erveného k�íže, m�že nabídnout své 
služby stranám v konfliktu. 



     Strany v konfliktu se mimo to vynasnaží, aby zvláštními dohodami byla uvedena v ú�innost všechna 
ostatní ustanovení této úmluvy nebo jejich �ást. 
 
     Použití  p�edchozích  ustanovení nebude  mít  vlivu na právní postavení stran v konfliktu.  
 
 

	l.4 
Dosah úmluvy 

 
     V p�ípad� vále�ných operací mezi pozemními a námo�ními silami stran v konfliktu bude použito  
ustanovení této úmluvy jen na síly na lodích. 
 
     Na vylod�né síly budou se ihned vztahovat ustanovení Ženevské úmluvy ze dne 12. srpna 1949 o 
zlepšení osudu ran�ných a nemocných p�íslušník� ozbrojených sil v poli.  
 
 

	l.5 
Provád�ní úmluvy neutrálními mocnostmi 

 
     Neutrální mocnosti použijí  analogicky ustanovení této úmluvy na ran�né, nemocné a trose�níky, �leny 
zdravotnického a duchovního personálu,  p�íslušející  k  ozbrojeným  silám  stran v konfliktu, kte�í budou 
p�ijati  nebo internováni na jejich území,  jakož i na nalezené mrtvé.  
 
 

	l.6 
Zvláštní dohody 

 
     Krom� dohod výslovn� uvedených v �láncích 10, 18, 31, 38, 39, 40,  43 a  53 mohou  Vysoké smluvní  
strany uzav�ít  jiné zvláštní dohody  o všech  otázkách, jež  budou považovat  za vhodné upravit zvlášt�.  
Žádná  zvláštní  dohoda  nesmí  být  na  újmu  postavení ran�ných,  nemocných a  trose�ník�, jakož  i 
�len�  zdravotnického a duchovního  personálu,  jak  je   upraveno  touto  úmluvou,  ani omezovat práva 
zajišt�ná jim touto úmluvou. 
 
     Ran�ní, nemocní a trose�níci, jakož i �lenové zdravotnického a duchovního personálu, budou požívat  
výhod t�chto dohod tak dlouho, dokud se bude tato úmluva na n� vztahovat, ledaže by zmín�né dohody 
nebo dohody pozd�jší obsahovaly výslovná ustanovení opa�ná a vyjma p�ízniv�jší opat�ení  u�in�ná v  
jejich prosp�ch jednou neb druhou ze stran v konfliktu.  

 
 

	l.7 
Nezcizitelná povaha práv 

 
     Ran�ní, nemocní a trose�níci, jakož i �lenové  zdravotnického a duchovního personálu, nemohou se v  
žádném p�ípad� z�íci z�ásti nebo zcela práv, která jim zajiš
uje  tato úmluva, po p�ípad� zvláštní dohody 
zmín�né v p�edchozím �lánku.  
 
 

	l.8 
Ochranné mocnosti 

 
     Tato  úmluva bude se provád�t za pomoci a pod dohledem ochranných mocností pov��ených hájením 
zájm� stran v konfliktu. Za tím ú�elem mohou ochranné mocnosti jmenovat vedle svého diplomatického   
a konsulárního personálu delegáty ze svých p�íslušník� nebo z p�íslušník� jiných neutrálních mocností. 
Jmenování  t�chto  delegát�  podléhá  schválení  mocnosti, u které budou vykonávat své poslání. 
 
     Strany v konfliktu usnadní v nejv�tší možné mí�e úkol zástupc� nebo delegát� ochranných mocností. 
 
     Zástupci neb delegáti ochranných mocností  nesm�jí v žádném p�ípad� p�ekro�it meze svého poslání, 
jak je dáno touto úmluvou; budou zejména brát z�etel na naléhavé pot�eby bezpe�nosti státu, u n�hož  



vykonávají svou  funkci. Jediné naléhavé vojenské nutnosti mohou být výjime�n� a na p�echodnou  dobu 
d�vodem pro omezení jejich �innosti.  
 
 

	l.9 
	innost Mezinárodního komitétu 	erveného k�íže 

 
     Ustanovení této úmluvy nejsou na p�ekážku lidumilné �innosti, kterou by se souhlasem zú�astn�ných  
stran v konfliktu rozvinul Mezinárodní komitét 	erveného k�íže nebo jakákoli jiná nestranná lidumilná   
organisace na ochranu ran�ných, nemocných a trose�ník�, jakož i �len� zdravotnického a duchovního 
personálu, a za tím ú�elem, aby jim byla poskytnuta pomoc.  
 
 

	l.10 
Organisace nahrazující ochranné mocnosti 

 
     Vysoké smluvní strany  se mohou  kdykoli dohodnout, že  sv��í úkoly,   p�ipadající  podle   této  úmluvy   
ochranným   mocnostem organisaci poskytující veškeré záruky nestrannosti a ú�innosti. 
 
     Jestliže ran�ní, nemocní a trose�níci nebo �lenové zdravotnického a duchovního personálu z   
jakéhokoli d�vodu nepožívají nebo p�estanou požívat výhod �innosti ochranné mocnosti nebo organisace 
ur�ené podle prvého odstavce, musí mocnost, v jejíž moci jsou, požádat bu� n�který neutrální stát nebo 
takovou organisaci, aby p�evzaly funkce, p�íslušející podle této úmluvy ochranným mocnostem 
jmenovaným stranami v konfliktu. 
 
     Nelze-li takto zajistit ochranu, musí požádat mocnost, u níž jsou ran�ní, nemocní a trose�níci drženi, 
lidumilnou organisaci, jako je Mezinárodní komitét 	erveného k�íže, aby p�evzala lidumilné úkoly   
p�íslušející podle této úmluvy ochranným mocnostem, anebo musí p�ijmout, s výhradami ustanovení 
tohoto �lánku, nabídku služeb u�in�nou takovou organisací. 
 
     Každá  neutrální mocnost  nebo každá  organisace, která  bude vyzvána zú�astn�nou  mocností  nebo 
která se  sama nabídne k cíl�m shora zmín�ným,  musí si být v�doma  p�i své �innosti odpov�dnosti v��i 
stran� v konfliktu, k níž pat�í osoby chrán�né touto úmluvou, a musí dávat dostate�né záruky, že  je s to 
p�evzít zmín�né funkce a nestrann� je plnit. 
 
     P�edchozí ustanovení nelze zm�nit zvláštní dohodou mezi mocnostmi, z nichž jedna by byla,  by
 i jen 
p�echodn�, omezena ve své volnosti jednání s jinou mocností nebo s jejími spojenci následkem  
vojenských událostí,  zejména v  p�ípad� okupace celého nebo podstatné �ásti svého území. 
 
     Kdykoli je v této úmluv� zmínka o ochranné mocnosti, vztahuje se  tato zmínka  také na   organisace, 
které  ji ve  smyslu tohoto �lánku nahrazují.  
 
 

	l.11 
�ešení spor� 

 
     Ve všech p�ípadech, kdy  to budou ochranné mocnosti považovat za prosp�šné  v zájmu chrán�ných  
osob, zejména v  p�ípad� neshody mezi stranami v konfliktu o použití nebo o výkladu ustanovení této 
úmluvy, poskytnou  ochranné mocnosti své  dobré služby k urovnání sporu. 
 
     Za tím ú�elem m�že každá z ochranných mocností navrhnout z podn�tu n�které strany nebo z vlastní 
v�le stranám v konfliktu sch�zku jejich zástupc�, zejména ú�ad� majících pé�i o ran�né, nemocné a  
trose�níky, jakož i �len� zdravotnického a duchovního personálu, po p�ípad� na vhodn� zvoleném 
neutrálním území. Strany v konfliktu jsou povinny vyhov�t návrh�m, které jim byly v tomto sm�ru u�in�ny.  
Ochranné mocnosti mohou eventuáln� navrhnout stranám v konfliktu ke schválení osobnost p�íslušející 
k n�které neutrální mocnosti  nebo osobnost vyslanou  Mezinárodním komitétem 	erveného k�íže, která 
bude pozvána k ú�asti na této sch�zce.  
 

 



Kapitola II 
Ran�ní, nemocní a trose�níci 

 
 

	l.12 
Ochrana  a  ošet�ování  ran�ných,  nemocných  a  trose�ník� a zacházení s nimi 

 
     P�íslušníci ozbrojených sil a ostatní osoby zmín�né v následujícím �lánku, kte�í jsou na mo�i a jsou 
zran�ni, onemocní nebo ztroskotají, musí být za všech okolností respektováni, p�i �emž výraz ztroskotání 
se vztahuje na každé ztroskotání, a
 k n�mu  dojde za jakýchkoliv okolností, v�etn� nuceného p�istání 
letadla na mo�i nebo pádu do mo�e. 
 
     Strana v konfliktu, která je bude mít v moci, bude s nimi zacházet a o n� pe�ovat lidsky, bez  jakéhokoli 
nep�íznivého rozlišování založeného na pohlaví, rase, národnosti, náboženství, politickém p�esv�d�ení 
nebo na jakémkoli jiném obdobném znaku. P�ísn� je zakázán jakýkoli útok na jejich  život nebo na jejich 
osobu; zejména nesm�jí být dobiti nebo vyhlazeni, podrobeni mu�en, nesm�jí být na nich konány 
biologické pokusy, nesm�jí být ponecháni zám�rn� bez léka�ské pomoci a ošet�ení ani vystaveni 
nebezpe�í nákazy neb infekce k tomu cíli vytvo�enému. 
 
     Jedin� d�vody  léka�ské naléhavosti ospravedlují  ošet�ení v p�ednostním po�adí. 
 
     Se  ženami   se  bude  zacházet  se  všemi  zvláštními ohledy p�íslušejícími jejich pohlaví.  
 
 

	l.13 
Osoby chrán�né 

 
     Tato úmluva se týká trose�ník�, ran�ných a nemocných na mo�i, pat�ících do t�chto kategorií: 
 
     1. p�íslušníci ozbrojených sil n�které strany v konfliktu, jakož i p�íslušníci milic a dobrovolnických sbor�,  
které jsou sou�ástí ozbrojených sil; 
 
     2. p�íslušníci jiných milic a p�íslušníci jiných dobrovolnických sbor�, v�etn� organisovaných hnutí  
odporu, kte�í p�ináležejí k n�které  stran� v  konfliktu a  jsou �inni  na svém vlastním území nebo mimo n�, 
i  když toto území je obsazeno, pokud tyto milice nebo dobrovolnické  sbory, v�etn� organisovaných hnutí 
odporu, odpovídají t�mto podmínkám: 
     a) mají-li v �ele osobu odpov�dnou za své pod�ízené, 
     b) mají-li pevný rozeznávací znak viditelný na dálku, 
     c) nosí-li otev�en� zbran�, 
     d) šet�í-li p�i svých úkonech zákon� a oby�ej� vále�ných; 
 
     3. p�íslušníci pravidelných ozbrojených sil, kte�í se hlásí k vlád� neb k moci, které neuznává mocnost, 
v jejíž moci jsou; 
 
     4. osoby, které doprovázejí ozbrojené síly, nejsou však p�ímo jejich sou�ástí, jako  civilní �lenové 
posádek vojenských letoun�, vále�ní dopisovatelé, dodavatelé, p�íslušníci pracovních jednotek a služeb, 
majících na starosti pé�i o blaho vojenských osob, pokud k tomu dostali povolení od ozbrojených sil, které 
doprovázejí; 
 
     5. �lenové lodních posádek, v�etn�  velitel�, lodivod� a u�� obchodních lodí  a posádky civilního  
letectva stran v konfliktu, kte�í nepožívají  p�ízniv�jšího zacházení podle  jiných ustanovení mezinárodního 
práva; 
 
     6. obyvatelé  neobsazeného  území, kte�í se p�i p�íchodu nep�ítele  z vlastního  popudu chopí zbran�, 
aby bojovali proti pronikajícímu vojsku, aniž by m�li �as se ustavit v pravidelné ozbrojené síly, nosí-li 
otev�en�  zbran� a zachovávají-li zákony a oby�eje vále�né.  

 
 
 



	l.14 
Odevzdání ran�ných, nemocných a trose�ník� vále�ným lodím stran v konfliktu 

 
     Každá  vále�ná lo� n�které ze stran v konfliktu m�že požadovat, aby jí byli odevzdáni ran�ní, nemocní 
neb trose�níci, kte�í jsou na vojenských nemocni�ních lodích, na nemocni�ních lodích pat�ících  
pomocným spole�nostem nebo soukromník�m, jakož i na obchodních lodích, jachtách a plavidlech  
jakékoli národnosti, pokud zdravotní stav ran�ných a nemocných dovoluje jejich p�emíst�ní a za  
p�edpokladu, že vále�ná   lo�  je  opat�ena za�ízením, které jim zajistí dosta�ující ošet�ení.  

 
 

	l.15 
 

Ran�ní, nemocní  a trose�níci p�evzatí na  neutrální lo� nebo neutrální letadlo 
 
     Jsou-li ran�ní, nemocní a trose�níci p�evzati na neutrální vále�nou lo� nebo na neutrální vojenské 
letadlo, budiž u�in�no opat�ení, žádá-li tak mezinárodní právo, aby se nemohli znovu ú�astnit vále�ných 
úkon�.  
 
 

	l.16 
Ran�ní, nemocní a trose�níci, kte�í upadli do moci nep�ítele 

 
     S výhradou ustanovení �lánku 12 stanou se ran�ní, nemocní a trose�níci n�které vále�né strany,  kte�í   
upadnou do moci nep�ítele, vále�nými zajatci a budou se na n� vztahovat pravidla mezinárodního  práva  
týkající se vále�ných zajatc�. Jest na kaptorovi, aby rozhodl podle okolností, zda je ú�elné je podržet �i  
odeslat do p�ístavu jeho vlastní zem� nebo do neutrálního p�ístavu nebo snad do p�ístavu na 
nep�átelském území. V tomto posledním p�ípad� nebudou moci zajatci takto navrácení do své vlastní 
zem� sloužit po dobu války.  
 
 

	l.17 
Ran�ní, nemocní a trose�níci vylod�ní v neutrálním p�ístav� 

 
     Ran�ní, nemocní nebo trose�níci, kte�í budou vylod�ni v neutrálním p�ístav� se souhlasem místních  
ú�ad�, budou, pokud nebylo jinak ujednáno mezi neutrální mocností a vál�ícími mocnostmi, zadrženi   
neutrální mocností, když toho vyžaduje mezinárodní právo, tak  aby se  nemohli znovu ú�astnit vále�ných 
úkon�. 
 
     Náklady na nemocni�ní ošet�ování a na internování nese mocnost, k níž ran�ní, nemocní a trose�níci 
náležejí.  
 
 

	l.18 
Vyhledání a sebrání ran�ných, nemocných a trose�ník� 

 
     Po každé bitv� u�iní strany v konfliktu neprodlen� všechna možná  opat�ení, aby vyhledaly a sebraly  
trose�níky, ran�né a nemocné, chránily je proti plen�ní  a špatnému nakládání a aby jim zajistily nutné  
ošet�ení, jakož i aby  vyhledaly mrtvé a zamezily jejich oloupení. 
 
     Kdykoli to okolnosti dovolí, uzav�ou strany v konfliktu místní ujednání za ú�elem evakuace ran�ných a  
nemocných po mo�i z obléhaného nebo obklí�eného území a za  ú�elem  pr�vozu zdravotnického a  
duchovního personálu a  zdravotnického materiálu dopravovaného do tohoto území.  
 
 
 
 
 
 
 



	l.19 
Po�ízení a zasílání zpráv o ran�ných, nemocných a trose�nících 

Vystavení a zasílání úmrtních list� a seznam� zem�elých 
Záv�ti a osobní majetek zem�elých 

 
     Strany  v konfliktu  po�ídí  v  nejkratší možné  lh�t� soupis všech údaj� pot�ebných k zjišt�ní totožnosti 
trose�ník�, ran�ných, nemocných a mrtvých nep�átelské strany, kte�í se dostali do jejich moci. Tyto údaje 
budou podle možnosti obsahovat: 
a) ozna�ení mocnosti, k níž náležejí, 
b) vojenský útvar nebo matri�ní �íslo, 
c) p�íjmení, 
d) k�estní jméno nebo jména, 
e) datum narození, 
f) jiné údaje z pr�kazu nebo štítku totožnosti, 
g) datum a místo zajmutí nebo úmrtí, 
h) údaje o zran�ních, nemoci nebo o p�í�in� smrti. 
 
     Údaje  shora uvedené  budou sd�leny  v nejkratší  možné lh�t� informa�ní  kancelá�i zmín�né v �lánku  
122 Ženevské úmluvy ze dne 12. srpna  1949 o  zacházení  s vále�nými zajatci,  která je zašle mocnosti,  
k   níž  zajatci  náležejí,   prost�ednictvím  ochranné mocnosti a Úst�ední kancelá�e pro vále�né zajatce. 
 
     Strany v konfliktu vystaví a navzájem si zašlou cestou udanou v p�edchozím odstavci  úmrtní listy nebo  
seznamy zem�elých, �ádn� ov��ené. Seberou a navzájem si rovn�ž zašlou  prost�ednictvím téže 
kancelá�e  polovinu dvojitého  štítku totožnosti  nebo štítek sám, jde-li o  jednoduchý štítek, záv�ti  nebo 
jiné dokumenty  d�ležité pro  rodinu zem�elého,  pen�žní  �ástky  a v�bec  všechny p�edm�ty mající  
n�jakou vlastní cenu  nebo  hodnotu  citovou,  které budou nalezeny  u mrtvých.  Tyto p�edm�ty,  jakož i  
v�ci, jichž majitel nebyl  zjišt�n,  se  odešlou  v  zape�et�ných  balících,  spolu  s prohlášením o všech 
podrobnostech  pot�ebných k zjišt�ní zem�elého majitele, jakož i s úplným inventá�em balíku.  
 
 

	l.20 
Poh�bení zem�elých 

 
     Strany  v  konfliktu  budou   dbát  toho,  aby  p�ed  poh�bem zem�elých  do  mo�e,  konaným   
jednotliv�,  bylo,  pokud  jen  to okolnosti  dovolí,  provedeno  pe�livé  a  pokud  možno i léka�ské ohledání 
mrtvých za tím ú�elem, aby byla zjišt�na smrt i totožnost a aby bylo  umožn�no podat o  tom zprávu. 
Používá-li  se dvojitých štítk� totožnosti, z�stane jedna jeho polovina u mrtvého. 
 
     Budou-li mrtví vylod�ni, použije se na n� ustanovení Ženevské úmluvy ze dne 12. srpna 1949 o 
zlepšení osudu ran�ných a nemocných p�íslušník� ozbrojených sil v poli.  
 
 

	l.21 
Dovolání se charitativní pé�e velitel� neutrálních lodí 

 
     Strany  v  konfliktu  mohou  se  dovolávat  charitativní pé�e velitel� neutrálních obchodních lodí,  jacht 
a plavidel, aby vzali na  lo�  a  ošet�ili  ran�né,  nemocné  a  trose�níky, jakož i aby sebrali mrtvé. 
 
     Lodi  všech druh�,   které vyhoví  této žádosti,  a ty, které samy od sebe seberou ran�né,  nemocné a 
trose�níky, budou používat zvláštní ochrany a úlev k provedení jejich pomocného poslání. 
 
     Tento druh  dopravy nem�že být  v žádném p�ípad�  d�vodem pro uplatn�ní ko�istního práva, avšak,  
nebyl-li  jim dán opa�ný slib, podléhají i nadále ko�istnímu právu pro porušení neutrality, jehož by se byly 
dopustily.  
 
 
 
 
 



Kapitola III 
Nemocni�ní lodi 

 
 

	l.22 
Ochrana vojenských nemocni�ních lodí 

Jejich notifikace stranám v konfliktu 
 
     Vojenské  nemocni�ní  lodi,  to  jest  lodi,  které  mocnosti postavily nebo p�izp�sobily jedin� a  výlu�n� 
k tomu, aby pomáhaly ran�ným,  nemocným  a  trose�ník�m,  je  ošet�ovaly a dopravovaly, nesm�jí být  
za žádných okolností napadeny  nebo uko�ist�ny, nýbrž budou vždy respektovány a chrán�ny za 
p�edpokladu, že jejich jména a popis byly sd�leny  stranám v  konfliktu deset  dní p�ed  jejich použitím. 
 
     Popis, který musí být udán  ve sd�lení, nech
 obsahuje  bruto registrovanou  tonáž,  délku  od  zádi  k  
p�ídi  a po�et st�ž� a komín�.  
 
 

	l.23 
Ochrana pob�ežních za�ízení 

 
     Pob�ežní  za�ízení,  která  mají  nárok  na  ochranu Ženevské úmluvy ze dne 12. srpna 1949 o zlepšení 
osudu ran�ných a nemocných p�íslušník�  ozbrojených  sil  v  poli,  nesm�jí  být  z  mo�e ani napadena 
ani bombardována.  
 

 
	l.24 

Nemocni�ní  lod� používané  národními spole�nostmi  	erveného k�íže,    
oficiáln� uznanými spole�nostmi i jednotlivci p�íslušejícími ke stranám v konfliktu 

 
     Nemocni�ní lodi používané národními spole�nostmi 	erveného k�íže,  oficiáln�  uznanými  pomocnými 
spole�nostmi i jednotlivci, budou požívat téže ochrany jako vojenské nemocni�ní lodi a nebudou podléhat  
uko�ist�ní,  jestliže  je  strana  v  konfliktu,  k níž náležejí,  pov��ila oficiálním  posláním a  pokud budou  
zachována ustanovení �lánku 22 o notifikaci. 
 
     Tyto lodi musí mít pr�kaz, jímž p�íslušný ú�ad prohlašuje, že byly podrobeny jeho kontrole p�i svém 
vystrojení a odjezdu.  

 
 

	l.25 
Nemocni�ní  lod� používané  národními spole�nostmi  	erveného k�íže,  
 oficiáln�  uznanými   spole�nostmi  a  jednotlivci  v neutrálních zemích 

 
     Nemocni�ní lodi používané národními spole�nostmi 	erveného k�íže, oficiáln� uznanými pomocnými 
spole�nostmi a jednotlivci v neutrálních zemích,  budou požívat  téže ochrany jako vojenské nemocni�ní 
lodi a nebudou podléhat uko�ist�ní za p�edpokladu, že se pod�ídily jedné ze stran v konfliktu s p�edchozím 
souhlasem své vlády  a se  schválením zmín�né  strany, a  pokud budou  zachována ustanovení �lánku 
22 o notifikaci.  
 
 

	l.26 
Tonáž nemocni�ních lodí 

 
     Ochrana zmín�ná v �láncích 22, 24 a 25 se vztahuje na nemocni�ní lodi  všech tonáží a na jejich 
záchranné �luny, a
 p�sobí kdekoliv. Nicmén�, aby byla zajišt�na nejvyšší míra pohodlí a bezpe�nosti,  
vynasnaží se strany v konfliktu, aby k doprav� ran�ných, nemocných a trose�ník� používaly na v�tší 
vzdálenosti a na volném  mo�i jen nemocni�ních lodí p�es 2000 bruto registrovaných tun.  
 
                               

 



	l.27 
Plavidla pro pob�ežní záchranné práce 

 
     Za t�chže podmínek, jako jsou uvedeny v �láncích 22 a 24, budou rovn�ž respektována a chrán�na,  
pokud tak dovolí pot�eby operací, plavidla užívaná státem nebo oficiáln� uznanými pomocnými 
spole�nostmi pro pob�ežní záchranné práce. 
 
     Bude tomu v rámci možnosti stejn�, pokud jde o pevná pob�ežní za�ízení  používaná  výlu�n�   t�mito  
plavidly k jejich lidumilné �innosti.  
 
 

	l.28 
Ochrana lodních lazaret� 

 
     Dojde-li k boji na vále�né lodi, budou respektovány a ušet�eny lazarety, pokud jen to bude možné. Tyto 
lazarety a jejich výstroj z�stanou podrobeny vále�ným zákon�m, nemohou však být odaty svému ú�elu, 
pokud jich ran�ní a nemocní pot�ebují. Nicmén� velitel, v jehož moci jsou, m�že jimi voln� naložit  
v p�ípad� naléhavé vojenské nutnosti, zajistí-li p�edem osud ran�ných a nemocných, kte�í jsou v nich 
ošet�ováni.  
 
 

	l.29 
Postavení nemocni�ní lodi v obsazeném p�ístavu 

 
     Každá nemocni�ní lo� nacházející  se v p�ístavu, který upadne do moci nep�ítele, je oprávn�na z n�ho 
vyplout.  

 
 

	l.30 
Použití nemocni�ních lodí a plavidel 

 
     Lodi a plavidla zmín�ná v �láncích  22, 24, 25 a 27 poskytnou pomoc  a podporu  ran�ným, nemocným  
a trose�ník�m  bez ohledu  na jejich státní p�íslušnost. 
 
     Vysoké smluvní strany se zavazují,  že t�chto lodí a plavidel nepoužijí k n�jakému vojenskému ú�elu. 
 
     Tyto lodi a plavidla nesm�jí v žádném sm�ru p�ekážeti pohyb�m bojujících. 
 
     Za boje a po n�m jednají na své vlastní nebezpe�í.  
 
 

	l.31 
Právo na kontrolu a prohlídku nemocni�ních lodí a plavidel 

 
     Strany v   konfliktu mají právo  kontroly a prohlídky  lodí a plavidel  zmín�ných v  �láncích 22,  24, 25  a 
27. Mohou odmítnout pomoc t�chto lodí  a plavidel, na�ídit jim, aby  se vzdálily, nebo uložit  jim  ur�itý  
kurs,  upravit  použití  jejich  bezdrátových za�ízení a  jiných dorozumívacích prost�edk� a  dokonce 
zadržet je po  dobu  nejvýše  sedmi  dn�  ode  dne  zastavení, vyžadují-li to závažné okolnosti. 
 
     Mohou dosadit  do�asn� na lo� komisa�e, jehož jediným úkolem bude zajistit spln�ní rozkaz�   
vydaných   podle  ustanovení p�edchozího odstavce. 
 
     Pokud  možno, zapíší  strany  v  konfliktu do  lodního deníku nemocni�ní  lodi  rozkazy,  které  vydaly  
v  jazyku srozumitelném veliteli nemocni�ní lodi. 
 
     Strany v konfliktu mohou dosadit, bu� jednostrann� nebo podle zvláštní  dohody, na  své nemocni�ní  
lodi neutrální pozorovatele, kte�í zjistí p�esné zachovávání ustanovení této úmluvy.  
 
 



	l.32 
Pobyt v neutrálním p�ístavu 

 
     Lodi a plavidla uvedená v �láncích 22, 24, 25 a 27 nejsou postavena na rove  vále�ným lodím,  pokud 
jde o jejich  pobyt v neutrálním p�ístavu.  
 
 

	l.33 
Obchodní lod� p�em�n�né na lodi nemocni�ní 

 
     Obchodních lodí p�em�n�ných na lodi nemocni�ní nem�že být používáno k jinému ú�elu po celou 
dobu nep�átelství.   
 
 

	l.34 
Zánik ochrany 

 
     Ochrana p�íslušející nemocni�ním lodím a lodním lazaret�m zanikne toliko tenkráte, je-li jich použito,  
vedle jich lidumilného úkolu, k spáchání �in� škodících nep�íteli. Ochrana m�že však p�estat  teprve  po  
výzv�, která stanoví ve všech p�ípadech, kde je to vhodné, p�im��enou lh�tu, která pak uplyne 
bezvýsledn�. 
 
     Nemocni�ní  lodi  nesm�jí  zejména  mít  ani používat tajného klí�e  p�i  bezdrátovém  vysílání   nebo  
p�i  jiném dorozumívacím prost�edku.  
 
 

	l.35 
Okolnosti, které nejsou d�vodem pro zbavení ochrany. 

 
     Okolnosti  níže uvedené  nebudou se  považovat za  d�vod, aby nemocni�ní lodi  nebo  lodní  lazarety  
byly  zbaveny  ochrany jim p�íslušející: 
 
     1. je-li  personál  t�chto  lodí  nebo  lazaret�  ozbrojen  a užívá-li svých  zbraní k udržení  po�ádku, na 
svou  vlastní obranu nebo na obranu svých nemocných a ran�ných, 
 
     2. jsou-li  na  lodi  p�ístroje  výlu�n�  ur�ené  k usnadn�ní plavby nebo k p�enosu zpráv, 
 
     3. jsou-li na nemocni�ní lodi nebo v lodním lazaretu p�enosné zbran� a st�elivo, odebrané ran�ným, 
nemocným a trose�ník�m, které dosud nebyly  odevzdány p�íslušným službám, 
 
     4. je-li  lidumilná  �innost   nemocni�ních  lodí  a  lodních lazaret� a  jejich personálu rozší�ena na  
civilní ran�né, nemocné nebo trose�níky, 
 
     5. dopravují-li nemocni�ní lodi  materiál a personál, výlu�n� ur�ený  pro zdravotní  službu,  krom�  
toho, kterého  samy obvykle pot�ebují.  
 
 

Kapitola IV 
Personál 

 
 

	l.36 
Ochrana zaru�ená personálu nemocni�ních lodí 

 
     Duchovní, léka�ský a nemocni�ní  personál nemocni�ních lodí a jejich posádky bu�tež respektovány a 
chrán�ny; nemohou být zajaty, pokud jsou  ve službách t�chto lodí,  a
 už jsou na  nich ran�ní a nemocní 
nebo ne.  
 
                                



	l.37 
Ochrana zaru�ená  zdravotnickému a duchovnímu  personálu lodí ostatních 

 
     Duchovní, léka�ský a nemocni�ní personál, ur�ený pro zdravotní a duchovní pé�i osob zmín�ných v 
�láncích 12 a 13, který se dostane do rukou nep�ítele,  bude respektován a  chrán�n; m�že pokra�ovat  
ve  své  �innosti,  pokud  toho  bude vyžadovat pé�e o ran�né a nemocné. Bude pak  poslán zp�t, jakmile 
to bude považovat za možné vrchní velitel, v jehož je moci.  P�i opušt�ní lodi m�že vzít s sebou v�ci, které 
jsou jeho osobním majetkem. 
 
     Kdyby se  však ukázalo nutným  zadržet �ást tohoto  personálu vzhledem  k  zdravotním  a  duchovním  
pot�ebám vále�ných zajatc�, u�iní  se všechna  opat�ení, aby  tento personál  byl vylod�n, jak nejd�íve 
možno. 
 
     P�i svém vylod�ní bude zadržený personál podléhat ustanovením Ženevské úmluvy ze dne 12. srpna  
1949 o zlepšení osudu ran�ných a nemocných p�íslušník� ozbrojených sil v poli.  
 
 

Kapitola V 
Zdravotnické transporty 

 
 

	l.38 
Lod� najaté k doprav� zdravotnického materiálu 

 
     Lodi najaté k tomu  ú�elu jsou  oprávn�ny dopravovat materiál ur�ený  výlu�n� k  ošet�ení ran�ných  a 
nemocných  ozbrojených sil nebo  k zabrán�ní  nemocem  pod  podmínkou, že  podrobnosti jejich cesty 
byly oznámeny nep�átelské mocnosti a jí p�ijaty. Nep�átelská mocnost má  i potom právo  je zastavit, ne  
však je uko�istit  ani zabavit dopravovaný materiál. 
 
     Dohodou  mezi  stranami  v  konfliktu  lze  dosadit neutrální pozorovatele  na palubu t�chto  lodí, aby 
kontrolovali dopravovaný materiál. Tento materiál má proto být snadno p�ístupný.  
 
 

	l.39 
Sanitní letadla 

 
     Sanitní  letadla,  tj.  letadla   výlu�n�  užívaná  k odvozu ran�ných, nemocných  a trose�ník�, jakož  i 
pro dopravu  sanitního personálu, nesm�jí být napadena, nýbrž budou respektována stranami v konfliktu,  
pokud  poletí  ve  výškách,  v  dobách  a ve sm�rech výslovn� dohodnutých mezi všemi zú�astn�nými 
stranami v konfliktu. 
 
     Budou z�eteln� opat�ena,  vedle národních barev, rozeznávacím znakem uvedeným v  �lánku 41 na 
svých spodních,  horních i bo�ních plochách. Budou vybavena jakýmkoli jiným ozna�ením nebo 
poznávacím prost�edkem stanoveným  dohodou mezi stranami  v konfliktu bu�  na po�átku nebo v 
pr�b�hu nep�átelství. 
 
     Není-li opa�né  dohody, je zakázán  p�elet nep�átelského nebo nep�ítelem obsazeného území. 
 
     Sanitní letadla  musí uposlechnout každé výzvy  k p�istání na pevnin� nebo na mo�i.  P�istane-li letadlo 
podle takového rozkazu, m�že  pokra�ovat   v  letu  se  svým   osazenstvem  po  eventuální prohlídce. 
 
     P�istane-li letadlo nouzov� na pevnin� nebo na vod�, na území nep�átelském  nebo nep�ítelem  
obsazeném, jsou  ran�ní, nemocní  a trose�níci,  jakož  i  posádka  letadla   vále�nými   zajatci.  Se 
zdravotnickým personálem bude nakládáno podle �lánk� 36 a 37.  
 
 
 
 
 



	l.40 
P�elétávání neutrálních zemí 

Vysazení nemocných, ran�ných a trose�ník� na neutrálním území 
 
     Sanitní letadla  stran v konfliktu  mohou s výhradou  druhého odstavce p�elétat  území neutrálních 
mocností  a tam p�istávat  na pevnin�  nebo  na  vod� v  p�ípad� nutnosti  nebo aby  tam u�inila zastávku.  
Musí  p�edem  oznámit  neutrálním  mocnostem p�elet nad jejich územím a poslechnout každé výzvy k 
p�istání na zemi nebo na vod�.  Budou ochrán�na  p�ed útokem,  jen poletí-li  ve výškách, v dobách a ve  
sm�rech  výslovn� dohodnutých mezi doty�nými stranami v konfliktu a neutrálními mocnostmi. 
 
     Neutrální mocnosti mohou však stanovit podmínky nebo omezení, pokud jde  o p�elet jejich území 
sanitními letadly   nebo o jejich p�istání. Tyto eventuální podmínky nebo omezení budou se vztahovat 
stejným zp�sobem na všechny strany v konfliktu. 
 
     Ran�ní,  nemocní   nebo  trose�níci  vysazení   se  souhlasem místního  ú�adu ze sanitního  letadla  na 
neutrálním  území budou, pokud nebylo jinak ujednáno  mezi neutrálními mocnostmi a stranami v 
konfliktu,  zadrženi  neutrálním   státem,  když  toho  vyžaduje mezinárodní  právo, tak  aby se  nemohli 
znovu  ú�astnit vále�ných úkon�.  Náklady na  nemocni�ní  ošet�ování  a na  internování nese mocnost, k 
níž ran�ní, nemocní nebo trose�níci náležejí.  
 
 

Kapitola VI 
Rozeznávací znak 

 
 

	l.41 
Odznak a rozeznávací znak zdravotnické služby 

 
     Odznak  �erveného  k�íže  na  bílém  poli  bude  pod dohledem p�íslušného vojenského ú�adu umíst�n  
na praporech, na náramenních páskách a na veškerém materiálu náležejícím zdravotnické služb�. 
 
     Nicmén�  pro  státy,  které  již  užívají  jako rozeznávacího znaku místo �erveného k�íže �erveného 
p�lm�síce nebo �erveného lva a slunce na  bílém poli, budou  tyto odznaky rovn�ž  p�ipušt�ny ve smyslu 
této dohody.  
 
 

	l.42 
Ozna�ení zdravotnického a duchovního  personálu a jeho pr�kaz totožnosti 

 
     Personál zmín�ný v �láncích 36 a 37 nosí na levé paži pásku odolávající vlhku s rozeznávacím  
znakem,  vydanou  p�íslušným vojenským ú�adem a opat�enou jeho razítkem. 
 
     Tento  personál   bude  mít  také   vedle  štítku  totožnosti uvedeného  v   �lánku  19  zvláštní   pr�kaz  
totožnosti  opat�ený rozeznávacím znakem. Tento pr�kaz musí odolávat vlhku a mít takové rozm�ry, aby 
se vešel do  kapsy. Bude vystaven v jazyce domovského státu  a  bude  obsahovat  alespo  p�íjmení, 
k�estní jména, datum narození, hodnost a matri�ní �íslo majitele. Bude v n�m uvedeno, z jakého d�vodu 
má  právo na ochranu podle této  úmluvy. Pr�kaz bude opat�en fotografií   majitele a vedle toho  bu� jeho 
podpisem nebo otiskem prst� nebo obojím zárove. Bude na n�m razítko  vojenského ú�adu. 
 
     Pr�kaz totožnosti bude jednotný v  každé armád� a pokud možno stejného  typu  v  armádách  
Vysokých  smluvních  stran.  Strany v konfliktu  mohou se  �ídit vzorem  p�ipojeným jako  p�íklad k této 
úmluv�.  Na po�átku   nep�átelství si  zašlou vzor,  kterého budou používat.  Každý  pr�kaz  totožnosti  
bude  vydán  podle  možnosti alespo ve dvou exemplá�ích, z nichž jeden si podrží zem� p�vodu. 
 
     V žádném p�ípad� nesmí být personál výše uvedený zbaven svých odznak� nebo  svého pr�kazu 
totožnosti  ani práva nosit  náramenní pásku. V p�ípad� ztráty má nárok  na duplikát pr�kazu a na to, aby 
mu byly vydány odznaky nové.  
 
 



	l.43 
Ozna�ení nemocni�ních lodí a plavidel 

 
     Lodi a  plavidla zmín�ná v  �láncích 22, 24,  25 a 27  bu�tež z�eteln� ozna�ena takto: 
a) všechny vn�jší plochy budou bílé, 
b) jeden nebo  n�kolik tmavo�ervených k�íž�,  co možná nejv�tších, bude  namalováno  na  každé  stran�     
lodního  trupu  a  též  na vodorovných plochách, aby byly  co nejlépe viditelné ze vzduchu i z mo�e. 
 
     Všechny   nemocni�ní lodi  vzty�í, aby  byly poznatelny, svou národní vlajku  a vedle toho, náleží-li  
neutrálnímu státu, vlajku strany v konfliktu, jejíž správ�  se pod�ídily. Na hlavním st�žni, co možná 
nejvýše, bude vzty�ena bílá vlajka s �erveným k�ížem. 
 
     Záchranné �luny nemocni�ních lodí, pob�ežní záchranné �luny a všechna malá plavidla používaná  
zdravotnickou službou, budou bíle nat�ena,  s temn�  �ervenými k�íži  jasn� viditelnými,  a budou se v�bec   
�ídit  identifika�ními   p�edpisy  výše   stanovenými  pro nemocni�ní lodi. 
 
     Lodi a  plavidla naho�e zmín�ná,  která si cht�jí  zajistit v noci a za  snížené viditelnosti ochranu, na niž  
mají právo, u�iní se  souhlasem  strany  v  konfliktu,  v  jejíž moci jsou, pot�ebná opat�ení,  aby  jejich  
nát�r  a  jejich  rozeznávací odznaky byly dostate�n� viditelné. 
 
     Nemocni�ní   lodi,  které  podle  �lánku  31  jsou  p�echodn� zadrženy nep�ítelem,  sejmou vlajku 
strany v  konfliktu, v jejíchž službách jsou neb jejímuž vedení se pod�ídily. 
 
     Pob�ežní  záchranné  �luny,   operují-li  dále  se  souhlasem okupa�ní mocnosti  z obsazené základny, 
mohou být zmocn�ny,  aby i nadále  pluly  pod  vlastními  národními  barvami  a  sou�asn� pod vlajkou s 
�erveným k�ížem, když budou vzdáleny od své základny,  s výhradou,  že   to  p�edem  oznámí  všem   
zú�astn�ným  stranám  v konfliktu. 
 
     Všechna ustanovení tohoto �lánku týkající se odznaku �erveného k�íže týkají se rovn�ž ostatních 
odznak�  uvedených v �lánku 41. 
 
     Strany v konfliktu se v každé dob� vynasnaží, aby uzav�ely dohody o užití nejmodern�jších, po  ruce 
jsoucích  metod, za tím ú�elem,  aby bylo  usnadn�no zjišt�ní  totožnosti lodí  a plavidel zmín�ných v 
tomto �lánku.  
 
 

	l.44 
Omezení týkající se užívání rozeznávacího znaku 

 
     Rozeznávacích znak�  zmín�ných v �lánku  43 lze užívat  jak v dob� míru   tak i za  války toliko k  
ozna�ení a ochran� lodí tam uvedených, s výhradou p�ípad�, které by byly  p�edvídány v jiné mezinárodní 
úmluv� nebo v  dohod� sjednané mezi všemi zú�astn�nými stranami v konfliktu.  

 
 

	l.45 
Vydání zákonodárných opat�ení ke stíhání zneužití rozeznávacích znak� 

 
     Vysoké  smluvní strany,  jichž zákonodárství  by nebylo dosud posta�itelné, u�iní pot�ebná opat�ení,  
aby zamezily a potla�ily v každé dob� zneužití rozeznávacích znak� zmín�ných v �lánku 43.  
 
 

Kapitola VII 
Provád�ní úmluvy 

 
 

	l.46 
Podrobné provedení �lánk� úmluvy a �ešení p�ípad�, jež nejsou p�edvídány 

 
     Každá  strana v  konfliktu postará  se prost�ednictvím  svých vrchních velitel�  o podrobné provedení 



p�edchozích �lánk� a o to, aby p�ípady,  na n�ž není  pamatováno, byly �ešeny  podle obecných zásad 
této úmluvy.  
 
 

	l.47 
Zákaz represalií 

 
     Jsou  zakázány represalie proti ran�ným, nemocným, trose�ník�m, personálu, lodím a materiálu   
chrán�ným  touto úmluvou.  
 
 

	l.48 
Rozší�ení textu úmluvy 

 
     Vysoké  smluvní  strany  se   zavazují,  že  rozší�í co možná nejvíce, jak v míru tak za války, text této 
úmluvy ve svých zemích a že  zejména za�adí  její studium  do vojenských,  a možno-li,  i civilních 
studijních program�, tak aby její zásady byly uvedeny ve známost veškerého obyvatelstva, zejména pak 
bojujících ozbrojených sil, zdravotnického personálu a vojenských duchovních.  
 
 

	l.49 
Zaslání  oficiálních  p�eklad�  a  všech  zákon�  i  na�ízení 

vydaných k provedení úmluvy 
 
     Vysoké  smluvní  strany  si  zašlou prost�ednictvím Švýcarské spolkové  rady,  a   za  nep�átelství  
prost�ednictvím  ochranných mocností,  oficiální p�eklady  této  úmluvy  a zákony  i na�ízení, která by 
vydaly, aby zajistily její používání.  
 
 

Kapitola VIII 
Stíhání zneužití a porušení 

 
 

	l.50 
Trestní sankce: 

I. Všeobecná ustanovení 
 
     Vysoké smluvní strany se  zavazují, že u�iní všechna pot�ebná zákonodárná  opat�ení,  aby  stanovily  
p�im��ené  trestní  sankce postihující osoby, které se dopustí toho �i onoho vážného porušení této úmluvy 
vymezeného v následujícím  �lánku nebo dají k takovému porušení rozkaz. 
 
     Každá  smluvní strana  je povinna  vypátrat osoby  obvin�né z toho, že  se dopustily n�kterého z  
t�chto vážných porušení  anebo daly k  n�mu rozkaz, a  musí je postavit  p�ed sv�j soud,  a
 jsou jakékoli 
státní  p�íslušnosti.  M�že  také,  dá-li  tomu p�ednost, odevzdat  je  v  souladu  s  podmínkami 
stanovenými  svým vlastním zákonodárstvím  k soudnímu  stíhání  n�které  jiné smluvní  stran� mající  
zájem   na  potrestání,  pokud  tato   smluvní  strana  má dostate�ná obvin�ní proti t�mto osobám. 
 
     Každá smluvní strana u�iní  pot�ebná opat�ení, aby odstranila všechny  �iny odporující  ustanovením 
této  úmluvy, jiné  než jsou vážná porušení uvedená v následujícím �lánku. 
 
     Obvin�ní  budou  za  všech  okolností  požívat záruk soudního �ízení a svobodné obhajoby, které 
nebudou mén� p�íznivé než záruky zmín�né v �lánku  105  a následujících Ženevské úmluvy  ze dne 12. 
srpna 1949 o zacházení s vále�nými zajatci.  
 
 
 
 
 
 



	l.51 
Trestní sankce: 

II. Vážná porušení úmluvy 
 
     Vážnými  porušeními,  zmín�nými  v  p�edchozím  �lánku,  jsou n�které  z  níže  uvedených  �in�  
spáchaných  na  osobách nebo na majetku,   chrán�ných touto  úmluvou: úmyslné  zabití, mu�ení nebo 
nelidské  zacházení,  �ítajíc  v  to  biologické  pokusy,  úmyslné zp�sobení velkého  utrpení nebo vážné  
t�lesné zran�ní a  ohrožení zdraví,  zni�ení a  p�isvojení si  majetku neod�vodn�né  vojenskou nutností  a 
provedené  ve  velkém  m��ítku nezákonným  a svévolným zp�sobem.  
 
 

	l.52 
Trestní sankce: 

III. Odpov�dnost smluvních stran 
 
     Žádná  smluvní strana  se nem�že  sama zprostit  ani zprostit jinou smluvní stranu  odpov�dnosti, 
která  stíhá ji  samotnou nebo jinou smluvní  stranu v d�sledku  porušení zmín�ných v p�edchozím �lánku.  
 
 

	l.53 
Postup p�i vyšet�ování tvrzeného porušení úmluvy 

 
     Na žádost  n�které strany v  konfliktu se zavede  vyšet�ování zp�sobem, jenž bude stanoven mezi  
zú�astn�nými stranami, o každém tvrzeném porušení úmluvy. 
 
     Nedosáhne-li  se dohody  o zp�sobu  vyšet�ování, dohodnou  se strany   o  volb�   rozhod�ího,  který   
stanoví,  jakým  zp�sobem postupovat. 
 
     Jakmile bude  zjišt�no porušení, u�iní mu  strany v konfliktu konec a odstraní je, jak možná nejrychleji.  
 
 

Kapitola IX. 
Záv�re�ná ustanovení 

 
 

	l.54 
Autentická zn�ní a oficiální p�eklady úmluvy 

 
     Tato úmluva  jest sepsána v jazyce  anglickém a francouzském. Ob� zn�ní jsou stejn� závazná. 
 
     Švýcarská spolková rada dá  po�ídit ú�ední p�eklady úmluvy do jazyka ruského a špan�lského.  
 
 

	l.55 
Lh�ta pro podepsání úmluvy 

 
     Tato úmluva, která bude mít  dnešní datum, m�že být podepsána až do  12. února 1950 jménem  
mocností zastoupených na konferenci, která  zapo�ala  v  Ženev�  dne  21.   dubna  1949, jakož i jménem 
mocností  na  této  konferenci  nezastoupených,  které  jsou  však stranami X. Haagské úmluvy ze dne 18. 
�íjna  1907  o  p�izp�sobení zásad Ženevské dohody  z r. 1906 na válku  námo�ní nebo Ženevských úmluv  
z r.  1864, z  r. 1906   nebo z  r. 1929  o zlepšení  osudu ran�ných a nemocných v armádách v poli.  
 
 

	l.56 
Ratifikace 

 
     Tato úmluva bude ratifikována co možná nejd�íve a ratifika�ní listiny budou uloženy v Bernu. 
 
     O uložení každé ratifika�ní listiny bude po�ízen zápis, jehož jeden ov��ený  opis zašle Švýcarská 



spolková  rada všem mocnostem, jejichž  jménem  byla  úmluva  podepsána  nebo jejichž  jménem byl 
oznámen p�ístup.  
 

	l.57 
Nabytí ú�innosti 

 
     Tato  úmluva  nabude  ú�innosti  šest  m�síc�  poté, kdy byly uloženy nejmén� dv� ratifika�ní listiny. 
 
     Pozd�ji  nabude  ú�innosti  pro  každou  z Vysokých smluvních stran šest m�síc� po uložení její 
ratifika�ní listiny.  
 
 

	l.58 
Vztah  k Haagské  úmluv� z  r. 1907  o p�izp�sobení   

Ženevské úmluvy z r. 1906 na válku námo�ní 
 
     Tato úmluva nahradí X. Haagskou  úmluvu ze dne 18. �íjna 1907 o  p�izp�sobení  zásad Ženevské 
úmluvy z  r. 1906 na válku námo�ní ve vztazích mezi Vysokými smluvními stranami.  
 
 

	l.59 
P�ístup k úmluv� 

 
     Ode  dne nabytí  ú�innosti z�stane  tato úmluva  otev�ena pro p�ístup každé mocnosti, jejímž jménem 
nebyla podepsána.  
 
 

	l.60 
Oznamování p�ístup� 

 
     P�ístupy  budou oznámeny  písemn� Švýcarské  spolkové rad�  a nabudou ú�innosti šest m�síc� poté, 
kdy jí došly. 
 
     Švýcarská spolková rada oznámí p�ístupy všem mocnostem, jejichž jménem úmluva  byla podepsána  
aneb jejichž p�ístup jí byl oznámen.  
 
 

	l.61 
Zvláštní p�ípady, kdy ratifikace a p�ístupy  nabývají okamžit� ú�innosti 

 
     Za situace vylí�ené v �láncích 2 a 3 nabudou uložené ratifikace a p�ístupy, oznámené stranami v  
konfliktu p�ed zahájením nep�átelství neb okupace nebo po n�m, okamžité ú�innosti. Oznámení o 
ratifikaci nebo p�ístupech, došlá od stran v konfliktu, u�iní Švýcarská spolková rada nejrychlejším 
zp�sobem.  

 
 

	l.62 
Výpov�� úmluvy 

 
     Každá z Vysokých smluvních stran bude mít možnost vypov�d�t tuto úmluvu. Výpov�� bude  
oznámena písemn� Švýcarské spolkové rad�. Tato uv�domí o tomto oznámení vlády všech Vysokých 
smluvních stran. 
 
     Výpov�� nabude ú�innosti jeden rok po jejím oznámení Švýcarské spolkové rad�. Avšak výpov��  
oznámená v dob�, kdy vypovídající  mocnost je zapletena do nep�átelství, nenabude ú�innosti,  pokud 
nebude uzav�en mír, a v žádném p�ípad�, pokud nebudou skon�eny operace spojené s propušt�ním a 
repatriací osob chrán�ných touto úmluvou. 
 
     Výpov�� bude platit jen  pro vypovídající mocnost. Nebude mít vliv na  závazky, které budou  strany v 



konfliktu  i nadále nuceny dodržovat  ve  smyslu  zásad  mezinárodního  práva,  jak plynou ze zvyklostí,  
stávajících  mezi  civilisovanými  národy,  ze  zákon� lidskosti a požadavk� ve�ejného sv�domí.  
 
 

	l.63 
Registrace úmluvy u sekretariátu Organisace Spojených národ� 

 
     Švýcarská spolková rada dá tuto úmluvu zaregistrovat v sekretariátu Organisace Spojených  národ�. 
Švýcarská spolková rada zpraví  také  sekretariát  Organisace  Spojených  národ�  o  všech ratifikacích, 
p�ístupech a výpov�dích, došlých k této úmluv�. 
 
     Na d�kaz toho podepsaní, p�edloživše své plné moci, podepsali tuto úmluvu. 
 
     Dáno v Ženev� dne 12. srpna 1949 v jazyce anglickém a francouzském; originál bude uložen v   
archivu Švýcarské konfederace. Švýcarská spolková  rada zašle  ov��ený opis  úmluvy každému  ze  
signatárních  stát�,  jakož  i  stát�m,  které  k ní p�istoupí. 
 
 
 
************************************************************************************************************************ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ženevská úmluva o zacházení s vále�nými zajatci 
ze dne 12. srpna 1949 

 
     Podepsaní zmocn�nci vlád zastoupených na diplomatické konferenci, která se konala od 21. dubna do 
12. srpna 1949 za ú�elem revise úmluvy, sjednané v Ženev� dne 27. �ervence 1929 a týkající se 
vále�ných zajatc�, dohodli se na tomto: 
 
 

�ást I 
Všeobecná ustanovení 

 
 

	l.1 
Zachovávání úmluvy 

 
     Vysoké  smluvní strany  se  zavazují,  že za  všech okolností budou zachovávat tuto úmluvu a zajistí 
její zachovávání.  
 

 
	l.2 

Provád�ní úmluvy 
 
     Vedle ustanovení, která mají nabýt ú�innosti již v míru, bude se tato  úmluva vztahovat na všechny  
p�ípady vyhlášené války nebo jakéhokoli jiného ozbrojeného konfliktu, vzniklého mezi dv�ma nebo více 
Vysokými smluvními stranami, i když vále�ný stav není uznáván jednou z nich. 
 
     Úmluva se  bude rovn�ž vztahovat na  všechny p�ípady �áste�né nebo úplné okupace území n�které  
Vysoké smluvní strany, i když se tato okupace nesetká s vojenským odporem. 
 
     Není-li  n�která ze  stran ú�astnících  se konfliktu  smluvní stranou  této   úmluvy,  z�stanou  mocnosti,   
které  jsou  jejími stranami,  p�esto jí  vázány ve  svých vzájemných  vztazích. Budou krom� toho  vázány 
touto úmluvou v��i  zmín�né mocnosti, p�ijme-li tato její ustanovení a bude-li se jimi �ídit.  
 
 

	l.3 
Konflikty povahy jiné než mezinárodní 

 
     V p�ípad�  ozbrojeného konfliktu,  který nemá mezinárodní ráz a který vznikne na území n�které  z 
Vysokých smluvních stran, bude každá ze  stran v konfliktu zavázána �ídit se p�i nejmenším t�mito 
ustanoveními: 
 
     1. S osobami,  které se p�ímo  nezú�astní nep�átelství v�etn� p�íslušník� ozbrojených  sil, kte�í složili 
zbran�,  a osob, které byly vy�azeny  z boje nemocí,  zran�ním, zadržením nebo  jakoukoli jinou  p�í�inou, 
bude  za  všech  okolností zacházeno  lidsky, bez jakéhokoli  nep�íznivého  rozlišování  založeného  na 
rase, barv�, náboženství �i  ví�e, pohlaví, rodu  �i majetku nebo  na jakémkoli jiném obdobném znaku. 
 
        Proto jsou a  z�stávají zakázány v každé dob�  a na každém míst�, pokud jde o osoby shora 
zmín�né: 
a) útoky na život a zdraví, zejména vražda ve všech formách, zmrza�ení, kruté nakládání, trýzn�ní a 

mu�ení, 
b) braní rukojmí, 
c) útoky  proti osobní  d�stojnosti, zejména  poko�ující a ponižující zacházení, 
d) odsouzení a  vykonání popravy bez  p�edchozího rozsudku vyneseného  �ádn�  ustaveným  soudem,  

poskytujícím  soudní záruky uznané civilizovanými národy za nezbytné. 
 
     2. Ran�ní a nemocní budou sebráni a ošet�eni. 
 
        Nestranná lidumilná organisace, jako je Mezinárodní komitét 	erveného k�íže, m�že nabídnout své 



služby stranám v konfliktu. 
        Strany v konfliktu se mimo to vynasnaží, aby zvláštními dohodami byla uvedena v ú�innost všechna  
ostatní ustanovení této úmluvy nebo jejich �ást. 
 
        Použití p�edchozích  ustanovení nebude mít vlivu na právní postavení stran v konfliktu.  
 
 

	l.4 
Vále�ní zajatci 

 
     A. Vále�nými zajatci ve smyslu této úmluvy jsou osoby spadající do  n�které z následujících  kategorií, 
které upadly  do moci nep�ítele: 
 
     1. p�íslušníci ozbrojených sil n�které  ze stran v konfliktu, jakož i p�íslušníci milic  nebo p�íslušníci 
dobrovolnických sbor�, jež jsou sou�ástí t�chto ozbrojených sil; 
 
     2. p�íslušníci jiných  milic a jiných  dobrovolnických sbor�, v�etn� �len� organisovaných hnutí odporu, 
kte�í p�íslušejí k jedné stran� v konfliktu a jsou �inni na vlastním území  nebo mimo n�, i když toto území 
je  obsazeno, pokud tyto milice nebo dobrovolnické sbory,   v�etn�  organisovaných   hnutí  odporu,   
vyhovují  t�mto podmínkám: 
a) mají-li v �ele osobu, odpov�dnou za své pod�ízené, 
b) mají-li pevný rozeznávací znak viditelný na dálku, 
c) nosí-li otev�en� zbran�, 
d) šet�í-li p�i svých úkonech zákon� a oby�ej� vále�ných; 
 
     3. p�íslušníci pravidelných ozbrojených sil, kte�í se hlásí k vlád� nebo k moci, kterou neuznává 
mocnost, která drží zajatce; 
 
     4. osoby, které doprovázejí ozbrojené síly, nejsou však p�ímo jejich sou�ástí, jako civilní  �lenové 
posádek vojenských letoun�, vále�ní dopisovatelé, dodavatelé,  p�íslušníci pracovních jednotek a služeb, 
majících  na starosti pé�i o  blaho ozbrojených sil, pod podmínkou, že  k tomu dostali  povolení od 
ozbrojených  sil, které doprovázejí;  tyto  jsou  povinny  jim  vydat  k tomu ú�elu pr�kaz totožnosti podobný 
p�ipojenému vzoru; 
 
     5. �lenové lodních posádek, v�etn� velitel�, lodivod� a u�� obchodních lodí a posádky civilního  
letectva stran v konfliktu, kte�í nepožívají výhod p�ízniv�jšího zacházení podle jiných ustanovení 
mezinárodního práva; 
 
     6. obyvatelé  neobsazeného  území,   kte�í  se  p�i  p�íchodu nep�ítele  z vlastního  popudu  chopí  
zbran�, aby  bojovali proti pronikajícímu  vojsku, aniž  by m�li  �as ustavit  se v pravidelné ozbrojené síly, 
nosí-li otev�en�  zbran� a zachovávají-li zákony a oby�eje vále�né. 
 
     B. Výhod   zacházení  vyhrazeného   touto  úmluvou   vále�ným zajatc�m budou používat rovn�ž: 
 
     1. osoby, které p�íslušejí nebo p�íslušely k ozbrojeným silám obsazené zem�, považuje-li okupa�ní 
mocnost vzhledem k této jejich p�íslušnosti za  pot�ebné je internovat, i  když je p�vodn�, pokud vále�né 
události se odehrávaly mimo okupované území, propustila na svobodu,  zejména  když  se   tyto  osoby  
bez  úsp�chu  pokoušely dostihnout ozbrojených  sil bojujících v poli,  k nimž p�íslušejí, nebo když tyto 
osoby neuposlechnou výzvy, která k nim byla u�in�na za ú�elem internování; 
 
     2. osoby, které spadají do n�které z kategorií uvedených v tomto �lánku, které neutrální nebo nevál�ící  
mocnosti p�ijaly na svém území a které jsou podle mezinárodního práva povinny internovat, s výhradou  
p�ízniv�jšího nakládání, které by tyto mocnosti  byly ochotny  jim  poskytnout, a s výjimkou ustanovení 
�lánk� 8, 10, 15, 30, pátý odstavec, 58 až 67 v�etn�, 92, 126, jakož i s výjimkou ustanovení  týkajících se  
ochranné mocnosti, existují-li diplomatické styky  mezi stranami v konfliktu, a dot�enou neutrální nebo   
nevál�ící mocností. Když takové diplomatické styky existují, mají strany v konfliktu, k nimž tyto osoby  
p�ináležejí, právo vykonávat v��i nim funkci náležející ochranným mocnostem podle této úmluvy bez újmy 
funkce, kterou tyto strany normáln� vykonávají na základ� diplomatických a konsulárních zvyklostí a 
smluv. 



 
     C. Tento �lánek se nijak netýká právního postavení léka�ského a duchovního personálu, jak je 
upraveno v �lánku 33 této úmluvy.  

 
 
 

	l.5 
Po�átek a konec používání úmluvy 

 
     Tato úmluva se vztahuje na osoby  uvedené v �lánku 4 od doby, kdy upadly do moci nep�ítele,  až do 
jejich kone�ného propušt�ní a repatriace. 
 
     Jsou-li pochybnosti  o p�íslušnosti osob,  které se dopustily vále�ného �inu a upadly do rukou nep�ítele, 
k n�které z kategorií, vypo�tených  v �lánku  4, budou  tyto osoby  požívat ochrany  této úmluvy, pokud 
jejich postavení nebude ur�eno p�íslušným soudem.  

 
 

	l.6 
Zvláštní dohody 

 
     Krom� dohod  výslovn�  uvedených  v  �láncích 10, 23, 28, 33, 60, 65, 66, 67,  72, 73, 75, 109, 110, 
118, 119,  122 a 132  mohou Vysoké  smluvní  strany  uzav�ít  jiné  zvláštní  dohody  o  všech otázkách  
jež  budou považovat  za  vhodné upravit zvlášt�.  Žádná zvláštní  dohoda  nesmí  být  na  újmu  
postavení  zajatc�, jak je upraveno  touto úmluvou,  ani omezovat  práva zajišt�ná  jim touto úmluvou. 
 
     Vále�ní zajatci budou požívat  výhod t�chto dohod tak dlouho, dokud  se bude  tato úmluva   na n�  
vztahovat, ledaže  by zmín�né dohody nebo dohody pozd�jší  obsahovaly výslovná ustanovení opa�ná a 
vyjma p�ízniv�jší opat�ení u�in�ná v jejich prosp�ch jednou nebo druhou ze stran v konfliktu.  
 
 

	l.7 
Nezcizitelná povaha práv 

 
     Vále�ní zajatci nemohou se v žádném p�ípad� z�íci z�ásti nebo zcela práv,  která jim zajiš
uje tato 
úmluva, po p�ípad�  zvláštní dohody zmín�né v p�edchozím �lánku.  
 
 

	l.8 
Ochranné mocnosti 

 
     Tato úmluva se bude  provád�t za pomoci a pod dohledem ochranných mocností pov��ených hájením 
zájm� stran v konfliktu. Za tím ú�elem mohou ochranné mocnosti  jmenovat vedle svého diplomatického   
a  konsulárního personálu  delegáty ze svých p�íslušník� nebo z p�íslušník� jiných neutrálních  mocností. 
Jmenování t�chto delegát� podléhá schválení mocnosti, u které budou vykonávat své poslání. 
 
     Strany v konfliktu usnadní v nejv�tší možné mí�e úkol zástupc� nebo delegát� ochranných mocností. 
 
     Zástupci nebo delegáti ochranných mocností nesm�jí v žádném p�ípad� p�ekro�it meze svého poslání, 
jak  je dáno touto úmluvou; budou zejména brát z�etel na naléhavé pot�eby bezpe�nosti státu, u n�hož 
vykonávají svou funkci.  
 
 

	l.9 
	innost Mezinárodního komitétu 	erveného k�íže 

 
     Ustanovení této úmluvy nejsou na p�ekážku lidumilné �innosti, kterou  by se  souhlasem zú�astn�ných  
stran v  konfliktu rozvinul Mezinárodní komitét  	erveného k�íže nebo  jakákoli jiná nestranná lidumilná 
organisace na ochranu vále�ných zajatc� a za tím ú�elem, aby jim byla poskytnuta pomoc.  
 



	l.10 
Organisace nahrazující ochranné mocnosti 

 
     Vysoké smluvní  strany se mohou  kdykoli dohodnout, že  sv��í úkoly  p�íslušející z  této úmluvy  
ochranným mocnostem organisaci poskytující veškeré záruky nestrannosti a ú�innosti. 
 
     Jestliže vále�ní  zajatci z jakéhokoli d�vodu nepožívají nebo p�estanou požívat výhod �innosti 
ochranné mocnosti nebo organisace ur�ené  podle prvého  odstavce, musí  mocnost, v  jejíž moci jsou, 
požádat bu�  n�který neutrální stát  nebo takovou organisaci,  aby p�evzaly funkce p�íslušející podle této 
úmluvy ochranným mocnostem jmenovaným stranami v konfliktu. 
     Nelze-li  takto  zajistit  ochranu,  musí  požádat mocnost, v jejíž moci  jsou zajatci, n�kterou  lidumilnou 
organisaci jako  je Mezinárodní komitét 	erveného k�íže, aby p�evzala  lidumilné úkoly p�íslušející  podle 
této  úmluvy ochranným  mocnostem, anebo  musí p�ijmout,  s  výhradou  ustanovení  tohoto  �lánku, 
nabídku služeb u�in�nou takovou organisací. 
 
     Každá  neutrální mocnost  nebo každá  organisace, která  bude vyzvána  zú�astn�nou  mocností nebo 
se sama  nabídne k cíl�m shora zmín�ným, musí  si být v�doma p�i  své  �innosti odpov�dnosti v��i 
stran� v  konfliktu, k níž  pat�í osoby chrán�né  touto úmluvou, a musí dávat dostate�né záruky, že je  s to 
p�evzít zmín�né funkce a nestrann� je plnit. 
 
     P�edchozí   ustanovení  nelze  zm�nit  zvláštní  dohodou mezi mocnostmi, z nichž jedna by byla,  by
 i 
jen p�echodn�, omezena ve své  volnosti  jednání s  jinou  mocností  nebo  s jejími spojenci následkem  
vojenských událostí,  zejména v  p�ípad� okupace celého nebo podstatné �ásti svého území. 
 
     Kdykoli je v této úmluv� zmínka  o  ochranné  mocnosti, vztahuje se  tato zmínka také  na  organisace, 
které  ji ve smyslu tohoto �lánku nahrazují.  
 
 

	l.11 
�ešení spor� 

 
     Ve všech p�ípadech, kdy  to budou ochranné mocnosti považovat za prosp�šné  v zájmu chrán�ných  
osob, zejména v  p�ípad� neshody mezi stranami v konfliktu o použití nebo o výkladu ustanovení této 
úmluvy, nabídnou tyto mocnosti své dobré služby k urovnání sporu. 
 
     Za tím ú�elem m�že každá z ochranných mocností  navrhnout z podn�tu n�které  strany neb  z  vlastní 
v�le stranám  v konfliktu sch�zku  jejich zástupc�,   zejména ú�ad�  majících odpov�dnost za vále�né  
zajatce, po p�ípad� na vhodn�  voleném neutrálním  území. Strany v konfliktu jsou povinny  vyhov�t 
návrh�m, které jim byly v tomto sm�ru u�in�ny. Ochranné  mocnosti mohou eventuáln� navrhnout 
stranám v  konfliktu k schválení  osobnost p�íslušející k n�které neutrální mocnosti  nebo osobnost 
vyslanou  Mezinárodním komitétem 	erveného k�íže, která bude pozvána k ú�asti na této sch�zce.  
 
 

�ást II 
Všeobecná ochrana vále�ných zajatc� 

 
 

	l.12 
Odpov�dnost za zacházení s vále�nými zajatci 

 
     Vále�ní zajatci jsou v moci nep�átelské mocnosti, nikoli však v  moci  jednotlivc�  neb  vojenských  
oddíl�,  které  je  zajaly. Nehledíc  k eventuální individuální  odpov�dnosti,  je mocnost,  v jejíž moci jsou 
zajatci, odpov�dna za zacházení s nimi. 
 
     Mocnost, která drží vále�né zajatce, m�že je p�esunout toliko k mocnosti, která je stranou  této   
úmluvy, a jen tehdy, p�esv�d�í-li se dot�ená mocnost, že mocnost v úvahu p�icházející je ochotna  a 
zp�sobilá tuto  úmluvu zachovávat. Jsou-li zajatci takto p�esunuti, padá odpov�dnost za  zachovávání této 
úmluvy  na mocnost, která je p�ijala, po tu dobu, pokud jí budou sv��eni. 
     Kdyby  však  tato  mocnost  nedostála  své  povinnosti  plnit ustanovení  úmluvy v  n�kterém d�ležitém  



bod�, je  mocnost, která vále�né  zajatce p�esunula,  povinna u�init  na základ� notifikace ochranné 
mocnosti ú�inná opat�ení  za ú�elem zjednání nápravy nebo požádat, aby vále�ní zajatci jí  byli vráceni. 
Takové žádosti musí být vyhov�no.  
 

 
	l.13 

Lidské zacházení s vále�nými zajatci 
Zákaz represálií 

 
     S  vále�nými  zajatci  se  musí  vždy  nakládat lidsky. Každý nezákonný  �in nebo  opomenutí se  
strany mocnosti,  v jejíž  moci jsou, které by m�ly  za následek smrt nebo které by vážn� ohrozily zdraví 
vále�ného  zajatce, který je  v její moci,  jsou zakázány a považují  se za  vážné porušení  této úmluvy.  
Zejména nesmí žádný zajatec  být  podroben  t�lesnému  zmrza�ení  nebo  léka�skému  �i v�deckému 
pokusu jakéhokoli druhu,  který není od�vodn�n léka�ským ošet�ováním dot�eného zajatce a který není v 
jeho prosp�ch. 
     Vále�ní zajatci musí rovn�ž být  vždy chrán�ni zejména p�ed každým násilným �inem nebo 
zastrašováním,  p�ed urážkami  a p�ed zv�davostí obecenstva. 
 
     Represalie proti nim jsou zakázány.  

 
 

	l.14 
Respektování osobnosti vále�ných zajatc� 

 
     Vále�ní  zajatci  mají  právo,  aby  bylo  za všech okolností šet�eno jejich osobnosti a jejich cti. 
 
     S  ženami  budiž  nakládáno  se  všemi  ohledy p�íslušejícími jejich pohlaví  a budiž s  nimi v každém  
p�ípad� zacházeno stejn� p�ízniv� jako s muži. 
 
     Vále�ní  zajatci si uchovávají svou plnou ob�anskou zp�sobilost, jak ji  m�li v okamžiku, kdy byli  zajati. 
Mocnost, v jejíž moci jsou,  nesmí omezovat její výkon ani  na svém území ani mimo n�, le� v mí�e, již 
vyžaduje zajetí.  
 
 

	l.15 
Zaopat�ení a ošet�ování vále�ných zajatc� 

 
     Mocnost,  v  jejíž  moci  jsou  vále�ní  zajatci,  je povinna postarat  se zdarma  o jejich zaopat�ení a  
poskytnout jim  zdarma léka�ské ošet�ení, kterého vyžaduje jejich zdravotní stav.  
 
 

	l.16 
Zásada rovného zacházení 

 
     S p�ihlédnutím k ustanovením této úmluvy o hodnosti a pohlaví a s výhradou p�ízniv�jšího nakládání, 
jehož by se dostalo vále�ným zajatc�m s ohledem na jejich  zdravotní stav, v�k a jejich odborné 
schopnosti,  musí mocnost,  v jejíž  moci jsou  zajatci, se  všemi zacházet stejným zp�sobem, bez 
jakéhokoli nep�íznivého rozlišování z d�vod�  rasy, národnosti,  náboženství, politického  p�esv�d�ení 
nebo jiného d�vodu, založeného na podobném znaku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�ást III 
Zajetí 

 
 

Oddíl I 
Po�átek zajetí 

 
 

	l.17 
Výslech vále�ného zajatce 

 
     Každý vále�ný zajatec je povinen udat p�i výslechu toliko své p�íjmení,  k�estní  jména  a  hodnost,  
datum  narození a matri�ní �íslo, nebo, nemá-li ho, jemu odpovídající údaj. 
     Kdyby  úmysln�  toto  pravidlo   porušil,  vydával  by  se  v nebezpe�í, že  mu budou omezeny  výhody 
poskytované zajatc�m  jeho hodnosti nebo stavu. 
 
     Každá  strana  v konfliktu  je  povinna  vydat  každé  osob� podléhající  její pravomoci,  která by  mohla 
upadnout  do zajetí, pr�kaz  totožnosti,   udávající  její  p�íjmení,   k�estní  jména, hodnost, matri�ní �íslo 
neb  podobný  údaj a datum narození. Tento pr�kaz  totožnosti m�že  vedle  toho  obsahovat podpis  
nebo otisk prst� nebo obojí, jakož i všechny jiné údaje, které by si strany v konfliktu p�ály p�ipojit a které 
se týkají osob  p�ináležejících k jejich ozbrojeným  silám. Pokud možno,  bude tento pr�kaz  rozm�r� 6,5 x 
10 cm a bude  vyhotoven ve dvou exemplá�ích. Vále�ný zajatec se musí na požádání vykázat  tímto 
pr�kazem, avšak tento pr�kaz mu nesmí být v žádném p�ípad� odebrán. 
 
     Na vále�ných zajatcích se  nesmí vykonávat žádné t�lesné  ani duševní  trýzn�ní, aby  se na  nich 
vynutily  jakékoliv informace. Zajatc�m, kte�í odmítnou vypovídat, nesmí být vyhrožováno, nesm�jí být   
uráženi   ani   vystaveni   nep�íjemnostem   nebo  nevýhodám jakéhokoli druhu. 
 
 
     Vále�ní zajatci, kte�í následkem svého t�lesného nebo duševního stavu nejsou schopni udat svou  
totožnost,  budou odevzdáni zdravotnické služb�. Totožnost t�chto zajatc� bude zjišt�na všemi   možnými   
prost�edky, s výhradou ustanovení p�edešlého odstavce. 
 
     Výslech zajatc� se bude konat v jazyce, kterému rozum�jí.  
 
 

	l.18 
Majetek vále�ného zajatce 

 
     Všechny svršky a p�edm�ty pro  osobní pot�ebu - vyjma zbran�, kon�, vojenskou  výzbroj a vojenské 
dokumenty  - z�stanou v držení vále�ných zajatc�, rovn�ž i kovové p�ílby, plynové masky a všechny 
ostatní p�edm�ty, které jim byly vydány pro jejich osobní ochranu. Rovn�ž tak z�stanou v jejich  držení 
svršky a p�edm�ty, sloužící k jejich  ošacení a  k jejich  výživ�, i  když tyto  svršky pat�í  k jejich oficiální 
vojenské výstroji. 
 
     Vále�ní  zajatci nesm�jí  být nikdy  bez pr�kazu  totožnosti. Mocnost, v jejíž moci jsou, vydá pr�kaz 
t�m, kte�í ho nemají. 
 
     Odznaky hodnosti a národnosti, vyznamenání a p�edm�ty, mající zejména osobní nebo citovou  
hodnotu, nesm�jí se vále�ným zajatc�m odebrat. 
 
     Pen�žní �ástky, které mají vále�ní zajatci u sebe, nesm�jí se jim  odebrat,  le�  na  rozkaz  d�stojníka  
a  až  bude zapsána do zvláštního rejst�íku výše �ástek a  osobní popis majitele, a až se tomuto vydá 
podrobná potvrzenka, na  níž je uvedeno �iteln� jméno, hodnost  a útvar  osoby,  která  vydá doty�nou  
stvrzenku. 	ástky, které jsou v m�n� mocnosti, v  jejíž moci jsou zajatci, nebo které jsou na žádost 
zajatcovu sm�n�ny na  tuto m�nu, se p�ipíší k dobru ú�tu zajatce ve smyslu �lánku 64. 
 
     Mocnost, v jejíž moci jsou  vále�ní zajatci, m�že jim odebrat cenné p�edm�ty  pouze z d�vod� 
bezpe�nostních.  V tomto p�ípad� se užije téhož postupu jako p�i odebírání pen�žních �ástek. 



     Tyto odebrané p�edm�ty a obnosy, které jsou v jiné m�n�, než m�na mocnosti, v jejíž moci jsou 
zajatci, a jichž sm�nu vlastník nežádá, podrží mocnost, v jejíž moci jsou zajatci, a vydá je zajatci v 
p�vodní form� na konci zajetí.  
 
 

	l.19 
Odsun (evakuace) vále�ných zajatc� 

 
     Vále�ní zajatci  bu�tež odsunuti v nejkratší  lh�t� po zajetí do  tábor�  dosti  vzdálených  od  bojového  
pásma,  aby byli mimo nebezpe�í. 
 
     V nebezpe�ném  pásmu mohou být  p�echodn� drženi jen  vále�ní zajatci,  kte�í pro  své zran�ní  nebo 
pro svou nemoc by byli ve v�tším nebezpe�í p�i provád�ní odsunu, než když z�stanou na míst�. 
 
     Vále�ní zajatci nesm�jí být vystavováni zbyte�n� nebezpe�í, zatímco �ekají na odsun z bojového 
pásma.  

 
 

	l.20 
Podmínky provedení odsunu 

 
     Odsun vále�ného zajatce jest vždy provést lidsky a za podobných podmínek, za nichž jsou  
p�emis
ována vojska mocnosti, v jejíž moci jsou zajatci. 
 
     Mocnost,  v jejíž  moci jsou  zajatci, poskytne p�epravovaným vále�ným  zajatc�m  pitnou  vodu,  
dostate�nou  stravu  a pot�ebné šatstvo  i   léka�ské  ošet�ení;  u�iní   náležitá  opat�ení,  aby zajistila jejich 
bezpe�nost za odsunu a sestaví jak nejd�íve možno seznam odsunutých zajatc�. 
 
     Musí-li vále�ní zajatci procházet b�hem odsunu transitními tábory, budiž jejich pobyt v t�chto táborech 
co nejkratší.  
 

Oddíl II 
Internování vále�ných zajatc� 

 
 

Kapitola I 
Všeobecná pravidla 

 
 

	l.21 
Omezení volnosti pohybu 

 
     Mocnost, v jejíž moci jsou vále�ní zajatci, m�že je internovat. M�že jim uložit závazek, aby se 
nevzdálili za ur�itou hranici tábora, v n�mž jsou internováni nebo, je-li tento tábor ohrazen, aby 
nep�ekra�ovali jeho obvod. S výhradou ustanovení této úmluvy,  týkajících se trestních a disciplinárních 
sankcí, nemohou být tito  vále�ní zajatci zav�eni  nebo podrobeni zákazu  vycházet než  tehdy,  ukáže-li  
se  toto  opat�ení  nutným k ochran� jejich zdraví;  tento stav  však nesmí  trvat v  žádném p�ípad� déle, 
než toho okolnosti vyžadují. 
 
     Vále�né  zajatce je  možno propustit  �áste�n�  neb  zcela na svobodu na slovo  nebo na slib, dovolují-
li to  zákony mocnosti, k níž p�íslušejí. 
 
     Toto  opat�ení  se  u�iní  zejména  v  p�ípadech, kdy to m�že p�isp�t k zlepšení zdravotního stavu 
zajatc�. Žádný zajatec nebude nucen, aby p�ijal propušt�ní na slovo nebo na slib. 
 
     Hned po zahájení nep�átelství sd�lí každá strana v konfliktu nep�átelské stran� zákony a na�ízení, 
které dovolují nebo zakazují jejím p�íslušník�m p�ijmout propušt�ní na svobodu na �estné slovo neb  na 
slib. Zajatci propušt�ní na �estné slovo nebo na slib podle zákon� a na�ízení takto oznámených jsou 
povinni na svou osobní �est sv�domit� plnit, jak  v��i mocnosti, jíž  p�íslušejí, tak v��i mocnosti, která je  



zajala, závazky, které na sebe vzali. V t�chto p�ípadech nebude mocnost, k níž p�íslušejí, požadovat ani 
nep�ijme od nich službu odporující danému slovu anebo závazku.  

 
 

	l.22 
Místo a podmínky internování 

 
     Vále�ní zajatci mohou být  internováni  pouze  v budovách postavených na pevné zemi a poskytujících 
všechny záruky hygieny a zdraví; vyjma zvláštní p�ípady,  od�vodn�né zájmem samých zajatc�, nebudou 
tito umíst�ni v trestnicích. 
 
     Vále�ní  zajatci internovaní v nezdravých  krajinách nebo v takových, jejichž podnebí je jim škodlivé, 
budou odvezeni co možná nejd�íve do kraj� s p�ízniv�jším podnebím. 
 
     Mocnost, v jejíž moci jsou vále�ní zajatci, shromáždí je v táborech  neb v odd�leních  tábor�,  berouc  
z�etel  na  jejich národnost,  jejich jazyk,  jejich zvyky,  s tou  výhradou, že tito zajatci  nebudou odd�leni  
od zajatc�  p�íslušejících k ozbrojeným silám, v nichž  konali službu v okamžiku, kdy  byli zajati, ledaže by 
s tím souhlasili.  
 

	l.23 
Bezpe�nost vále�ných zajatc� 

 
     Žádný vále�ný zajatec  nesmí být  v žádné  dob� poslán  nebo držen v kraji,  kde by byl vystaven palb�  
bitevního pásma, ani ho nesmí  být použito k tomu, aby n�která  místa nebo n�které kraje byly jeho 
p�ítomností chrán�ny od vojenských operací. 
 
     Vále�ní zajatci musí mít k disposici kryty proti leteckému bombardování a  jiným vále�ným nebezpe�ím 
ve  stejném rozsahu jako místní civilní  obyvatelstvo; s  výjimkou  zajatc�, kte�í by  byli �inni  p�i ochran�  
svých obydlí  proti t�mto nebezpe�ím, mohou se uchýlit do kryt� co nejrychleji, jakmile zazní poplach. 
Bude se na n�  vztahovat každé  jiné ochranné  opat�ení, které  je ur�eno pro obyvatelstvo. 
 
     Mocnosti,  v jejichž  moci jsou  zajatci, si  oznámí navzájem prost�ednictvím  ochranných  mocností  
všechny  pot�ebné  údaje  o zem�pisné poloze zajateckých tábor�. 
 
     Kdykoli to dovolí ohledy vojenského rázu, budou tábory vále�ných zajatc� ozna�eny ve dne písmeny  
PG nebo PW, umíst�nými tak,  aby byly z�eteln� viditelny shora ze vzduchu; zú�astn�né mocnosti mohou  
se však dohodnout na jiném zp�sobu ozna�ení. Pouze zajatecké tábory mohou být ozna�eny tímto 
zp�sobem.  

 
 

	l.24 
Transitní a t�ídící tábory trvalého rázu 

 
     Transitní  a  t�ídící  tábory  trvalého  rázu  budou za�ízeny podobným zp�sobem,  jak je uvedeno  v 
tomto oddílu,  a s vále�nými zajatci bude v nich  nakládáno stejným  zp�sobem, jako v ostatních táborech.  
 
 

Kapitola II 
Ubytování, stravování a ošacení vále�ných zajatc� 

 
 

	l.25 
Ubytování 

 
     Ubytovací  podmínky vále�ných  zajatc� budou  stejn� p�íznivé jako u vojenských oddíl� mocnosti,  u 
níž jsou zajatci, umíst�ných v témže  kraji. Tyto podmínky budou  p�ihlížet k mrav�m a oby�ej�m zajatc� a 
nesm�jí v žádném p�ípad� být škodlivé jejich zdraví. 
 
     P�edchozí  ustanovení budou  se vztahovat  zejména na ložnice vále�ných zajatc�, jak co do  celkové 



plochy a minimální vzduchové kubatury, tak co se tý�e jejich vybavení, ložního za�ízení, v�etn� p�ikrývek. 
 
     Místnosti ur�ené k tomu,  aby jich používali vále�ní zajatci, jak jednotliv�, tak hromadn�, musí být zcela 
chrán�ny p�ed vlhkem, dostate�n� vytáp�ny  a osv�tlovány, zejména  v dob� od soumraku do ve�erky. 
Bu�tež u�in�na všechna opat�ení proti nebezpe�í požáru. 
     Ve všech táborech, v nichž jsou ubytovány sou�asn� zajaté ženy, budou jim vyhrazeny odd�lené 
ložnice.  
 
 

	l.26 
Stravování 

 
     Základní  denní  dávka  potravin   budiž  posta�ující  co  do množství, jakosti a rozmanitosti, tak  aby 
zajatci byli udrženi ve zdraví a zabrán�no  ztrátám na váze a poruchám  z podvýživy. Budiž rovn�ž brán 
ohled na zp�sob výživy, na n�jž jsou zajatci zvyklí. 
 
     Mocnost, v jejíž moci  jsou zajatci, poskytne zajatc�m, kte�í pracují, p�ídavky potravin, pot�ebné k 
výkonu práce, k níž je jich užíváno. 
     Vále�ným  zajatc�m budiž poskytnuta  pitná voda v dostate�ném množství, užívání tabáku budiž 
dovoleno. 
 
     Vále�ní zajatci bu�tež p�ibráni, pokud je to jen možno, k p�íprav� svých  jídel; k tomu cíli jest možno 
zam�stnávat je v kuchyních. Vedle  toho jim bu� umožn�no, aby si sami p�ipravili doplky k potrav�, které 
mají. 
 
     Bu�tež  opat�eny  vhodné  místnosti  jako  jídelny a spole�né stravovny. 
 
     Hromadná  disciplinární  opat�ení  dotýkající  se stravy jsou zakázána.  
 
 

	l.27 
Ošacení 

 
     Mocnost, v jejíž moci jsou zajatci, poskytne jim v dostate�né mí�e od�v,  prádlo a obuv  a bude p�itom  
dbát podnebí kraje,  kde jsou zajatci. Uniforem nep�átelské armády uko�ist�ných mocností, v jejíž  moci  
jsou  zajatci,   budiž  použito  k  ošacení  zajatc�, vyhovují-li podnebí zem�. 
 
     Pravidelné obnovování a opravy  t�chto svršk� budou zajišt�ny mocností,  která  má  zajatce  v  moci.  
Mimo  to dostanou vále�ní zajatci vhodný od�v všude tam, kde toho povaha práce vyžaduje.  

 
 

	l.28 
Kantiny 

 
     Ve  všech  táborech  bu�te  z�ízeny  kantiny,  kde si vále�ní zajatci mohou  opat�it potraviny, p�edm�ty 
b�žné  pot�eby, mýdlo a tabák; prodejní ceny tohoto zboží nep�ekro�í v žádném p�ípad� ceny obvyklé v 
místním obchod�. 
 
     Zisku z kantin se užije ve prosp�ch vále�ných zajatc�; za tím ú�elem  bude  z�ízen  zvláštní  fond.  
D�v�rník  zajatc�  má právo zú�astnit se správy kantiny a tohoto fondu. 
 
     P�i rozpušt�ní tábora bude  aktivní p�ebytek onoho zvláštního fondu vydán mezinárodní lidumilné 
organisaci  a bude ho použito ve prosp�ch  vále�ných zajatc�  téže národnosti,  jako byli  zajatci, kte�í  
p�isp�li  k  vytvo�ení  tohoto  fondu.  V p�ípad� všeobecné repatriace  podrží  tento  p�ebytek  mocnost,  v  
jejíž  moci jsou zajatci, není-li opa�né dohody mezi zú�astn�nými mocnostmi.  
 
 
 
 
 



Kapitola III 
Hygiena a léka�ské ošet�ení 

 
 

	l.29 
Hygiena 

 
     Mocnost, v jejíž moci jsou zajatci, je povinna u�init všechna zdravotní  opat�ení  k  zajišt�ní  �istoty  a  
hygieny  tábor� a k zabrán�ní epidemiím. 
 
     Vále�ní zajatci budou mít ve dne i v noci k použití za�ízení odpovídající pravidl�m  hygieny a 
udržovaná neustále v �istot�. V táborech, kde jsou zajaté  ženy,  budou  jim vyhražena odd�lená za�ízení. 
 
     Krom� toho, nehled� k lázním  a sprchám, jimiž budou opat�eny tábory,   bude  poskytnuta  vále�ným   
zajatc�m  voda  a  mýdlo  v dostate�ném  množství k  denní pé�i  o t�lesnou  �istotu a k praní jejich  
prádla;  k  tomu   ú�elu  jim  budou  poskytnuta  pot�ebná za�ízení, úlevy a volno.  
 
 

	l.30 
Léka�ské ošet�ení 

 
     Každý  tábor bude  mít vhodnou  nemocnici, v níž se zajatc�m dostane pot�ebného  ošet�ení a 
p�im��ené diety.  V p�ípad� pot�eby budou   vyhrazeny   odd�lené   místnosti   pro  nemocné  postižené 
nakažlivými nebo duševními chorobami. 
 
     Vále�ní zajatci stižení vážnou nemocí nebo jejichž stav vyžaduje zvláštního lé�ení, chirurgického 
zásahu nebo nemocni�ního ošet�ení, musí být p�ijati do každého vojenského nebo civilního  útvaru 
zp�sobilého je lé�it, i když  se p�ipravuje  v brzké dob� jejich repatriace. Zvláštní výhody budou poskytnuty 
pro pé�i o invalidy, zejména o slepce, a pro  jejich p�eškolení do té doby, než budou repatriováni. 
 
     Vále�ní   zajatci   bu�te   ošet�ováni   nejrad�ji  léka�ským personálem  mocnosti,  k  níž  p�íslušejí,  a  
pokud  možno jejich národnosti. 
 
     Nesmí se bránit vále�ným zajatc�m,  aby se  hlásili léka��m k prohlídce. Ú�ady,  v jejichž moci  jsou, 
vydají na  žádost každému ošet�ovanému zajatci ú�ední osv�d�ení  s údajem druhu jeho zran�ní nebo 
nemoci, doby lé�ení  a poskytnutého ošet�ení. Duplikát tohoto osv�d�ení se zašle Úst�ední kancelá�i 
vále�ných zajatc�. 
 
     Náklady lé�ení, v�etn� výloh za jakýkoli p�ístroj, pot�ebný k udržení  vále�ných  zajatc�  v  dobrém  
zdravotním  stavu, zejména zubních  a jiných  protéz a   brýlí, hradí  mocnost, v  jejíž moci zajatí jsou.  
 
 

	l.31 
Léka�ské prohlídky 

 
     Nejmén�  jednou za  m�síc budou  se konat  léka�ské prohlídky vále�ných zajatc�. Budou zahrnovat 
kontrolu váhy každého vále�ného zajatce  a po�ízení  záznamu o ní. Jejich ú�elem bude kontrola zejména 
všeobecného zdravotního stavu a výživy, stavu �istoty, jakož i pátrání po nakažlivých chorobách, zejména 
po tuberkulose, malarii a pohlavních  nemocech. Za  tím  ú�elem  bude  použito nejú�inn�jších  metod, 
které jsou po ruce, nap�. periodické hromadné radiografie  na mikrofilmu k  zjišt�ní po�áte�ního stadia 
tuberkulosy.  
 
 

	l.32 
Vále�ní zajatci vykonávající léka�ské funkce 

 
     Vále�ných  zajatc�,  kte�í  jsou  léka�i,  zubními  techniky, ošet�ovateli   nebo   ošet�ovatelkami,   i  když   
nep�íslušeli  k zdravotnické  služb� svých  ozbrojených sil,  m�že mocnost,  u níž jsou  v  zajetí,  použít  k  
provád�ní  lé�ebné  �innosti  v zájmu vále�ných zajatc� p�íslušejících k  stejné mocnosti jako oni sami. V 



tomto p�ípad� z�stanou  i nadále  vále�nými zajatci,  ale bude s nimi  nakládáno   stejným  zp�sobem  
jako   s  podobným  léka�ským personálem  zadrženým  mocností,  u   níž  jsou  v  zajetí.  Budou 
osvobozeni od každé  jiné práce, která by  jim  mohla být  uložena podle �lánku 49.  
 
 

Kapitola IV 
Léka�ský a duchovní personál zadržený pro pomoc vále�ným zajatc�m 

 
 

	l.33 
Práva  a výsady zadržených �len�  zdravotnického a duchovního personálu 

 
     	lenové   zdravotnického  a   duchovního  personálu  zadržení mocností, v  jejíž moci jsou  vále�ní 
zajatci, za  tím ú�elem, aby jim  pomáhali, nebudou  pokládáni za  vále�né zajatce.  Budou však nicmén�   
požívat p�i nejmenším všech  výhod a  ochrany  podle ustanovení této  úmluvy, jakož i všech  pot�ebných 
úlev, aby mohli poskytnout lé�ebnou pé�i a duchovní pomoc vále�ným zajatc�m. 
 
     Budou nadále  vykonávat v rámci vojenských  zákon� a p�edpis� mocnosti,  v  jejíž  moci  jsou,  pod  
dohledem jejích p�íslušných služeb a podle sv�domí svého povolání, svou lé�ebnou neb  duchovní funkci 
ve  prosp�ch vále�ných zajatc�  p�íslušejících p�edevším ke stejným  ozbrojeným  silám,  k  nimž  sami  
pat�í.  K výkonu svého lé�ebného  nebo  duchovního  poslání  budou  nadto  požívat t�chto výhod: 
 
     a) budou  mít právo  periodicky navšt�vovat  vále�né zajatce, kte�í jsou  v pracovních oddílech  nebo v 
nemocnicích  mimo tábor. Moc, která  je drží, jim  poskytne k tomu  ú�elu pot�ebné dopravní prost�edky, 
 
     b) v  každém tábo�e  bude nejstarší  vojenský léka�  nejvyšší hodnosti  odpov�dný vojenským  ú�ad�m 
tábora  za odbornou  �innost zadrženého zdravotnického  personálu.  Za  tím  ú�elem se dohodnou strany  
v konfliktu  hned na  po�átku nep�átelství o vzájemn� si odpovídajících hodnostech svého  zdravotnického 
personálu, v�etn� personálu  spole�ností uvedených  v  �lánku  26 Ženevské  úmluvy o zlepšení osudu 
ran�ných a  nemocných p�íslušník� ozbrojených sil v poli  ze  dne  12.  srpna  1949.  Tento  léka�,  jakož  i 
vojenští duchovní, budou mít p�ímý p�ístup k odpov�dným ú�ad�m táborovým ve všech  otázkách  
týkajících  se  jejich  poslání.  Tyto  ú�ady jim poskytnou všechny výhody nutné pro písemný styk v t�chto 
otázkách, 
 
     c) i když zadržený personál  podléhá vnit�ní kázni  tábora, v n�mž je  držen, nesmí být nucen  k žádné 
práci nesouvisící  s jeho lé�ebnými nebo duchovními povinnostmi. 
 
     B�hem nep�átelství se strany v konfliktu dohodnou o eventuálním vyst�ídání zadrženého personálu  a  
stanoví  jeho provedení. 
 
     Žádné z  p�edchozích ustanovení nezproš
uje  mocnost, v jejíž moci  jsou  tyto  osoby,  závazk�,  které  
má  ve v�ci zdravotní a duchovní pé�e o vále�né zajatce.  

 
 

Kapitola V 
Náboženství, duševní a t�lesná �innost 

 
 

	l.34 
Výkon náboženství 

 
     Vále�ným zajatc�m bude ponechána veškerá volnost co do výkonu jejich  náboženství,  �ítajíc  v  to  
ú�ast  p�i  ob�adech  jejich vyznání, s  tou podmínkou, že  budou dbát b�žných  disciplinárních opat�ení 
vydaných vojenskými ú�ady. 
 
     Bohoslužbám se vyhradí vhodné místnosti.  
 
 
 



	l.35 
Zadržení vojenští duchovní 

 
     Vojenští duchovní, kte�í upadnou  do moci nep�átelského státu a kte�í  z�stanou  nebo  budou  
zadrženi,  aby  pomáhali  vále�ným zajatc�m,  budou oprávn�ni  poskytnout jim  svou duchovní  pomoc a 
svobodn� vykonávat  své poslání mezi svými  souv�rci v souhlase se svým  náboženským   sv�domím.  
Budou  rozd�leni   po  jednotlivých táborech  a  pracovních  oddílech,  v  nichž  jsou vále�ní zajatci 
p�íslušející  ke  stejným  ozbrojeným  silám,  kte�í mluví stejným jazykem nebo pat�í k témuž náboženství. 
Budou jim poskytnuty nutné výhody, zvlášt� dopravní prost�edky zmín�né v �lánku 33, aby mohli 
navšt�vovat vále�né  zajatce mimo sv�j tábor.  Budou moci voln� si dopisovat, s výhradou censury, v 
náboženských v�cech svého ú�adu s církevními  ú�ady  zem�,  kde   jsou  drženi,  a  s mezinárodními 
náboženskými organisacemi.  Dopisy a lístky, které  odešlou za tím ú�elem, p�ipo�tou se ke kvot�, 
stanovené v �lánku 71.  

 
 

	l.36 
Vále�ní zajatci-kn�ží n�kterého vyznání 

 
     Vále�ní  zajatci, kte�í  jsou kn�žími  n�kterého vyznání, ale nejsou vojenskými  duchovními ve vlastní  
armád�, budou oprávn�ni, a
  je jejich  vyznání jakékoliv,  vykonávat duchovní  službu mezi svými  
souv�rci.  Za  tím  ú�elem  bude  s  nimi  nakládáno jako s vojenskými duchovními  zadrženými mocností, 
u  níž jsou zajatci  v zajetí. Nebudou nuceni k žádné jiné práci.  
 
 

	l.37 
Ur�ení duchovního pro vále�né zajatce, kte�í nemají vojenského duchovního 

 
     Když   vále�ní   zajatci   nemají  možnosti  používat  pomoci vojenského  duchovního  nebo  zajatého  
duchovního  svého vyznání, budiž ur�en na žádost  zú�astn�ných zajatc� duchovní, p�íslušející bu�  k 
jejich  ví�e nebo  k ví�e  podobné, anebo není-li takového, kvalifikovaná osoba sv�tská, je-li to z hlediska 
konfesního možné, aby  plnila  tento  úkol.  Toto  jmenování  podléhající  schválení mocnosti,  v jejíž  moci 
jsou  zajatci, se  stane ve  shod� s obcí zú�astn�ných zajatc�  a, kde je toho  t�eba, se souhlasem 
místních náboženských  orgán�  téhož  vyznání.  Osoba  takto  ozna�ená musí zachovávat všechna  
na�ízení vydaná v zájmu  discipliny a vojenské bezpe�nosti mocností, u níž jsou zajatci v zajetí.  
 
 

	l.38 
Duševní, rekrea�ní a sportovní �innost 

 
     Mocnost, v  jejíž moci jsou zajatci,  bude podporovat �innost duševní,  výchovnou,  rekrea�ní  a  
sportovní  vále�ných  zajatc�, dbajíc  p�i tom  zárove osobních  sklon�  každého  zajatce; u�iní pot�ebná  
opat�ení, aby  zajistila  jejich  výkon, a  poskytne jim vhodné místnosti a pot�ebné vybavení. 
 
     Vále�ní  zajatci   musí  mít  možnost   v�novat  se  t�lesným cvi�ením,  v�etn�  sport�  a  her,  a  užívat  
�erstvého  vzduchu. Dostate�ná volná prostranství bu�tež ve všech táborech vyhrazena k tomuto ú�elu.  
 

 
Kapitola VI 
Disciplina 

 
 

	l.39 
Správa tábor� 

Zdravení 
 
     Každý  tábor bude  postaven pod  p�ímou pravomoc  odpov�dného d�stojníka, pat�ícího  k pravidelným 
ozbrojeným  silám mocnosti, v jejíž  moci  jsou  zajatci.  Tento  d�stojník  bude  mít text této úmluvy,  bude 
dbát  toho, aby  personál jemu  pod�ízený znal  její ustanovení  a  bude  odpov�den pod  dohledem  své  
vlády  za  její provád�ní. 



     Vále�ní zajatci, s výjimkou d�stojník�, jsou  povinni zdravit všechny d�stojníky  mocnosti, v jejíž moci  
jsou, a prokazovat jim vn�jší projevy  úcty stanovené p�edpisy platnými  v jejich vlastní armád�. 
 
     Zajatí   d�stojníci  jsou   povinni  zdravit pouze d�stojníky vyšší hodnosti  této mocnosti; jsou však  
povinni zdravit velitele tábora, a
 je jeho hodnost jakákoliv.  
 
 

	l.40 
Nošení odznak� a vyznamenání 

 
     Nosit  odznaky  hodnosti  a  státní   p�íslušnosti,  jakož  i vyznamenání je dovoleno.  
 
                                

	l.41 
Vyv�šení textu úmluvy a zvláštních dohod v tábo�e 

Vyv�šování na�ízení, rozkaz�, upozorn�ní a vyhlášek 
 
     V každém tábo�e budiž vyv�šen text této úmluvy, jejích p�íloh a obsah  všech dohod,  které má   na 
z�eteli  �lánek 6.,  v jazyce vále�ných  zajatc� na  místech, kde  si je  všichni mohou p�e�íst. Zajatc�m, 
kte�í  nemají možnost obeznámit  se s vyv�šeným  textem, bude tento na jejich žádost sd�len. 
 
     Na�ízení, rozkazy, upozorn�ní a vyhlášky všeho druhu týkající se chování vále�ných zajatc�, budou  
jim sd�lovány v jazyce, jemuž rozum�jí;  budou vyv�šeny  za  podmínek vylí�ených shora  a jejich výtisky  
budou  odevzdány  d�v�rníku.  Všechny  rozkazy  a povely, vydávané  jednotliv� vále�ným  zajatc�m, 
bu�te  rovn�ž vydávány  v jazyce, kterému rozum�jí.  
 
 

	l.42 
Užití zbran� proti vále�ným zajatc�m 

 
     Užíti  zbran�  proti  vále�ným  zajatc�m,  zejména proti t�m, kte�í jsou na  út�ku nebo se snaží 
uprchnout,  budiž pouze krajním prost�edkem,  kterému  musí  vždy  p�edcházet  výzvy  p�izp�sobené 
okolnostem.  
 
 

Kapitola VII 
Hodnosti vále�ných zajatc� 

 
 

	l.43 
Vzájemné sd�lování titul� a hodností 

 
     Hned po zahájení nep�átelství  si strany v konfliktu navzájem sd�lí  tituly a  hodnosti všech   osob 
zmín�ných  v �lánku  4 této úmluvy,  aby bylo  zajišt�no  stejné  nakládání se  zajatci stejné hodnosti;  
budou-li  tituly  a  hodnosti  zavedeny  pozd�ji, budou p�edm�tem obdobného sd�lení. 
 
     Mocnost, u níž jsou zajatci drženi, uzná povýšení v hodnosti, jehož  by  se  vále�ným  zajatc�m  
dostalo  a  které jí bude �ádn� oznámeno mocností, k níž p�íslušejí.  
 

 
	l.44 

Zacházení s d�stojníky 
Správa stravování 

 
     Se zajatými  d�stojníky a s osobami  jim na rove postavenými bude nakládáno s náležitými ohledy na 
jejich hodnost a jejich v�k. 
 
     Aby  byla zajišt�na  obsluha v  d�stojnických táborech, budou tam p�id�leni zajatí vojíni  t�chže 
ozbrojených sil, mluvící pokud možno týmž jazykem, v dostate�ném po�tu, s p�ihlédnutím k hodnosti 



d�stojník� a osob jim na rove postavených; nesm�jí být povoláni k žádné jiné práci. 
 
     Správa stravování  d�stojníky samotnými má  být vším zp�sobem podporována.  
 
 

	l.45 
Zacházení s ostatními vále�nými zajatci 

 
     S vále�nými zajatci, kte�í nejsou d�stojníky a osobami jim na rove postavenými,  bude nakládáno s  
ohledy p�íslušejícími jejich hodnosti a jejich v�ku. 
 
     Správa  stravování  zajatci  samotnými  má  být vším zp�sobem podporována.  
 
 

Kapitola VIII 
P�esun vále�ných zajatc� po jejich p�íchodu do tábora 

 
 

	l.46 
Podmínky p�esunu vále�ných zajatc� 

 
     Rozhodne-li se mocnost, v  jejíž moci jsou zajatci, p�esunout je jinam, musí dbát zájm� zajatc� 
samotných, zejména aby nezvýšila obtíže jejich repatriace. 
 
     P�esun vále�ných zajatc� se bude vždy dít lidsky a za podmínek, které nesm�jí být mén�  p�íznivé než 
ty, za nichž jsou p�emís
ována vojska mocnosti, která zajatce drží. Budiž vždy dbáno klimatických 
podmínek, na n�ž jsou vále�ní zajatci zvyklí, a podmínky  p�esunu  nesm�jí  v  žádném  p�ípad�  být na 
úkor jejich zdraví. 
 
     Za  p�esunu poskytne  zajatc�m  mocnost,  v jejíž  moci jsou, dostate�né množství pitné vody a  stravy, 
aby si zachovali zdraví, jakož  i pot�ebné  šatstvo, ubytování  a léka�ské  ošet�ení. U�iní všechna  
pot�ebná  opat�ení,  zejména  p�i  p�eprav�  námo�ní nebo letecké, aby  zajistila jejich bezpe�nost b�hem  
dopravy a vystaví úplný seznam p�epravovaných zajatc� p�ed jejich odjezdem.  
 
 

	l.47 
Okolnosti vylu�ující p�esun 

 
     Nemocní  nebo  ran�ní  vále�ní  zajatci  nebudou p�esunováni, pokud  by  jejich uzdravení mohlo  být 
ohroženo cestou,  ledaže by toho vyžadovala naprosto nezbytn� jejich bezpe�nost. 
 
     Blíží-li  se  fronta  n�kterému  táboru,  mohou  být vále�ní zajatci z  tohoto tábora p�esunuti pouze  
tehdy, m�že-li se jejich p�esun vykonat za podmínek dostate�né bezpe�nosti, anebo jestliže jim hrozí 
v�tší nebezpe�í, z�stanou-li na míst� než p�i p�esunu.  
 
 

	l.48 
Zp�sob provedení p�esunu 

 
     V  p�ípad� p�esunu  budou vále�ní  zajatci ú�edn�  zpraveni o odjezdu a  o své nové  poštovní adrese; 
toto  upozorn�ní jim budiž dáno  v�as, aby  si mohli  p�ipravit svá  zavazadla a  zpravit své rodiny. 
 
     Jsou oprávn�ni  odvézt své osobní v�ci,  svou korespondenci a zásilky došlé na jejich adresu; váha 
t�chto v�cí m�že být omezena, vyžadují-li  toho okolnosti p�epravy, na tolik, kolik m�že zajatec rozumn�  
unést,  v  žádném  p�ípad�  však  p�ípustná  váha  nebude p�esahovat dvacet p�t kilogram�. 
     Korespondence a balíky zaslané do jejich starého tábora budou bez  prodlení poslány  za nimi.  Velitel 
tábora  u�iní v  dohod� s d�v�rníkem   pot�ebná  opat�ení,   aby  byla   zajišt�na  p�eprava spole�ného 
majetku vále�ných zajatc� a zavazadel, která by zajatci nemohli  odnést s  sebou vzhledem  k  omezení  
u�in�nému ve smyslu druhého odstavce tohoto �lánku. 



 
     Výlohy  vzniklé  p�esunem  nese  mocnost,  v  jejíž moci jsou vále�ní zajatci.  
 
 

Oddíl III 
Práce vále�ných zajatc� 

 
 

	l.49 
Všeobecná ustanovení 

 
     Mocnost,  u   níž  jsou  zajatci   v  zajetí,  m�že   t�lesn� zp�sobilých zajatc�  užívat k práci,  p�ihlížejíc 
k jejich  stá�í, pohlaví a hodnosti, jakož i k jejich t�lesným schopnostem, zejména aby byli udrženi v 
dobrém zdravotním stavu t�lesném i duševním. 
     Zajatí  podd�stojníci mohou  být p�idrženi  pouze k dozor�ím pracem.  Ti, jichž  k tomu   nebude 
použito,  mohou žádat  o jinou vhodnou práci, která jim bude podle možnosti opat�ena. 
 
     Žádají-li d�stojníci a osoby jim na rove postavené o vhodnou práci, bude  jim taková podle možnosti  
opat�ena. V žádném p�ípad� nemohou být k práci nuceni.  

 
 

	l.50 
Dovolená 

Zam�stnání 
 
     Vedle prací souvisících se správou, za�ízením nebo udržováním jejich  tábora,  mohou  být  zajatci  
p�inuceni  pouze  k  pracem, spadajícím do n�které z t�chto kategorií: 
     a) zem�d�lství; 
     b) pr�mysl   souvisící   s   výrobou   nebo  t�žbou  surovin, továrenský  pr�mysl s  výjimkou pr�myslu  
kovod�lného, strojního a chemického,  ve�ejných  staveb  a  stavebních  prací,  které  mají vojenskou 
povahu nebo ur�ení; 
     c) doprava a práce ve skladištích, nemají-li vojenskou povahu nebo ur�ení; 
     d) obchodní a um�lecká �innost; 
     e) služba v domácnosti; 
     f) ve�ejné služby, nemají-li vojenskou povahu nebo ur�ení. 
 
     Dojde-li  k porušení  shora zmín�ných  p�edpis�, jsou vále�ní zajatci oprávn�ni uplatnit své právo 
stížnosti podle �lánku 78.  
 
 

	l.51 
Zajišt�ní vhodných pracovních podmínek 

 
     Vále�ným   zajatc�m  musí   být  zajišt�ny   vhodné  pracovní podmínky,  zejména  pokud  jde  o  
ubytování,  stravu,  ošacení  a výstroj;  tyto podmínky  nesm�jí  být  horší t�ch,  jichž požívají p�íslušníci 
mocnosti, v jejíž  moci jsou zajatci, konající podobné práce; rovn�ž budiž p�ihlíženo k podmínkám 
podnebí. 
 
     Mocnost, která  má zajatce, jichž  používá k práci,  zajistí, aby v oblastech,  kde tito zajatci pracují, 
platily  pro n� státní zákony o ochran� práce a zejména na�ízení o úrazové zábran�. 
 
     Vále�ní  zajatci  musí  být  k  práci  vycvi�eni  a  vybaveni ochrannými  prost�edky p�im��enými  práci, 
kterou  mají vykonávat, podobnými t�m,  které jsou p�edepsány pro  p�íslušníky mocnosti, v jejíž moci jsou 
zajatci. S výhradou ustanovení �lánku 52 mohou být zajatci vystaveni normálnímu pracovnímu  nebezpe�í 
jako civilní pracující. 
 
     V  žádném  p�ípad�  nesm�jí  být  pracovní  podmínky zhoršeny disciplinárními opat�eními.  
 

 



	l.52 
Práce nebezpe�né a ponižující 

 
     Žádného  vále�ného   zajatce  nesmí  být   použito  k pracím nezdravým a nebezpe�ným, ledaže by se 
k nim dobrovoln� p�ihlásil. 
 
     Žádnému vále�nému zajatci nebude  p�id�lena práce, kterou lze považovat za ponižující pro  
p�íslušníka ozbrojených sil mocnosti, v jejíž moci jsou zajatci. 
 
     Odstraování min nebo jiných  podobných zbraní se považuje za nebezpe�nou práci.  
 
 

	l.53 
Pracovní doba 

 
     Denní pracovní doba vále�ných  zajatc�, v�etn� cesty do práce a zp�t,  nebudiž  nadm�rná  a  nesmí  
v  žádném p�ípad� p�esahovat pracovní dobu  p�ípustnou pro civilní d�lníky,  kte�í p�íslušejí k mocnosti, v  
jejíž moci jsou  zajatci, a vykonávají  tutéž práci v témže kraji. 
 
     Vále�ným  zajatc�m  bude  poskytnut  povinn�  uprost�ed denní práce  aspo  hodinový  oddech;  
tento  oddech  bude stejný jako u d�lník� mocnosti, u níž jsou zajatci v zajetí, je-li u nich delší. Bude jim 
rovn�ž  dop�án každý týden pracovní klid  dvaceti �ty� po sob� jdoucích  hodin, podle možnosti v  ned�li 
nebo v den  klidu v zemi, z níž pocházejí. Nadto  každému zajatci, který pracoval celý rok, jest  poskytnout 
odpo�inek po  osm po sob�  jdoucích dn�, p�i �emž mu bude placena odm�na za práci. 
 
     Používá-li se pracovních method jako je  práce úkolová, nesmí tím být nadm�rn� prodloužena 
pracovní doba.  
 
 

	l.54 
Odm�na za práci 

Pracovní úrazy a nemoci získané b�hem práce nebo následkem ní 
 
     Odm�na,  která  p�ísluší  za  práci  zajatc�m, bude stanovena podle ustanovení �lánku 62 této úmluvy. 
 
     Vále�ným  zajatc�m,  kte�í  byli  postiženi pracovním úrazem, nebo si  p�ivodí nemoc b�hem  práce 
nebo následkem  ní, dostane se veškeré  pé�e,  jíž  vyžaduje  jejich  stav.  Vedle  toho jim vydá mocnost, 
v jejíž moci jsou,  léka�ské vysv�d�ení, které jim umožní uplatovat nároky u jejich vlastního státu; 
duplikát vysv�d�ení se zašle Úst�ední kancelá�i vále�ných zajatc� zmín�né v �lánku 123.  
 
 

	l.55 
Léka�ská kontrola pracovní schopnosti vále�ných zajatc� 

 
     Pracovní   schopnost   vále�ných   zajatc�   bude  pravideln� kontrolována léka�skými prohlídkami, 
alespo  jednou za m�síc. P�i t�chto  prohlídkách jest  zvláš
 p�ihlížet  k povaze  práce, která jest 
vále�ným zajatc�m p�ikázána. 
 
     Považuje-li se vále�ný zajatec za neschopna k práci, je oprávn�n hlásit se k léka�ské prohlídce v  
tábo�e; léka�i mohou doporu�it, aby  zajatci, kte�í podle  jejich soudu nejsou schopni práce, byli z ní vyati.  

 
 

	l.56 
Pracovní oddíly 

 
     Organisace a  správa pracovních oddíl�  budou podobné jako  v táborech vále�ných zajatc�. 
 
     Každý  pracovní oddíl  z�stane pod  dohledem tábora vále�ných zajatc�  a bude  k n�mu  pat�it 
administrativn�.  Vojenské ú�ady a velitel  tohoto tábora  jsou pod  dohledem své  vlády odpov�dni za 



zachovávání p�edpis� této úmluvy v pracovním oddíle. 
 
     Velitel tábora povede denní seznam pracovních oddíl�, které pat�í k jeho táboru a p�edloží jej 
delegát�m ochranné mocnosti, Mezinárodního komitétu 	erveného k�íže nebo jiných organisací 
pe�ujících o vále�né zajatce, kte�í navštíví tábor.  

 
 

	l.57 
Vále�ní zajatci pracující pro soukromníky 

 
     Zacházení s vále�nými zajatci, kte�í pracují pro soukromníky, i když tito sami odpovídají za jejich 
st�ežení a ochranu, musí být p�i nejmenším stejné, jak je stanoveno  touto úmluvou; mocnost,  v jejíž moci 
jsou zajatci, vojenské ú�ady a velitel tábora, k n�muž pat�í tito zajatci, mají plnou odpov�dnost za 
vydržování, pé�i, zacházení a výplatu odm�ny t�chto vále�ných zajatc�. 
 
     Tito vále�ní  zajatci mají právo z�stat  ve styku s d�v�rníky tábor�, k nimž pat�í.  
 
 

Oddíl IV 
Pen�žní p�íjmy vále�ných zajatc� 

 
 

	l.58 
Obnosy v hotovosti 

 
     Hned po zahájení nep�átelství m�že mocnost, v jejíž moci jsou zajatci, dokud  se o tom nedohodne  s 
ochrannou mocností, stanovit nejvyšší  obnos v  hotových pen�zích  nebo v  podobné form�, který sm�jí  
mít u  sebe vále�ní  zajatci. Obnos  p�evyšující tuto výši, který byl oprávn�n�  v jejich držení a který  jim 
byl odebrán nebo zadržen,  bude jim  p�ipsán k  dobru, stejn�  tak jako každý peníz jimi složený, a nesmí 
být bez jejich svolení sm�n�n na jinou m�nu. 
 
     Jsou-li vále�ní  zajatci oprávn�ni obstarávat si nákupy nebo získávat služby proti placení hotovými 
mimo tábor, provedou tyto platy sami zajatci nebo správa tábora, která jimi zatíží ú�et p�íslušných  
zajatc�. Mocnost, v jejíž moci jsou zajatci, vydá p�edpisy k tomu pot�ebné.  
 
 

	l.59 
Pen�žité �ástky odebrané vále�ným zajatc�m 

 
     Pen�žité �ástky,  odebrané v okamžiku  jejich zajetí vále�ným zajatc�m ve smyslu  �lánku 18 v m�n� 
mocnosti,  v jejíž moci jsou, p�ipíší se k dobru na ú�tu  každého z nich podle ustanovení �lánku 64 tohoto 
oddílu. 
 
     Rovn�ž  se p�ipíší  k dobru  na tomto  ú�tu pen�žité �ástky v m�n�  mocnosti, držící  zajatce,  které  
vznikly sm�n�ním  pen�z v jiných m�nách, odebraných vále�ným zajatc�m v téže dob�.  
 
 

	l.60 
Vyplácení záloh m�sí�ního platu vále�ným zajatc�m 

 
     Mocnost, v jejíž  moci jsou  zajatci, vyplatí každému z nich zálohu  m�sí�ního  platu,  jehož  výše  bude 
stanovena p�epo�tením t�chto �ástek na m�nu zmín�né mocnosti: 
 
     Skupina I:  vále�ní zajatci hodnosti nižší  než rotmistr: osm švýcarských frank�, 
 
     skupina  II:  rotmist�i  a  jiní  podd�stojníci  nebo zajatci stejné hodnosti: dvanáct švýcarských frank�, 
 
     skupina III: d�stojníci až  do hodnosti kapitána nebo zajatci stejné hodnosti: padesát švýcarských 
frank�, 



 
     skupina  IV: majo�i,  podplukovníci, plukovníci  nebo zajatci stejné hodnosti: šedesát švýcarských 
frank�, 
 
     skupina V: generálové nebo zajatci stejné hodnosti: sedmdesát p�t švýcarských frank�. 
 
     Zú�astn�né strany v konfliktu  mohou však zvláštními dohodami zm�nit výši  záloh na plat p�íslušející  
vále�ným zajatc�m r�zných skupin shora vyjmenovaných. 
 
     Krom� toho,  kdyby obnosy, uvedené  shora v  prvním  odstavci byly  p�íliš  vysoké  ve   srovnání  s  
platem  vypláceným  �len�m ozbrojených sil mocnosti, v jejíž  moci jsou zajatci, nebo kdyby z jakéhokoli 
jiného d�vodu p�sobily  vážné potíže této mocnosti, pak bude tato, pokud nebude uzav�ena zvláštní 
dohoda s mocností, k níž zajatci p�íslušejí za ú�elem zm�ny t�chto �ástek: 
 
     a) nadále p�ipisovat  k dobru ú�t�m  vále�ných zajatc� �ástky uvedené v prvním odstavci, 
 
     b) m�že p�echodn� omezit na rozumnou výši obnos poskytovaný z t�chto záloh  na plat vále�ným 
zajatc�m  pro jejich pot�ebu, obnos však  pro zajatce  I. skupiny  nebude nikdy  nižší než  ten, který 
mocnost,  v jejíž  moci jsou  zajatci, vyplácí  p�íslušník�m svých vlastních ozbrojených sil. 
 
     D�vody  tohoto  omezení  budou  bezodkladn�  sd�leny ochranné mocnosti.  
 
 

	l.61 
Dopln�k platu 

 
     Mocnost,  v jejíž  moci jsou  zajatci, bude  p�ijímat poukazy pen�z,  které bude vále�ným zajatc�m 
posílat mocnost, jejímiž jsou p�íslušníky, jako dopln�k platu za podmínky, že tyto budou  stejné pro  
každého vále�ného  zajatce téže  skupiny, že  budou vypláceny všem zajatc�m této skupiny, kte�í pat�í k 
této mocnosti a že budou co  nejd�íve  p�ipsány  k  dobru  ú�tu  jednotlivých zajatc� podle ustanovení 
�lánku  64. Tyto doplky  k platu nezbavují  mocnost, v jejíž moci  jsou zajatci, žádných závazk�,  které jí 
p�íslušejí ve smyslu této úmluvy.  
 
 

	l.62 
Odm�na za práci 

 
     Vále�ní zajatci budou dostávat p�ímo od ú�ad�, v jejichž moci jsou,  spravedlivou  pracovní  odm�nu,  
jejíž  výše bude stanovena t�mito ú�ady, která však nikdy  nesmí být nižší než jedna �tvrtina švýcarského  
franku za  celý pracovní  den. Mocnost,  v jejíž moci jsou  zajatci,  sd�lí  jim,  jakož  i  mocnosti,  jíž  
p�íslušejí, prost�ednictvím  ochranné  mocnosti  denní  výši  pracovní odm�ny, kterou stanoví. 
 
     Ú�ady,  v jejichž  moci jsou  zajatci, budou  rovn�ž vyplácet pracovní  odm�nu  zajatc�m  trvale  
p�id�leným  k  �innosti nebo k �emeslným  pracím  spojeným  se  správou,  vnit�ním za�ízením nebo 
udržováním tábor�,  jakož i zajatc�m  ur�eným k výkonu  léka�ských nebo duchovních služeb ve prosp�ch 
jejich druh�. 
 
     Pracovní odm�na  d�v�rníkova, jeho pomocníka  a p�ípadn� jeho poradc� bude  hrazena z fondu 
udržovaného  z výt�žku kantiny; její výše  bude  stanovena  d�v�rníkem  a  schválena  velitelem tábora. 
Není-li takového fondu, budou ú�ady,  v jejichž moci zajatci jsou, vyplácet t�mto zajatc�m spravedlivou 
pracovní odm�nu.  

 
 

	l.63 
Transfer pen�žních �ástek 

 
     Vále�ní  zajatci  jsou  oprávn�ni  p�ijímat  pen�žní zásilky, které jsou jim zaslány individuáln� nebo 
hromadn�. 
 



     Každý vále�ný  zajatec m�že voln�  nakládat s p�ebytky  svého ú�tu,  jak je  uvedeno v  p�edešlém 
�lánku,  v mezích, stanovených mocností,  v  jejíž  moci  jsou  zajatci  a  která  provede žádané výplaty.   
S výhradou  finan�ních a  m�nových omezení,  která tato mocnost  považuje  za  nezbytné,   jsou  vále�ní 
zajatci oprávn�ni poukazovat  platy  do  ciziny. V  tomto p�ípad�  umožní mocnost, v jejíž  moci jsou  
zajatci, zvlášt�  platy, které  zajatci posílají osobám, o které jsou povinni se starat. 
 
     V každém p�ípad� mohou vále�ní zajatci se souhlasem mocnosti, ke které pat�í, provád�t platy do své 
vlastní zem� tímto zp�sobem: mocnost, v jejíž moci  jsou, zašle zmín�né mocnosti prost�ednictvím  
ochranné  mocnosti   sd�lení  obsahující  všechny pot�ebné  údaje o  odesílateli i  p�íjemci platu,  o výši  
obnosu, který  má být  vyplacen, vyjád�ené  v m�n� mocnosti, u  níž  jsou zajatci drženi;  toto sd�lení 
podepíše  doty�ný zajatec a  rovn�ž velitel tábora. Mocnost, která má zajatce v zajetí,  zatíží ú�et zajatc�v 
tímto penízem; �ástky takto poukázané p�ipíše pak k dobru mocnosti, jíž p�íslušejí zajatci. 
 
     K provedení  p�edchozích opat�ení m�že mocnost,  v jejíž moci jsou zajatci, vhodn� použít vzorného  
�ádu p�ipojeného v p�íloze V k této úmluv�.  
 
 

	l.64 
Ú�et vále�ného zajatce 

 
     Mocnost, v jejíž moci jsou zajatci, povede  pro každého vále�ného zajatce ú�et, který bude  obsahovat 
p�i nejmenším tyto údaje: 
 
     1. �ástky  pat�ící  zajatci nebo jím  p�ijaté jako zálohy  na plat,  jako  pracovní  odm�na  neb  z  
kteréhokoli  jiného d�vodu; obnosy v m�n� mocnosti, u níž jsou zajatci v zajetí, které mu byly odebrány; 
obnosy odebrané zajatci a sm�n�né k jeho žádosti na m�nu �e�ené mocnosti, 
 
     2. �ástky  vyplacené  zajatci  hotov�  nebo  podobnou formou, výplaty u�in�né  na jeho ú�et  a na jeho  
žádost, �ástky poukázané podle t�etího odstavce p�edešlého �lánku.  
 
 

	l.65 
Zp�sob vedení ú�tu 
Nahlížení do n�ho 

 
     Každá položka zapsaná v ú�t� vále�ného zajatce bude podepsána nebo parafována jím nebo 
d�v�rníkem jednajícím jeho jménem. 
 
     Vále�ným  zajatc�m bude  vždy rozumn�  umožn�no nahlédnout do jejich ú�t�  a dostat jejich  opis; 
ú�et m�že  být také prozkoumán zástupci ochranné mocnosti p�i návšt�v� tábora. 
 
     P�i  p�esunu vále�ných  zajatc� z  jednoho tábora  do druhého bude  jejich  ú�et  poslán  za  nimi.  V  
p�ípad� p�esunu od jedné mocnosti, v jejímž zajetí jsou, ke druhé, budou poslány za nimi ty �ástky  jim 
pat�ící,  které nejsou  vyjád�eny v  m�n� mocnosti,  v jejíž  moci jsou.  Na všechny  ostatní �ástky,  které 
by z�staly k dobru jejich ú�tu, se jim vydá potvrzení. 
 
     Zú�astn�né vál�ící  mocnosti se mohou  dohodnout, že  si navzájem  sd�lí prost�ednictvím  ochranné 
mocnosti  ve stanovených lh�tách výpisy z ú�t� vále�ných zajatc�.  
 
 

	l.66 
Likvidace ú�tu 

 
     Skon�í-li se zajetí propušt�ním nebo repatriací zajatce, vydá mu  mocnost,  u  níž  byl  dosud  v  zajetí,  
potvrzení, podepsané p�íslušným d�stojníkem, v n�mž je potvrzen aktivní p�ebytek, který mu p�ísluší ke  
konci zajetí. Mocnost, v jejíž  moci jsou zajatci, zašle   také   mocnosti,    jíž   vále�ní   zajatci   p�ináležejí, 
prost�ednictvím ochranné mocnosti seznamy obsahující všechny údaje o zajatcích, jichž zajetí  se  
skon�ilo repatriací, propušt�ním, út�kem, úmrtím, nebo n�jakým jiným zp�sobem, a uvede zejména 
aktivní  p�ebytky jejich ú�t�. Každý list t�chto  seznam�  bude potvrzen zmocn�ným zástupcem  mocnosti,  



u  níž  byli  zajatci v zajetí. 
 
     Zú�astn�né mocnosti mohou zvláštní  dohodou zm�nit úpln� nebo z�ásti shora uvedená ustanovení. 
 
     Mocnost, jíž vále�ný zajatec  p�ísluší, bude odpov�dna za to, že vyrovná s  ním aktivní p�ebytek, který 
mu  byla dlužna na konci jeho zajetí mocnost, u níž byl v zajetí.  

 
 

	l.67 
Projednání záloh na plat 

 
     Zálohy na  platy vyplacené vále�ným zajatc�m podle �lánku 60, budou  se  považovat  za  u�in�né  
jménem  mocnosti,  jíž  zajatci p�íslušejí;  tyto zálohy  na plat  a všechny  platy, u�in�né touto mocností ve 
smyslu �lánku 63, t�etí odstavec, a �lánku 68, budou p�edm�tem jednání mezi zú�astn�nými  mocnostmi   
p�i  skon�ení nep�átelství.  
 
 

	l.68 
Žádosti o odškodné 

 
     O každé žádosti o odškodné, podané vále�ným zajatcem v d�sledku úrazu nebo jiné neschopnosti  
vzniklé  z  práce, bude zpravena  mocnost,  jíž  pat�í  zajatec,  prost�ednictvím ochranné mocnosti. V 
souhlase s ustanovením �lánku 54 vydá mocnost, v jejíž moci jsou  zajatci, v každém  p�ípad� vále�nému 
zajatci  osv�d�ení potvrzující druh zran�ní  nebo pracovní nezp�sobilosti, okolnosti, za  nichž  k  nim  
došlo,  a  údaje  o  léka�ském nebo nemocni�ním ošet�ení,  jehož  se  mu  dostalo.  Toto  osv�d�ení bude 
podepsáno odpov�dným  d�stojníkem mocnosti,  v  jejíž  moci jsou  zajatci, a správnost údaj�  léka�ského 
rázu bude  potvrzena léka�em zdravotní služby. 
 
     Mocnost, v jejíž moci  jsou zajatci, odevzdá rovn�ž mocnosti, jíž  zajatci pat�í,  každou  žádost  o 
náhradu  škody, p�edloženou zajatcem ohledn� osobních v�cí, pen�z nebo cenných p�edm�t�, které mu 
byly  odebrány podle �lánku  18 a které  mu nebyly vráceny  p�i jeho  repatriaci,  stejn�  jako  každou  
žádost  za náhradu škody, týkající se ztráty, kterou zajatec klade za vinu mocnosti, v jejíž moci  jest, nebo  
n�kterému z  jejich zam�stnanc�.  S druhé strany zase  obnoví mocnost,  která  drží  zajatce, svým  
nákladem takové osobní svršky, jichž  zajatec  pot�ebuje  po  dobu  svého  zajetí. V   každém   p�ípad�   
vydá   mocnost,  u   níž   je  v zajetí, osv�d�ení   podepsané   odpov�dným   d�stojníkem,  které  obsahuje 
informace o d�vodech, pro� mu nebyly vráceny tyto v�ci, peníze neb cenné p�edm�ty.  Stejnopis tohoto 
osv�d�ení  bude zaslán mocnosti, k níž pat�í zajatec,  prost�ednictvím Úst�ední kancelá�e vále�ných 
zajatc� uvedené v �lánku 123.  
 
 

Oddíl V 
Styky vále�ných zajatc� s vn�jším sv�tem 

 
 

	l.69 
Oznamování u�in�ných opat�ení 

 
     Ihned  poté,  co  vále�ní  zajatci  upadli  do zajetí, oznámí mocnost,  v jejíž  moci jsou,  t�mto zajatc�m,  
jakož i  mocnosti, které  p�íslušejí  prost�ednictvím   ochranné   mocnosti  opat�ení u�in�ná  k provedení  
ustanovení tohoto  oddílu úmluvy;  sd�lí jim rovn�ž každou zm�nu t�chto opat�ení.  

 
 

	l.70 
Odeslání lístku o zajetí 

 
     Každému vále�nému zajatci bude  umožn�no, jakmile bude zajat, nebo  nejpozd�ji do  týdne po  
p�íchodu do  tábora, i  když jde  o transitní tábor, a rovn�ž p�i  onemocn�ní nebo p�esunu do lazaretu 
nebo do  jiného tábora, aby  mohl zaslat jednak  p�ímo své rodin�, jednak Úst�ední  informa�ní kancelá�i 
vále�ných  zajatc� zmín�né v �lánku  123, lístek,  pokud možno  podle vzoru  p�ipojeného k této úmluv�,  



zpravující je  o jeho  zajetí, adrese  a jeho  zdravotním stavu. Tyto lístky se odešlou s nejv�tším 
urychlením a nesm�jí být žádným zp�sobem zdrženy.  
 
 

	l.71 
Korespondence vále�ných zajatc� 

 
     Vále�ní zajatci jsou oprávn�ni   odesílat i p�ijímat dopisy a lístky. Má-li mocnost, v jejíž moci jsou, za  
pot�ebné omezit tuto korespondenci, musí povolit alespo  odesílání m�sí�n� dvou dopis� a �ty� lístk�,  
odpovídajících podle možnosti  vzor�m p�ipojeným k této  úmluv� (ne�ítajíc  v to  lístky, zmín�né  v �lánku 
70). Jiná omezení  mohou být  uložena, jen  má-li ochranná  mocnost náležitý d�vod  k p�esv�d�ení,  že 
jsou  v zájmu  samých zajatc� vzhledem k potížím,  které  má  mocnost,  u  níž  jsou  zajatci v zajetí, p�i 
opat�ování dostate�ného  po�tu zp�sobilých p�ekladatel�,  kte�í by provád�li  pot�ebnou censuru. Má-li  
být omezena korespondence odesílaná vále�ným zajatc�m,  m�že toto  rozhodnutí pouze u�init mocnost, 
jíž zajatci p�íslušejí,  eventuáln� k žádosti mocnosti, v jejíž moci zajatci jsou. Tyto dopisy a lístky musí být 
dopravovány nejrychlejšími  prost�edky, jež má mocnost, u níž jsou zajatci drženi; nesm�jí být doru�eny  
opožd�n� ani zadrženy z d�vod� disciplinárních. 
 
     Vále�ní  zajatci, kte�í  jsou již  dlouho beze zpráv od svých rodin  nebo  kte�í  je  nemohou  dostávat  
nebo  jim  je  odesílat obvyklou  cestou, stejn�  jako ti,  kte�í jsou  velice vzdáleni od domova, jsou  
oprávn�ni posílat telegramy, p�i �emž poplatky za n� budou  p�ipsány k  tíži na  jejich ú�tu  u mocnosti,  v 
jejíž moci jsou, nebo zaplaceny z pen�z,  jež mají k dispozici. Zajatci mohou tohoto opat�ení také užít v 
p�ípadech naléhavé nutnosti. 
 
     Korespondence vále�ných zajatc� bude zpravidla psána v jejich mate�ském jazyku.  Strany v konfliktu  
mohou povolit dopisování  v jiných jazycích. 
 
     Pytle s poštou vále�ných  zajatc� se pe�liv� zape�etí, opat�í nápisem  ozna�ujícím  z�eteln�  jejich  
obsah  a zašlou poštovnímu ú�adu místa ur�ení.  
 
 

	l.72 
Pomocné zásilky: 

I. Všeobecné zásady 
 
     Vále�ní  zajatci jsou  oprávn�ni dostávat  poštou  neb  jiným zp�sobem   jednotlivé  nebo  spole�né  
zásilky  obsahující zejména potraviny,  šatstvo,  léky  a  p�edm�ty,  sloužící jejich pot�ebám náboženským,   
studijním   a   zábavním,   v�etn�  knih,  p�edm�t� náboženských, v�deckého  materiálu, spis� sloužících  
ke zkouškám, hudebních  nástroj�,  sportovních  pot�eb  a  p�edm�t�  sloužících zajatc�m  k  pokra�ování  
ve   studiích  nebo  k  výkonu  um�lecké �innosti. 
 
     Tyto zásilky nemohou nijak zbavit mocnost, která má zajatce v zajetí, povinností, které jí p�ipadají ve 
smyslu této úmluvy. 
 
     Jedin�  jsou  p�ípustná  ta  omezení  t�chto  zásilek,  která navrhne ochranná mocnost v  zájmu 
samých zajatc�, nebo Mezinárodní komitét  	erveného k�íže  �i jiná  organisace pomáhající  vále�ným 
zajatc�m,  pouze pokud jde o  jejich vlastní zásilky, s ohledem na nezvyklé p�etížení dopravních 
prost�edk� a spoj�. 
 
     Podmínky zasílání jednotlivých neb  hromadných  zásilek budou v p�ípad�  pot�eby  p�edm�tem  
zvláštních  dohod mezi zú�astn�nými mocnostmi,  které  v  žádném  p�ípad�  nesm�jí  zp�sobit  odklad v 
rozdílení  pomocných zásilek  vále�ným zajatc�m.  Zásilky potravin neb   šatstva  nebudou  obsahovat  
knihy;  lé�ebné  pot�eby  budou zpravidla dopravovány v hromadných zásilkách.  
 
 
 
 
 
 



	l.73 
Pomocné zásilky: 

II. Hromadné zásilky 
 
     Pokud  není zvláštních  dohod mezi  zú�astn�nými mocnostmi  o podmínkách p�ijímání  a rozd�lování 
hromadných  pomocných zásilek, bude použito �ádu o hromadné pomoci vále�ným zajatc�m, p�ipojeného 
k této úmluv�. 
 
     Zvláštní dohody výše zmín�né  nesm�jí v žádném p�ípad� omezit právo d�v�rník�  p�evzít hromadné 
pomocné  zásilky ur�ené vále�ným zajatc�m, rozd�lit je nebo s nimi disponovat v zájmu zajatc�. 
 
     Tyto  dohody  nesm�jí  také  omezit  právo  zástupc� ochranné mocnosti,  Mezinárodního   komitétu  
	erveného  k�íže   nebo  jiné organisace pro pomoc zajatc�m,  kte�í budou pov��eni odevzdat tyto 
hromadné zásilky a dohlížet na jejich rozd�lení adresát�m.  
 
 

	l.74 
Pomocné zásilky: 

III. Osvobození od cla a od dopravného 
 
     Všechny  pomocné  zásilky   ur�ené  vále�ným  zajatc�m  budou osvobozeny od všech dovozních, 
celních a jiných poplatk�. 
 
     Korespondence,  pomocné  zásilky  a  povolené  poukazy pen�z, ur�ené vále�ným zajatc�m neb  jimi  
odeslané poštou bu� p�ímo nebo prost�ednictvím  informa�ních kancelá�í zmín�ných v  �lánku 122  a p�es 
Úst�ední kancelá� pro vále�né  zajatce uvedenou v �lánku 123, budou osvobozeny ode všech poštovních 
poplatk� jak v zemi p�vodu a v zemi ur�ení tak i v zemích pr�jezdních. 
 
     Dopravní výlohy za pomocné  zásilky ur�ené vále�ným zajatc�m, které nemohou být pro svou  váhu 
neb  z jiného d�vodu p�epravovány poštou,  hradí  mocnost,  v  jejíž  moci  jsou  zajatci,  na všech 
územích, která  jsou pod její  kontrolou. Ostatní mocnosti, které jsou stranami této úmluvy, hradí  dopravní  
náklady  na  svých územích. 
 
     Není-li  zvláštních  dohod  mezi  zú�astn�nými  státy, p�jdou výlohy  za  dopravu  t�chto  zásilek  k  tíži  
odesilatele,  pokud nepožívají osvobození, naho�e zmín�ného. 
 
     Vysoké smluvní strany se p�i�iní,  aby byly sníženy, pokud to bude možno,  telegrafní poplatky za  
telegramy odesílané vále�nými zajatci nebo jim adresované.  
 
 

	l.75 
Zvláštní zp�soby p�epravy 

 
     Zabrání-li  vále�né  operace   zú�astn�ným  mocnostem  splnit jejich závazky  zajistit dopravu zásilek 
zmín�ných  v �láncích 70, 71,  72  a  77,  mohou  zú�astn�né  ochranné mocnosti, Mezinárodní komitét 
	erveného  k�íže  neb   kterákoliv  jiná  organisace �ádn� schválená  stranami v  konfliktu postarat  se o  
zajišt�ní dopravy t�chto zásilek vhodnými prost�edky (vagony, nákladními automobily, lo�mi, letadly  atd.). 
K  tomu  ú�elu se vynasnaží  Vysoké smluvní strany  opat�it  jim  tyto  dopravní  prost�edky  a povolit jejich 
jízdy, zejména vydáním pot�ebných ochranných list�. 
 
     T�chto dopravních prost�edk� lze též použít k p�eprav�: 
     a) korespondence, seznam� a zpráv, vym�ovaných mezi Úst�ední informa�ní  kancelá�í,  uvedenou  
v  �lánku  123, a vnitrostátními kancelá�emi, o nichž je �e� v �lánku 122, 
     b) korespondence  a  zpráv  o  vále�ných  zajatcích, které si vym�ují  ochranné mocnosti,  
Mezinárodní komitét  	erveného k�íže nebo kterákoli jiná organisace poskytující pomoc vále�ným 
zajatc�m bu� se svými delegáty nebo se stranami v konfliktu. 
 
     Tato  ustanovení  neomezují  nikterak  právo  každé  strany v konfliktu, aby organisovala, dá-li tomu 
p�ednost, jinou p�epravu a vydávala   ochranné  listy   za  podmínek,   které  byly  vzájemn� dojednány. 



 
     Není-li zvláštních  dohod, uhradí  náklady  vzniklé z použití t�chto dopravních  prost�edk� pom�rn� 
strany  v konfliktu, jejichž p�íslušníci požívají výhod t�chto služeb.  
 
 

	l.76 
Censura korespondence a kontrola zásilek 

 
     Censura  korespondence zasílané  vále�ným zajatc�m  nebo jimi odesílané  budiž  provedena  v  
nejkratší  možné  lh�t�.  M�že být provedena jen  státem odesílajícím neb  p�ijímacím  a pouze jednou 
každým z nich. 
 
     Prohlídka  zásilek   ur�ených  vále�ným  zajatc�m   nesmí  se provád�t tak, aby zboží, které obsahují, 
bylo vydáno zkáze, a bude se  konat v  p�ítomnosti adresáta  nebo jeho  �ádn� zplnomocn�ného druha,  
ledaže  by  šlo o písemnost  nebo  tiskopisy.  Odevzdání jednotlivých nebo hromadných zásilek  vále�ným 
zajatc�m nesmí  být odkládáno pod záminkou censurních obtíží. 
 
     Každý  zákaz  korespondence vydaný stranami v konfliktu z d�vod� vojenských  neb politických,  musí 
být jen do�asný a trvání jak je možno nejkratšího.  
 
 

	l.77 
Po�izování a zasílání právních listin 

 
     Mocnosti, v jejichž moci jsou zajatci, zajistí všechny úlevy pro p�epravu listin, spis� a dokument� 
ur�ených vále�ným zajatc�m nebo jimi odesílaných, zejména plných mocí a záv�tí, provád�nou 
prost�ednictvím  ochranné  mocnosti  nebo  Úst�ední  kancelá�e pro vále�né zajatce, o níž je �e� v �lánku 
123. 
     Ve  všech  p�ípadech  umožní  jim  mocnosti,  u  nichž jsou v zajetí, vystavení  t�chto listin, dovolí jim  
zejména poradit se s právníkem  a  u�iní  pot�ebná  opat�ení  k  tomu,  aby  mohlo  být provedeno ov��ení 
jejich podpis�.  
 
 

Oddíl VI 
Styk vále�ných zajatc� s ú�ady 

 
 

Kapitola I 
Stížnosti vále�ných zajatc� na zajatecký režim 

 
 

	l.78 
Stížnosti a žádosti vále�ných zajatc� 

Zprávy d�v�rník� o situaci v táborech zasílané zástupc�m ochranných mocností 
 

     Vále�ní zajatci jsou oprávn�ni  p�edložit vojenským ú�ad�m, v jejichž moci jsou, žádosti, týkající se  
zajateckého režimu, jemuž jsou podrobeni. 
 
     Mají rovn�ž neomezené právo obrátit se bu� p�es d�v�rníka nebo, považují-li to za nutné, p�ímo na 
zástupce ochranných mocností, aby  je upozornili na okolnosti zajateckého režimu, na které mají stížnosti. 
 
     Tyto žádosti  a stížnosti nesm�jí být  omezeny ani považovány za �ást kvoty dopis�, uvedené v  �lánku 
71. Musí být dopravovány s urychlením. Nesm�jí mít za následek trest, ani když byly uznány za 
neod�vodn�né. 
 
     D�v�rníci mohou posílat zástupc�m ochranných mocností ob�asné zprávy o situaci v táborech a o 
pot�ebách vále�ných zajatc�.  
 
 



Kapitola II 
Zástupci vále�ných zajatc� 

 
 

	l.79 
D�v�rníci vále�ných zajatc� 

 
     Na všech místech, kde jsou  vále�ní zajatci, s výjimkou t�ch, kde jsou d�stojníci, zvolí si zajatci 
svobodn�, tajným hlasováním, každého p�l roku, a rovn�ž tak  v p�ípad�, když se místo uprázdní, 
d�v�rníky,  kte�í  jsou  pov��eni  zastupovat  je  p�ed vojenskými ú�ady, u  ochranných mocností, u  
Mezinárodního komitétu 	erveného k�íže a u  všech jiných organisací, které se  o  n� starají.  Tito 
d�v�rníci mohou být znovu voleni. 
 
     V táborech d�stojník� a osob  jim na rove postavených nebo v táborech  smíšených,  bude  uznán  za  
d�v�rníka  nejstarší zajatý d�stojník nejvyšší  hodnosti. V d�stojnických táborech  bude mít k ruce 
jednoho  nebo více poradc�,  volených d�stojníky; v táborech smíšených  budou  pomocníci  vybráni  z  
vále�ných  zajatc�, kte�í nejsou d�stojníky, a jimi zvoleni. 
 
     V  zajateckých pracovních  táborech budou  dosazeni k pln�ní správních  úkol�  v  tábo�e,  které  
p�íslušejí vále�ným zajatc�m, zajatí   d�stojníci  téže   národnosti.  Krom�   toho  mohou  tito d�stojníci být 
voleni na  místa d�v�rník� podle ustanovení prvního odstavce tohoto  �lánku. V tom  p�ípad� budou 
pomocníci  d�v�rníka vybráni z vále�ných zajatc�, kte�í nejsou d�stojníky. 
 
     Každý zvolený  d�v�rník musí být  schválen mocností, v jejíž moci  jsou  zajatci,  d�íve  než  se  ujme  
své funkce. Odmítne-li mocnost držící  zajatce uznat vále�ného  zajatce, zvoleného jejich druhy v zajetí, 
musí udat ochranné mocnosti d�vody odmítnutí. 
 
     V  každém p�ípad�  musí d�v�rník  být téže  národnosti, téhož jazyka  a oby�ej�  jako  vále�ní  zajatci, 
které  zastupuje. Takto budou  mít vále�ní  zajatci rozd�lení  do r�zných  odd�lení tábora podle své  
národnosti, jazyka nebo oby�ej�, v každém úseku svého vlastního d�v�rníka podle ustanovení p�edešlých 
odstavc�.  
 

 
	l.80 

Funkce d�v�rník� 
 
     D�v�rníci  jsou povinni  p�ispívat k  t�lesnému, morálnímu  i duševnímu blahu vále�ných zajatc�. 
 
     Zejména kdyby  se vále�ní zajatci  rozhodli zorganisovat mezi sebou  soustavu vzájemné  pomoci,  
spadala  by tato  organisace do p�íslušnosti d�v�rník�, neodvisle od  zvláštních úkol�, které jsou jim 
sv��eny jinými ustanoveními této úmluvy. 
 
     D�v�rníci  nesm�jí  být �in�ni odpov�dnými, jen  z d�vodu své funkce, za trestné �iny, jichž se dopustí 
vále�ní zajatci.  
 
 

	l.81 
Výsady d�v�rník� 

 
     D�v�rníci nebudou nuceni k žádné  práci, jestliže by tím bylo pln�ní jejich úkolu znesnadn�no. 
 
     D�v�rníci  si  mohou  vybrat  mezi  zajatci  pomocníky, jichž pot�ebují. Budou  jim poskytnuty veškeré  
hmotné výhody a  zejména ur�itá  volnost pohybu  pot�ebná k  pln�ní jejich  úkol� (návšt�vy pracovních 
oddíl�, p�ijímání pomocných zásilek atd.). 
 
     D�v�rníci mají právo navštívit místnosti, v nichž jsou drženi vále�ní  zajatci,  a  tito  jsou   oprávn�ni  
radit  se  se  svými d�v�rníky. 
 
     D�v�rník�m bu�tež poskytnuty rovn�ž všechny úlevy pro písemný a telegrafický  styk  s  ú�ady,  v  



jejichž  moci  jsou zajatci, s ochrannými mocnostmi, s Mezinárodním   komitétem 	erveného k�íže a jeho  
delegáty,  se  smíšenými  léka�skými  komisemi,  jakož  i  s organisacemi pomáhajícími vále�ným  
zajatc�m. D�v�rníci pracovních oddíl�  budou   požívat  týchž  úlev  pro   svou  korespondenci  s 
d�v�rníkem  hlavního tábora.  Tato korespondence  nebude omezována ani pokládána za sou�ást kvoty 
zmín�né v �lánku 71. 
 
     Žádný  d�v�rník   nesmí  být  p�emíst�n,  aniž   by  mu  byla poskytnuta p�im��en� dlouhá doba k  
tomu, aby mohl obeznámit svého nástupce s b�žnými záležitostmi. 
 
     V  p�ípad� sesazení  budou d�vody  tohoto rozhodnutí  sd�leny ochranné mocnosti.  
 
 

Kapitola III 
Trestní a disciplinární opat�ení 

 
 

I. Všeobecná ustanovení 
 
 

	l.82 
Všeobecná ustanovení 

Zákonodárství, jehož jest použíti 
 
     Vále�ní zajatci  budou podrobeni zákon�m, na�ízením a všeobecným �ád�m,  platným v ozbrojených 
silách  mocnosti, v jejíž moci  jsou. Tato  je  oprávn�na  u�init soudní  nebo disciplinární opat�ení  oproti 
každému  vále�nému zajatci,  který p�estoupí tyto zákony, na�ízení  nebo všeobecné �ády.  Není však 
p�ípustné  žádné stíhání nebo trest, odporující ustanovením této kapitoly. 
 
     Prohlašují-li zákony, na�ízení, nebo všeobecné �ády mocnosti, u níž  jsou  zajatci  drženi,  za  trestné  
n�které  �iny, byly-li spáchány  vále�ným  zajatcem,  nikoli  však,  dopustí-li  se  jich p�íslušník 
ozbrojených  sil mocnosti, v  jejíž moci jsou  zajatci, budou moci být stíhány pouze tresty disciplinárními.  
 
 

	l.83 
Posuzování  otázky, zda p�estupek   

má být stíhán  soudn� nebo disciplinárn� 
 
     Jde-li o to stanovit, zda  provin�ní vále�ného zajatce má být trestáno  disciplinárn� nebo  soudn�, bude  
mocnost, v  jejíž moci jsou  zajatci,  dbát,  aby  p�íslušný  ú�ad  postupoval s nejv�tší shovívavostí  p�i  
posuzování otázky a použil  spíše  opat�ení disciplinárních než soudního stíhání vždy, kdy to bude možno.  
 
 

	l.84 
Soudy p�íslušné soudit vále�né zajatce 

 
     Vále�né  zajatce  mohou  soudit  jen  soudy  vojenské, ledaže zákonodárství  mocnosti,  v  jejíž  moci  
jsou  zajatci,  výslovn� opravuje  ob�anské  soudy  soudit   �lena  ozbrojených  sil  této mocnosti  za  
totéž  provin�ní  jako  je  to,  pro které je stíhán vále�ný zajatec. 
 
     V  žádném  p�ípad�  nebude   vále�ný  zajatec  postaven  p�ed jakýkoli soud,  který by neposkytoval  
všeobecn� uznávané základní záruky  nezávislosti  a  nestrannosti,  a  zvlášt�  takový,  jehož �ízení  by  
mu  nezaru�ovalo  práva a  prost�edky obhajoby uvedené v �lánku 105.  
 
 

	l.85 
Trestné �iny spáchané p�ed zajetím 

 
     Vále�ní zajatci stíhaní podle zákonodárství mocnosti, v jejíž moci  jsou, za  �iny, jichž  se dopustili  
d�íve než  byli zajati, budou požívat ochrany této úmluvy, i když budou odsouzeni.  



	l.86 
Zásada "Trestný �in m�že být trestán jen jednou" 

 
     Vále�ný zajatec  m�že být trestán pouze  jednou za tentýž �in nebo z téhož žalobního d�vodu.  
 
 

	l.87 
Stanovení trestu 

 
     Vále�ní zajatci mohou být  odsouzeni vojenskými ú�ady a soudy mocnosti,  v jejíž  moci jsou,  jen k  
takovým trest�m, které jsou stanoveny za tytéž �iny pro �leny ozbrojených sil téže mocnosti. 
 
     P�i  stanovení trestu  vezmou  soudy  nebo ú�ady  mocnosti, v jejíž  moci   jsou  zajatci,  v   úvahu  v  
nejv�tší   možné  mí�e skute�nost,  že obvin�ný, nejsa p�íslušníkem této mocnosti, není k ní poután 
žádným  závazkem v�rnosti a že je  v její moci následkem okolností nezávislých na jeho v�li. Budou mít 
možnost voln� snížit trest stanovený pro trestný �in, pro který je zajatec obžalován, a nebudou proto 
povinny dodržet nejnižší vým�ru p�edepsaného trestu. 
 
     Zakázány jsou  všechny hromadné tresty pro individuální �iny, všechny tresty  t�lesné, každé uv�zn�ní  
v místnostech, kam  denní sv�tlo nemá p�ístup, a v�bec jakékoli týrání nebo krutost. 
 
     Mimo to  žádný vále�ný zajatec nesmí  být zbaven své hodnosti mocností, u níž je v zajetí, ani mu 
nesmí být zabrán�no, aby nosil ozna�ení této hodnosti.  
 
 

	l.88 
Výkon trest� 

 
     Zajatí  d�stojníci, podd�stojníci  a vojíni,  odpykávající si disciplinární nebo soudní trest, nesm�jí být 
podrobeni p�ísn�jšímu nakládání, než je stanoveno pro tentýž trest pro �leny ozbrojených sil mocnosti, u 
níž jsou zajatci v zajetí. 
 
     Zajaté ženy nesm�jí  být  odsouzeny k p�ísn�jšímu trestu, ani nesmí s nimi být p�ísn�ji nakládáno, když 
si odpykávají trest, než se ženami,  pat�ícími k ozbrojeným silám  mocnosti držící zajatce, které jsou 
trestány pro podobný trestný �in. 
 
     V žádném p�ípad� nesm�jí být  odsouzeny zajaté ženy k t�žšímu trestu,  ani  nesmí  s  nimi   být  
p�ísn�ji  nakládáno,  když  si odpykávají  trest,  než  s  mužskými  p�íslušníky  ozbrojených sil mocnosti 
zajatce  držící, kte�í jsou trestáni  pro podobný trestný �in. 
 
     S  vále�nými  zajatci,  když  si  odpykali disciplinární nebo soudní tresty jim uložené, nesmí se nakládat 
jinak než s ostatními zajatci.  
 
 

II. Disciplinární tresty 
 
 

	l.89 
Všeobecná ustanovení; druhy trest�; povaha trest� 

 
     Disciplinární tresty použitelné pro zajatce jsou: 
 
     1. pokuta až do  výše 50  procent zálohy na  plat a odm�ny za práci stanovené  ve �láncích 60  a 62,  a  
to po dobu  ne více než t�iceti dní, 
 
     2. odn�tí  výhod poskytovaných  nad rámec  režimu stanoveného touto úmluvou, 
 
     3. pracovní povinnost nejvýše dv� hodiny denn�, 
 



     4. uzam�ení. 
 
     Trest uvedený pod �íslem 3 nelze však uložit d�stojník�m. 
 
     V žádném  p�ípad� nesm�jí být  disciplinární tresty nelidské, surové nebo ohrožovat zdraví vále�ných 
zajatc�.  
 
 

	l.90 
Trvání trest� 

 
     Trvání  téhož trestu  nep�ekro�í nikdy  t�icet dní.  Jde-li o disciplinární provin�ní,  odpo�ítá se doba  
zajiš
ovací vazby p�ed p�elí�ením nebo p�ed vynesením trestu od stanoveného trestu. 
 
     Nejvyšší  vým�ra  t�iceti   dní  naho�e   uvedená  nesmí  být p�ekro�ena, ani  když se vále�ný zajatec  
disciplinárn� odpovídá z n�kolika  �in� v okamžiku, kdy  je vyšet�ován, a
  tyto �iny spolu souvisí nebo ne. 
 
     Doba  mezi vynesením  disciplinárního trestu  a jeho  výkonem nesmí p�esahovat jeden m�síc. 
 
     V   p�ípad�,   že   vále�ný   zajatec   je   potrestán  novým disciplinárním  trestem,  musí  být  výkon  
každého trestu odd�len lh�tou  alespo  t�ídenní,  jakmile n�který z trest� je v trvání deseti dn� nebo více.  
 
 

	l.91 
Út�k vále�ného zajatce: 

I. Út�k zda�ilý 
 
     Út�k vále�ného zajatce se považuje za zda�ilý, jakmile: 
 
     1. dostihne  ozbrojených sil  mocnosti, k  níž p�ísluší, nebo n�které mocnosti spojenecké, 
 
     2. opustí území podléhající moci mocnosti, u níž je v zajetí, nebo moci jejího spojence, 
 
     3. vstoupí  na  lo�  plující  pod  vlajkou  mocnosti,  k níž p�ísluší, nebo  mocnosti spojenecké, která je  v 
pob�ežních vodách mocnosti, u níž  je v zajetí, není-li tato  lo� pod kontrolou této mocnosti. 
 
     Vále�ní zajatci,  jímž se poda�ilo prchnout  ve smyslu tohoto �lánku a  kte�í jsou znovu  zajati, 
nepodléhají žádnému  trestu za sv�j d�ív�jší út�k.  
 
 

	l.92 
Út�k vále�ného zajatce: 

II. Nepoda�ený pokus o út�k 
 
     Vále�ný zajatec, který se pokouší  o út�k a je  dopaden, d�ív než se mu  út�k poda�í ve smyslu �lánku 
91,  m�že být za tento �in potrestán jen disciplinárn�, a to i v p�ípad� pokusu opakovaného. 
 
     Vále�ný zajatec  dopadený na út�ku bude  odevzdán co nejd�íve p�íslušným vojenským ú�ad�m. 
 
     Odchylkou od ustanovení �lánku 88, �tvrtý odstavec, mohou být vále�ní zajatci, potrestaní za  
nepoda�ený pokus o út�k, podrobeni režimu  zvláštního dohledu.  Tento režim  však nesmí  být na  úkor 
jejich  zdraví, musí  být podstoupen  v zajateckém  tábo�e a nesmí znamenat  odstran�ní žádné  ze záruk  
poskytovaných zajatc�m touto úmluvou.  
 
                                
 
 
 
 



	l.93 
93. Út�k vále�ného zajatce: 

III. Trestné �iny souvislé 
 
     Út�k nebo pokus o út�k, i když je opakován, nesmí  být považován za p�it�žující okolnost v p�ípad�, je-
li vále�ný zajatec postaven p�ed  soud pro trestný  �in, jehož se  dopustil p�i út�ku nebo p�i pokusu o út�k. 
 
     Ve  shod�  s  ustanovením  �lánku  83  budou potrestána pouze disciplinárn� provin�ní,  jichž se 
vále�ní  zajatci dopustí jedin� za tím  ú�elem, aby si út�k  usnadnili, neobsahují-li násilí proti osobám,  a
  
už  jde  o  trestné  �iny  proti ve�ejnému majetku, o krádeže  bez úmyslu  obohacení,  o  vystavení a  
použití falešných doklad� a o nošení civilních šat�. 
 
     Vále�ní  zajatci, kte�í  budou nápomocni  p�i út�ku  nebo p�i pokusu o út�k, mohou být za to trestáni jen 
disciplinárn�.  
 
 

	l.94 
Út�k vále�ného zajatce: 

IV. Oznámení o dopadení vále�ného zajatce 
 
     Je-li prchající vále�ný zajatec dopaden, bude to oznámeno zp�sobem uvedeným v �lánku 122 
mocnosti, k níž p�ísluší, pokud byl oznámen jeho út�k.  
 

 
	l.95 

�ízení: 
I. Zajiš�ovací vazba 

 
     Vále�ní zajatci obvin�ní  z disciplinárních provin�ní nesm�jí být drženi v  zajiš
ovací vazb� než dojde k  
rozhodnutí, ledaže by se takového  opat�ení používalo i pro  p�íslušníky ozbrojených sil mocnosti,  u  níž  
jsou  zajatci  drženi,  p�i obdobných trestných �inech nebo  že  by toho vyžadovaly vyšší zájmy  udržení 
po�ádku a discipliny v tábo�e. 
 
     Zajiš
ovací vazba v p�ípadech disciplinárních p�estupk� budiž pro  všechny  vále�né  zajatce  omezena  
na  nejnižší míru a nesmí p�ekro�it �trnáct dní. 
 
     Ustanovení �lánk� 97  a 98 této kapitoly se  užije na vále�né zajatce,  kte�í   jsou  v  zajiš
ovací   vazb�  
pro  disciplinární provin�ní.  
 
 

	l.96 
�ízení: 

II. P�íslušnost soud� a ú�ad� 
Právo hájit se 

Rejst�ík disciplinárních trest� 
 
     	iny zakládající disciplinární  provin�ní, bu�tež vyšet�ovány bezodkladn�. 
 
     Bez  újmy pro  p�íslušnost soud� a vyšších  vojenských ú�ad�, mohou být disciplinární tresty  vyneseny 
jen d�stojníkem, který je vybaven  disciplinární  pravomocí  jakožto  velitel  tábora,  nebo odpov�dným  
d�stojníkem, který ho  zastupuje nebo na n�hož p�enesl svou disciplinární pravomoc. 
 
     V žádném p�ípad� tato pravomoc  nesmí být sv��ena vále�nému zajatci ani vykonávána vále�ným 
zajatcem. 
 
     P�ed vynesením každého  disciplinárního trestu budiž obvin�ný vále�ný  zajatec p�esn�  zpraven o  
�inech, kladených  mu za vinu. 
Budiž mu umožn�no vysv�tlit své chování a hájit se. Je oprávn�n dát p�edvolat sv�dky a v p�ípad�  
pot�eby použít  služeb kvalifikovaného tlumo�níka. Rozhodnutí se oznámí vále�nému zajatci a d�v�rníku. 



     Velitel tábora je povinen vést rejst�ík vynesených disciplinárních trest�; zástupci ochranné mocnosti 
mohou si tento rejst�ík prohlédnout.  
 

 
	l.97 

Výkon trest�: 
I. Místnosti 

 
     V  žádném  p�ípad�  nebudou   vále�ní  zajatci  p�evezeni  do v�zeských  ústav� (v�zení,  trestnic,  
káznic  atd.), aby  si tam odpykali disciplinární tresty. 
 
     Všechny místnosti, v nichž budou odpykávány disciplinární tresty, musí odpovídat požadavk�m 
hygieny stanoveným v �lánku 25. Trestaným vále�ným zajatc�m budiž podle ustanovení �lánku 29 
umožn�no udržovat se v �istot�. 
 
     D�stojníci a  osoby jim na rove  postavené nebu�tež drženi v týchž místnostech jako podd�stojníci 
nebo prostí vojíni. 
 
     Zajaté ženy odpykávající si disciplinární trest bu�te drženy v místnostech odd�lených od muž� a  
bezprost�ední dozor nad  nimi musí vykonávat ženy.  
 

 
	l.98 

Výkon trest�: 
II. Základní záruky 

 
     Vále�ní zajatci uv�zn�ní  následkem  disciplinárního trestu budou i nadále požívat výhod  stanovených 
touto úmluvou v té mí�e, pokud nejsou nepoužitelny práv� vzhledem k jejich stavu uv�zn�ní. 
Výhod stanovených v  �láncích 78 a 126 nesm�jí  však být zbaveni v žádném p�ípad�. 
 
     Vále�ní zajatci potrestaní  disciplinárn� nesm�jí být zbaveni výhod spojených s jejich hodností. 
 
     Vále�ní zajatci   potrestaní disciplinárn� budou  mít možnost konat t�lesná  cvi�ení a být  na �erstvém 
vzduchu  každý den aspo dv� hodiny. 
 
     K jejich žádosti jim budiž povoleno dostavit se k denní léka�ské prohlídce; dostane se jim ošet�ení, 
kterého vyžaduje jejich stav, a v p�ípad� pot�eby budou p�emíst�ni do lazaretu v tábo�e, nebo do 
nemocnice. 
 
     Bude jim  dovoleno �íst a  psát, jakož i  odesílat a p�ijímat dopisy. Za to však vydání  poštovních 
zásilek a poukaz� pen�z m�že být  odloženo  až  do  skon�ení  trestu;  zatím budou tyto zásilky sv��eny 
d�v�rníku,  který odevzdá lazaretu zboží  nacházející se v zásilkách a podléhající zkáze.  
 
 

III. Stíhání soudní 
 
 

	l.99 
Základní pravidla: 

I. Všeobecné zásady 
 
     Žádný zajatec  nesmí být stíhán  nebo odsouzen za  �in, který není  výslovn� stíhán  zákonodárstvím  
mocnosti,  v jejíž  moci je zajatec, nebo  mezinárodním právem, které jsou  v ú�innosti v den, kdy �in byl 
spáchán. 
 
     Na vále�ného  zajatce se nesmí  vykonávat žádný duševní  nebo t�lesný nátlak za tím ú�elem, aby  byl 
donucen p�iznat se k  �inu, který se mu klade za vinu. 
 
     Žádný vále�ný zajatec nesmí být odsouzen, aniž by m�l možnost se hájit a aniž by mu byl nápomocen 



kvalifikovaný obhájce.  
 

 
	l.100 

Základní pravidla: 
II. Trest smrti 

 
     Vále�ní  zajatci  a  ochranné  mocnosti  bu�tež  co  nejd�íve zpraveni o trestných �inech, na  n�ž je 
stanoven trest smrti podle zákonodárství mocnosti, u níž je zajatec v zajetí. 
 
     Poté nesmí  být na žádný trestný �in stanoven trest smrti bez dohody s mocností, k níž p�íslušejí 
zajatci. 
 
     Trest smrti  nesmí být vynesen  proti  zajatci d�íve  než byl soud výslovn� upozorn�n ve smyslu  �lánku 
87, druhého odstavce, na to, že obvin�ný, nejsa p�íslušníkem mocnosti, u níž je v zajetí, není  k ní  poután 
žádným  závazkem v�rnosti  a že  je v její moci následkem okolností nezávislých na jeho vlastní v�li.  
 
 

	l.101 
Základní pravidla: 

III. Šestim�sí�ní lh�ta pro výkon trestu smrti 
 
     Byl-li  vysloven nad  vále�ným zajatcem  trest smrti, nebudiž rozsudek  vykonán  p�ed  uplynutím  
aspo  šestim�sí�ní  lh�ty  od okamžiku, kdy  dojde ochranné mocnosti  na udanou adresu  podrobná 
zpráva uvedená v �lánku 107.  
 
 

	l.102 
�ízení: 

I. Podmínky platnosti rozsudk� vynesených  proti vále�ným zajatc�m 
 
     Proti vále�nému zajatci m�že být vynesen právoplatn� rozsudek jen  týmiž  soudy  a  se  zachováním  
téhož  �ízení  jako  u  osob p�íslušejících k  ozbrojeným silám mocnosti, která  zajatce drží v zajetí, a byla-
li krom� toho zachována ustanovení této kapitoly.  
 
 

	l.103 
�ízení: 

II. Zajiš�ovací vazba; její zapo�tení do trestu 
 
     Každé  soudní   vyšet�ování  proti  vále�nému   zajatci  bude provád�no  tak  rychle,  jak   to  dovolují  
okolnosti  a  takovým zp�sobem,  aby  p�elí�ení  se  konalo  co  nejd�íve. Žádný vále�ný zajatec  nebu� 
držen  v zajiš
ovací  vazb�, ledaže  by pro podobné trestné �iny mohla být uvalena zajiš
ovací  vazba i na 
p�íslušníky ozbrojených sil  mocnosti, v jejíž  moci jsou zajatci,  nebo že by toho  vyžadoval zájem  státní 
bezpe�nosti.  Tato zajiš
ovací vazba nesmí trvat v žádném p�ípad� déle než t�i m�síce. 
 
     Doba zajiš
ovací  vazby vále�ného zajatce  budiž zapo�tena do trestu na svobod�, k n�muž bude 
odsouzen, a  budiž k ní p�ihlíženo p�i stanovení trestu. 
 
     Za zajiš
ovací vazby požívají vále�ní zajatci výhod �lánk� 97 a 98 této kapitoly.  
 
 

	l.104 
�ízení: 

III. Oznámení  o  zahájení soudního  stíhání proti  vále�nému zajatci 
 
     V každém  p�ípad�, kdy mocnost, která  drží zajatce v zajetí, rozhodne zahájit soudní stíhání  proti 
vále�nému zajatci, zpraví o tom  ochrannou mocnost  co nejd�íve,  ale nejmén�  t�i týdny  p�ed zahájením 
hlavního lí�ení. Tato lh�ta b�ží teprve od okamžiku, kdy uvedené oznámení  dojde ochranné mocnosti  na 



adresu, kterou  byla p�edtím sd�lila mocnosti, v jejíž moci jsou zajatci. 
 
     Toto oznámení bude obsahovat tyto údaje: 
 
     1. p�íjmení  a jména  vále�ného zajatce,  jeho hodnost,  jeho matri�ní �íslo, datum jeho narození, 
p�ípadn� jeho povolání, 
 
     2. místo, kde je internován nebo uv�zn�n, 
 
     3. popis  žalobního d�vodu  nebo žalobních  d�vod� s uvedením použitelných zákonných ustanovení, 
 
     4. ozna�ení soudu,  který se bude  p�ípadem zabývat, datum  a místo stanovené pro zahájení hlavního 
lí�ení. 
     Totéž sd�lí  mocnost, u níž jsou  zajatci v zajetí, d�v�rníku onoho zajatce. 
 
     Není-li prokázáno  p�i zahájení hlavního  lí�ení, že ochranná mocnost, vále�ný zajatec a  dot�ený 
d�v�rník dostali shora uvedené oznámení aspo t�i týdny p�ed  zahájením p�elí�ení, nem�že se toto konat 
a musí být odro�eno.  
 
 

	l.105 
�ízení: 

IV. Právo na obhajobu 
Doru�ení žaloby 

P�ítomnost zástupc� ochranné mocnosti 
 
     Vále�ný  zajatec má  právo  aby  mu byl  nápomocen n�který ze zajatých  druh�,  aby   byl  obhajován  
kvalifikovaným  advokátem, kterého si zvolí, aby si dal p�edvolat sv�dky, a považuje-li to za pot�ebné, aby  
použil služeb kvalifikovaného  tlumo�níka. O t�chto právech budiž v�as p�ed p�elí�ením  zpraven 
mocností, v jejíž moci jest. 
 
     Jestliže si  vále�ný zajatec nezvolil  obhájce, opat�í mu  ho ochranná  mocnost; bude k tomu  mít p�i 
nejmenším  týden �asu.  Na žádost ochranné  mocnosti odevzdá jí  mocnost, která drží zajatce, seznam 
osob zp�sobilých k obhajob�. Nezvolí-li ani vále�ný zajatec ani ochranná  mocnost obhájce, ustanoví  z 
moci ú�ední  mocnost, v jejíž je moci, kvalifikovaného advokáta, aby obvin�ného hájil. 
 
     Obhájce  bude  mít  lh�tu  aspo  dvou  týdn�  p�ed zahájením p�elí�ení a pot�ebné úlevy,  aby si 
p�ipravil obhajobu obvin�ného; m�že  zejména voln�  navšt�vovat  obvin�ného  a mluvit  s ním beze 
sv�dk�.  M�že  také  mluvit  se  sv�dky vedenými obhajobou, v�etn� vále�ných zajatc�.  T�chto úlev bude 
požívat  do uplynutí odvolací lh�ty. 
 
     V�as  p�ed  p�elí�ením   bude  obvin�nému  vále�nému  zajatci doru�ena  v  jazyce,  jemuž  rozumí,  
žaloba  a  spisy, které jsou zpravidla  doru�ovány obvin�nému  podle zákon�  platných v armád� 
mocnosti,  u níž  je v   zajetí. Totéž  bude doru�eno  za stejných podmínek jeho obhájci. 
 
     Zástupci ochranné mocnosti mají právo být p�ítomni p�elí�ení, ledaže by se toto výjime�n� konalo s 
vylou�ením ve�ejnosti v zájmu státní bezpe�nosti; v takovém p�ípad�  zpraví o tom mocnost držící zajatce 
ochrannou mocnost.  
 
 

	l.106 
�ízení: 

V. Opravné prost�edky 
 
     Každý vále�ný zajatec má právo podat proti každému rozsudku nad ním vynesenému odvolání, 
zmate�ní stížnost nebo žádat o obnovu �ízení za stejných podmínek jako p�íslušníci ozbrojených sil 
mocnosti, v jejíž moci je. Bude pln� informován o svém právu na opravné prost�edky a o lh�tách, pro jeho 
uplatn�ní.  
 



	l.107 
�ízení: 

VI. Oznamování rozsudk� ochranné mocnosti 
 
     Každý  rozsudek vynesený  nad vále�ným  zajatcem budiž  ihned oznámen  ochranné mocnosti  ve 
stru�ném  sd�lení, které  bude také obsahovat  údaj, zda  zajatec  má  právo odvolat,  podat  zmate�ní 
stížnost nebo žádat  o obnovu  �ízení. Toto  sd�lení se zašle také p�íslušnému  d�v�rníku.  Bude  zasláno  
také  vále�nému  zajatci v jazyce,   jemuž   rozumí,   nebyl-li   rozsudek   vynesen  v jeho p�ítomnosti.  
Mimo  to  oznámí  ihned  mocnost,  v  jejíž  moci je zajatec, ochranné  mocnosti rozhodnutí zajatcovo,  
zda užije svého práva podat opravný prost�edek �i nikoli. 
 
     Krom�  toho, nabyl-li  rozsudek moci  práva nebo  vyslovil-li soud v první  stolici trest smrti, zašle 
mocnost,  v jejíž moci je zajatec,   co   nejd�íve   ochranné   mocnosti   podrobnou  zprávu obsahující: 
 
     1. p�esné zn�ní rozsudku, 
 
     2. stru�ný p�ehled vyšet�ování a hlavního p�elí�ení, obsahující zejména podstatu žaloby i obhajoby, 
 
     3. po p�ípad� ozna�ení ústavu, v n�mž bude trest odpykán. 
 
     Sd�lení  uvedená v p�edchozích  odstavcích  budou  zaslána ochranné  mocnosti  na  adresu,  kterou   
tato  p�edtím  oznámila mocnosti, u níž je zajatec držen v zajetí.  
 
 

	l.108 
�ízení: 

VII. Výkon trest� 
Režim p�i odpykávání trestu 

 
     Tresty vynesené proti vále�ným  zajatc�m na základ� rozsudk�, které se staly vykonatelnými, odpykají  
tito v týchž ústavech a za stejných  podmínek jako  p�íslušníci ozbrojených  sil mocnosti,  v jejíž moci  
jsou. Tyto podmínky  budou v každém  p�ípad� odpovídat požadavk�m hygieny a lidskosti. 
 
     Zajatá  žena, proti  níž  byl  takový rozsudek vynesen, budiž umíst�na v odd�lených místnostech a pod 
dozorem žen. 
 
     V každém p�ípad� budou vále�ní  zajatci odsouzení k trestu na svobod� i  nadále požívat dobrodiní  
�lánk� 78 a  126 této úmluvy. Budou  mimo  to  oprávn�ní  dostávat  i  odesílat   korespondenci, dostávat  
alespo  jeden  pomocný  balík  za  m�síc a pohybovat se pravideln�  na   �erstvém  vzduchu;  dostane   
se  jim  léka�ského ošet�ení, jehož vyžaduje jejich zdravotní stav, a duchovní pomoci, kdyby  si  jí  p�áli. 
Tresty,  které  by  je  m�ly stihnout, nech
 odpovídají ustanovením �lánku 87, t�etího odstavce.  
 
 

�ást IV 
Konec zajetí 

 
 

Oddíl I 
P�ímá repatriace a nemocni�ní ošet�ení v neutrálních zemích 

 
 

	l.109 
Všeobecná ustanovení 

 
     Strany v konfliktu jsou povinny s výhradou t�etího odstavce tohoto �lánku, poslat zp�t do vlasti vále�né 
zajatce vážn� nemocné a t�žce zran�né  podle prvního odstavce  následujícího �lánku, bez ohledu na 
jejich po�et a hodnost, když se  p�edtím postaraly o to, aby byli schopni p�epravy. 
     Po dobu nep�átelství se vynasnaží strany v konfliktu, aby s pomocí zú�astn�ných neutrálních  
mocností za�ídily v neutrální zemi nemocni�ní ošet�ení ran�ných neb nemocných vále�ných zajatc� 



zmín�ných v druhém  odstavci následujícího  �lánku; mohou  také uzav�ít dohody  o p�ímé repatriaci nebo  
o internování v neutrální zemi  zajatc�, kte�í  jsou t�lesn�  zdatní a  mají za sebou dlouhé zajetí. 
 
     Žádný vále�ný zajatec ran�ný nebo nemocný, o jehož repatriaci ve  smyslu   prvního  odstavce  tohoto   
�lánku  jde,  nesmí   být repatriován po dobu nep�átelství proti své v�li.  
 
 

	l.110 
Kategorie  osob, které mají být  repatriovány nebo ošet�eny v nemocnici v neutrální zemi 

 
     P�ímo budou repatriováni: 
 
     1. nevylé�iteln� zran�ní a nemocní, jejichž duševní nebo t�lesné schopnosti se zdají být zna�n� 
sníženy, 
 
     2. ran�ní  a nemocní,  kte�í podle  odhadu léka��  se nemohou uzdravit b�hem  jednoho roku, jejichž  
stav vyžaduje ošet�ování  a jejichž  duševní  nebo  t�lesné  schopnosti  se  zdají  být zna�n� sníženy, 
 
     3. ran�ní a nemocní, kte�í  se uzdravili, ale jejichž duševní nebo t�lesné  schopnosti nasv�d�ují tomu, 
že  byly zna�n� a trvale sníženy. 
 
     V neutrální zemi mohou být ošet�ováni v nemocnicích: 
 
     1. ran�ní a nemocní, jichž uzdravení  lze o�ekávat do roka po jejich  zran�ní nebo  onemocn�ní, 
jestliže  ošet�ování v neutrální zemi dává nad�ji na jist�jší a rychlejší uzdravení, 
 
     2. vále�ní zajatci,  jejichž duševní neb t�lesné zdraví je podle úsudku léka��  vážn� ohroženo držením 
v zajetí,  jež by však nemocni�ní ošet�ení v neutrální zemi mohlo zachránit. 
 
     Zú�astn�né mocnosti ur�í vzájemnou dohodou podmínky, jimž musí vyhov�t vále�ní zajatci  ošet�ovaní 
v nemocnicích v neutrální zemi,  aby  mohli  být  repatriováni,  jakož  i  jejich postavení. Zpravidla  budou   
repatriováni  vále�ní  zajatci, ošet�ovaní v neutrální zemi, pokud pat�í do t�chto skupin: 
 
     1. zajatci, jichž zdravotní stav se tak zhoršil, že vyhovují podmínkám stanoveným pro p�ímou repatriaci, 
 
     2. zajatci, jichž duševní  neb  t�lesné  schopnosti z�stávají po lé�ení zna�n� sníženy. 
 
     Nebyly-li  mezi  zú�astn�nými  stranami  v konfliktu uzav�eny zvláštní dohody za ú�elem, aby byly 
ur�eny p�ípady invalidity nebo nemoci, které vyžadují p�ímé  repatriace neb  ošet�ení v neutrální zemi, 
budou  tyto p�ípady �ešeny  podle zásad obsažených  ve vzoru dohody o p�ímé repatriaci ran�ných  a 
nemocných zajatc� a o jejich nemocni�ním ošet�ení  v neutrální zemi, jakož i v �ádu o smíšených 
léka�ských komisích, které jsou p�ipojeny k této úmluv�.  
 
 

	l.111 
Internování vále�ných zajatc� na území neutrální mocnosti 

 
     Mocnost, v  jejíž moci jsou zajatci,  mocnost, jíž p�íslušejí vále�ní zajatci a neutrální  zem� p�izvaná 
t�mito dv�ma mocnostmi, se vynasnaží o uzav�ení  dohod, které umožní internování vále�ných zajatc�  
na   území  této  neutrální   mocnosti  až  do   skon�ení nep�átelství.  
 
 

	l.112 
Smíšené léka�ské komise 

 
     Hned po  vypuknutí konfliktu budou  ustaveny smíšené léka�ské komise,  aby prohlížely  nemocné a  
ran�né zajatce  a aby  u�inily všechna  pot�ebná rozhodnutí  o nich.  Jmenování, úkoly  a �innost t�chto 
komisí budou se �ídit ustanoveními �ádu, p�ipojeného k této úmluv�. 
 



     Zajatci,  kte�í podle  názoru léka�ských  orgán� mocnosti,  v jejíž moci jsou,  jsou z�ejm� t�žce ran�ní a  
t�žce nemocní, mohou však být  repatriováni, aniž by   museli být prohlédnuti  smíšenou léka�skou komisí.  
 
 

	l.113 
Kategorie osob oprávn�ných dostavit se k prohlídce smíšených léka�ských komisí 

 
     Vedle t�ch, kte�í budou  vybráni léka�skými ú�ady mocnosti, v jejíž moci  jsou zajatci, budou oprávn�ni  
dostavit se k prohlídce smíšených  léka�ských komisí podle p�edchozího  �lánku ran�ní nebo nemocní 
zajatci, pat�ící do skupin níže vyjmenovaných: 
 
     1. ran�ní  a  nemocní  navržení  léka�em,  konajícím službu v tábo�e,  který  je  stejné  národnosti  jako 
oni nebo p�íslušníkem strany  v  konfliktu,  jež  je  spojencem  mocnosti,  k  níž  sami p�íslušejí, 
 
     2. ran�ní a nemocní navržení svým d�v�rníkem, 
 
     3. ran�ní a nemocní navržení  mocností, k níž p�íslušejí nebo organisací pe�ující o zajatce a uznanou 
touto mocností. 
 
     Vále�ní  zajatci, kte�í  nepat�í  do  žádné z  t�chto skupin, mohou se  p�esto dostavit k  prohlídce u 
smíšené  léka�ské komise, ale  budou  prohlédnuti  až  po  t�ch,  kte�í spadají do uvedených skupin. 
 
     Léka�-krajan vále�ných zajatc� podrobených prohlídce u smíšené léka�ské komise a jejich d�v�rník, 
jsou oprávn�ni ú�astnit se této prohlídky.  
 
 

	l.114 
Vále�ní zajatci, kte�í utrp�li úraz 

 
     Vále�ní zajatci, kte�í utrp�li úraz,  vyjma ty, kte�í se sami dobrovoln�  zranili, budou  požívat, pokud  jde 
o  repatriaci nebo eventuální ošet�ení v neutrální zemi, dobrodiní této úmluvy.  
 
 

	l.115 
Repatriace a nemocni�ní ošet�ení vále�ných  zajatc� odpykávajících si trest 

 
     Žádný vále�ný  zajatec disciplinárn�  trestaný,  u n�hož jsou spln�ny podmínky  pro repatriaci nebo  
ošet�ení v neutrální  zemi, nesmí být zadržen proto, že si dosud neodpykal trest. 
 
     Vále�ní zajatci, kte�í jsou v soudním vyšet�ování nebo již odsouzeni a kte�í by m�li být repatriováni 
nebo ošet�ováni v neutrální  zemi, mohou  být  ú�astni  t�chto výhod  p�ed skon�ením �ízení  a p�ed 
odpykáním trestu, dá-li k  tomu souhlas  mocnost, v jejíž moci jsou. 
 
     Strany v  konfliktu si navzájem sd�lí  jména t�ch, kdož budou zadrženi až do konce �ízení nebo do 
odpykání trestu.  
 
 

	l.116 
Náklady na repatriaci 

 
     Náklady na repatriaci vále�ných  zajatc� nebo jejich p�epravu do neutrální  zem� jsou, po�ínajíc od  
hranic zem� mocnosti, která je má v zajetí, na vrub mocnosti, k níž p�íslušejí.  
 
 

	l.117 
Zákaz použití repatriovaných k aktivní vojenské služb� 

 
     Nikoho z repatriovaných nesmí  být použito k aktivní vojenské služb�.  

 



Oddíl II 
Propušt�ní a repatriace vále�ných zajatc� po skon�ení nep�átelství 

 
 

	l.118 
Propušt�ní vále�ných zajatc� na svobodu a jejich repatriace 

 
     Vále�ní zajatci budou propušt�ni a repatriováni neprodlen� po skon�ení aktivního nep�átelství. 
 
     Není-li ustanovení k tomu cíli  v n�jaké úmluv� uzav�ené mezi stranami v konfliktu za  ú�elem   
skon�ení  nep�átelství  nebo nebyla-li taková  dohoda uzav�ena, každá z mocností, v jejíž  moci jsou   
zajatci,  nech
   vypracuje  sama a neprodlen� provede repatria�ní  plán  odpovídající   zásad�  vyslovené  
v p�edchozím odstavci. 
 
     V  obou p�ípadech bude oznámeno vále�ným zajatc�m,  jaká opat�ení byla u�in�na. 
 
     Náklady na repatriaci vále�ných zajatc� bu�tež v každém p�ípad� rozvrženy  spravedlivým zp�sobem 
mezi mocnost, která drží zajatce v zajetí, a mocnost, které p�íslušejí. Toto rozvržení bude provedeno 
podle t�chto zásad: 
 
     a) Sousedí-li  ob� mocnosti,  bude hradit  mocnost, jíž pat�í zajatci, náklady  na jejich repatriaci  od 
hranic mocnosti,  u níž jsou v zajetí. 
 
     b) Nesousedí-li  tyto dv�  mocnosti, hradí  mocnost, v jejíž moci jsou  zajatci, náklady na p�epravu  
vále�ných zajatc� na svém území  až  ke  své  hranici  nebo  do  svého nalo�ovacího p�ístavu ležícího 
nejblíže k  mocnosti, k níž náležejí. Pokud  jde o zbytek náklad� spojených  s repatriací, dohodnou se  
zú�astn�né strany na jejich  spravedlivém rozvržení  mezi sebe.  Uzav�ení takové dohody nem�že  v 
žádném  p�ípad� ospravedlnit  jakýkoli odklad repatriace vále�ných zajatc�.  

 
 

	l.119 
Zp�sob provedení repatriace 

 
     Repatriace se provede za obdobných podmínek, jak je stanoveno v �láncích 46 až 48 této úmluvy pro 
p�esun vále�ných zajatc� a p�i zachování ustanovení �lánku 118 a následujících. 
 
     P�i repatriaci budou vráceny vále�nému zajatci cenné p�edm�ty odebrané  podle ustanovení  �lánku 18  
a pen�žní  �ástky v cizích m�nách, které nebyly sm�n�ny na valutu mocnosti, v jejíž moci jsou zajatci. 
Cenné  p�edm�ty a obnosy  pen�z v cizí  m�n�, které by  z jakékoli  p�í�iny  nebyly  vráceny  vále�ným  
zajatc�m p�i  jejich repatriaci,  budou zaslány  informa�ní kancelá�i  zmín�né v �lánku 122. 
 
     Vále�ní  zajatci  jsou  oprávn�ni  vzít  s  sebou  své osobní svršky,  korespondenci a  zásilky,  došlé  na 
jejich  adresu; váha t�chto v�cí m�že být omezena, vyžadují-li to okolnosti repatriace, na tolik, kolik m�že 
zajatec rozumn�  unést; v každém p�ípad� bude každý zajatec oprávn�n odnést si aspo dvacet p�t 
kilogram�. 
 
     Ostatní  osobní   v�ci  repatriovaného  zajatce   z�stanou  u mocnosti, u níž  byl v zajetí; tato mu je  
zašle, jakmile uzav�e s mocností, k níž zajatec p�ísluší,  dohodu o zp�sobu dopravy t�chto v�cí a o 
úhrad� výloh takto vzniklých. 
 
     Vále�ní zajatci, kte�í by byli ve vyšet�ování pro zlo�in nebo p�e�in trestního práva, mohou být  zadrženi 
až do skon�ení �ízení, po p�ípad� i do odpykání trestu.  Podobn� tomu bude  u t�ch, kte�í 
již byli odsouzeni pro zlo�in nebo p�e�in trestního práva. 
 
     Strany   v  konfliktu   si  sd�lí   jména  vále�ných  zajatc� zadržených až do konce soudního �ízení 
nebo odpykání trestu. 
 
     Strany  v  konfliktu  se  dohodnou  o  z�ízení  komisí za tím ú�elem, aby  pátraly po roztroušených 
zajatcích  a provedly jejich repatriaci v nejkratší lh�t�.  



Oddíl III 
Úmrtí vále�ných zajatc� 

 
 

	l.120 
Záv�ti; úmrtní listy; poh�bení a zpopeln�ní 

Seznamy hrob� 
 
     Záv�ti  vále�ných zajatc�  budou sepsány  tak, aby vyhovovaly podmínkám   platnosti  p�edepsaným   
zákonodárstvím  zem�   jejich p�vodu,   která  se  postará,  aby  tyto  podmínky  byly  oznámeny 
mocnosti, v jejíž moci jsou zajatci. Na žádost vále�ného zajatce a v každém  p�ípad�  po  jeho  smrti  bude  
záv�
 neprodlen� zaslána ochranné  mocnosti   a  její  ov��ený   opis  Úst�ední  informa�ní kancelá�i. 
 
     Úmrtní listy,  odpovídající vzoru p�ipojenému  k této úmluv�, nebo seznamy všech vále�ných zajatc� 
zem�elých v zajetí, potvrzené odpov�dným   d�stojníkem,    bu�te   zaslány   v  nejkratší  lh�t� informa�ní 
kancelá�i pro vále�né zajatce, z�ízené ve smyslu �lánku 122. Údaje  totožnosti, jichž výpo�et je  uveden v 
t�etím odstavci �lánku  17, místo  a datum   úmrtí, p�í�ina  smrti, místo  a datum poh�bu, jakož i všechny 
údaje  pot�ebné k zjišt�ní hrob�  musí být obsaženy v t�chto úmrtních listech nebo seznamech. 
 
     Poh�bení nebo  zpopeln�ní musí p�edcházet  léka�ská prohlídka mrtvoly, aby byla zjišt�na smrt, 
umožn�no po�ídit úmrtní zápis a v p�ípad� pot�eby zjistit totožnost zem�elého. 
 
     Ú�ady,  v jejichž  moci jsou  zajatci, budou  dbát toho,  aby zajatci zem�elí  v zajetí  byli  s úctou 
poh�beni,  možno-li podle ob�ad�   náboženství,  k  n�muž  pat�ili,  aby  jejich  hroby byly chrán�ny, 
vhodn� udržovány a ozna�eny tak, aby je  bylo možno vždy nalézt.  Kdykoli to bude  možno,  budou  
zem�elí  vále�ní  zajatci p�íslušející k téže mocnosti pochováni na tomtéž míst�. 
 
     Zem�elí  vále�ní zajatci  budou poh�bíváni  jednotliv�, vyjma p�ípady  vyšší  moci,  které  by  si  vynutily  
poh�bení spole�né. Mrtvoly mohou být zpopeln�ny, jen  vyžadují-li toho naléhavé zájmy zdravotní nebo 
náboženství zem�elého  anebo p�ál-li si to zem�elý. V p�ípad�  zpopeln�ní  bude  to  poznamenáno  na  
úmrtním  list� s uvedením d�vodu. 
 
     Aby  bylo  lze  hroby  kdykoli  nalézt,  bu�te  všechny údaje týkající se poh�bení a  hrob� zaznamenány 
správou vále�ných hrob�, z�ízenou  mocností, v  jejíž moci  jsou zajatci.  Seznamy hrob�  a údaje týkající 
se vále�ných zajatc�, poh�bených na h�bitovech  neb jinde, budou  odevzdány mocnosti, k  níž zajatci 
p�íslušeli.  Bude úkolem mocnosti, pod jejíž kontrolou  je toto území, je-li smluvní stranou  této úmluvy,  
aby pe�ovala  o tyto  hroby a zaznamenávala každé pozd�jší  p�emíst�ní zem�elých. Tato  ustanovení se 
vztahují také na popel, který bude uchován správou vále�ných hrob� až do té doby, kdy zem� p�vodu 
oznámí kone�né rozhodnutí v této v�ci.  
 
 

	l.121 
Zran�ní   nebo  usmrcení   vále�ného  zajatce  za  zvláštních okolností 

 
     Každé  úmrtí  nebo  každé  vážné  zran�ní  vále�ného zajatce, zp�sobené  stráží, jiným  zajatcem 
nebo  jinou osobou,  nebo je-li podez�ení,  že bylo  takto zp�sobeno,  jakož i  každé úmrtí, jehož p�í�ina  
není známa,  budou ihned  p�edm�tem ú�edního  vyšet�ování mocnosti, v jejíž moci jsou zajatci. 
 
     Sd�lení  o tom  bude ihned  zasláno ochranné  mocnosti. Budou sepsány  výpov�di   sv�dk�,  zejména  
vále�ných   zajatc�;  zpráva obsahující tyto výpov�di bude zaslána ochranné mocnosti. 
 
     Zjistí-li se  vyšet�ováním vina jedné  nebo více osob,  u�iní mocnost, v  jejíž moci jsou  zajatci, všechna 
opat�ení  k soudnímu stíhání vinníka nebo vinník�.  
 
 
 
 
 
 



�ást V 
Informa�ní kancelá� a pomocné spole�nosti pro vále�né zajatce 

 
 

	l.122 
Vnitrostátní informa�ní kancelá�e pro vále�né zajatce 

 
     Jakmile vypukne  konflikt a ve všech  p�ípadech okupace z�ídí každá  ze  stran  v  konfliktu  oficiální  
informa�ní kancelá� pro vále�né  zajatce, kte�í  jsou v  její moci;  neutrální a nevál�ící mocnosti,  které 
p�ijmou  na své  území osoby  pat�ící do  n�které skupiny  zmín�né  v  �lánku  4,   u�iní  totéž   pro  tyto  
osoby. Zú�astn�ná mocnost bude dbát nad tím, aby informa�ní kancelá� m�la k dispozici pot�ebné 
místnosti, za�ízení a personál, tak aby mohla �ádn� plnit sv�j úkol. Bude  jí ponecháno na  v�li použíti 
k tomu cíli vále�ných  zajatc�, pokud bude šet�it  podmínek stanovených v oddíle této úmluvy, jednajícím 
o práci vále�ných zajatc�. 
 
     Každá ze  stran v konfliktu poskytne  v nejkratší možné lh�t� své informa�ní  kancelá�i informace, o  
nichž je �e�  ve  �tvrtém, pátém a  šestém odstavci tohoto �lánku,  o každé nep�átelské osob� pat�ící do  
n�které ze skupin  vyjmenovaných v �lánku  4, která se dostala  do  její  moci.  Neutrální  a  nevál�ící  
mocnosti  budou postupovat stejn�,  pokud jde o  osoby uvedených kategorií, které p�ijaly na svém území. 
 
     Tato kancelá� ihned zašle  nejrychlejší cestou tyto informace zú�astn�ným mocnostem prost�ednictvím  
jednak ochranných mocností, jednak Úst�ední kancelá�e zmín�né v �lánku 123. 
 
     Tyto  informace mají  sloužit  k  tomu, aby  umožnily zpravit rychle  zú�astn�né rodiny. Tyto informace 
nech
 obsahují u každého vále�ného  zajatce,  s  výhradou  ustanovení  �lánku 17, p�íjmení, jména,  
hodnost, matri�ní  �íslo,  místo  a úplné  datum narození, ozna�ení mocnosti,  k níž p�ísluší,  k�estní 
jméno otce,  p�íjmení matky,  jméno  a  adresu  osoby,  která  má  být zpravena, jakož i adresu,  na kterou  
se m�že  zajatci posílat  korespondence, pokud informa�ní kancelá� tyto údaje zná. 
 
     Informa�ní  kancelá� bude  dostávat od  r�zných ú�ad�  k tomu p�íslušných  údaje  o   zm�nách,  
propušt�ní,  repatriaci,  út�ku, p�evezení do  nemocnice, úmrtí vále�ných  zajatc� a p�edá  je dále 
zp�sobem uvedeným v t�etím odstavci shora. 
 
     Rovn�ž i zprávy o zdravotním stavu vážn� nemocných nebo t�žce zran�ných zajatc� budou podávány 
pravideln�, podle  možnosti každý týden. 
 
     Informa�ní kancelá� bude také povinna odpovídat na všechny jí došlé dotazy  stran vále�ných zajatc�, 
v�etn� t�ch, kdož zem�eli v zajetí; provede pot�ebná šet�ení, aby si opat�ila žádané informace,kdyby jich 
nem�la. 
 
     Všechna  písemná  sd�lení  vyšlá z  Kancelá�e, bu�te  ov��ena podpisem nebo razítkem. 
 
     Informa�ní kancelá� bude vedle toho pov��ena, aby shromaž�ovala a odesílala zú�astn�ným  
mocnostem všechny osobní v�ci, v�etn� pen�z  v jiné m�n�, než je m�na  mocnosti, u níž jsou zajatci,  a   
listin,  které  mohou  mít   d�ležitost  pro  blízké p�íbuzné,které   vále�ní   zajatci   zanechali   p�i   
repatriaci, propušt�ní,  út�ku   nebo  úmrtí.  Tyto  v�ci   zašle  Kancelá�  v zape�et�ných  balících;  k   
balík�m  budou  p�iložena  prohlášení udávající  p�esn� totožnost  osob, jimž  p�edm�ty pat�ily,  a také 
úplný  seznam  obsahu  balíku.  Ostatní  osobní  svršky  doty�ných zajatc�  budou odeslány  podle dohod  
uzav�ených mezi zú�astn�nými stranami v konfliktu.  
 
 

	l.123 
Úst�ední informa�ní kancelá� pro vále�né zajatce 

 
     V neutrální  zemi se z�ídí  Úst�ední informa�ní kancelá�  pro vále�né  zajatce.  Mezinárodní  komitét  
	erveného  k�íže navrhne, bude-li to považovat za pot�ebné, zú�astn�ným mocnostem organisaci takové 
kancelá�e. 
 
     Tato kancelá�  bude mít za  úkol soust�e�ovat všechny  zprávy týkající se vále�ných zajatc�, které 



bude moci opat�it ú�ední  neb soukromou  cestou;  zašle  je  jak  možno  nejrychleji zemi, z níž zajatci 
pocházejí  nebo mocnosti, k níž  pat�í. Strany v konfliktu jí poskytnou všechny úlevy pro rozesílání zpráv. 
 
     Vysoké smluvní strany, zvlášt�  ty, jichž p�íslušníci užívají služeb úst�ední  kancelá�e, se vybízejí, aby  
jí poskytly finan�ní podporu, jíž by pot�ebovala. 
 
     Tato  ustanovení nesm�jí  se vykládat  v  tom  smyslu, jakoby omezovala  lidumilnou  �innost  
Mezinárodního  komitétu  	erveného k�íže nebo pomocných spole�ností zmín�ných v �lánku 125.  
 
 

	l.124 
Osvobození  od  poštovného, jakož  i od  dovozních, celních a jiných dávek 

Osvobození od telegrafních poplatk� 
 
     Informa�ní kancelá�e jednotlivých  zemí a úst�ední informa�ní kancelá� požívají  osvobození od 
poštovního,  jakož i všech  výhod zmín�ných  v �lánku  74, a, jak  je  to jen  možno, osvobození  od 
telegrafních poplatk� nebo aspo zna�n� snížených sazeb.  
 
 

	l.125 
Pomocné  spole�nosti  a  jiné  organisace pro  pomoc vále�ným zajatc�m 

 
     Mocnosti držící zajatce v zajetí  vyjdou co nejvíce vst�íc, s výhradou opat�ení,  která by považovaly za  
nevyhnutelná, aby byla zaru�ena jejich bezpe�nost a aby bylo  vyhov�no každé jiné rozumné nutnosti,  
náboženským  a  pomocným   spole�nostem  a  všem  jiným organisacím poskytujícím  pomoc vále�ným 
zajatc�m.  Poskytnou jim, jakož  i  jejich  delegát�m   �ádn�  pov��eným,  všechny  pot�ebné výhody,   aby  
mohli  navšt�vovat  vále�né  zajatce,  rozdílet jim pomocné zásilky a pot�eby  jakéhokoli p�vodu k ú�el�m 
náboženským, výchovným, rekrea�ním,  nebo aby jim  byli nápomocni p�i  po�ádání zábav v  táborech. 
Zmín�né spole�nosti  nebo organisace mohou  být ustaveny bu� na  území mocnosti, v jejíž moci  jsou 
zajatci, bu� v jiné zemi anebo mohou být mezinárodní povahy. 
 
     Mocnost, v jejíž moci jsou zajatci, m�že omezit po�et spole�ností a organisací, jichž delegáti budou 
oprávn�ni vykonávat svou  �innost  na  jejím  území  a  pod  jejím  dohledem, avšak za podmínky,  že   
takové  omezení  neznemožní   poskytnutí  ú�inné a dostate�né pomoci všem vále�ným zajatc�m. 
 
     Zvláštní postavení Mezinárodního  komitétu 	erveného k�íže na tomto poli bude vždy uznáváno a 
respektováno. 
 
     Jakmile budou  vále�ným zajatc�m poskytnuty pomoc a pot�eby k ú�el�m  naho�e  uvedeným  anebo  
velmi  brzy  na  to bu�te zaslány pomocným  spole�nostem   nebo  organisacím,  které   je  odeslaly, 
potvrzenky,  podepsané  d�v�rníkem  t�chto  zajatc�  a týkající se každé zásilky. Sou�asn� vystaví 
potvrzenky na tyto zásilky správní ú�ady, které st�eží zajatce.  
 
 

�ást VI 
Provád�ní úmluvy 

 
 

Oddíl I 
Všeobecná ustanovení 

 
 

	l.126 
Kontrola vykonávaná ochrannými mocnostmi 

 
     Zástupci nebo delegáti ochranných mocností jsou oprávn�ni navštívit všechna místa, kde jsou vále�ní 
zajatci, zejména místa, kde jsou internováni, drženi nebo kde pracují; mají p�ístup do všech místností  
používaných zajatci. Mají rovn�ž právo odebrat se na místa, odkud p�epravovaní zajatci odjížd�jí, kterými 
projížd�jí a na která p�ijížd�jí. Mohou hovo�it  bez sv�dk� se zajatci a zejména s jejich d�v�rníky, je-li  



t�eba,  prost�ednictvím tlumo�ník�. 
 
     Zástupc�m a delegát�m ochranných mocností bude ponechána plná svoboda, co do volby míst, která  
cht�jí  navštívit;  nebude omezována ani délka ani �asté  opakování t�chto návšt�v. Mohou být zakázány  
pouze z  d�vod� naléhavých  vojenských nutností  a pouze výjime�n� a na p�echodnou dobu. 
 
     Mocnost, v jejíž  moci jsou zajatci, u nichž  má být vykonána návšt�va,  a  mocnost,  k   níž  p�íslušejí,  
mohou se  po p�ípad� dohodnout  o tom,  že se  t�chto návšt�v  sm�jí ú�astnit i krajané t�chto zajatc�. 
 
     Delegáti Mezinárodního komitétu 	erveného k�íže budou požívat týchž  výsad. Jmenování  t�chto 
delegát�  bude podléhat  schválení mocnosti, v jejíž moci jsou zajatci, kte�í mají být navštíveni.  
 
 

	l.127 
Uvedení textu úmluvy ve známost obyvatelstva 

 
     Vysoké  smluvní strany  se  zavazují,  že  rozší�í  co  možná nejvíce, jak v míru tak za války, text této 
úmluvy ve svých zemích a že  zejména za�adí  její studium  do  vojenských  a, možno-li, i civilních 
studijních program�, tak aby její zásady byly uvedeny ve známost veškerých jejich ozbrojených sil i 
obyvatelstva. 
 
     Vojenské neb jiné ú�ady, které za války p�evezmou odpov�dnost za vále�né zajatce, musí mít text této  
úmluvy a být zvláš
 pou�eni o jejích ustanoveních.  
 
 

	l.128 
Zaslání oficiálních  p�eklad� a všech zákon� i na�ízení vydaných k provedení úmluvy 

 
     Vysoké  smluvní  strany  si  zašlou prost�ednictvím Švýcarské spolkové  rady,  a   za  nep�átelství  
prost�ednictvím  ochranných mocností,  oficiální p�eklady  této  úmluvy  a zákony  i na�ízení, které by 
vydaly, aby zajistily její provád�ní.  
 
 

	l.129 
Trestní sankce: 

I. Všeobecná ustanovení 
 
     Vysoké smluvní strany se  zavazují, že u�iní všechna pot�ebná zákonodárná  opat�ení,  aby   stanovily  
p�im��ené trestní  sankce postihující osoby, které se dopustí toho �i onoho vážného porušení této  úmluvy   
vymezeného  v  následujícím  �lánku  anebo  dají  k takovému porušení rozkaz. 
 
     Každá  smluvní strana  je  povinna  zjistit osoby  obvin�né z toho, že  se dopustily n�kterého z  t�chto 
vážných  porušení anebo daly k  n�mu rozkaz, a  musí je postavit  p�ed sv�j soud,  a
 jsou jakékoli státní  
p�íslušnosti. M�že také,  dá-li tomu p�ednost,  v souladu  s  podmínkami  stanovenými  svým vlastním 
zákonodárstvím, odevzdat je k soudnímu stíhání  n�které jiné smluvní stran� mající zájem  na  potrestání,  
pokud  tato  smluvní  strana má dostate�ná obvin�ní proti t�mto osobám. 
 
     Každá smluvní strana u�iní  pot�ebná opat�ení, aby odstranila všechny  �iny odporující  ustanovením 
této  úmluvy, jiné  než jsou vážná porušení uvedená v následujícím �lánku. 
 
     Obvin�ní  budou  za  všech  okolností  požívat záruk soudního �ízení a svobodné obhajoby, které 
nebudou mén� p�íznivé než záruky zmín�né v �lánku 105 a následujících této úmluvy.  
 
 

	l.130 
Trestní sankce: 

II. Vážná porušení úmluvy 
 
     Vážnými  porušeními,  zmín�nými  v  p�edchozím  �lánku,  jsou n�které z níže uvedených �in�  jsou-li 



spáchány na osobách nebo na majetku,  chrán�ných touto  úmluvou: úmyslné  zabití, mu�ení  nebo 
nelidské  zacházení,  �ítajíc  v  to  biologické  pokusy,  úmyslné zp�sobení velkého  utrpení nebo vážné  
t�lesné zran�ní a ohrožení zdraví, donucování, aby vále�ný zajatec sloužil v ozbrojených silách 
nep�átelské  mocnosti nebo zbavení  ho práva na to, aby byl �ádn� a nestrann� souzen podle p�edpis� 
této úmluvy.  
 
 

	l.131 
Trestní sankce: 

III. Odpov�dnost smluvních stran 
 
     Žádná  smluvní strana  se nem�že  sama zprostit  ani zprostit jinou smluvní  stranu odpov�dnosti, 
která  stíhá ji samotnou  nebo jinou smluvní  stranu v d�sledku  porušení zmín�ných v p�edchozím �lánku.  
 
 

	l.132 
Postup p�i vyšet�ování tvrzeného porušení úmluvy 

 
     Na žádost  n�které strany v  konfliktu se zavede  vyšet�ování zp�sobem, jenž bude stanoven  mezi 
zú�astn�nými stranami, o každém doloženém porušení úmluvy. 
 
     Nedosáhne-li  se dohody  o zp�sobu  vyšet�ování, dohodnou  se strany  na  jmenování  rozhodce,  
který  stanoví,  jakým  zp�sobem postupovat. 
 
     Jakmile bude  zjišt�no porušení, u�iní mu  strany v konfliktu konec a odstraní je, co možná nejrychleji.  
 
 

Oddíl II 
Záv�re�ná ustanovení 

 
 

	l.133 
Autentická zn�ní a oficiální p�eklady 

 
     Tato úmluva je sepsána v jazyce anglickém a francouzském. Ob� zn�ní jsou stejn� závazná. 
 
     Švýcarská spolková rada dá  po�ídit ú�ední p�eklady úmluvy do jazyka ruského a špan�lského.  
 
 

	l.134 
Vztah k úmluv� z roku 1929 

 
     Tato  úmluva nahrazuje  ve vztazích  mezi Vysokými  smluvními stranami úmluvu ze dne 27. �ervence 
1929.  
 
 

	l.135 
Vztah k Haagským úmluvám z r. 1899 a 1907 

 
     Ve  vztazích mezi mocnostmi, které jsou vázány Haagskou úmluvou o zákonech a oby�ejích pozemní  
války, a
 již jde o úmluvu z 29. �ervence 1899  nebo o úmluvu z 18. �íjna 1907, a které jsou stranami této 
úmluvy, doplní tato úmluva kapitolu II. �ádu p�ipojeného ke zmín�ným Haagským úmluvám.  
 
 

	l.136 
Lh�ta pro podepsání úmluvy 

 
     Tato úmluva, která bude mít  dnešní datum, m�že být podepsána až do  12. února 1950 jménem  
mocností zastoupených na konferenci, která zapo�ala v Ženev� dne  21. dubna 1949, jakož jménem 



mocností na této konferenci nezastoupených, které jsou však stranami úmluvy z 27. �ervence 1929.  
 
 

	l.137 
Ratifikace 

 
     Tato  úmluva  bude  ratifikována  co  nejd�íve  a ratifika�ní listiny budou uloženy v Bernu. 
 
     O uložení každé ratifika�ní listiny bude po�ízen zápis, jehož jeden  ov��ený opis  bude zaslán  
Švýcarskou spolkovou  radou všem mocnostem,  jejichž jménem  byla  úmluva  podepsána  nebo  jejichž 
jménem jí byl oznámen p�ístup.  
 
 

	l.138 
Nabytí ú�innosti 

 
     Tato  úmluva  nabude  ú�innosti  šest  m�síc�  poté, kdy byly složeny nejmén� dv� ratifika�ní listiny. 
 
     Pozd�ji nabude ú�innosti pro každou z Vysokých smluvních stran šest m�síc� po uložení její ratifika�ní 
listiny.  
 
 

	l.139 
P�ístup k úmluv� 

 
     Po�ínajíc dnem nabytí ú�innosti z�stane tato úmluva otev�ena pro p�ístup každé mocnosti, jejímž 
jménem nebyla podepsána.  
 
 

	l.140 
Oznamování p�ístup� 

 
     P�ístupy budou oznámeny písemn� Švýcarské spolkové rad� a nabudou ú�innosti šest m�síc� poté, 
kdy jí došly. 
 
     Švýcarská spolková rada oznámí p�ístupy všem mocnostem, jejichž jménem úmluva  byla  podepsána   
anebo  jí  byl  oznámen p�ístup.  
 
 

	l.141 
Zvláštní   p�ípady,  kdy  ratifikace  nebo  p�ístupy nabývají okamžit� ú�innosti 

 
     Za  situace  vylí�ené  v  �láncích  2  a  3,  nabude  uložení ratifikací a p�ístup� oznámené stranami v 
konfliktu p�ed zahájením nep�átelství �i okupace nebo  po n�m, okamžit� ú�innosti. Oznámení o 
ratifikacích nebo p�ístupech došlých  od stran v konfliktu u�iní Švýcarská spolková rada nejrychlejším 
zp�sobem.  
 
 

	l.142 
Výpov�� úmluvy 

 
     Každá z  Vysokých smluvních stran bude  mít možnost vypov�d�t tuto úmluvu. 
 
     Výpov�� bude  oznámena písemn� Švýcarské  spolkové rad�. Tato uv�domí o tomto oznámení vlády 
všech Vysokých smluvních stran. 
 
     Výpov�� nabude ú�innosti jeden rok po jejím oznámení Švýcarské spolkové rad�. Avšak výpov��  
oznámená v dob�, kdy vypovídající mocnost je zapletena do nep�átelství, nenabude ú�innosti, pokud 
nebude uzav�en mír, a v žádném p�ípad�, pokud nebudou skon�eny  operace spojené s propušt�ním a 



repatriací osob chrán�ných touto úmluvou. 
 
     Výpov�� bude platit jen  pro vypovídající mocnost. Nebude mít vliv na  závazky, které strany  v 
konfliktu budou  i nadále nuceny dodržovat  ve  smyslu  zásad  mezinárodního  práva,  jak plynou ze 
zvyklostí stávajících mezi  civilizovanými  národy,  ze  zákon� lidskosti a z požadavk� ve�ejného sv�domí.  

 
 

	l.143 
Registrace v sekretariátu Organisace Spojených národ� 

 
     Švýcarská  spolková  rada  dá  tuto úmluvu zaregistrovat v sekretariát� Organisace Spojených  národ�. 
Švýcarská spolková rada zpraví  také  sekretariát  Organisace  Spojených  národ�  o  všech ratifikacích, 
p�ístupech a výpov�dích, došlých k této úmluv�. 
 
     Na d�kaz toho podepsaní, p�edloživše své plné moci, podepsali tuto úmluvu. 
 
     Dáno v Ženev�  dne 12. srpna 1949 v jazyce anglickém a francouzském; originál bude uložen v 
archivu Švýcarské konfederace.  Švýcarská  spolková  rada zašle ov��ený opis této úmluvy každému ze  
signatárních stát�,  jakož i  stát�m, které  k úmluv� p�istoupí. 
 
 
 
************************************************************************************************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ženevská úmluva o ochran� civilních osob za války 
ze dne 12. srpna 1949 

 
     Podepsaní zmocn�nci vlád zastoupených na diplomatické konferenci, která se konala v Ženev� od 21.  
dubna do 12. srpna 1949, aby vypracovala úmluvu o ochran� civilních osob za války, dohodli se na tomto: 
 
 

�ást I 
Všeobecná ustanovení 

 
 

	l.1 
 
     Vysoké  smluvní strany  se  zavazují,  že za  všech okolností budou zachovávat tuto úmluvu a zajistí 
její zachovávání.  
 
 

	l.2 
 
     Vedle ustanovení, která mají nabýt ú�innosti již v míru, bude se tato  úmluva vztahovat na všechny 
p�ípady vyhlášení  války nebo jakéhokoli jiného ozbrojeného konfliktu, vzniklého mezi dv�ma nebo více 
Vysokými smluvními stranami, i když vále�ný stav není uznáván jednou z nich. 
 
     Úmluva bude  se rovn�ž vztahovat na  všechny p�ípady �áste�né nebo úplné  okupace území n�které  
smluvní strany, i  když se tato okupace nesetká s vojenským odporem. 
 
     Není-li  n�která ze  stran ú�astnících  se konfliktu  smluvní stranou  této   úmluvy,  z�stanou  mocnosti,   
které  jsou  jejími stranami,  p�esto jí  vázány ve  svých vzájemných  vztazích. Budou krom� toho  vázány 
touto úmluvou v��i  zmín�né mocnosti, p�ijme-li tato její ustanovení a bude-li se jimi �ídit.  
 
 

	l.3 
 
     V p�ípad� ozbrojeného konfliktu, který nemá mezinárodní ráz a který vznikne na území n�které  z 
Vysokých smluvních stran, bude každá ze stran v konfliktu zavázána �ídit se p�i nejmenším t�mito 
ustanoveními: 
 
     1. S osobami,  které se p�ímo  neú�astní nep�átelství, v�etn� p�íslušník� ozbrojených  sil, kte�í složili 
zbran�,  a osob, které byly vy�azeny  z boje nemocí,  zran�ním, zadržením nebo  jakoukoli jinou p�í�inou,  
bude se za  všech okolností zacházet  lidsky, bez jakéhokoli  nep�íznivého  rozlišování  založeného  na 
rase, barv�, náboženství �i  ví�e, pohlaví, rodu �i  majetku, nebo na jakémkoli jiném obdobném znaku. 
 
        Proto jsou a z�stávají zakázány v každé  dob� a  na každém míst�, pokud jde o osoby shora 
zmín�né: 
a) útoky  na  život  a  zdraví,  zejména  vražda ve všech formách zmrza�ení, kruté nakládání, trýzn�ní a 
mu�ení, 
b) braní rukojmí, 
c) útoky proti osobní d�stojnosti, zejména ponižující a poko�ující zacházení, 
d) odsouzení   a  vykonání   popravy  bez   p�edchozího rozsudku vyneseného �ádn� ustaveným  soudem, 
poskytujícím soudní záruky, uznané civilizovanými národy za nezbytné. 
 
     2. Ran�ní a nemocní budou sebráni a ošet�eni. 
 
        Nestranná lidumilná organisace, jako je Mezinárodní komitét  	erveného  k�íže, m�že nabídnout  své  
služby stranám v konfliktu. 
 
        Strany v  konfliktu se mimo  to vynasnaží, aby  zvláštními dohodami byla  uvedena v ú�innost 
všechna  ostatní ustanovení této úmluvy nebo jejich �ást. 



        Použití p�edchozích  ustanovení nebude mít vlivu na právní postavení stran v konfliktu.  
 
 

	l.4 
 
     Tato  úmluva  chrání  osoby,  které  jsou  v  jakékoli dob� a jakýmkoli zp�sobem,  za konfliktu nebo za  
okupace, v moci n�které strany v  konfliktu nebo okupa�ní mocnosti  a nejsou p�itom jejími p�íslušníky. 
 
     P�íslušníci státu, který není  vázán touto úmluvou, nejsou jí chrán�ni.  P�íslušníci  neutrálního  státu,  
kte�í jsou na území vál�ícího státu, a  p�íslušníci jiného vál�ícího státu, se nepovažují za osoby chrán�né,  
dokud stát, jehož jsou p�íslušníky, má normální diplomatické zastoupení ve stát�, v jehož jsou moci. 
 
     Ustanovení �ásti II mají však  širší dosah stanovený v �lánku 13. 
 
     Osoby chrán�né Ženevskou úmluvou z  12. srpna 1949 o zlepšení osudu ran�ných a nemocných 
p�íslušník� ozbrojených sil v poli nebo Ženevskou  úmluvou z  12. srpna  1949 o  zlepšení osudu  
ran�ných, nemocných  a  trose�ník�  ozbrojených sil  na mo�i  nebo Ženevskou úmluvou  z  12.  srpna  
1949  o  zacházení  s  vále�nými   zajatci nepovažují se za osoby chrán�né ve smyslu této úmluvy.  
 
 

	l.5 
 
     Má-li  strana  v  konfliktu  na  svém  území  vážné  d�vody k oprávn�nému  podez�ení,  že osoba, 
chrán�ná  touto úmluvou, vyvíjí �innost škodlivou  pro bezpe�nost státu,  nebo je-li zjišt�no,  že skute�n� 
takovou �innost vyvíjí,  nem�že se taková osoba dovolávat práv a  výsad poskytovaných touto  úmluvou, 
které by  mohly být na újmu bezpe�nosti státu, kdyby jich bylo užito v její prosp�ch. 
 
     Je-li  osoba  chrán�ná  touto  úmluvou  zadržena v okupovaném území jako vyzv�da� nebo jako 
sabotér  nebo z toho d�vodu, že je v jejím p�ípad�  d�vodné podez�ení, že vyvíjí  �innost škodlivou pro 
bezpe�nost okupa�ní  mocnosti, m�že být  zbavena práv na   písemný styk,  zajišt�ných   touto  úmluvou,  
vyžaduje-li   toho  nezbytn� vojenská bezpe�nost. 
 
     V každém z t�chto p�ípad� bude  se však s osobami zmín�nými v p�edchozích odstavcích zacházet 
lidsky  a budou-li souzeny, nebude jim  upírán  nárok  na  spravedlivý  a  pravidelný  soud, jak jej p�edvídá 
tato úmluva. Dostane se jim op�t všech práv a výsad osoby chrán�né  ve  smyslu  této  úmluvy  co  
možná nejd�íve, jakmile to dovolí ohled na bezpe�nost státu, po p�ípad� okupa�ní mocnosti.  
 
 

	l.6 
 
     Této úmluvy bude se  používat  již  od po�átku každého konfliktu nebo okupace, zmín�ných v �lánku 2. 
 
     Úmluvy  p�estane  se  používat na území stran v konfliktu všeobecným skon�ením vojenských operací. 
 
     Na území okupovaném skon�í  ú�innost úmluvy rok po všeobecném skon�ení vojenských operací; 
okupa�ní  mocnost bude však vázána po dobu trvání okupace ustanoveními následujících �lánk� této 
úmluvy: 1 až 12,  27, 29 až 34,  47, 49, 51, 52,  53, 59, 61 až  77 a 143, pokud tato mocnost vykonává 
vládní funkce na doty�ném území. 
 
     Chrán�né osoby,  k jichž propušt�ní, repatriaci nebo usazení dojde po této lh�t�, budou do té doby 
pod ochranou této úmluvy.  
 
 

	l.7 
 
     Krom� dohod výslovn� uvedených v �láncích 11, 14, 15, 17, 36, 108, 109, 132, 133 a 149  mohou 
Vysoké smluvní strany uzav�ít jiné zvláštní dohody  o všech otázkách,  jež budou považovat  za vhodné 
upravit zvlášt�. Žádná zvláštní dohoda nesmí být na újmu postavení chrán�ných osob, jak je upraveno 
touto úmluvou, ani omezovat práva zajišt�ná jim touto úmluvou. 



     Chrán�né osoby  budou požívat výhod t�chto  dohod tak dlouho, dokud  se bude  tato úmluva   na n�  
vztahovat, ledaže  by zmín�né dohody nebo dohody pozd�jší  obsahovaly výslovná ustanovení opa�ná a 
vyjma p�ízniv�jší opat�ení u�in�ná v jejich prosp�ch jednou nebo druhou stranou v konfliktu.  
 
 

	l.8 
 
     Chrán�né osoby se nemohou v  žádném p�ípad� z�íci �áste�n� nebo zcela práv, která jim zajiš
uje 
tato  úmluva, po p�ípad� zvláštní dohody zmín�né v p�edchozím �lánku.  
 
 

	l.9 
 
     Tato  úmluva  bude  se  provád�t  za  pomoci  a  pod dohledem ochranných mocností pov��ených 
hájením zájm� stran v konfliktu. Za tím  ú�elem  budou  moci  ochranné  mocnosti  jmenovat vedle svého 
diplomatického a konzulárního personálu delegáty ze svých p�íslušník� nebo z p�íslušník� jiných  
neutrálních  mocností. Jmenování t�chto delegát� podléhá schválení mocnosti, u které budou vykonávat 
své poslání. 
 
     Strany  v  konfliktu  usnadní v nejv�tší možné mí�e úkol zástupc� nebo delegát� ochranných mocností. 
 
     Zástupci  neb  delegáti ochranných mocností  nesm�jí v žádném p�ípad� p�ekro�it  meze svého 
poslání, jak  je dáno touto úmluvou; budou zejména brát z�etel na naléhavé pot�eby bezpe�nosti státu, u 
n�hož vykonávají svou funkci.  
 
 

	l.10 
 
     Ustanovení   této   úmluvy  nejsou   na  p�ekážku  lidumilné �innosti,  kterou  by rozvinul se  souhlasem 
zú�astn�ných stran  v konfliktu Mezinárodní  komitét 	erveného k�íže  nebo jakákoli jiná nestranná 
lidumilná organisace na ochranu  civilních osob a za tím ú�elem, aby jim byla poskytnuta pomoc.  
 
 

	l.11 
 
     Vysoké smluvní  strany se mohou  kdykoli dohodnout, že  sv��í úkoly vyplývající z této   úmluvy pro 
ochranné mocnosti organisaci poskytující veškeré záruky nestrannosti a ú�innosti. 
 
     Jestliže chrán�né  osoby z jakéhokoli  d�vodu nepožívají nebo p�estanou  požívat   výhod    �innosti   
ochranné   mocnosti  nebo organisace ur�ené  podle prvního odstavce,  musí mocnost, v jejíž moci jsou, 
požádat bu� neutrální stát neb  takovou organisaci, aby p�evzaly funkce p�íslušející podle této úmluvy 
ochranným mocnostem jmenovaným stranami, které se ú�astní konfliktu. 
 
     Nelze-li takto zajistit ochranu, musí požádat mocnost, která drží tyto osoby, lidumilnou organisaci,  jako  
je Mezinárodní komitét 	erveného k�íže, aby p�evzala lidumilnou úlohu p�íslušející podle této  úmluvy 
ochranným  mocnostem, anebo  musí p�ijmout,  s  výhradou  ustanovení  tohoto  �lánku, nabídku služeb 
u�in�nou takovou organisací. 
 
     Každá  neutrální mocnost  nebo každá  organisace, která  bude vyzvána zú�astn�nou  mocností  nebo 
která se  sama nabídne k cíl�m shora zmín�ným,  musí si být v�doma  p�i své �innosti odpov�dnosti v��i 
stran� v konfliktu, k  níž pat�í osoby chrán�né touto úmluvou a musí dávat dostate�né záruky, že  je s to 
p�evzít zmín�né funkce a nestrann� je plnit. 
 
     P�edchozí  ustanovení  nelze  zm�nit  zvláštní  dohodou  mezi mocnostmi, z nichž jedna by byla,  by
 i 
jen p�echodn�, omezena ve své  volnosti  jednání  s  jinou  mocností  nebo s jejími spojenci následkem 
vojenských  událostí, zejména v  p�ípad�  okupace celého nebo podstatné �ásti svého území. 
 
     Kdykoli je v této úmluv� zmínka o ochranné mocnosti, vztahuje se  tato zmínka  také na   organisace, 
které  ji ve  smyslu tohoto �lánku nahrazují. 



     Ustanovení  tohoto �lánku budou se vztahovat  a  budou p�izp�sobena také na p�ípady  p�íslušník� 
neutrálních stát�, kte�í by byli na obsazeném území nebo  na území vál�ícího státu, u n�hož stát,   jehož   
jsou   p�íslušníky,   nemá  normální  diplomatické zastoupení.  
 
 

	l.12 
 
     Ve všech p�ípadech, kdy  to budou ochranné mocnosti považovat za prosp�šné  v zájmu chrán�ných  
osob, zejména v  p�ípad� neshody mezi stranami  v konfliktu o použití  nebo výkladu ustanovení této 
úmluvy, poskytnou  ochranné mocnosti své  dobré služby k urovnání sporu. 
 
     Za tím  ú�elem m�že každá  z ochranných mocností  navrhnout z podn�tu  n�které strany  nebo z  
vlastní v�le  stranám v konfliktu sch�zku jejich  zástupc�, zejména ú�ad�  majících pé�i o  chrán�né 
osoby,  po p�ípad� na vhodn� zvoleném  neutrálním území.  Strany v konfliktu jsou  povinny vyhov�t 
návrh�m,  které jim budou  v tomto sm�ru  u�in�ny.  Ochranné   mocnosti  mohou  eventuáln�  navrhnout 
stranám v  konfliktu ke schválení osobnost  p�íslušející k n�které neutrální mocnosti  anebo osobnost 
vybranou Mezinárodním komitétem 	erveného k�íže, která bude pozvána k ú�asti na této sch�zce.  
 
 

�ást II 
Všeobecná ochrana obyvatelstva proti n�kterým ú�ink�m války 

 
 

	l.13 
 
     Ustanovení  této �ásti  se týkají  všeho obyvatelstva  zemí v konfliktu,  bez  jakéhokoli  nep�íznivého  
rozlišování  zejména  z d�vod�  rasových, národnostních,  náboženských nebo  pro politické p�esv�d�ení, 
a sm��ují ke zmírn�ní utrpení vyvolaného válkou.  
 
 

	l.14 
 
     Vysoké smluvní strany mohou už  v míru, a strany v konfliktu, jakmile vypukne  nep�átelství, z�ídit na  
svém vlastním území  a v p�ípad�  pot�eby na  území okupovaném,  nemocni�ní a  bezpe�nostní oblasti  
a místa  za�ízená tak,   aby na  nich našli  ochranu p�ed ú�inky  války ran�ní,  nemocní, neduživí  a staré  
osoby, d�ti pod patnáct let, t�hotné ženy a matky s d�tmi pod sedm let. 
 
     Hned od po�átku  konfliktu i  v jeho pr�b�hu mohou zú�astn�né mocnosti uzav�ít mezi sebou dohody  
o uznání oblastí a míst, které z�ídily. Mohou za tím ú�elem  uvést ve skutek ustanovení uvedená v návrhu  
dohody p�ipojeném  k  této  úmluv� s  p�ípadnými úpravami, které by považovaly za pot�ebné. 
 
     Ochranné  mocnosti a  Mezinárodní komitét  	erveného k�íže se vybízejí,  aby   byly  nápomocny  p�i  
z�ízení   a  uznání  t�chto nemocni�ních a bezpe�nostních oblastí a míst.  
 
 

	l.15 
 
     Každá strana  v konfliktu m�že  navrhnout  nep�átelské stran� bu�  p�ímo nebo  prost�ednictvím 
neutrálního  státu neb  lidumilné organisace, aby  v krajích, kde  se odehrávají boje,  byly z�ízeny 
neutralizované oblasti  za tím ú�elem,  aby na nich  našli ochranu p�ed nebezpe�ím boj� tyto osoby bez 
jakéhokoli rozlišování: 
a) ran�ní a nemocní, a
 kombatanti nebo nekombatanti, 
b) civilní osoby, které se neú�astní nep�átelství a které nekonají žádnou práci vojenského rázu za pobytu 
v t�chto oblastech. 
 
     Jakmile se  strany v konfliktu  dohodnou o zem�pisné  poloze, správ� a  zásobování t�chto 
neutralizovaných  oblastí a o  dohledu nad  nimi, bude o  tom  vyhotovena  písemná  dohoda,  podepsaná 
zástupci  stran v konfliktu. V této dohod� bude stanoven po�átek a trvání neutralizace této oblasti.  
 



	l.16 
 
     Ran�ní, nemocní, jakož i osoby neduživé a t�hotné ženy  budou 
p�edm�tem zvláštní ochrany a zvláštních ohled�. 
 
     Pokud  to  dovolí  vojenské  požadavky,  bude  každá strana v konfliktu  podporovat  opat�ení  u�in�ná  
k  vyhledání  padlých  a ran�ných,   k  poskytnutí   pomoci  trose�ník�m   a  jiným  osobám vystaveným 
vážnému  nebezpe�í a k  jejich ochran�  proti  oloupení a zlému nakládání.  
 
 

	l.17 
 
     Strany  v konfliktu  se  vynasnaží  uzav�ít místní dohody o evakuaci ran�ných, nemocných, neduživých, 
starc�, d�tí a rodi�ek z obléhaného nebo obklí�eného pásma a o  to, aby byl do nich umožn�n pr�chod 
duchovním všech vyznání, zdravotnickému personálu a pr�voz zdravotnického materiálu.  
 
 

	l.18 
 
     Civilní nemocnice, zp�sobilé  k ošet�ení ran�ných, nemocných, neduživých a  rodi�ek, nesm�jí být za  
žádných okolností napadeny; strany v konfliktu musí je v každé dob� respektovat a chránit. 
 
     Státy, které se ú�astní konfliktu, vydají všem civilním nemocnicím osv�d�ení  potvrzující, že jsou civilní  
nemocnice a že budovy, v nichž jsou umíst�ny, nejsou používány k ú�el�m, které by je podle �lánku 19 
zbavovaly ochrany. 
 
     Civilní nemocnice budou ozna�eny, dá-li k tomu stát souhlas, znakem stanoveným v �lánku 38 
Ženevské úmluvy z 12. srpna 1949 o zlepšení osudu ran�ných a  nemocných p�íslušník� ozbrojených sil v 
poli. 
 
     Strany   v  konfliktu    u�iní,  pokud   to  dovolí  vojenské požadavky,  všechna   nutná  opat�ení,  aby   
u�inily rozeznávací odznaky, ozna�ující civilní nemocnice, jasn� viditelnými nep�átelským pozemním, 
leteckým  i námo�ním  silám, aby  tak byla vylou�ena možnost jakéhokoli útoku na n�. 
 
     Vzhledem k nebezpe�í, kterým  m�že být pro nemocnice blízkost vojenských  objekt�,  bude  t�eba  
dbát  toho,  aby  byly co možná nejvíce vzdáleny od takových objekt�.  
 
 

	l.19 
 
     Ochrana,  která p�ísluší  civilním nemocnicím,  nezanikne než tenkráte, je-li  jich  použito  vedle  jejich  
lidumilného úkolu k páchání �in� škodících nep�íteli. Ochrana m�že však p�estat teprve po  výzv�, která  
stanoví ve  všech p�ípadech,  kde je  to vhodné, p�im��enou lh�tu, která uplyne bezvýsledn�. 
 
     Za �in  škodící nep�íteli se  nepovažuje okolnost, že  jsou v t�chto nemocnicích ošet�ováni ran�ní  neb  
nemocní vojáci  nebo že jsou v  nich p�enosné zbran�  a náboje, které  byly odebrány t�mto voják�m a 
nemohly být ješt� odvedeny p�íslušným službám.  
 
 

	l.20 
 
     Personál  �ádn�  a  výhradn�  ur�ený k provozu  nebo k správ� civilních nemocnic,  v�etn� onoho, 
který  je pov��en vyhledáváním, sbíráním,  dopravou a  ošet�ováním ran�ných  a nemocných civilních 
osob, neduživých a rodi�ek, budiž respektován a chrán�n. 
 
     Na  obsazeném území  a  v  oblastech vojenských  operací bude tento personál vybaven  pr�kazem 
totožnosti osv�d�ujícím postavení majitele pr�kazu a opat�eným jeho fotografií a  razítkem odpov�dného 
ú�adu; když koná službu, bude rovn�ž mít na levé paži náramenní pásku opat�enou razítkem a  
odolávající  vlhku. Tuto pásku  vydá stát a bude na  ní odznak zmín�ný v �lánku 38 Ženevské úmluvy  z 



12.  srpna 1949  o zlepšení  osudu ran�ných  a nemocných p�íslušník� ozbrojených sil v poli. 
 
     Všechen  ostatní  personál  ur�ený  k  provozu  nebo k správ� civilních nemocnic  budiž respektován a  
chrán�n a bude  oprávn�n, jak je výše uvedeno, nosit p�i výkonu svých funkcí náramenní pásku za 
podmínek stanovených tímto �lánkem. V jeho pr�kaze totožnosti budou uvedeny úkoly, které mu 
p�íslušejí. 
 
     �editelství každé civilní nemocnice bude mít vždy k dispozici pro p�íslušné ú�ady, domácí nebo  
okupa�ní, seznam svého personálu pravideln� ze dne na den doplovaný.  
 
 

	l.21 
 
     Transporty  civilních  ran�ných  a nemocných,  neduživých  a rodi�ek  provád�né  na  zemi  za  pomoci   
doprovázených vozidel a nemocni�ních  vlak� nebo  po  mo�i  lo�mi  za�ízenými  pro takovou dopravu, 
bu�tež  respektovány a chrán�ny  ze stejného d�vodu  jako nemocnice uvedené v �lánku 18; upozorní  
na sebe tím, že vyv�sí se souhlasem  státu  rozeznávací odznak uvedený v  �lánku 38 Ženevské úmluvy  
z 12.  srpna 1949  o zlepšení  osudu ran�ných  a nemocných p�íslušník� ozbrojených sil v poli.  
 
 

	l.22 
 
     Letadla, jichž se užívá výhradn� k doprav� civilních ran�ných a nemocných, neduživých a  rodi�ek 
nebo k doprav� zdravotnického personálu a materiálu, nesm�jí být napadena, nýbrž musí být 
respektována,  když  poletí  ve  výškách,  dobách  a sm�ry zvlášt� dohodnutými mezi všemi zú�astn�nými 
stranami v konfliktu. 
 
     Mohou být ozna�ena rozeznávacím  odznakem stanoveným v �lánku 38 Ženevské  úmluvy z 12. srpna  
1949 o zlepšení osudu  ran�ných a nemocných p�íslušník� ozbrojených sil v poli. 
 
     Není-li opa�né dohody, jest zakázán p�elet nep�átelského nebo nep�ítelem obsazeného území. 
 
     Tato  letadla musí  uposlechnout každého  rozkazu k p�istání. P�istane-li  takto  letadlo  podle   
rozkazu,  m�že  pak  se  svým osazenstvem pokra�ovat v letu po eventuální prohlídce.  
 
 

	l.23 
 
     Každá Vysoká smluvní strana  povolí volný pr�jezd pro všechny zásilky lé�iv a zdravotnického  
materiálu, jakož i v�cí pot�ebných k bohoslužbám, ur�ené jedin�   civilnímu obyvatelstvu jiné smluvní 
strany, by
 i nep�átelskému. Povolí rovn�ž  volný pr�jezd pro všechny  zásilky  nevyhnuteln�  pot�ebných   
potravin, šatstva a posilujících prost�edk�, ur�ených d�tem pod patnáct let, t�hotným ženám a rodi�kám. 
 
     Smluvní strana je zavázána povolit volný pr�jezd zásilek zmín�ných v p�edchozím odstavci toliko za  
podmínky,  že  je p�esv�d�ena, že nemá vážného d�vodu se obávat: 
a) že  by zásilky  mohly být  zašantro�eny jinam  než jsou  ur�eny nebo 
b) že by kontrola mohla být neú�inná nebo 
c) že by nep�ítel mohl z nich získat z�ejmou výhodu pro svoje vojenské úsilí  nebo pro svoje  hospodá�ství 
tím, že  by t�chto zásilek  použil místo  zboží, které  by jinak  musil dodat nebo vyrobit, anebo že by tak 
uvolnil materiál, výrobky nebo služby, kterých by jinak musil použít pro výrobu tohoto zboží. 
 
     Mocnost,  která  dovolí  pr�jezd  zásilek  zmín�ných v prvním odstavci tohoto �lánku, m�že položit jako 
podmínku svého souhlasu, aby rozdílení zásilek osobám, jimž  jsou ur�eny, bylo provád�no na míst� pod 
dohledem ochranných mocností. 
 
     Tyto zásilky se musí dopravovat  co možná nejrychleji a stát, který povolí  jejich volný  pr�jezd, má  
právo stanovit  technické podmínky, za kterých bude povolen.  

 
 



	l.24 
 
     Strany  v konfliktu  u�iní  pot�ebná  opat�ení, aby  d�ti pod patnáct  let,  které  osi�ely  nebo  byly  
odd�leny od svých rodin následkem  války,  nebyly  ponechány  samy  sob�  a  aby  za všech okolností 
byla usnadn�na jejich výživa, výkon jejich náboženství a jejich výchova.  Jejich výchova bude podle 
možnosti sv��ena osobám téže kulturní tradice. 
 
     Strany  v konfliktu  budou podporovat  se souhlasem  ochranné mocnosti, existuje-li  taková, umíst�ní 
t�chto d�tí v neutrální zemi po dobu války mají-li záruky, že zásady stanovené v prvním odstavci budou 
zachovávány. 
 
     Bude dále  jejich snahou u�init pot�ebná  opat�ení, aby mohlo být zajišt�no zjišt�ní totožnosti všech  
d�tí pod dvanáct let tím, že budou nosit štítky totožnosti, nebo jakýmkoli jiným zp�sobem.  
 
 

	l.25 
 
     Každá  osoba, která  je na  území strany  v konfliktu nebo na území  jí obsazeném,  m�že podávat  
zprávy rázu  výlu�n� rodinného p�íslušník�m  svých  rodin,  a
  jsou  kdekoliv,  a  takové zprávy dostávat.  
Tato  korespondence  se  bude  dopravovat  rychle a bez neod�vodn�ného odkladu. 
 
     Jestliže  se  vým�na  rodinné  korespondence oby�ejnou poštou stane vlivem okolností obtížnou  nebo   
nemožnou,  obrátí  se zú�astn�né strany v konfliktu  na neutrálního prost�edníka jako je úst�ední kancelá� 
zmín�ná v �lánku 140, aby s ním dohodly zp�sob, jak zajistit spln�ní svých závazk� za nejlepších 
podmínek, zejména s pomocí  národních spole�ností 	erveného k�íže (	erveného p�lm�síce, 	erveného 
lva a slunce). 
 
     Považují-li  strany  v  konfliktu  za  nutné  omezit rodinnou korespondenci, mohou nejvýš  na�ídit 
užívání standartních formulí, obsahujících  dvacet  p�t  voln�  vybraných  slov,  a  omezit jich odesílání na 
jednou za m�síc.  
 
 

	l.26 
 
     Každá  strana  v  konfliktu  umožní  pátrání podniknuté �leny rodin  roztržených  válkou,  aby  mohly  
navázat  navzájem styk a, možno-li  zase   se  slou�it.  Bude   podporovat  zejména  �innost organisací, 
které se v�nují t�mto snahám s podmínkou, že je uznala a že se pod�ídí bezpe�nostním opat�ením, která 
u�inila.  

 
 

�ást III 
Postavení chrán�ných osob a zacházení s nimi 

 
 

Oddíl I 
Ustanovení spole�ná pro území stran v konfliktu a pro území obsazená 

 
 

	l.27 
 

     Chrán�né osoby mají za všech  okolností právo na to, aby byla respektována  jejich  osoba,  jejich  
�est,  jejich rodinná práva, jejich  náboženské p�esv�d�ení  a úkony,  jejich zp�soby  a zvyky. Budiž s nimi 
nakládáno vždy  lidsky a bu�tež chrán�ny zejména p�ed každým aktem násilí nebo  zastrašování, p�ed 
urážkami a zv�davostí obecenstva. 
 
     Ženy  bu�tež zvláš
  chrán�ny proti  každému útoku  na jejich �est, zejména pak  proti znásiln�ní,  proti 
nucení  k prostituci a proti každému nemravnému jednání. 
 
     S p�ihlédnutím k ustanovením týkajícím se zdravotního stavu, v�ku a pohlaví, bude strana v konfliktu,  



v  jejíž moci jsou chrán�né osoby,  zacházet se všemi  s týmiž ohledy  bez jakéhokoli nep�íznivého 
rozlišování  zejména z d�vod�  rasy, náboženství  neb politického p�esv�d�ení. 
 
     Strany v konfliktu mohou  však u�init ohledn� chrán�ných osob kontrolní nebo bezpe�nostní opat�ení 
nutná v d�sledku války.  
 

	l.28 
 
     Žádné  chrán�né  osoby  se  nesmí  použít  k  tomu,  aby svou p�ítomností uchránila p�ed vojenskými  
operacemi n�které body nebo n�které oblasti.  
 
 

	l.29 
 
     Strana  v konfliktu,  v jejíž  moci jsou  chrán�né osoby,  je odpov�dna  za  to,  jak  s  nimi  nakládají  její 
orgány, bez újmy eventuáln� vzniklé osobní odpov�dnosti.  
 
 

	l.30 
 
     Chrán�ným  osobám  bude  všemožn�  usnadn�no,  aby  se  mohly obrátit  na ochranné  mocnosti, na  
Mezinárodní komitét  	erveného k�íže, na národní spole�nost 	erveného k�íže (	erveného p�lm�síce, 
	erveného lva a slunce) zem�, v níž jsou, a na všechny organisace, které by jim mohly p�isp�t ku pomoci. 
 
     T�mto všem  organisacím se dostane za  tím ú�elem všech výhod od ú�ad� v rámci daném požadavky 
vojenské nutnosti a bezpe�nosti. 
 
     Vedle  návšt�v delegát�  ochranných mocností  a Mezinárodního komitétu  	erveného k�íže,  které  
jsou  p�edvídány v  �lánku 143, usnadní,  pokud možno,  mocnosti, které  drží chrán�né  osoby nebo 
okupa�ní mocnosti návšt�vy, jež by cht�li u�init u chrán�ných osob zástupci jiných organisací, jichž 
úkolem je pomáhat t�mto osobám v ohledu duchovním nebo hmotném.  
 
 

	l.31 
 
     Na chrán�né  osoby nesmí se vykonávat  žádný nátlak t�lesného nebo duševního rázu, zejména ne za  
tím ú�elem, aby se vynutily na nich nebo t�etích osobách informace.  
 
 

	l.32 
 
     Vysoké smluvní strany si výslovn� zakazují jakákoli opat�ení, která  jsou s  to zp�sobit chrán�ným 
osobám, které jsou v jejich moci, bu� t�lesné útrapy nebo smrt. Tento zákaz se týká nejen vraždy,  
trýzn�ní, t�lesných trest�, zmrza�ení a léka�ských neb v�deckých pokus�, které nejsou podmín�ny  
lé�ením chrán�né osoby, nýbrž i všech  jiných  násilností a
 už by se jich dopustily civilní nebo vojenské 
orgány.  
 
 

	l.33 
 
     Žádná chrán�ná  osoba se nesmí trestat  za trestný �in, jehož se osobn�  nedopustila. Jsou zakázány 
hromadné  tresty, stejn� tak jako zastrašující nebo terorizující opat�ení. 
 
     Je zakázáno plen�ní. 
 
     Jsou také zakázány represalie  proti chrán�ným osobám i proti jejich majetku.  
 
 
 



	l.34 
 
     Je zakázáno brát rukojmí.  
 
 

Oddíl II 
Cizinci na území strany v konfliktu 

 
 

	l.35 
 
     Každá chrán�ná  osoba,  která by cht�la opustit území na po�átku nebo b�hem konfliktu, má právo tak 
u�init, ledaže by její odjezd odporoval zájm�m státu. Žádosti o povolení opustit území budou vy�izovány v 
pravidelném �ízení  a rozhodnutí o nich u�in�no co nejrychleji. Osoba, které bude  povoleno opustit území, 
m�že si vzít na cestu pot�ebné peníze a p�im��ené množství v�cí a p�edm�t� osobní pot�eby. 
 
     Osoby, jimž se odmítne povolení opustit území, mají nárok na to, aby toto odmítnutí p�ezkoumal v 
nejkratší lh�t� soud nebo správní komise, kterou k tomu  ú�elu z�ídí mocnost, v jejíž moci jsou chrán�né 
osoby. 
 
     Zástupc�m  ochranných  mocností  m�že  být  na  jejich žádost sd�leno, pro�  bylo osobám, které o  to 
žádaly, odmítnuto povolení opustit území a co možná  nejrychleji také jména všech osob, které jsou ve 
stejné  situaci,  ledaže   by  to  bylo   proti  zájm�m bezpe�nosti   nebo  že  by  zú�astn�né  osoby  proti  
tomu vznesly námitky.  
 
 

	l.36 
 
     Odjezdy povolené ve smyslu  p�edešlého �lánku budou provedeny za uspokojivých  podmínek 
bezpe�nosti, hygieny,  �istoty i výživy. Všechny  vzniklé  výlohy,  po�ínajíc  od  výjezdu  z  hranic území 
mocnosti, která drží tyto osoby,  p�jdou k tíži zem� ur�ení, nebo, jde-li  o  pobyt  v  neutrální  zemi,  k  tíži  
státu,  jehož jsou odjížd�jící osoby p�íslušníky. Praktické podrobnosti této p�epravy sjednají  mezi  sebou  
v  p�ípad�   pot�eby  zú�astn�né  mocnosti zvláštními dohodami. 
 
     P�edchozí ustanovení nejsou na  újmu zvláštním dohodám, které by snad byly  uzav�eny mezi 
stranami v konfliktu  ve v�ci vým�ny a repatriace jejich p�íslušník�, kte�í upadli do moci nep�ítele.  
 
 

	l.37 
 
     S chrán�nými osobami, které  jsou ve  vyšet�ovací vazb�, nebo které si odpykávají trest na  svobod�, 
bude zacházeno lidsky b�hem vazby. 
 
     Jakmile  budou propušt�ny,  mohou požádat  o povolení opustit území podle p�edchozích �lánk�.  
 
 

	l.38 
 
     S výjimkou  zvláštních opat�ení, která by  byla u�in�na podle této úmluvy, zejména �lánk� 27  a 41, 
z�stane postavení chrán�ných osob  v zásad�  upraveno  ustanoveními  týkajícími se  zacházení s cizinci 
v míru. V každém p�ípad� dostane se jim t�chto práv: 
 
1. Mohou dostávat jednotliv� nebo hromadn� podporu, která jim bude posílána. 
 
2. Vyžaduje-li to  jejich zdravotní stav, dostane  se jim léka�ské pé�e a  ošet�ení v nemocnici  ve stejné 
mí�e  jako p�íslušník�m zú�astn�ného státu. 
 
3.  Mohou se  ú�astnit pobožností  a dostávat  duchovní út�chu  od svých kn�ží. 
 



4. Jsou-li v  kraji zvláš
 vystaveném vále�nému  nebezpe�í, je jim dovoleno p�est�hovat  se stejn� jako  
p�íslušník�m zú�astn�ného státu. 
 
5. D�tem pod  patnáct let, t�hotným  ženám a matkám  d�tí pod sedm let dostane se ve stejné mí�e jako 
p�íslušník�m zú�astn�ného státu p�ednostního zacházení.  
 
 

	l.39 
 
     Chrán�ným osobám,  které by ztratily  následkem konfliktu své výd�le�né zam�stnání, bude 
umožn�no  nalézt placenou práci a budou požívat v tom sm�ru, s výhradou ohled� bezpe�nostních a 
ustanovení �lánku 40, týchž výhod, jako p�íslušníci mocnosti, na jejímž území se nacházejí. 
 
     Podrobí-li strana v konfliktu chrán�nou osobu kontrolním opat�ením, která jí znemožují pe�ovat  o 
svou výživu, zejména nem�že-li tato osoba z d�vod� bezpe�nostních nalézt placenou práci za 
p�im��ených podmínek, musí tato strana v konfliktu se postarat o její výživu a o výživu osob, které má na 
starosti. 
 
      
     Chrán�né osoby  mohou ve všech p�ípadech  dostávat podpory ze své  zem�  p�vodu,  od  chrán�né  
mocnosti  nebo  od  dobro�inných spole�ností zmín�ných v �lánku 30.  
 
 

	l.40 
 
     Chrán�né osoby  mohou být p�idrženy k  práci pouze  v takovém rozsahu jako p�íslušníci strany v 
konfliktu, na jejímž jsou území. 
 
     Jsou-li chrán�né osoby nep�átelské státní p�íslušnosti, mohou být  p�idrženy  pouze  k  pracím,  které  
jsou normáln� pot�ebné k zajišt�ní  výživy, ubytování,  ošacení, dopravy  a zdraví lidských bytostí,  které   
však  nejsou  v  p�ímé   souvislosti  s vedením vojenských operací. 
 
     V  p�ípadech zmín�ných  v p�edchozích  odstavcích budou osoby p�idržené  k  práci  požívat  týchž  
pracovních podmínek  a týchž ochranných opat�ení   jako domácí pracovníci, zejména  pokud jde o mzdu, 
délku pracovní doby, výstroj, p�edb�žnou pr�pravu a náhradu za pracovní úrazy a nemoci z povolání. 
 
     V  p�ípad� porušení  shora uvedených  p�edpis� mají  chrán�né osoby právo stížnosti podle �lánku 30.  
 
 

	l.41 
 
     Nepokládá-li  mocnost,  v  jejíž  moci  jsou  chrán�né osoby, kontrolní  opat�ení uvedená  v této  
úmluv�, za  posta�ující, bude nucené místo pobytu nebo internování  podle ustanovení �lánk� 42 a 43  
p�edstavovat  nejp�ísn�jší  kontrolní  opat�ení,  k n�muž m�že sáhnout. 
 
     P�i  provád�ní  ustanovení  druhého   odstavce  �lánku  39  v p�ípadech osob,  které jsou nuceny  
opustit sv�j obvyklý  pobyt na základ� rozhodnutí,  které je nutí  k pobytu na  vyhrazeném míst�, bude  se  
mocnost,  která  drží  tyto  osoby,  �ídit  pokud  možno nejp�esn�ji p�edpisy  o zacházení s internovanými  
(oddíl IV, �ást III této úmluvy).  
 
 

	l.42 
 
     Internování  nebo vykázání  nuceného pobytu  chrán�ným osobám lze  na�ídit  jen  tehdy,  vyžaduje-li  
toho  nezbytn�  bezpe�nost mocnosti, v jejíž moci jsou tyto osoby. 
 
     Požádá-li  n�která  osoba  prost�ednictvím  zástupc� ochranné mocnosti o  své dobrovolné internování  
a �iní-li to  její vlastní situace  nezbytným, mocnost,  v jejíž  moci osoba  je, internování provede.  
 



	l.43 
 
     Každá  chrán�ná osoba,  která je  internována  nebo  které je vykázáno  místo nuceného  pobytu, má  
nárok na  to, aby  soud nebo p�íslušná  správní komise,  kterou k  tomu ú�elu  z�ídí mocnost ji držící,  v  
nejkratší  možné  lh�t�  p�ezkoumaly  rozhodnutí jí se týkající. Je-li internování nebo  vykázání   nuceného  
pobytu potvrzeno,  p�ezkouší  zmín�ný  soud  nebo  správní  komise ob�as, nejmén� však dvakrát do 
roka, p�ípad  oné osoby, aby zm�nil v její prosp�ch p�vodní rozhodnutí, jestliže to dovolí okolnosti. 
 
     Mocnost, která drží chrán�né  osoby, oznámí co možná nejd�íve ochranné  mocnosti jména  osob, 
které  byly internovány  neb  jimž bylo  vykázáno místo  nuceného pobytu  a jména  t�ch, které   byly 
propušt�ny z internování nebo z nuceného místa pobytu, ledaže by se tomu  zú�astn�né  osoby  vzep�ely. 
Se stejnou výhradou budou rovn�ž oznámena co možná  nejrychleji ochranné mocnosti rozhodnutí soud� 
neb komisí, zmín�ná v prvním odstavci tohoto �lánku.  
 
 

	l.44 
 
     Mocnost,  která drží  chrán�né osoby,  nebude p�i kontrolních opat�eních,  p�edvídaných  touto  
úmluvou,  zacházet  s uprchlíky, kte�í ve skute�nosti nepožívají  ochrany žádné vlády, výlu�n�  jen na 
základ� jejich právní  p�íslušnosti k nep�átelskému státu, jako s nep�átelskými cizinci.  
 
 

	l.45 
 
     Chrán�né osoby  nemohou být p�esunuty k  mocnosti, která není smluvní stranou této úmluvy. 
 
     Toto  ustanovení  však  nesmí   být  na  p�ekážku  repatriaci chrán�ných osob  nebo jejich návratu do 
zem� bydlišt�  po skon�ení nep�átelství. 
 
     Mocnost,  která  drží  chrán�né  osoby,  m�že  je p�esunout k mocnosti  vázané touto  úmluvou teprve,  
když se  ochranná mocnost p�esv�d�í, že  doty�ná mocnost má  v úmyslu a  je s to  zachovávat tuto  
úmluvu. Jsou-li  pak chrán�né osoby takto  p�esunuty, spadá odpov�dnost   za  zachovávání této úmluvy   
na  mocnost,  která souhlasila s jejich  p�evzetím, po  dobu,  po kterou  jí budou sv��eny. Kdyby však  tato 
mocnost  nezachovávala ustanovení  této úmluvy v  n�kterém d�ležitém bod�,  je povinna mocnost,  která 
tam chrán�né  osoby  p�esunula,  u�init  na  základ� oznámení ochranné mocnosti  ú�inná opat�ení  k  
náprav�  nebo požádat,  aby chrán�né osoby jí byly navráceny. Této žádosti musí být vyhov�no. 
 
     Chrán�ná osoba nesmí v žádném  p�ípad� být p�esunuta do zem�, kde  by se  musela obávat  
pronásledování pro  své politické  nebo náboženské p�esv�d�ení. 
 
     Ustanovení  tohoto  �lánku  nejsou   na  p�ekážku  tomu,  aby chrán�né  osoby obvin�né  ze  zlo�in�  
obecného práva  byly vydány podle extradi�ních smluv uzav�ených p�ed po�átkem nep�átelství.  
 
 

	l.46 
 
     Omezující  opat�ení  u�in�ná   v��i  chrán�ným  osobám  budou zrušena jak nejd�íve jen možno po 
skon�ení nep�átelství,  pokud už nebyla odvolána d�íve. 
 
     Omezující opat�ení  u�in�ná v��i jejich majetku budou zrušena jak  nejd�íve  jen  možno  po  skon�ení  
nep�átelství v souladu se zákonodárstvím mocnosti, v jejíž moci jsou tyto osoby.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Oddíl III 
Obsazená území 

 
 

	l.47 
 
     Chrán�né osoby,  které jsou na  obsazeném území, nesm�jí  být zbaveny v žádném p�ípad� a žádným 
zp�sobem ochrany této úmluvy, a
 následkem n�jaké zm�ny nastavší v d�sledku okupace v institucích a 
ve  vlád� doty�ného  území nebo  podle dohody  uzav�ené mezi ú�ady obsazeného  území a  okupa�ní 
mocností   anebo kone�n�  v d�sledku anexe celého obsazeného území nebo jeho �ásti touto mocností.  
 
 

	l.48 
 
     Chrán�né  osoby,  které  nejsou  p�íslušníky  mocnosti, jejíž území  je obsazeno,  mohou uplatnit  
právo opustit  toto území  za podmínek stanovených  v �lánku 35  a rozhodnutí o  tom se stane  v �ízení, 
které okupa�ní mocnost zavede podle zmín�ného �lánku.  
 
 

	l.49 
 
     Hromadné  nebo jednotlivé  nucené p�esuny,  jakož i deportace chrán�ných  osob z  obsazeného 
území  na území  okupa�ní  mocnosti nebo na území jiného státu,  a
 obsazeného nebo ne, jsou 
zakázána, a
 je jejich d�vod jakýkoliv. 
 
     Okupa�ní mocnost m�že však  p�istoupit k úplné nebo �áste�né evakuaci ur�ité obsazené oblasti,  
vyžadují-li toho bezpe�nost obyvatelstva nebo naléhavé vojenské d�vody. Evakuace m�že však 
znamenat pouze p�emíst�ní  chrán�ných osob do vnitra okupovaného území,  vyjma  p�ípady  materiální  
nemožnosti. Obyvatelstvo takto evakuované bude navráceno do svých domov�, jakmile skon�í 
nep�átelství v tomto úseku. 
 
     Okupa�ní mocnost musí p�i provád�ní t�chto p�esun� a evakuací postupovat  v mezích  možností tak,  
aby pro  chrán�né osoby  bylo p�ipraveno vhodné  ubytování, aby p�eprava  se konala za  podmínek 
vyhovujících  požadavk�m hygieny,  zdraví, bezpe�nosti  a výživy a aby �lenové téže rodiny nebyli od 
sebe odd�leni. 
 
     Ochranná  mocnost  budiž  o  p�esunech  a  evakuaci zpravena, jakmile k nim dojde. 
 
     Okupa�ní mocnost nem�že zadržet chrán�né osoby v kraji zvláš
 vystaveném nebezpe�ím války, 
ledaže  by toho vyžadovaly bezpe�nost obyvatelstva nebo naléhavé d�vody vojenské. 
 
     Okupa�ní mocnost nem�že deportovat  nebo p�esunout �ást svého vlastního obyvatelstva do území jí 
obsazeného.  
 
 

	l.50 
 
     Okupa�ní mocnost musí usnadnit za pomoci státních a místních ú�ad� �ádný provoz za�ízení ur�ených 
pro pé�i a výchovu d�tí. 
 
     U�iní  všechna  pot�ebná  opat�ení,  aby  usnadnila  zjišt�ní totožnosti d�tí a zaregistrování jejich 
rodinného p�vodu. V žádném p�ípad� nesmí zm�nit jejich osobní status ani je odvád�t do útvar� nebo 
organisací jí podléhajících. 
 
     Nesta�í-li  na  to  místní  instituce,  musí okupa�ní mocnost u�init  opat�ení, aby  zajistila výživu  a 
výchovu  d�tí osi�elých nebo  odlou�ených  následkem  války  od  jejich  rodi��,  možno-li osobami jejich 
národnosti, jazyka i náboženství, není-li  blízkého p�íbuzného nebo p�ítele, který by se o to postaral. 
 
     Zvláštní odd�lení  kancelá�e z�ízené podle  ustanovení �lánku 136  bude  pe�ovat  o  to,  aby  bylo  vše  



podniknuto k zajišt�ní totožnosti  d�tí, u  nichž je  totožnost nejistá.  Údaje o  jejich otci,  o matce nebo o 
jiných  blízkých  p�íbuzných  bu�te  vždy zaznamenány, pokud jsou k dispozici. 
 
     Okupa�ní  mocnost nesmí  klást p�ekážky  použití p�ednostních opat�ení,  která byla  �in�na p�ed  
okupací ve  prosp�ch  d�tí pod patnáct let, t�hotných  žen, matek d�tí pod sedm  let, pokud jde o výživu, o 
léka�ské ošet�ení a o ochranu proti následk�m války.  
 
 

	l.51 
 
     Okupa�ní mocnost  nesmí p�idržet chrán�né  osoby k služb� ve svých ozbrojených  nebo  pomocných   
silách.  Každý  nátlak  nebo propagace sm��ující k náboru dobrovolník� jsou zakázány. 
 
     M�že p�idržet k práci chrán�né  osoby, jen jsou-li starší než osmnáct let  a to jen k  pracem nutným pro 
pot�eby okupa�ní armády nebo pro služby obecn�  prosp�šné, zásobování, ubytování, ošacení, dopravu  
nebo pro  zdravotní  pé�i  o obyvatelstvo  obsazené zem�. Chrán�né osoby nesm�jí být p�idrženy k práci, 
která by je nutila k ú�asti na  vojenských operacích. Okupa�ní  mocnost nem�že p�inutit chrán�né osoby, 
aby použitím síly zajistily bezpe�nost za�ízení, v nichž vykonávají vnucenou práci. 
 
     Práce mohou být vykonávány  pouze uvnit� obsazeného území, na n�mž jsou osoby, o n�ž se jedná. 
Každá taková osoba bude, pokud je to možno, ponechána na svém obvyklém  pracovním míst�. 
Pracujícím se vyplatí spravedlivá mzda a práce bude úm�rná t�lesné nebo duševní schopnosti 
pracujících. Zákonodárství platné v obsazené zemi pro pracovní podmínky a ochranná opat�ení, zejména 
pokud jde o mzdu, pracovní dobu, výstroj, p�edb�žnou pr�pravu, odškodné za pracovní  úrazy  a  nemoci 
z povolání,  bude  se  vztahovat i na chrán�né osoby,  které jsou p�idrženy k  pracím, o nichž je  �e� v 
tomto �lánku. 
 
     V  žádném p�ípad� nesmí rekvizice pracovních sil  vést k mobilizaci pracujících postavených  pod 
vojenský nebo polovojenský režim.  
 
 

	l.52 
 
     Žádná  smlouva, dohoda �i p�edpis   nesmí být  na újmu právu, které  má  každý  pracující,  dobrovolný  
�i  nedobrovolný,  a
 je kdekoliv, obrátit se na zástupce  ochranné mocnosti a žádat o její intervenci. 
 
     Je zakázáno každé opat�ení, které sm��uje k vyvolání nezam�stnanosti nebo omezení pracovních  
možností  pracujících obsazené  zem� za tím ú�elem, aby byli p�inuceni pracovat pro okupa�ní mocnost.  
 
 

	l.53 
 
     Okupa�ní mocnosti  je zakázáno ni�it movitý neb nemovitý majetek, pat�ící jednotliv� nebo spole�n� 
soukromým osobám, státu neb ve�ejným ú�ad�m,  sociálním nebo  družstevním organisacím, s výjimkou 
p�ípad�,  kdy by vojenské  operace �inily takové zni�ení naprosto nezbytným.  
 
 

	l.54 
 
     Okupa�ní   mocnosti  je   zakázáno  m�nit   status  ve�ejných zam�stnanc� nebo  soudc� v obsazeném  
území nebo je  trestat  aneb �init donucovací anebo diskrimina�ní opat�ení  proti nim za to, že se zdržují 
výkonu  svých  funkcí,  protože  jim  tak káže jejich sv�domí. 
 
     Tento  posléze uvedený  zákaz však  není na  p�ekážku použití druhého  odstavce  �lánku  51.  
Ponechává  okupa�ní mocnosti právo zbavit ve�ejné zam�stnance jejich míst.  
 
 
 
 



	l.55 
 
     Okupa�ní mocnost  je povinna zajistit všemi  po ruce jsoucími prost�edky zásobování obyvatelstva 
potravinami  a léky; je zejména povinna  dovážet  potraviny,  lé�ebné  prost�edky  a jiné pot�ebné zboží, 
nesta�í-li zdroje obsazeného území. 
 
     Okupa�ní mocnost m�že rekvirovat potraviny, zboží nebo lé�ebné prost�edky, které jsou na  
obsazeném území, jedin� pro okupa�ní síly a okupa�ní správu; musí dbát pot�eb civilního obyvatelstva. S  
výhradou  ustanovení  jiných mezinárodních úmluv musí okupa�ní mocnost u�init pot�ebná opat�ení, aby  
každá rekvizice byla podle své správné hodnoty nahrazena. 
 
     Ochranné mocnosti mohou kdykoli bez p�ekážek p�ezkoumat stav zásob potravin a lé�iv na 
obsazeném území s výhradou p�echodných omezení, která by byla uložena naléhavými vojenskými 
nutnostmi.  
 
 

	l.56 
 

     Okupa�ní mocnost je povinna všemi po ruce jsoucími prost�edky zajistit a udržovat  s  pomocí  
celostátních i místních  ú�ad� léka�ské a  nemocni�ní ústavy  a   služby,  jakož i  ve�ejné zdravotnictví a 
hygienu na obsazeném území, zejména tím, že na�ídí a provádí ochranná a preventivní opat�ení nutná  
k potírání nakažlivých nemocí a epidemií. Lé�ebný personál všech kategorií je oprávn�n vykonávat své 
poslání. 
 
     Jsou-li   z�ízeny  nové   nemocnice  na   obsazeném  území  a nevykonávají-li tam  již svou pravomoc 
p�íslušné orgány obsazeného státu, provedou okupa�ní ú�ady v p�ípad� nutnosti uznání zmín�ná v �lánku  
18. Za  obdobných  okolností  budou okupa�ní  ú�ady rovn�ž povinny  ud�lit  uznání  ve  smyslu  �lánk�  
20  a 21 nemocni�nímu personálu a dopravním vozidl�m. 
 
     Okupa�ní  mocnost  bude  dbát mravních  a etických  požadavk� obyvatelstva   obsazeného   území   
p�i   na�izování  a  provád�ní zdravotních a hygienických opat�ení.  
 
 

	l.57 
 
     Okupa�ní  mocnost m�že  rekvirovat civilní  nemocnice jen  na p�echodnou dobu  a pouze v  p�ípadech 
naléhavé pot�eby,  aby mohla ošet�it  ran�né a  nemocné p�íslušníky  armády a  za podmínky,  že budou  
v�as u�in�na  vhodná opat�ení  k tomu  cíli, aby se dostalo pé�e a  ošet�ení osobám v  nemocnicích a aby  
se vyhov�lo pot�ebám civilního obyvatelstva. 
 
     Materiál a sklady civilních nemocnic nesm�jí být rekvirovány, pokud je jich t�eba pro civilní 
obyvatelstvo.  
 
 

	l.58 
 
     Okupa�ní mocnost  dovolí kn�žím, aby  poskytli svým souv�rc�m duchovní út�chu. 
 
     Bude také p�ijímat zásilky knih a p�edm�t� pro náboženskou pot�ebu a usnadní jich rozdílení na 
obsazeném území.  
 
 

	l.59 
 
     Je-li  obyvatelstvo obsazeného území nebo jeho �ást nedostate�n� zásobováno, p�ipustí okupa�ní 
mocnost pomocné akce podnikané  ve prosp�ch  tohoto obyvatelstva  a umožní je všemi po ruce jsoucími 
prost�edky. 
 
     Tyto akce mohou být podniknuty bu� státy  nebo nestrannou lidumilnou organisací jako Mezinárodním 



komitétem 	erveného  k�íže a budou sestávat hlavn� ze zásilek  potravin, lé�ebných  zásilek a šatstva. 
 
     Všechny  smluvní  státy  jsou  povinny  povolit volný pr�jezd t�chto zásilek a zaru�it jim ochranu. 
 
     Mocnost, která povolí volný pr�jezd zásilek ur�ených do území obsazeného  nep�átelskou  stranou, 
bude však mít právo prozkoumat zásilky, upravit jejich pr�jezd v p�edepsaných dobách a na 
p�edepsaných tratích a právo, aby se jí dostalo od ochranné mocnosti posta�ujících záruk,  že tyto  zásilky 
jsou ur�eny jako pomoc obyvatelstvu v tísni a že jich nebude užito ve prosp�ch okupa�ní mocnosti.  
 
 

	l.60 
 
     Pomocné zásilky nezbavují  nikterak okupa�ní mocnost závazk�, které jí ukládají  �lánky 55, 56 a 59. 
Nesmí žádným zp�sobem odnít pomocné zásilky ur�ení, které jim bylo stanoveno, vyjma p�ípady 
naléhavé  pot�eby  v  zájmu  obyvatelstva   obsazeného  území a se souhlasem ochranné mocnosti.  
 
 

	l.61 
 
     Rozdílení pomocných zásilek  zmín�ných v p�edchozích �láncích bude se provád�t za pomoci  a pod 
dohledem ochranné mocnosti. Tato úloha  m�že  také  být  sv��ena  dohodou  mezi okupa�ní mocností a 
mocností  ochrannou  neutrálnímu  státu,  Mezinárodnímu   komitétu 	erveného   k�íže   nebo   kterékoli   
jiné   nestranné  lidumilné organisaci. 
 
     Z t�chto  pomocných zásilek se  nebudou vybírat na  obsazeném území žádné poplatky,  cla nebo 
taxy, ledaže by  toho bylo t�eba v zájmu hospodá�ství toho území. Okupa�ní mocnost umožní rychlé 
rozd�lení t�chto zásilek. 
 
     Všechny smluvní strany se vynasnaží povolit bezplatný pr�jezd a bezplatnou  dopravu  t�chto    
pomocných  zásilek  ur�ených  pro obsazené území.  
 
 

	l.62 
 
     S  výhradou naléhavých  bezpe�nostních d�vod�  mohou chrán�né osoby,  které  jsou  na  obsazeném  
území,  dostávat  individuální pomocné zásilky, které by jim byly zasílány.  
 
 

	l.63 
 
     S  výhradou  p�echodných  opat�ení,  která  by  si  výjime�n� vynutily naléhavé bezpe�nostní z�etele, 
okupa�ní mocnosti: 
a) mohou  uznané národní spole�nosti  	erveného k�íže (	erveného p�lm�síce, 	erveného  lva a slunce) 
pokra�ovat  ve své �innosti odpovídající zásadám 	erveného k�íže, jak byly stanoveny na mezinárodních   
konferencích 	erveného k�íže. Jiné  pomocné spole�nosti  mohou  pokra�ovat  ve  své  lidumilné  �innosti 
za stejných podmínek; 
b) okupa�ní  mocnost nesmí  požadovat, aby  v personálu  a z�ízení t�chto  spole�ností  byly  provedeny  
zm�ny,  které  by byly na závadu �innosti naho�e zmín�né. 
     Tytéž zásady platí pro �innost a personál zvláštních organisací nevojenské povahy, které již existují  
nebo které budou uvedeny v život, aby zajistily životní podmínky civilního obyvatelstva udržením  
d�ležitých, obecn� prosp�šných služeb, rozdílením pomoci a záchrannými akcemi.  
 
 

	l.64 
 
     Trestní zákonodárství z�stává na obsazeném území v platnosti, vyjma p�ípady, kdy je m�že   okupa�ní 
mocnost  zrušit nebo suspendovat, ohrožuje-li toto zákonodárství bezpe�nost  této mocnosti  anebo  je-li  
na  p�ekážku zachovávání  této úmluvy. S výhradou posledn�  uvedeného z�etele a nutnosti, aby byl 
zajišt�n ú�inný výkon spravedlnosti, budou soudy obsazeného území dále v �innosti pro všechny   trestné   



�iny spadající pod toto zákonodárství. 
 
     Okupa�ní mocnost m�že  však podrobit obyvatelstvo okupovaného území ustanovením, která jsou 
nezbytná,  aby mohla plnit závazky plynoucí z této úmluvy, zajistit pravidelnou správu území a 
bezpe�nost, jak svou vlastní, tak i �len� a majetku okupa�ních sil i okupa�ní správy,  jakož i za�ízení  a 
dopravních spoj�,  kterých užívá.  
 
 

	l.65 
 
     Trestní ustanovení   vydaná  okupa�ní  mocností,  nabudou ú�innosti  teprve   když  byla  uve�ejn�na  
a  uvedena  ve známost obyvatelstva v jeho jazyce. Nemohou mít zp�tnou ú�innost.  
 
 

	l.66 
 
     Okupa�ní mocnost m�že v p�ípad� porušení trestních ustanovení, které vyhlásila v souhlase s  druhým 
odstavcem �lánku 64, odevzdat obvin�né svým vojenským,  nepolitickým a �ádn� ustaveným  soud�m za  
podmínky, že  jejich sídlo  je na  obsazeném území. Jest dáti p�ednost tomu, aby odvolací  soudy m�ly  
sídlo na obsazeném území.  
 
 

	l.67 
 
     Soudy mohou  použít pouze zákonných ustanovení vydaných p�ed spácháním  trestného  �inu  a  která  
jsou  v  souhlase s obecnými zásadami právními,  zejména pokud jde  o zásadu úm�rnosti  trest�. 
Musí  brát z�etel  na to,  že obvin�ný  není p�íslušníkem okupa�ní mocnosti.  
 
 

	l.68 
 
     Dopustí-li  se chrán�ná  osoba  trestného  �inu jen  v úmyslu poškodit okupa�ní mocnost, ale není-li 
tento trestný �in útokem na život neb  na zdraví �len� okupa�ních sil nebo ú�ad�, nevytvá�í-li vážné 
hromadné nebezpe�í a nepoškozuje-li vážn� majetek okupa�ních sil a ú�ad� nebo za�ízení jimi  
užívaných,  bude taková osoba potrestána internováním  nebo  jednoduchým  v�zením, p�i �emž doba 
tohoto internování  nebo v�zení bude úm�rná  trestnému �inu, jehož se osoba dopustila. Internování a 
v�zení budou ostatn� pro  takové trestné �iny jediné tresty na svobod�, kterých lze užívat proti chrán�ným  
osobám. Soudy  uvedené v �lánku 66 této úmluvy mohou libovoln� zm�nit trest v�zení na trest 
internování téže délky. 
 
     Trestní na�ízení vyhlášená okupa�ní  mocností podle �lánk� 64 a 65  mohou  stanovit  trest  smrti   pro  
chrán�né osoby jen v p�ípadech, dopustí-li se tyto vyzv�da�ství, vážných sabotážních �in�  na vojenských  
za�ízeních  okupa�ní  mocnosti nebo úmyslných trestných �in�, které zp�sobily smrt jedné nebo n�kolika 
osob a za podmínky, že zákonodárství obsazeného území, které bylo v ú�innosti p�ed za�átkem okupace, 
stanovilo na takové p�ípady trest smrti. 
 
     Trest smrti m�že být vynesen  proti chrán�né osob� jen tehdy, byl-li   soud  zvláš
   upozorn�n  na   to,  
že   obvin�ný,  nejsa p�íslušníkem okupa�ní mocnosti, není k  ní poután žádným  závazkem v�rnosti. 
 
     V žádném  p�ípad� nelze vyslovit  trest smrti proti  chrán�né osob�,  která nedosáhla  osmnácti  let  v 
dob�  spáchání trestného �inu.  
 
                                

	l.69 
 
     Doba trvání zajiš
ovací vazby bude v každém p�ípad� zapo�tena do trestu v�zení, k n�muž bude 
obvin�ná chrán�ná osoba odsouzena.  
 

 



	l.70 
 
     Chrán�né  osoby nesm�jí  být zat�eny, stíhány nebo odsouzeny okupa�ní mocností  za �iny, jichž se  
dopustily, nebo za smýšlení, které  projevovaly p�ed obsazením nebo za p�echodného p�erušení okupace, 
s výhradou provin�ní proti zákon�m a oby�ej�m vále�ným. 
 
     P�íslušníci  okupa�ní  mocnosti,  kte�í  by  se p�ed po�átkem konfliktu uchýlili  na obsazené území, 
sm�jí  být zat�eni, stíháni nebo deportováni z  okupa�ního území jen za trestné �iny, jichž se dopustili  po  
za�átku  nep�átelství  nebo  za trestné  �iny proti obecnému právu,  jichž se dopustili  p�ed po�átkem 
nep�átelství  a které by v  dob� míru opravovaly  k extradici  podle práva státu, jehož území je obsazeno.  
 
 

	l.71 
 
     P�íslušné soudy okupa�ní mocnosti nesm�jí vyslovit žádné odsouzení, jemuž by nep�edcházelo 
pravidelné soudní �ízení. 
 
     Každému  obvin�nému  stíhanému  okupa�ní mocností, budou bezodkladu sd�leny písemn� v  jazyce,  
jemuž  rozumí,  podrobnosti žalobních  d�vod�  proti  n�mu  uplatn�ných  a  jeho  p�ípad  bude projednán 
co nejrychleji. Ochrannou mocnost nutno zpravit o každém �ízení zahájeném okupa�ní mocností proti 
chrán�ným osobám, kdykoli žalobní d�vody mohou mít za následek odsouzení k smrti nebo  trest v�zení  
dvou let  nebo více;   ochranná mocnost  má právo  také se kdykoli dotázat  na stav soudního  �ízení. 
Vedle toho  má právo na to, aby  se jí dostalo na  její žádost jakékoli informace  ve v�ci trestního   �ízení   
anebo  jiného  stíhání   zahájeného  okupa�ní mocností proti chrán�ným osobám. 
 
     Toto oznámení u�in�né ochranné  mocnosti, jak je p�edvídáno v druhém odstavci  tohoto �lánku, musí  
být provedeno bez  odkladu a být doru�eno v každém p�ípad�  ochranné mocnosti nejmén� t�i týdny p�ed  
prvním p�elí�ením.  Není-li p�ed  zahájením lí�ení p�edložen pr�kaz, že ustanovení tohoto �lánku bylo v 
plném rozsahu dodrženo, nesmí  se p�elí�ení  konat. Oznámení  musí obsahovat  zejména tyto údaje: 
a) totožnost obvin�ného, 
b) místo pobytu nebo vazby, 
c) specifikace žalobního d�vodu nebo  žalobních d�vod� (s uvedením trestních ustanovení, na nichž se 
žaloba zakládá), 
d) ozna�ení soudu, který bude p�ípad projednávat, 
e) místo a datum prvního p�elí�ení.  
 
 

	l.72 
 
     Každý  obvin�ný  má   právo  uplatovat  pr�kazní  prost�edky pot�ebné k  jeho obhajob� a  m�že se 
zejména  dovolávat sv�dk�. Má nárok, aby mu byl p�id�len kvalifikovaný obhájce podle jeho volby, který  
ho  m�že voln� navšt�vovat a kterému budou dány všechny pot�ebné možnosti, aby si p�ipravil obhajobu. 
 
     Nezvolil-li si obvin�ný obhájce, opat�í mu ho ochranná mocnost. Má-li se obvin�ný odpovídat z t�žké  
obžaloby a, neexistuje-li ochranná mocnost, je povinností okupa�ní mocnosti opat�it mu obhájce s 
výhradou jeho souhlasu. 
 
     Každému obžalovanému bude p�id�len tlumo�ník, ledaže by se ho dobrovoln� z�ekl, a to jak p�i   
vyšet�ování, tak p�i soudním p�elí�ení. M�že kdykoliv odmítnout tlumo�níka a žádat, aby byl nahrazen 
jiným.  
 
 

	l.73 
 
     Každý odsouzený má právo užít opravných prost�edk� stanovených zákonodárstvím, jímž se soud  
�ídí. Budiž podrobn� zpraven o svém právu na opravné prost�edky a o lh�tách pot�ebných k jeho 
uplatn�ní. 
 
     Trestní �ízení zmín�né v této  �ásti úmluvy, bude analogicky platit pro opravné prost�edky. Nep�ipouští-



li zákonodárství, jímž se  soud �ídí,  možnost odvolání, bude mít  odsouzený právo  podat námitky proti  
rozsudku a odsouzení  u p�íslušného ú�adu  okupa�ní mocnosti.  
                                
 

	l.74 
 
     Zástupci  ochranné  mocnosti  mají  právo  být  p�ítomni  p�i p�elí�ení p�ed  každým soudem soudícím 
chrán�nou  osobu, ledaže by se  p�elí�ení výjime�n�  konalo s vylou�ením ve�ejnosti v zájmu bezpe�nosti  
okupa�ní  mocnosti;  v  tom  p�ípad�  by  tato  o tom zpravila ochrannou mocnost. Oznámení  obsahující 
údaj místa a data po�átku p�elí�ení jest zaslati ochranné mocnosti. 
 
     Všechny  rozsudky stanovící trest smrti  nebo trest  v�zení v trvání  dvou rok�  nebo více  budou 
sd�leny  jak nejrychleji možno ochranné mocnosti s udáním  d�vod�; oznámení bude obsahovat zmínku o 
sd�lení u�in�ném  podle �lánku 71 a, jde-li o rozsudek stanovící trest  na svobod�,  údaj místa,  kde bude  
trest odpykán.  Ostatní rozsudky  budou  zapsány  v   soudních  protokolech  a  mohou  být p�ezkoumány 
zástupci  ochranné  mocnosti. V p�ípadech odsouzení k trestu smrti nebo k trestu na svobod� v trvání 
dvou rok� nebo více po�nou lh�ty opravující k podání  opravného prost�edku b�žet teprve od okamžiku,  
kdy dostane ochranná  mocnost oznámení rozsudku.  
 
 

	l.75 
 
     Osoby odsouzené k smrti nebudou v žádném p�ípad� zbaveny práva žádat o milost nebo o odklad 
trestu. 
 
     Rozsudek smrti nebude nikdy vykonán d�íve, než uplyne alespo šest m�síc�  od okamžiku, kdy  
ochranná mocnost dostala  sd�lení o kone�ném  rozsudku, potvrzujícím  toto  odsouzení  k smrti  nebo o 
rozhodnutí zamítajícím žádost o milost. 
 
     Tato lh�ta šesti m�síc� m�že v ur�itých p�ípadech být zkrácena, vyplývá-li z vážných a kritických  
okolností,  že bezpe�nost  okupa�ní  mocnosti  nebo  jejích ozbrojených sil je vystavena  organisovanému  
ohrožení;  ochranná  mocnost  bude vždy zpravena o takovém zkrácení lh�ty a musí vždy mít možnost 
zaslat v p�im��ené  lh�t� p�íslušným  okupa�ním ú�ad�m  námitky proti t�mto odsouzením k smrti.  
 
 

	l.76 
 
     Obvin�né chrán�né osoby budou drženy v obsazené zemi, a, jsou-li odsouzeny, musí si tam odpykat 
trest. Budou pokud možno odd�leny od ostatních v�z� a podrobeny stravovacímu a hygienickému  
režimu posta�ujícímu k tomu, aby byly udrženy v dobrém zdravotním stavu a odpovídajícímu režimu 
v trestnicích obsazené zem�. 
 
     T�mto osobám  se dostane léka�ského  ošet�ení, jehož vyžaduje jejich zdravotní stav. 
 
     Mají také právo na duchovní pomoc, požádají-li o ni. 
 
     Ženy  bu�tež  umíst�ny  v  odd�lených  místnostech pod p�ímým dozorem žen. 
 
     Nezletilí   bu�tež   podrobeni   zvláštnímu   režimu  pro  n� p�edepsanému. 
 
     Uv�zn�né  chrán�né  osoby  jsou   oprávn�ny p�ijímat návšt�vy zástupc�  ochranné  mocnosti  a  
Mezinárodního  komitétu 	erveného k�íže podle ustanovení �lánku 143. 
 
     Krom� toho mají právo dostávat alespo jednu pomocnou zásilku za m�síc.  
 
 
 
 
 



	l.77 
 
     Chrán�né osoby,  obžalované nebo odsouzené  soudy v obsazeném území,  budou  p�i  skon�ení  
okupace  odevzdány  se spisy jich se týkajícími ú�ad�m osvobozeného území.  
 
 

	l.78 
 
     Považuje-li okupa�ní mocnost za nutné z naléhavých bezpe�nostních d�vod� u�init bezpe�nostní 
opat�ení v��i chrán�ným osobám, m�že  jim nanejvýš  vykázat místo nuceného pobytu nebo je internovat. 
 
     Rozhodnutí o nuceném pobytu neb  o internování bude u�in�no v pravidelném  �ízení, které  stanoví  
okupa�ní  mocnost ve  shod� s ustanoveními  této  úmluvy.  Toto  �ízení  musí  p�ipoušt�t  právo odvolání  
na dot�ené  osoby. O  tomto  odvolání  bude rozhodnuto v nejkratší možné lh�t�. Z�stane-li rozhodnutí 
nezm�n�no, podrobí je p�íslušný  orgán ustanovený  touto mocností ob�asnému p�ezkoušení, podle 
možnosti každých šest m�síc�. 
 
     Chrán�né  osoby  podrobené  nucenému  pobytu, které následkem toho  musí opustit  své bydlišt�,  
budou požívat  výhod ustanovení �lánku 39 této úmluvy bez jakéhokoliv omezení.  
 
 

Oddíl IV 
Pravidla pro nakládání s internovanými 

 
 

Kapitola I 
Všeobecná ustanovení 

 
 

	l.79 
 
     Strany v konfliktu mohou  internovat chrán�né osoby jen podle ustanovení �lánk� 41, 42, 43, 68 a 78.  
 
 

	l.80 
 
     Internovaní podrží  svou plnou ob�ansko-právní  zp�sobilost a mohou  vykonávat práva  z ní  plynoucí 
v  mí�e slu�itelné s jejich postavením internovaných.  
 
 

	l.81 
 
     Strany v   konfliktu, které budou  internovat chrán�né osoby, jsou  povinny  pe�ovat  zdarma  o  jejich  
výživu a poskytnout jim rovn�ž léka�ské ošet�ení, jehož vyžaduje jejich zdravotní stav. 
 
     K úhrad� t�chto výloh nesm�jí se provád�t žádné srážky z p�ísp�vk�, mezd nebo pohledávek 
náležejících internovaným. 
 
     Mocnost, která je drží, musí se postarat o výživu osob závislých na internovaných, nemají-li 
dostate�ných prost�edk� nebo nejsou-li schopny samy se uživit.  
 
 

	l.82 
 
     Mocnost,  která drží  internované,  seskupí  je, pokud  je to možno, podle jejich národnosti, jejich jazyka 
a zvyk�. Internovaní p�íslušníci  téže  zem�  nebudou  odd�leni  jen  proto,  že nejsou stejného jazyka. 
 
     Po celou dobu internování  budou �lenové téže rodiny, zejména rodi�e a jejich d�ti, internováni spolu 
na jednom míst� s výjimkou p�ípad�,  kdy  pracovní  pot�eby,  zdravotní  d�vody  nebo použití ustanovení  



zmín�ných v  kapitole IX  tohoto oddílu  by vyžadovaly p�echodného  rozd�lení.  Internovaní  mohou  
požadovat, aby jejich d�ti,  které byly  ponechány na  svobod� bez dozoru rodi��,  byly internovány s nimi. 
 
     Pokud to jen bude možno, budou internovaní �lenové téže rodiny umíst�ni v týchž místnostech a  
ubytováni odd�len� od ostatních internovaných; bu�tež jim také poskytnuta nutná uleh�ení, aby mohli 
vést rodinný život.  
 
 

Kapitola II 
Interna�ní místa 

 
 

	l.83 
 
     Mocnost,  která  drží  internované,  nesmí  z�ídit interna�ní místa v krajích, které jsou zvláš
 vystaveny 
nebezpe�í války. 
 
     Tato mocnost sd�lí prost�ednictvím ochranných mocností nep�átelským mocnostem všechny pot�ebné 
údaje  o zem�pisné poloze interna�ních míst. 
 
     Kdykoli  to dovolí  vojenské ohledy,  budou interna�ní tábory ozna�eny písmeny  IC umíst�nými tak,  
aby byla jasn�  viditelna ve dne ze vzduchu; dot�ené mocnosti se však mohou dohodnout i o jiném 
zp�sobu ozna�ení. Žádné jiné místo  než interna�ní tábor nesmí být ozna�eno tímto zp�sobem.  
 
 

	l.84 
 
     Internovaní  musí  být  ubytováni  a  spravováni  odd�len� od vále�ných zajatc� a od osob zbavených 
svobody z jiných d�vod�.  
 
 

	l.85 
 
     Mocnost,  která drží  internované, je  povinna u�init všechna pot�ebná a možná opat�ení, aby chrán�né 
osoby byly hned od po�átku internování  ubytovány ve  staveních  neb  ubikacích poskytujících všechny 
záruky  hygieny a zdraví  a zajiš
ujících ú�innou  ochranu proti  drsnosti podnebí  a proti  ú�ink�m války.  
V žádném p�ípad� nesm�jí stálá interna�ní místa  být z�ízena v nezdravých krajinách nebo v takových, 
jejichž podnebí  by bylo zhoubné pro internované. Ve  všech   p�ípadech,  kdy  by  chrán�né   osoby  byly  
p�echodn� internovány  v nezdravém  kraji nebo  v takovém,  jehož podnebí by bylo  na  škodu  jejich  
zdraví,  musí  být p�emíst�ny, jakmile to okolnosti dovolí, na místa, kde toho nebezpe�í nebude. 
 
     Místnosti  musí být  zcela chrán�ny  p�ed vlhkem,  dostate�n� vytáp�ny a osv�tlovány, zejména  mezi 
soumrakem a po�átkem no�ního klidu. Místnosti sloužící jako  ložnice  musí být dosti prostranné a dob�e  
v�trané a internovaní budou  mít  k  dispozici  vhodné za�ízení  pro spaní  a p�ikrývky  v dostate�ném 
množství, p�i �emž bude brán z�etel  na podnebí a na stá�í,  pohlaví a zdravotní stav internovaných. 
 
     Internovaní budou mít ve dne i  v noci k dispozici zdravotnická za�ízení odpovídající požadavk�m 
hygieny a udržovaná stále  v  �istot�.  Bude  jim  poskytnuto  množství  vody a mýdla, pot�ebné pro jejich 
každodenní pé�i  o t�lesnou �istotu a na praní prádla; k tomu ú�elu jim budou povolena pot�ebná za�ízení 
a úlevy. Budou  také mít  k použití  sprchy nebo  lázn�. Bude jim poskytnut pot�ebný �as pro pé�i o 
hygienu a �istotu. 
 
     Kdykoli  bude t�eba  umístit výjime�n�  a na  p�echodnou dobu internované  ženy,  které  nepat�í  do  
jedné  rodinné skupiny, na tomtéž míst� jako muže,  bu�tež jim obligatorn� vyhrazeny odd�lené místnosti 
pro spaní a odd�lená zdravotnická za�ízení.  
 
 
 
 



	l.86 
 
     Mocnost, která drží internované, poskytne jim vhodné místnosti k výkonu jejich bohoslužeb, a
 jsou 
jakéhokoli vyznání.  
 
 

	l.87 
 
     Nemohou-li internovaní  používat  jiných  podobných za�ízení, bu�te  z�ízeny ve všech interna�ních 
místech kantiny, aby si mohli opat�it  za ceny,  které v  žádném p�ípad�  nesm�jí p�ekro�it ceny místního    
obchodu, potraviny a  v�ci denní pot�eby, v�etn� mýdla a tabáku, které jsou s to zvýšit jejich osobní blaho 
a pohodlí. 
 
     Výt�žek kantiny bude odveden zvláštnímu pomocnému fondu, který bude z�ízen v každém  
interna�ním  míst�  a spravován ve prosp�ch  internovaných  v  doty�ném  míst�.  Výbor  internovaných 
zmín�ný v  �lánku 102 bude  mít dohled nad  správou kantiny a  nad hospoda�ením s tímto fondem. 
 
     P�i rozpušt�ní interna�ního místa bude p�eveden aktivní p�ebytek pomocného fondu pomocnému 
fondu jiného interna�ního místa pro  internované téže národnosti nebo, není-li takového místa, úst�ednímu 
pomocnému fondu, který bude spravován ve prosp�ch všech internovaných, kte�í z�stávají ješt� v rukou 
mocnosti je držící. V p�ípad�  všeobecného  propušt�ní internovaných  p�ipadne  výt�žek mocnosti, která 
držela  internované, není-li opa�né dohody, uzav�ené mezi zú�astn�nými mocnostmi.  
 
 

	l.88 
 
     Ve všech interna�ních místech, která jsou vystavena leteckému bombardování  a jiným  vále�ným 
nebezpe�ím,  budou z�ízeny  vhodné kryty v  dostate�ném množství, aby  poskytly pot�ebnou ochranu.  V 
p�ípad� poplachu mohou se  tam internovaní co nejrychleji uchýlit, s výjimkou t�ch, kte�í by se ú�astnili 
ochrany svých ubikací proti t�mto nebezpe�ím. Každé ochranné opat�ení, které by bylo provedeno ve 
prosp�ch obyvatelstva, bude se vztahovat rovn�ž i na n�. 
 
     V  interna�ních  místech  bu�te  u�in�na  dostate�ná opat�ení proti nebezpe�í požáru.  
 
 

Kapitola III 
Stravování a ošacení 

 
 

	l.89 
 
     Denní dávka potravin internovaných budiž posta�ující co do množství, jakosti i rozmanitosti, aby je  
udržela v normální zdravotní rovnováze a zabránila poruchám z podvýživy; budiž rovn�ž brán ohled na 
zp�sob výživy, na n�jž jsou internovaní zvyklí. 
 
     Internovaným  budiž vedle  toho umožn�no,  aby si  mohli sami p�ipravit doplky k potrav�, které mají. 
 
     Pitná voda budiž  jim poskytnuta v dostate�ném množství. Užívání tabáku budiž dovoleno. 
 
     Pracující dostanou p�ídavky potravin, úm�rné druhu práce, kterou vykonávají. 
 
     T�hotné ženy, kojící matky a d�ti pod patnáct let dostanou p�ídavky potravin, úm�rné jejich 
fyziologickým pot�ebám.  
 
 

	l.90 
 
     Internovaným  budiž  v  okamžiku  jejich  zajišt�ní  všemožn� usnadn�no,  aby  se  mohli  vybavit  
šatstvem,  obuví  a náhradním prádlem  a aby  si je   mohli v  p�ípad� pot�eby  pozd�ji opat�it. Nemají-li 



internovaní šatstvo posta�ující pro podnebí a nemohou-li si je opat�it, dodá jim je mocnost, v jejíž moci 
jsou, zdarma. 
 
     Šatstvo, které dodá internovaným  mocnost, v jejíž moci jsou, a zevn�jší ozna�ení, kterým by  toto 
šatstvo opat�ila, nesm�jí mít potupný ráz ani p�sobit sm�šn�. 
 
     Pracující dostanou pracovní  úbor, v�etn� vhodného ochranného od�vu, všude, kde toho vyžaduje 
zp�sob práce.  
 
 

Kapitola IV 
Hygiena a léka�ské ošet�ení 

 
 

	l.91 
 
     Každé interna�ní místo bude mít vhodnou ošet�ovnu �ízenou schopným léka�em, v níž se  
internovaným  dostane  pot�ebného ošet�ení  a p�im��ené  diety. Odd�lené  místnosti budou  vyhrazeny 
nemocným postiženým nakažlivými nebo duševními chorobami. 
 
     Rodi�ky a internovaní stižení vážnou chorobou nebo ti, jichž stav vyžaduje zvláštního lé�ení,  
chirurgického  zákroku  nebo nemocni�ního ošet�ení, musí být p�ijati do každého ústavu vhodného pro 
jejich lé�ení a dostane se jim ošet�ení, které nesmí být horší toho, které je ur�eno pro veškeré 
obyvatelstvo. 
 
     Internovaní bu�tež nejrad�ji  ošet�ováni léka�ským personálem jejich národnosti. 
 
     Internovaným  se  nesmí  bránit,  aby se hlásili k léka�ské prohlídce.  Léka�ské ú�ady  mocnosti,  v  jejíž 
moci  jsou, vydají každému ošet�ovanému internovanému na jeho žádost ú�ední osv�d�ení udávající druh 
jeho nemoci nebo zran�ní, dobu lé�ení a poskytnuté ošet�ení. Duplikát tohoto osv�d�ení se zašle 
Úst�ední kancelá�i zmín�né v �lánku 140. 
 
     Internovaným dostane se zdarma ošet�ení a každé pom�cky pot�ebné k udržení internovaných v  
dobrém zdravotním  stavu, zejména zubních neb jiných protéz a brýlí.  
 
 

	l.92 
 
     Nejmén�  jednou za  m�síc budou  se konat  léka�ské prohlídky internovaných.  Jejich  ú�elem  bude  
zejména kontrola všeobecného zdravotního  stavu a  výživy, stavu  �istoty  jakož  i pátrání  po nakažlivých 
chorobách, zejména po tuberkulose, pohlavních nemocech a malarii. Budou zahrnovat zejména kontrolu  
váhy každého internovaného a nejmén� jednou za rok radioskopickou zkoušku.  
 
 

Kapitola V 
Náboženství, �innost duševní a t�lesná 

 
 

	l.93 
 
     Internovaným bude ponechána úplná volnost co do výkonu jejich náboženství, �ítajíc v to ú�ast  p�i 
ob�adech jejich vyznání s tou podmínkou, že se podrobí b�žným disciplinárním opat�ením p�edepsaným 
ú�ady, které je mají v moci. 
 
     Internovaní, kte�í jsou kn�žími n�kterého vyznání, budou oprávn�ni  voln� vykonávat  duchovní �innost  
mezi svými souv�rci. Mocnost, která je  má v moci, bude proto  dbát, aby byli rozd�leni spravedliv� po 
r�zných interna�ních místech, kde jsou internovány osoby,  mluvící stejným   jazykem a  pat�ící k  témuž 
náboženství. Není-li jich dostate�ný po�et, poskytne jim nutné výhody, mezi jiným také dopravní  
prost�edky, aby se mohli odebrat s jednoho interna�ního místa na druhé; budou oprávn�ni navšt�vovat 



internované, kte�í jsou v nemocnicích. Kn�ží každého vyznání budou mít  pro  záležitosti  svého   ú�adu  
volnost  písemného  styku  s náboženskými  ú�ady zem�,  v jejíž   moci jsou,  a  pokud to bude možno, s 
mezinárodními náboženskými organisacemi svého vyznání. Tato  korespondence se  nebude po�ítat  do 
kvoty  zmín�né v �lánku 107, bude však podrobena ustanovení �lánku 112. 
 
     Nemají-li  internovaní  možnost  používat  pomoci  duchovních svého vyznání nebo je-li t�chto 
nedostatek, m�že místní náboženská správa  téhož vyznání  ur�it se  souhlasem mocnosti,  v jejíž moci 
internovaní  jsou,  duchovního  téže  víry  jako  jsou internovaní anebo, je-li  to s hlediska  konfesního 
možné, duchovního podobné víry nebo kvalifikovanou osobu sv�tskou. Tato bude požívat výhod 
spojených s funkcí, kterou zastává. Takto ozna�ené  osoby musí zachovávat všechna na�ízení vydaná   v   
zájmu disciplíny a bezpe�nosti mocnosti, v jejíž moci jsou internované osoby.  
 
 

	l.94 
 
     Mocnost, v jejíž moci jsou internovaní, bude podporovat duševní, výchovnou, rekrea�ní a sportovní  
�innost internovaných, ponechávajíc jim však na v�li, cht�jí-li se jí  ú�astnit nebo ne. U�iní všechna možná 
opat�ení, aby zajistila její výkon, a poskytne k tomu zejména vhodné místnosti. 
 
     Internovaným budou také poskytnuty všechny  možné úlevy, aby mohli  pokra�ovat  ve svých studiích 
nebo zapo�ít nová. Budiž zajišt�no vyu�ování d�tí a mladistvých; mohou navšt�vovat školy bu� v 
interna�ních místech nebo mimo n�. 
 
   
   Internovaným bude dána možnost v�novat se t�lesným cvi�ením, ú�astnit se sportu a her na volném 
vzduchu. Dostate�ná volná prostranství  bu�tež  ve  všech  interna�ních  místech vyhrazena k tomuto 
ú�elu. Zvláštní místa budou vyhrazena d�tem a mladistvým.  
 
 

	l.95 
 
     Mocnost, v  jejíž moci jsou internované osoby, m�že jich používat k práci,  jen  p�ejí-li si  to.  V každém 
p�ípad� jsou zakázána zam�stnání, která, kdyby byla uložena chrán�né osob� neinternované, by 
znamenala porušení �lánku 40 nebo 51 této úmluvy, jakož i použití k pracím ponižujícím nebo 
poko�ujícím. 
 
     Po uplynutí  šestitýdenní pracovní doby  mohou se internovaní kdykoli z�íci práce, dají-li výpov�� týden 
nap�ed. 
 
     Tato ustanovení  nejsou na p�ekážku právu  mocnosti, která je drží, aby p�im�la léka�e, zubní  techniky  
nebo jiné �leny zdravotnického personálu k výkonu jejich zam�stnání ve prosp�ch jejich  
spoluinternovaných druh�, aby  užívala  internovaných ke správním a udržovacím  pracím v  interna�ním 
tábo�e,  aby uložila t�mto  osobám kuchyské i jiné domácí práce a aby  kone�n� jich použila k pracím 
sloužícím k ochran� internovaných proti leteckému bombardování nebo proti jiným vále�ným  
nebezpe�ím. Žádný internovaný nesmí  však být nucen  k práci, jestliže  léka� tábora jej prohlásí za 
t�lesn� nezp�sobilého. 
 
     Mocnost, v  jejíž moci jsou  internované osoby, bé�e  na sebe plnou odpov�dnost za všechny pracovní 
podmínky, za léka�skou pé�i, za  placení  mezd  a  za  odškodn�ní  pracovních  úraz� a nemocí z 
povolání. Pracovní podmínky, jakož i odškodn�ní za pracovní úrazy a nemoci z  povolání  budou 
odpovídat zákonodárství  zem� a praxi; nebudou v žádném p�ípad� horší než podmínky platné pro práci 
téhož druhu  v tomže kraji. Mzdy za vykonanou práci budou stanoveny spravedlivým  zp�sobem dohodou  
mezi mocností, v jejíž  moci jsou internované  osoby,  internovanými  a  po  p�ípad�  zam�stnavateli jinými  
než  je  p�íslušná  mocnost  sama,  p�i  �emž se p�ihlédne k tomu,  že tato  mocnost je  povinna postarat  
se zdarma o výživu internovaného a rovn�ž mu poskytnout  léka�ské ošet�ení, jehož vyžaduje  jeho  
zdravotní stav. Internovaní, jichž se používá trvalým zp�sobem k pracím uvedeným v t�etím odstavci, 
dostanou od mocnosti, v jejíž moci jsou internované osoby, spravedlivou mzdu; pracovní  podmínky  a  
odškodn�ní za pracovní úrazy a nemoci z povolání nebudou horší než podmínky platné pro práci  
stejného druhu v téže krajin�.  



	l.96 
 
     Každý  pracovní  oddíl  bude  podléhat  ur�itému interna�nímu místu. P�íslušné ú�ady mocnosti, která 
drží internované, a velitel tohoto  interna�ního  místa jsou odpov�dni za zachovávání p�edpis� této úmluvy  
v pracovních oddílech. Velitel  povede pravideln� den ze dne seznam pracovních oddíl� pat�ících k jeho 
táboru a p�edloží jej delegát�m ochranné mocnosti, Mezinárodního komitétu  	erveného k�íže   nebo   
jiných   lidumilných   organisací,  kte�í  navštíví interna�ní místa.  
 
 

Kapitola VI 
Osobní vlastnictví a finan�ní zdroje 

 
 

	l.97 
 
     Internovaní  jsou  oprávn�ni  podržet  své  p�edm�ty a svršky osobní pot�eby. Pen�žní hotovosti,  šeky, 
cenné papíry atd., jakož i cenné p�edm�ty,  které mají u  sebe, jim nesm�jí  být  odebrány, le�  podle 
p�edepsaného  �ízení. Bude  jim na  n� vydáno  podrobné potvrzení. 
 
     Pen�žní  �ástky  musí  být  zapsány  k  dobru na ú�tu každého internovaného, jak je stanoveno v  
�lánku 98; nesm�jí se sm�nit na jinou  m�nu, leda že by to  p�edepisovalo zákonodárství  území, na 
kterém  je  vlastník  internován,  anebo  že  by s tím internovaný souhlasil. 
 
     P�edm�ty, které  mají obzvlášt� osobní  nebo citovou hodnotu, nesm�jí se odejmout. 
 
     Internovaná žena m�že být prohledána jen ženou. 
     P�i propušt�ní nebo repatriaci obdrží internovaní v hotovosti aktivní zbytek ú�tu vedeného  ve  smyslu  
�lánku 98 stejn� jako všechny v�ci, pen�žní �ástky, šeky, cenné  papíry atd., které jim byly za  internování 
odebrány, s výjimkou  p�edm�t� nebo cenností, které  by mocnost,  která je  drží, byla  oprávn�na podržet  
podle svého platného  zákonodárství. V p�ípad�, kdy  n�jaký p�edm�t nebo obnos,  pat�ící internovanému, 
bude na podklad� tohoto zákonodárství zadržen, vydá se majiteli podrobná stvrzenka. 
 
     Rodinné  listiny a  osobní pr�kazy,  které mají  internovaní, mohou se  jim odebrat jen  na potvrzenku. 
Internovaní  nesm�jí být nikdy  bez  pr�kazu  totožnosti.  Nemají-li  ho, dostanou zvláštní pr�kazy, vydané 
mocností, která je drží, jež jim budou náhradou za pr�kazy totožnosti až do konce internování. 
 
     Internovaní mohou mít u sebe ur�itý obnos v hotovosti nebo ve form� nákupních bon�, aby si mohli 
nakupovat.  
 
 

	l.98 
 
     Všichni  internovaní  budou   dostávat  pravideln�   pen�žité p�ísp�vky,  aby  si  mohli  nakupovat  
zboží a v�ci jako tabák, toaletní pot�eby, atd. Tyto  p�ísp�vky  se mohou vyplácet ve form� úv�ru nebo ve 
form� nákupních bon�. 
 
     Vedle toho mohou internovaní  dostávat podpory od mocnosti, k níž p�íslušejí, od ochranných 
mocností, od všech organisací, které jim poskytují pomoc, nebo od svých rodin, jakož i d�chody ze svého 
majetku ve  shod� se zákonodárstvím mocnosti,  která je drží. Výše podpor p�iznaných mocností, k níž  
p�íslušejí, musí být stejná pro každou skupinu internovaných (churavých, nemocných,  t�hotných žen atd.) 
a podpory nesm�jí být stanoveny touto mocností ani rozdíleny mocností, v  jejíž moci jsou, na  základ� 
diskrimina�ních hledisek zakázaných �lánkem 27 této úmluvy. 
 
     Mocnost, v jejíž moci jsou  internovaní, povede pro každého z nich �ádný ú�et, k jehož dobru budou 
p�ipisovány p�ísp�vky zmín�né v tomto  �lánku,  mzda  vyd�laná  internovaným,  jakož  i  pen�žní zásilky,  
které  mu  dojdou.  Rovn�ž  k  jeho dobru budou p�ipsány �ástky, které mu byly odebrány  a kterými smí 
voln� nakládat podle zákon�  platných na  území, kde jest. Budou  mu poskytnuty všeliké úlevy, slu�itelné  
se zákony platnými na  dot�eném území, aby mohl posílat  podpory své  rodin� a  osobám hmotn�  od 
n�ho závislým. Z tohoto ú�tu smí vybírat �ástky pot�ebné pro své  osobní výdaje v mezích, které  stanoví  



mocnost, která jej drží. Budou mu vždy p�iznány p�im��ené úlevy,  aby mohl  nahlédnout do  svého ú�tu  a 
po�ídit  si z  n�ho výpisy.  Opis tohoto ú�tu bude poslán ochranné mocnosti na  její žádost a  bude zaslán 
za  internovaným v p�ípad� jeho p�emíst�ní.  
 
 

Kapitola VII 
Správa a káze� 

 
 

	l.99 
 
     Každé interna�ní místo bude postaveno pod pravomoc odpov�dného d�stojníka nebo ú�edníka, který   
bude  vybrán  z pravidelných  ozbrojených  sil  nebo  z  pravidelné civilní správy mocnosti, v  jejíž moci 
jsou  internovaní. D�stojník nebo  ú�edník velící interna�nímu místu bude mít text této úmluvy v oficiálním 
jazyku nebo v jednom z oficiálních jazyk� své zem� a bude odpov�den za její provád�ní. Dozor�í  
personál  bude  pou�en o ustanoveních této úmluvy a o na�ízeních vydaných k jejímu provád�ní. 
 
     Texty  této úmluvy a texty zvláštních dohod uzav�ených ve smyslu této úmluvy budou vyv�šeny  uvnit� 
interna�ního místa v jazyce   srozumitelném  internovaným nebo je  bude mít  výbor internovaných. 
 
     Na�ízení,  rozkazy, upozorn�ní  a vyhlášky  všeho druhu budou internovaným  sd�leny  a  vyv�šeny  
uvnit�   interna�ních  míst  v jazyce, kterému rozum�jí. 
 
     Všechny rozkazy a povely vydávané jednotliv� internovaným, budou rovn�ž vydávány v jazyce, 
kterému rozum�jí.  
 
 

	l.100 
 
     Kázeský režim v interna�ních  místech musí být slu�itelný se zásadami lidskosti a nesmí nikdy  
zahrnovat ustanovení ukládající internovaným  t�lesnou námahu ohrožující jejich zdraví anebo obsahující 
t�lesné �i duševní šikany. Je zakázáno tetování nebo ozna�ování totožnosti zna�kami provedenými na 
t�le internovaných. 
 
     Jsou  zejména  zakázány  dlouhotrvající  p�ehlídky, p�i nichž musí internovaní  stát, t�lesná cvi�ení  z 
trestu, polní  vojenská cvi�ení a omezení stravy.  
 
 

	l.101 
 
     Internovaní  jsou oprávn�ni   p�edložit ú�ad�m,  v jichž moci jsou, žádosti týkající se režimu, jemuž jsou 
podrobeni. 
 
     Mají  rovn�ž  neomezené  právo  obrátit  se,  bu�  p�es výbor internovaných, nebo, považují-li to za  
nutné, p�ímo na  zástupce ochranné  mocnosti,  aby  je  upozornili  na podmínky interna�ního režimu, na 
které mají stížnosti. 
 
     Tyto  žádosti a  stížnosti musí  být beze zm�n s urychlením p�edávány. Nesm�jí mít za následek  trest, 
ani když byly uznány za neod�vodn�né. 
 
     Výbory internovaných  mohou posílat zástupc�m ochranné mocnosti periodické  zprávy o situaci  v 
interna�ních místech  a o pot�ebách internovaných.  
 
 

	l.102 
 
     V  každém  interna�ním  míst�  zvolí  si internovaní svobodn� každého p�l roku tajným hlasováním  
�leny výboru, který je pov��en je  zastupovat p�ed  ú�ady mocnosti,  která je  drží, u ochranných mocností, 
u Mezinárodního komitétu 	erveného  k�íže a u každé jiné organisace, která by jim pomáhala.  	lenové 



výboru mohou být znovu voleni. 
 
     Zvolení internovaní  ujmou se svých  funkcí, jakmile mocnost, která  je drží,  schválí volbu.  D�vody 
odmítnutí  nebo p�ípadného sesazení budou sd�leny zú�astn�ným ochranným mocnostem.  
 
 

	l.103 
 
     Výbory internovaných jsou povinny p�ispívat k t�lesnému, morálnímu i duševnímu blahu internovaných. 
 
     Zejména kdyby se internovaní rozhodli zorganisovat mezi sebou soustavu vzájemné  pomoci,   
spadala  by   tato  organisace  do p�íslušnosti t�chto  výbor�, neodvisle od  zvláštních úkol�, které jsou jim 
sv��eny jinými ustanoveními této úmluvy.  
 
 

	l.104 
 
     	lenové  výbor� internovaných  nesm�jí být  p�idrženi k žádné jiné práci, kdyby jim m�l tím být ztížen 
výkon jejich funkcí. 
 
     	lenové výbor� si mohou vybrat mezi internovanými pomocníky, jichž pot�ebují. Budou jim poskytnuty  
veškeré úlevy, zejména ur�itá volnost pohybu, pot�ebná k  pln�ní jejich úkolu (návšt�vy pracovních oddíl�, 
p�ijímání zboží atd.). 
 
     	len�m výbor� budou také  poskytnuty všechny úlevy pro jejich poštovní a  telegrafický styk s ú�ady, v 
jejichž  moci internovaní jsou, s  ochrannými mocnostmi, s  Mezinárodním komitétem 	erveného k�íže  a  
jeho  delegáty,  jakož  i  s  organisacemi  pomáhajícími internovaným.  	lenové  výboru,  kte�í  jsou  s 
pracovními oddíly, budou  požívat  týchž  úlev  pro  svojí  korespondenci  s výborem hlavního interna�ního  
místa. Tato korespondence  nebude omezována ani pokládána za sou�ást kvoty zmín�né v �lánku 107. 
 
 
     Žádný  �len  výboru  nesmí  být  p�emíst�n,  aniž  by mu byla poskytnuta rozumn�  dlouhá doba k  
tomu, aby mohl  obeznámit svého nástupce s v�cmi, které jsou v b�hu.  
 
 

Kapitola VIII 
Styky s vn�jším sv�tem 

 
 

	l.105 
 
     Ihned poté, co internovaly chrán�né osoby, oznámí mocnosti, v jejichž moci jsou, t�mto osobám,   
jakož i mocnosti, které p�íslušejí, a jejich ochranné mocnosti, opat�ení u�in�ná k provedení ustanovení 
této kapitoly;  sd�lí jim rovn�ž každou zm�nu t�chto opat�ení.  
 
 

	l.106 
 
     Každému internovanému bude  umožn�no, jakmile bude internován nebo nejpozd�ji do týdne po  jeho 
p�íchodu do interna�ního místa a rovn�ž v p�ípad� onemocn�ní  nebo p�esunutí do jiného interna�ního 
místa neb  do nemocnice, aby mohl zaslat jednak p�ímo své rodin�, jednak Úst�ední informa�ní kancelá�i  
zmín�né  v  �lánku 140 interna�ní  lístek, pokud možno podle vzoru p�ipojeného  k této úmluv�, zpravující 
je o jeho internování, adrese a jeho zdravotním stavu. Tyto lístky se odešlou s nejv�tším urychlením a 
nesm�jí být žádným zp�sobem zadrženy.  
 
 
 
 
 



	l.107 
 
     Internovaní  jsou  oprávn�ni  odesílat  a  p�ijímat  dopisy a lístky.  Má-li mocnost,  v jejíž   moci jsou,  za 
pot�ebné  omezit po�et dopis�  a list�, odesílaných  každým z internovaných,  nesmí být  tento po�et  nižší 
než   dva dopisy  a �ty�i  lístky m�sí�n�, odpovídající podle možnosti vzor�m p�ipojeným k této úmluv�. 
Má-li být omezena korespondence odesílaná internovaným, m�že toto rozhodnutí  u�init  pouze  mocnost,  
jíž  internovaní  p�íslušejí, eventuáln� k žádosti mocnosti, v jejíž moci internovaní jsou. Tyto dopisy a lístky 
musí být p�epraveny v p�im��ené lh�t�; nesm�jí být doru�eny opožd�n� ani zadrženy z d�vod� 
disciplinárních. 
 
     Internovaní, kte�í jsou již dlouho  bez zpráv od svých rodin, nebo kte�í je nemohou dostávat neb  jim 
odesílat oby�ejnou cestou, stejn�  jako  ti,  kte�í  jsou  velice  vzdáleni  od  domova, jsou oprávn�ni  
posílat  telegramy  za  úhradu  telegrafních poplatk� v m�n�, kterou  mají. Tohoto opat�ení mohou  také 
užívat v p�ípadech uznané naléhavosti. 
 
     Korespondence  internovaných  bude  zpravidla  psána v jejich mate�ském jazyku.  Strany v konfliktu  
mohou povolit dopisování  v jiných jazycích.  
 
 

	l.108 
 
     Internovaní  jsou oprávn�ni dostávat poštou nebo jiným zp�sobem  jednotlivé  neb   spole�né  zásilky,  
obsahující zejména potraviny, šatstvo, léky, jakož i knihy a p�edm�ty sloužící jejich pot�ebám 
náboženským, studijním a zábavním. Tyto zásilky nemohou nijak zbavit mocnost, v jejíž moci jsou   
internovaní, povinností, které jí p�ipadají podle této úmluvy. 
 
     V p�ípad�, že  by bylo nutno z d�vod�  vojenského rázu omezit množství t�chto  zásilek, musí být  o 
tom �ádn� zpravena ochranná mocnost, Mezinárodní komitét 	erveného k�íže nebo každá jiná organisace   
podporující  internované,  jejichž   úkolem  by  bylo zprost�edkovat tyto zásilky. 
 
     Podmínky zasílání jednotlivých nebo hromadných zásilek budou podle pot�eby p�edm�tem zvláštních  
dohod mezi zú�astn�nými mocnostmi, které nesm�jí v žádném p�ípad� zp�sobit odklad doru�ení 
pomocných zásilek internovaným. Zásilky potravin a šatstva nebudou obsahovat knihy; lé�ebné pot�eby 
budou zpravidla dopravovány v hromadných zásilkách.  
 
 

	l.109 
 
     Pokud není zvláštních dohod mezi stranami v konfliktu o podmínkách p�ijímání a rozd�lování 
hromadných  pomocných zásilek, bude  použito �ádu o hromadných zásilkách  p�ipojeného  k této úmluv�. 
 
     Zvláštní dohody o výše zmín�ném nesm�jí v žádném p�ípad� omezit právo výbor� internovaných osob  
p�evzít hromadné pomocné zásilky ur�ené internovaným, rozd�lit je a disponovat s nimi v zájmu adresát�. 
 
     Nemohou  také omezit právo zástupc� ochranné mocnosti, Mezinárodního komitétu 	erveného   k�íže  
nebo jakékoli jiné organisace pomáhající internovaným, kte�í by byli pov��eni odevzdat tyto hromadné 
zásilky,  aby dohlíželi na jejich rozd�lení adresát�m.  
 
 

	l.110 
 
     Všechny pomocné zásilky  ur�ené internovaným budou osvobozeny od všech dovozních celních a 
jiných dávek. 
 
     Všechny zásilky, v�etn� pomocných  poštovních balík�, jakož i zásilky  pen�z  z  jiných  zemí,  zaslané  
internovaným  nebo jimi odesílané poštou, bu� p�ímo anebo skrze informa�ní kancelá�e uvedené v �lánku 
136 a skrze Úst�ední informa�ní kancelá� zmín�nou v �lánku 140, budou osvobozeny od  všech 
poštovních poplatk� jak v zemi p�vodu a  v zemi ur�ení, tak i v zemích pr�jezdních. Za tím ú�elem  budou  
zejména osvobození  stanovená ve sv�tové poštovní úmluv� z r. 1947 a v ujednáních Sv�tové poštovní 



unie ve prosp�ch civilních osob nep�átelské státní p�íslušnosti zadržených v táborech nebo civilních 
v�zeních,  rozší�ena i na ostatní chrán�ní osoby  internované podle ustanovení této úmluvy. Zem�, které 
nejsou ú�astny na t�chto ujednáních, jsou povinny poskytnout zmín�né osvobození za stejných 
podmínek. 
 
     P�epravní výlohy za pomocné zásilky ur�ené internovaným, které  nemohou být  pro svou  váhu nebo z 
jiného d�vodu p�epraveny poštou, hradí mocnost, v jejíž moci jsou internovaní, na všech územích, která  
jsou pod její kontrolou. Ostatní mocnosti, které jsou stranami této úmluvy, hradí dopravní výlohy na svých 
územích. 
 
     Výlohy za dopravu t�chto zásilek, které by nebyly kryty podle ustanovení p�edchozích odstavc�, 
p�jdou k tíži odesilatele. 
 
     Vysoké smluvní strany se p�i�iní,  aby byly sníženy, pokud to bude   možno,   telegrafní   poplatky   za   
telegramy   odesílané internovanými nebo jim adresované.  
 
 

	l.111 
 
     Zabrání-li  vále�né  operace   zú�astn�ným  mocnostem  splnit jejich závazek zajistit dopravu  zásilek 
zmín�ných v �láncích 106, 107, 108  a 113, mohou  zú�astn�né ochranné mocnosti,  Mezinárodní komitét  
	erveného  k�íže  nebo  kterákoli  jiná organisace, �ádn� schválená stranami  v konfliktu, postarat  se o 
zajišt�ní  dopravy t�chto zásilek vhodnými prost�edky (vagony, nákladními automobily, lo�mi, letadly  
atd.). K  tomu  ú�elu se vynasnaží  Vysoké smluvní strany  opat�it  jim  tyto  dopravní  prost�edky  a povolit 
jejich jízdy, zejména vydáním pot�ebných ochranných list�. 
 
     T�chto dopravních prost�edk� lze také užít k zasílání: 
a) korespondence,  seznam�  a  zpráv,  vym�ovaných  mezi Úst�ední informa�ní  kancelá�í uvedenou  v 
�lánku  140 a  vnitrostátními kancelá�emi, o nichž je �e� v �lánku 136, 
b) korespondence  a  zprávy  o  internovaných,  které  si vym�ují ochranné  mocnosti,  Mezinárodní  
komitét  	erveného k�íže nebo jiné organisace poskytující  pomoc internovaným,  bu� se svými vlastními 
delegáty nebo se stranami v konfliktu. 
 
     Tato  ustanovení  neomezují  nikterak  právo  každé  strany v konfliktu, aby organisovala, dá-li tomu 
p�ednost, jinou p�epravu a vydávala  ochranné  listy  za  podmínek,  které  by  byly vzájemn� dojednány. 
 
     Náklady vzniklé z použití t�chto dopravních prost�edk� uhradí v pom�ru  množství  t�chto  zásilek  
strany  v  konfliktu, jejichž p�íslušníci požívají výhod t�chto služeb.  

 
 

	l.112 
 
     Censura korespondence zasílané internovaným nebo jimi odesílané budiž provedena v nejkratší 
možné lh�t�. 
 
     Prohlídka zásilek ur�ených internovaným nesmí se provád�t tak, aby zboží, které obsahují, bylo 
vydáno zkáze, a bude se konat v p�ítomnosti adresáta nebo druha jím zmocn�ného. Odevzdání 
jednotlivých nebo hromadných zásilek internovaným nesmí být odkládáno pod záminkou censurních 
obtíží. 
 
     Jakýkoli zákaz   korespondence vydaný stranami  v konfliktu z d�vod� vojenských  nebo  politických, 
m�že být  jen do�asný a jeho trvání co možná nejkratší.  
 

 
	l.113 

 
     Mocnosti, v jejichž  moci jsou  internovaní, zajistí  všechny p�im��ené úlevy  pro to, aby  záv�ti, plné 
moci  nebo jiné listiny ur�ené  internovaným  nebo  od   nich  pocházející   byly  p�edány prost�ednictvím 
ochranné mocnosti nebo  Úst�ední kancelá�e zmín�né v �lánku 140 nebo jiným žádoucím zp�sobem. 



 
     Mocnosti, v  jejichž moci internovaní jsou,  usnadní ve všech p�ípadech vystavení a �ádné  ov��ení 
t�chto listin; zejména dovolí internovaným poradit se s právníkem.  
 

 
	l.114 

 
     Mocnost, v  jejíž moci jsou  internovaní, povolí jim  všechny úlevy,  které   lze  srovnat  se  stavem   
internování  a  platným zákonodárstvím, aby  mohli spravovat sv�j majetek. M�že jim za tím ú�elem  
povolit  opustit  interna�ní  místo  v  nutných p�ípadech, dovolují-li to okolnosti.  
 

 
	l.115 

 
     Ve všech p�ípadech, kdy internovaný je stranou v rozep�i p�ed jakýmkoliv soudem,  mocnost, v jejíž  
moci je, je  povinna na jeho žádost zpravit soud  o tom, že je internován, a  je povinna bdít v zákonných 
mezích nad tím, aby byla u�in�na všechna nutná opat�ení, aby neutrp�l škodu  tím, že je internován, 
pokud  jde o p�ípravu a vedení sporu anebo o výkon rozsudku vydaného soudem.  
 

 
	l.116 

 
     Každý  internovaný   je  oprávn�n  p�ijímat   v pravidelných p�estávkách  a tak  �asto, jak  jen možno,  
návšt�vy, v první �ad� svých blízkých p�íbuzných. 
 
     V p�ípad� nutnosti bude internovanému povoleno, pokud to bude možno, navštívit jeho rodinu, 
zejména v p�ípadech úmrtí nebo vážné nemoci p�íbuzného.  
 
 

Kapitola IX 
Trestní a disciplinární opat�ení 

 
 

	l.117 
 
     S  výhradou ustanovení  této kapitoly  bude se  zákonodárství platné na území,  kde jsou internovaní, i 
nadále  vztahovat na n�, dopustí-li se trestných �in� za internace. 
 
     Prohlašují-li zákony, na�ízení nebo všeobecné �ády za trestné n�které �iny, byly-li spáchány  
internovanými, nikoli však, dopustí-li se  jich osoby neinternované, budou  moci tyto �iny být stíhány pouze 
tresty disciplinárními. 
 
     Internovaný  m�že  být  trestán  za  tentýž  �in nebo z téhož žalobního d�vodu pouze jednou.  
                               
 

	l.118 
 
     P�i  stanovení trestu vezmou soudy  neb ú�ady v úvahu v nejv�tší  možné  mí�e  skute�nost,  že  
obvin�ný není p�íslušníkem mocnosti,  v  jejíž  je  moci.  Budou  mít  možnost  snížit  trest stanovený pro 
trestný �in kladený  internovanému za vinu a nebudou proto povinny dodržet nejnižší vým�ru trestu. 
 
     Je zakázáno  uv�zn�ní  v místnostech, kam  nemá p�ístup denní sv�tlo a v�bec jakákoliv krutost. 
 
     S potrestanými internovanými, když si odpykali disciplinární nebo  soudní tresty  jim uložené,  nesmí se  
nakládat jinak  než s ostatními internovanými. 
 
     Doba,  po kterou  byl internovaný  v zajiš
ovací  vazb�, bude zapo�tena do každého trestu na svobod�, 
k n�muž bude odsouzen a
 v �ízení disciplinárním nebo trestním. 
 



     Výbory internovaných budou zpraveny o všech soudních �ízeních vedených  proti  internovaným,  jež  
zastupují,  jakož  i o jejich výsledku.  
 
 

	l.119 
 
     Disciplinární  tresty,  jichž  lze  užít  proti internovaným, jsou: 
 
1. pokuta až do výše 50 procent mzdy  uvedené v �lánku 95, a to po dobu ne více než t�iceti dní, 
 
2. odn�tí výhod  poskytovaných nad rámec  režimu stanoveného touto úmluvou, 
 
3. pracovní  povinnost  nejvýše  dv�  hodiny  denn�  na  udržování interna�ního místa, 
 
4. uv�zn�ní. 
 
     V žádném  p�ípad� nesm�jí být  disciplinární tresty nelidské, hrubé  nebo ohrožovat  zdraví  
internovaných.  Musí brát  ohled na jejich v�k, pohlaví a zdravotní stav. 
 
     Délka téhož trestu  nep�ekro�í  nikdy t�icet po sob� jdoucích dní,  ani když se internovaný  disciplinárn� 
odpovídá  z n�kolika �in�  v okamžiku,  kdy je  vyšet�ován, a
  tyto �iny spolu souvisí nebo ne.  
 
 

	l.120 
 
     Internovaní, kte�í  uprchli nebo se  pokoušeli o út�k  a byli dopadeni,  mohou být  za tento  �in 
potrestáni  jen disciplinárním trestem, a to i v p�ípad� pokusu opakovaného. 
 
     Odchylkou   od   ustanovení   t�etího   odstavce  �lánku  118 internovaní  potrestaní za  út�k nebo  za 
pokus  o út�k  mohou být podrobeni režimu zvláštního dohledu. Tento režim nesmí však být na úkor  jejich 
zdraví,  musí být  podstoupen v  n�kterém interna�ním míst�  a nesmí znamenat  odstran�ní  žádné ze  
záruk poskytovaných internovaným touto úmluvou. 
 
     Internovaní, kte�í pomáhali p�i út�ku nebo p�i pokusu o út�k, mohou být za to trestáni jen disciplinárn�.  
 
 

	l.121 
 
     Út�k nebo pokus o út�k, i když je opakován, nesmí být považován  za p�it�žující  okolnost v  p�ípad�, 
je-li  internovaný postaven p�ed soud pro trestné �iny, jichž se dopustil p�i út�ku. 
 
     Strany  v  konfliktu  budou  dbát  toho,  aby p�íslušné ú�ady postupovaly  shovívav�  p�i  posuzování  
otázky,  zda trestný �in, jehož se  internovaný dopustil, má být  trestán disciplinárn� nebo soudn�,  
zejména pokud  jde o   �iny související  s út�kem  nebo s pokusem o út�k.  
 
              

	l.122 
 
     	iny zakládající disciplinární  provin�ní bu�tež vyšet�ovány bezodkladn�.  Bude tomu  tak zejména  p�i 
út�ku  nebo p�i pokusu o út�k a  dopadený internovaný bude co  nejd�íve odevzdán p�íslušným ú�ad�m. 
 
     Zajiš
ovací vazba v p�ípad� disciplinárního p�estupku budiž pro všechny internované omezena na 
nejmenší míru a nesmí p�ekro�it �trnáct dní; v každém p�ípad� bude zapo�tena do trestu na svobod�, 
bude-li uložen. 
 
     Ustanovení �lánk� 124 a 125 se užije na internované držené v zajiš
ovací vazb� pro disciplinární 
provin�ní.  
 
 



	l.123 
 
     Bez  újmy pro  p�íslušnost soud� a vyšších ú�ad� mohou být disciplinární tresty vyneseny jen  velitelem  
interna�ního místa nebo d�stojníkem neb odpov�dným ú�edníkem, na n�hož velitel p�enesl svou 
disciplinární pravomoc. 
 
     P�ed vyslovením disciplinárního trestu budiž obvin�ný internovaný zpraven p�esn� o �inech  kladených 
mu za vinu. Je oprávn�n ospravedlnit své chování,  hájit se, dát p�edvolat sv�dky a v p�ípad� pot�eby  
použít služeb kvalifikovaného tlumo�níka. Rozhodnutí budiž vysloveno za p�ítomnosti  obvin�ného  a 
�lena výboru internovaných. 
 
     Doba  mezi vynesením  disciplinárního trestu  a jeho  výkonem nesmí p�esahovat jeden m�síc. 
 
     V p�ípad�,  že internovaný je  potrestán novým disciplinárním trestem,  musí být  výkon  každého  
trestu odd�len  lh�tou alespo t�ídenní,  jakmile n�který  z trest� je v  trvání deseti  dn� nebo více. 
 
     Velitel interna�ního místa je povinen vést rejst�ík uložených disciplinárních  trest�, který  bude 
p�edložen  zástupc�m ochranné mocnosti.  
 
 

	l.124 
 
     V žádném p�ípad� nebudou  internovaní p�evezeni do v�zeských ústav�  (v�zení, trestnice,  káznice  
atd.),  aby  si tam odpykali disciplinární tresty. 
 
     Místnosti, v  nichž budou odpykány disciplinární tresty, musí odpovídat  požadavk�m hygieny  a být 
zejména opat�eny dostate�ným ložním za�ízením,  trestaným internovaným budiž  umožn�no udržovat se 
v �istot�. 
 
     Internované  ženy odpykávající  si disciplinární  trest budou drženy v místnostech odd�lených od  
místností pro muže a budou pod bezprost�edním dozorem žen.  
 
 

	l.125 
 
     Internovaní  trestaní disciplinárn� budou mít  možnost každý den konat  t�lesná cvi�ení a  pobýt na 
�erstvém  vzduchu aspo dv� hodiny. 
 
     K  jejich žádosti  budiž jim  povoleno dostavit se k denní léka�ské  prohlídce;  dostane  se  jim  ošet�ení, 
kterého vyžaduje jejich  zdravotní stav,  a v  p�ípad� pot�eby  budou p�emíst�ni do lazaretu interna�ního 
místa anebo do nemocnice. 
 
     Bude jim dovoleno  �íst a psát, jakož i   odesílat a p�ijímat dopisy. Za to však vydání  poštovních 
zásilek a poukaz� pen�z m�že být  odloženo  až  do  skon�ení  trestu;  zatím budou tyto zásilky sv��eny  
výboru   internovaných,  který  odevzdá   lazaretu  zboží podléhající zkáze a nacházející se v zásilkách. 
 
     Žádný  internovaný  disciplinárn� trestaný  nesmí  být zbaven výhod ustanovení �lánk� 107 a 143.  
 
 

	l.126 
 
     	lánky  71 až  76 v�etn�  budou platit  analogicky pro �ízení vedená proti  internovaným, kte�í jsou na  
státním území mocnosti, která je drží.  
 
 
 
 
 
 



Kapitola X 
P�esun internovaných 

 
 

	l.127 
 
     P�esun  internovaných se bude vždy dít lidsky.  Bude  se zpravidla  konat po železnici  nebo jiným 
dopravním prost�edkem za podmínek, které  se p�i nejmenším rovnají t�m, za nichž  jsou p�emis
ována 
vojska  mocnosti, která drží  internované. Mají-li se p�esuny výjime�n�  konat p�šky, m�že se  tak stát, jen 
dovoluje-li to  t�lesný stav  internovaných, a  nesm�jí jim  v žádném  p�ípad� zp�sobit nadm�rnou únavu. 
 
     Za p�esunu poskytne internovaným mocnost, v jejíž moci jsou, pitnou vodu  a  stravu  v dostate�ném  
množství, jakosti  a rozmanitosti, aby si zachovali zdraví, jakož i pot�ebné šatstvo, vhodné p�íst�eší a 
nutné léka�ské ošet�ení. U�iní všechna pot�ebná opat�ení, aby zajistila jejich bezpe�nost b�hem p�esunu, 
a vystaví úplný seznam p�epravovaných internovaných p�ed jejich odjezdem. 
 
     Nemocní, ran�ní  nebo neduživí internovaní,  jakož  i rodi�ky nebudou p�esunováni, pokud  by jejich  
zdraví mohlo  být ohroženo cestou,  ledaže  by  toho   vyžadovala  naprosto  nezbytn�  jejich bezpe�nost. 
 
     Blíží-li  se  fronta  k  n�kterému  interna�nímu místu, budou internovaní p�esunuti s toho místa  pouze 
tehdy, m�že-li se jejich p�esun vykonat za podmínek  dostate�né bezpe�nosti, anebo jestliže jim hrozí 
v�tší nebezpe�í, z�stanou-li na míst�, než p�i p�esunu. 
 
     P�i rozhodování o p�esunu internovaných musí mocnost, v jejíž jsou moci, mít  na z�eteli jejich zájmy, 
aby se zejména nezvýšily potíže spojené s jejich repatriací nebo s návratem do jejich vlastního bydlišt�.  
 
 

	l.128 
 
     V p�ípad� p�esunu budou internovaní ú�edn� zpraveni o odjezdu a své nové  poštovní adrese; toto 
upozorn�ní  jim budiž dáno v�as, aby si mohli p�ipravit svá zavazadla a zpravit své rodiny. 
 
     Jsou   oprávn�ni  vzít   s  sebou   své  osobní   v�ci,  svou korespondenci  a  zásilky  došlé  na  jejich  
adresu;  váha t�chto zavazadel  m�že být  omezena, vyžadují-li  toho okolnosti p�esunu, ale v žádném 
p�ípad� nebude �init mén� než dvacet p�t kilogram� na každého internovaného. 
 
     Korespondence a zásilky zaslané do jejich d�ív�jšího interna�ního místa budou bez prodlení poslány 
za nimi. 
 
     Velitel interna�ního místa u�iní v dohod� s výborem internovaných pot�ebná  opat�ení, aby provedl  
p�epravu spole�ného majetku  internovaných a  zavazadel, která  by internovaní nemohli odnést s sebou 
vzhledem k omezení uloženému podle druhého odstavce tohoto �lánku.  
 
 

Kapitola XI 
Úmrtí 

 
 

	l.129 
 
     Internovaní  mohou odevzdat své záv�ti odpov�dným ú�ad�m, které zajistí jejich opatrování. V  
p�ípad� úmrtí  internovaných odešlou se  tyto záv�ti co  nejrychleji osobám, které  internovaný ozna�il. 
 
     Úmrtí každého internovaného bude zjišt�no léka�em a bude vystaveno osv�d�ení udávající p�í�iny  
smrti a okolnosti, za nichž k ní došlo. 
 
     Ú�ední úmrtní list, �ádn� zapsaný, bude po�ízen v souhlase s p�edpisy platnými na území, kde je 
interna�ní místo, a ov��ený jeho opis  rychle odeslán ochranné mocnosti a Úst�ední informa�ní kancelá�i 
zmín�né v �lánku 140.  



	l.130 
 
     Ú�ady, v jejichž moci jsou  internovaní, budou dbát toho, aby internovaní  zem�elí v  zajetí,  byli  s úctou  
poh�beni, možno-li podle ob�adu náboženství, k n�muž pat�ili, a aby jejich hroby byly chrán�ny, vhodn� 
udržovány a ozna�eny  tak, aby je bylo možno vždy nalézt. 
 
     Zem�elí   internovaní  budou   poh�bíváni  jednotliv�, vyjma p�ípady vyšší  moci, které by  si vynutily 
poh�bení  ve  spole�ném hrob�. Mrtvoly  mohou být zpopeln�ny,  jen vyžadují-li toho  vyšší zájmy  
zdravotní nebo  s ohledem  na náboženství  zem�elého  anebo p�ál-li si to zem�elý. V p�ípad� zpopeln�ní 
bude to poznamenáno na úmrtním list� internovaného s uvedením d�vodu. Ú�ady mající v moci 
internované,  uloží  pe�liv�  popel  a  odevzdají  jej co nejd�íve blízkým p�íbuzným, požádají-li o to. 
 
     Jakmile  to  okolnosti  dovolí,   a  nejpozd�ji  po  skon�ení nep�átelství,  odevzdá  mocnost,  která  má  
v  moci  internované, prost�ednictvím   informa�ní  kancelá�e   uvedené  v   �lánku  136 mocnostem,  jichž  
p�íslušníky  byli  zem�elí internovaní, seznamy jejich hrob�. V t�chto seznamech budou uvedeny všechny 
podrobnosti pot�ebné  k  zjišt�ní  totožnosti zem�elých internovaných a k p�esnému ur�ení místa poh�bení.  
 
 

	l.131 
 
     Každé úmrtí nebo každé vážné zran�ní internovaného, zp�sobené stráží,   jiným  internovaným   nebo  
jinou   osobou,  nebo  je-li podez�ení,  že bylo  takto zp�sobeno,  jakož i  každé úmrtí, jehož p�í�ina  je 
neznáma,  budou ihned  p�edm�tem ú�edního  vyšet�ování mocnosti, v jejíž moci jsou internovaní. 
 
     Sd�lení  o tom  bude ihned  zasláno ochranné  mocnosti. Budou sepsány výpov�di  sv�dk� a zpráva, 
obsahující  tyto výpov�di, bude vyhotovena a zaslána zmín�né ochranné mocnosti. 
 
     Zjistí-li se vyšet�ováním vina jedné  nebo n�kolika osob, u�iní mocnost, v jejíž moci jsou  internovaní, 
všechna opat�ení k soudnímu stíhání vinníka nebo vinník�.  
 
 

Kapitola XII 
Propušt�ní, repatriace a nemocni�ní ošet�ování v neutrálním stát� 

 
 

	l.132 
 
     Každá  internovaná osoba bude propušt�na mocností, v jejíž moci jest, jakmile pominou d�vody, pro 
které byla internována. 
 
     Strany v konfliktu se krom� toho vynasnaží  uzav�ít b�hem nep�átelství dohody o propušt�ní, repatriaci 
a návratu dom� nebo o nemocni�ním ošet�ování v neutrální zemi jistých kategorií internovaných, zejména  
d�tí, t�hotných žen,  matek s kojenci  a s malými d�tmi,  ran�ných, nemocných nebo  internovaných, které 
mají za sebou dlouhé zajetí.  
 

	l.133 
 
     Internování   se  skon�í   co  možná   nejd�íve  po  ukon�ení nep�átelství. 
 
     Avšak internovaní,  kte�í jsou na území  strany v konfliktu a kte�í  jsou v  trestním  vyšet�ování  pro �iny,  
které nepodléhají výhradn�  jen trest�m  disciplinárním,  mohou  být zadrženi  až do skon�ení  �ízení, po 
p�ípad�  až do odpykání trestu.  Podobn� tomu bude u t�ch, kte�í byli již d�íve odsouzeni k trest�m na 
svobod�. 
 
     Dohodou mezi mocností, v jejíž moci jsou internovaní, a zú�astn�nými  mocnostmi budou po  skon�ení  
nep�átelství  nebo okupace z�ízeny komise, aby vyhledaly roztroušené internované.  
 
 

 



	l.134 
 
     Vysoké smluvní strany se vynasnaží, aby zajistily po skon�ení nep�átelství  nebo  okupace  návrat  
všech  internovaných do místa jejich posledního pobytu nebo aby usnadnily jejich repatriaci.  
 
 

	l.135 
 
     Mocnost, v jejíž moci jsou internovaní, nese náklad spojený s návratem propušt�ných do míst, kde  
m�li pobyt v dob� internování, anebo, jestliže je  zadržela na jejich cest� nebo  na volném mo�i, náklad  
pot�ebný k  tomu, aby  mohli dokon�it  svou cestu  nebo se vrátit do výchozího místa. 
 
     Odmítne-li  mocnost, v  jejíž moci  jsou internovaní, povolit propušt�nému  internovanému, aby  z�stal 
na  jejím území,  kde m�l p�edtím  své  stálé bydlišt�, musí hradit  výlohy jeho repatriace. Jestliže však 
internovaný  se rad�ji vrátí do své  zem� na vlastní odpov�dnost  nebo aby poslechl své vlády, k níž je 
poután závazkem v�rnosti,  není  mocnost, v jejíž  jest  moci, povinna hradit tyto náklady  dále než  na 
hranice  svého území.  Mocnost, v jejíž moci jsou  internovaní,  není  povinna  hradit  repatria�ní  náklady 
za internovaného, který byl internován na svou vlastní žádost. 
 
     Jsou-li internovaní p�emis
ováni podle  �lánku 45, dohodne se mocnost, která  je odesílá, a  mocnost, 
která je  p�ijímá, o �ásti výloh, kterou bude hradit každá z nich. 
 
     Tato ustanovení se nesm�jí dotýkat zvláštních dohod, které snad uzav�ely strany v konfliktu o  vým�n� 
a repatriaci svých p�íslušník�, kte�í jsou v nep�átelské moci.  
 
 

Oddíl V 
Informa�ní kancelá�e a Úst�ední informa�ní kancelá� 

 
 

	l.136 
 
     Hned  od po�átku  nep�átelství a  ve všech  p�ípadech okupace z�ídí  každá strana  v konfliktu  oficiální 
informa�ní   kancelá�, která bude mít za úkol  p�ijímat a dále zprost�edkovat informace o chrán�ných 
osobách, které jsou v její moci. 
 
     V nejkratší  možné lh�t� zašle každá  strana v konfliktu této informa�ní kancelá�i zprávy  o  opat�eních,  
která u�inila proti každé chrán�né osob� zadržené p�ed více než dv�ma  týdny, jíž byl vykázán nucený  
pobyt nebo která byla  internována. Uloží mimo to jednotlivým zú�astn�ným ú�ad�m, aby urychlen�  
zaslaly shora uvedené kancelá�i údaje o zm�nách stavu t�chto chrán�ných osob, jako jsou p�esuny,  
propušt�ní  na  svobodu,  repatriace,  út�k, umíst�ní v nemocnici, narození a úmrtí.  
 
 

	l.137 
 
     Každá   vnitrostátní   informa�ní   kancelá�   zašle   ihned, nejrychlejší cestou a prost�ednictvím  jednak  
ochranných mocností jednak  Úst�ední  kancelá�e  zmín�né  v  �lánku  140   informace o chrán�ných  
osobách  mocnosti,   jejímiž  p�íslušníky  jsou  shora uvedené  osoby, nebo  mocnosti, na  jejímž území  
m�ly sv�j pobyt. Kancelá�e odpoví také na všechny  jí došlé dotazy stran chrán�ných osob. 
 
     Informa�ní kancelá�e  odešlou informace týkající  se chrán�né osoby, vyjma v p�ípadech, kdy  by jejich  
odesílání mohlo být na újmu doty�né osob� nebo její  rodin�. Ale ani  v t�chto p�ípadech nemohou   tyto  
informace být odmítnuty Úst�ední  informa�ní kancelá�i, která pak, zpravena  o t�chto okolnostech, u�iní 
vhodná opat�ení uvedená v �lánku 140. 
 
     Všechna písemná sd�lení vyšlá  z informa�ní kancelá�e, bu�te ov��ena podpisem nebo razítkem.  
 
 
 



	l.138 
 
     Informace, které  obdrží národní informa�ní  kancelá� a které potom dále  pošle, musí být  takového 
druhu, aby  umožnily zjistit p�esn�  totožnost chrán�né osoby a zpravit její rodinu. Budou obsahovat u 
každé jednotlivé osoby p�i nejmenším p�íjmení, k�estní jméno, místo a plné datum narození, státní  
p�íslušnost, místo posledního pobytu, zvláštní znamení, k�estní jméno otce a p�íjmení matky, datum  a 
druh opat�ení,  jež bylo v��i  této osob� u�in�no, jakož i místo, kde byla zadržena, adresu, na kterou jí lze 
posílat dopisy, a kone�n� jméno a adresu osoby, která má být zpravena. 
 
     Rovn�ž zprávy  o zdravotním stavu vážn�  nemocných nebo t�žce ran�ných  internovaných  budou  se  
odesílat  pravideln�, možno-li každý týden.  
 
 

	l.139 
 
     Vnitrostátní  informa�ní kancelá�  bude vedle  toho povolána, aby  shromáždila všechny  cenné osobní  
p�edm�ty, které  zanechaly chrán�né  osoby  zmín�né  v  �lánku  136,  zejména p�i repatriaci, propušt�ní 
na svobodu, út�ku nebo úmrtí, a zaslala je zú�astn�ným osobám p�ímo anebo, je-li to t�eba,  
prost�ednictvím Úst�ední kancelá�e. Tyto v�ci se  zašlou v balících zape�et�ných Kancelá�í; k balík�m  
budou p�iložena  prohlášení udávající  p�esn� totožnost osob, jimž  p�edm�ty pat�ily, a  také úplný seznam  
obsahu balíku. P�íjem  i odeslání  všech cenných  p�edm�t� tohoto druhu se zapíše podrobn� do rejst�ík�.  
 
 

	l.140 
 
     V neutrální  zemi se z�ídí  Úst�ední informa�ní kancelá�  pro chrán�né  osoby,  zejména  pro  
internované.  Mezinárodní  komitét 	erveného  k�íže  navrhne,  bude-li   to  považovat  za  pot�ebné, 
zú�astn�ným mocnostem organisaci takové  kancelá�e, která m�že být totožná s  kancelá�í uvedenou v  
�lánku 123 Ženevské  úmluvy z 12. srpna 1949 o zacházení s vále�nými zajatci. 
 
     Tato kancelá� bude mít za úkol soust�e�ovat všechny informace povahy zmín�né v  �lánku 136, které 
bude moci  opat�it ú�ední nebo soukromou cestou; zašle je pak nejrychleji  zemi p�vodu nebo zemi pobytu 
dot�ených osob, vyjma p�ípady, kdy by jejich zaslání mohlo uškodit osobám, jichž se tyto  informace  
týkají,  nebo jejich rodinám. Strany v konfliktu jí poskytnou všechny p�im��ené úlevy pro zasílání zpráv. 
 
     Vysoké smluvní strany, zejména  ty,  jejichž p�íslušníci užívají služeb  Úst�ední kancelá�e, se  vybízejí, 
aby jí  poskytly finan�ní podporu, jíž by pot�ebovala. 
 
     Tato p�edchozí ustanovení se nesm�jí vykládat tak, jakoby omezovala lidumilnou �innost  
Mezinárodního  komitétu  	erveného k�íže a pomocných spole�ností uvedených v �lánku 142.  
 
 

	l.141 
 
     Národní informa�ní  kancelá�e a Úst�ední  informa�ní kancelá� požívají  osvobození  od  všech  druh�  
poštovného,  jakož i výhod stanovených  v  �lánku  110,  a  je-li  to  možno,  osvobození  od telegrafních 
poplatk� nebo aspo zna�n� snížených sazeb.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�ást IV 
Provád�ní úmluvy 

 
 

Oddíl I 
Všeobecná ustanovení 

 
 

	l.142 
 
     S  výhradou opat�ení,  která by  považovaly za  nezbytná, aby zaru�ily   svou  bezpe�nost   a  �elily   
všem  jiným   p�im��eným požadavk�m, vyjdou  mocnosti, v jejichž moci  jsou chrán�né osoby, co nejvíce 
vst�íc náboženským organisacím, pomocným spole�nostem a všem jiným organisacím, které pomáhají 
chrán�ným osobám. Poskytnou jim a  jejich �ádn� pov��eným  delegát�m všechny možné  úlevy, aby 
mohli navšt�vovat  chrán�né osoby, rozdílet jim  pomocné zásilky a p�edm�ty  jakéhokoli p�vodu,  ur�ené 
k  výchovným, rekrea�ním nebo náboženským  ú�el�m,  nebo  aby  jim  byli  nápomocni p�i vypln�ní 
volného �asu  v interna�ních místech.  Spole�nosti neb  organisace shora  uvedené mohou  být ustaveny  
na území  této mocnosti nebo v jiné zemi anebo mohou být i mezinárodní povahy. 
 
     Mocnost, v jejíž moci jsou chrán�né osoby, m�že omezit po�et spole�ností a organisací,  jejichž  
delegáti   budou  oprávn�ni vykonávat �innost  na jejím území a pod jejím dohledem, avšak za podmínky, 
že takové omezení nezabrauje tomu, aby všem chrán�ným osobám byla poskytnuta ú�inná a dostate�ná 
pomoc. 
 
     Zvláštní postavení Mezinárodního komitétu 	erveného  k�íže v tom ohledu bude vždy uznáváno a 
respektováno.  
 
 

	l.143 
 
     Zástupci  a  delegáti   ochranných  mocností  jsou  oprávn�ni navštívit  všechna místa, kde  jsou 
chrán�né osoby, zejména místa, kde jsou internováni, v�zn�ni nebo kde pracují. 
 
     Mají  p�ístup  do   všech  místností  používaných  chrán�nými osobami a mohou s nimi  hovo�it beze 
sv�dk�, za pomoci tlumo�níka, je-li t�eba. 
 
     Tyto  návšt�vy  nelze  zakázat,  leda  z  naléhavých   d�vod� vojenské mocnosti  a pouze výjime�n� a  
na p�echodnou dobu. Jejich po�et a trvání nesm�jí být omezovány. 
 
     Zástupc�m  a  delegát�m  ochranných  mocností bude  ponechána úplná  svoboda co do výb�ru míst, 
která cht�jí navštívit. Mocnost, v jejíž moci  jsou chrán�né osoby, nebo okupa�ní mocnost, ochranná 
mocnost  a  po p�ípad� domovská   mocnost  osob,  které  mají  být navštíveny, se mohou dohodnout na 
tom, aby se t�chto návšt�v mohli ú�astnit i krajané internovaných osob. 
 
     Delegáti Mezinárodního komitétu 	erveného k�íže budou požívat týchž práv. Jmenování t�chto 
delegát� bude p�edloženo k schválení mocnosti, v jejíž moci jsou území, na nichž mají vykonávat svou 
�innost.  
 
 

	l.144 
 
     Vysoké  smluvní  strany  se  zavazují,  že  rozší�í  co možná nejvíce, jak v míru tak za války, text této 
úmluvy ve svých zemích a že  zejména za�adí  její studium  do vojenských,  a, možno-li, i civilních  
studijních  program�, tak aby její  zásady byly uvedeny ve známost všemu obyvatelstvu. 
 
     Civilní,  vojenské, policejní  nebo jiné  ú�ady, které  by za války p�evzaly  odpov�dnost za chrán�né 
osoby,  musí mít text této úmluvy a být zvláš
 pou�eny o jejich ustanoveních.  
 

 



	l.145 
 
     Vysoké smluvní strany si zašlou prost�ednictvím Švýcarské spolkové  rady, a  za války  prost�ednictvím 
ochranných  mocností, oficiální  p�eklady  této  úmluvy  a  zákony i na�ízení, které  by vydaly, aby zajistily 
její používání.  
 
 

	l.146 
 
     Vysoké smluvní strany se  zavazují, že u�iní všechna pot�ebná opat�ení   zákonodárná,  aby  stanovily  
p�im��ené  trestní sankce postihující   osoby,  které  se  dopustí  toho  �i  onoho  vážného porušení této 
úmluvy, vymezeného  v následujícím �lánku, nebo dají k takovému porušení rozkaz. 
 
     Každá  smluvní strana  je povinna  vypátrat osoby  obvin�né z toho, že  se dopustily n�kterého z  
t�chto vážných porušení  anebo daly k n�mu  rozkaz, a musí je postavit  p�ed svoje vlastní soudy, a
  je  
jakákoli  jejich  státní  p�íslušnost.  M�že  také,  dá-li tomu p�ednost, odevzdat je v souladu s podmínkami 
stanovenými svým vlastním zákonodárstvím,  k soudnímu stíhání  n�které jiné smluvní stran� mající  
zájem na potrestání,  pokud tato smluvní  strana má dostate�ná obvin�ní proti t�mto osobám. 
 
     Každá smluvní  strana u�iní pot�ebná  opat�ení, aby potla�ila �iny  odporující  ustanovením  této  
úmluvy,  jiné  než jsou vážná porušení uvedená v následujícím �lánku. 
 
 
     Obvin�ní budou za všech okolností požívat záruk soudního �ízení a svobodné obhajoby, které  
nebudou mén� p�íznivé než záruky, zmín�né v �lánku 105  a následujících Ženevské  úmluvy ze dne 12. 
srpna 1949 o zacházení s vále�nými zajatci.  
 
 

	l.147 
 
     Vážnými porušeními zmín�nými v p�edchozím �lánku mohou být n�které z níže uvedených �in�, jsou-li 
spáchány na osobách nebo na majetku, chrán�ných touto úmluvou:úmyslné zabití, mu�ení nebo nelidské  
zacházení, �ítajíc v to i biologické pokusy, úmyslné zp�sobení velkého utrpení nebo vážné  t�lesné 
zran�ní a ohrožení zdraví, nezákonná deportace nebo nezákonný p�esun, protiprávní uv�zn�ní,  
p�inucení chrán�né osoby, aby sloužila v ozbrojených silách nep�átelské mocnosti, zbavení chrán�né  
osoby práva být souzenu pravidelným a nestranným zp�sobem podle p�edpis� této úmluvy, braní   
rukojmí, zni�ení a p�isvojení si majetku neod�vodn�né vojenskou nutností a provedené ve velkém m��ítku 
nezákonným a svévolným zp�sobem.  
 
 

	l.148 
 
     Žádná vysoká smluvní strana se nem�že sama zprostit ani zprostit jinou smluvní stranu   
odpov�dnosti,  která stíhá ji samotnou nebo jinou smluvní stranu v d�sledku porušení, zmín�ných v 
p�edchozím �lánku.  
 
 

	l.149 
 
     Na žádost n�které strany v konfliktu se zavede vyšet�ování zp�sobem, jenž bude stanoven mezi 
zú�astn�nými stranami, o každém tvrzeném porušení úmluvy. 
 
     Nedosáhne-li se dohody o zp�sobu vyšet�ování, dohodnou se strany o volb� rozhod�ího, který   
stanoví, jakým zp�sobem postupovat. 
 
     Jakmile bude  zjišt�no porušení, u�iní mu  strany v konfliktu konec a odstraní je jak možná nejrychleji.  

 
 
 



Oddíl II 
Záv�re�ná ustanovení 

 
 

	l.150 
 
     Tato úmluva jest sepsána v jazyce anglickém a francouzském. Ob� zn�ní jsou stejn� závazná. 
 
     Švýcarská spolková rada dá  po�ídit ú�ední p�eklady úmluvy do jazyka ruského a špan�lského.  
 
 

	l.151 
 
     Tato úmluva, která bude mít  dnešní datum, m�že být podepsána až do  12. února 1950 jménem  
mocností zastoupených na konferenci, která zapo�ala v Ženev� dne 21. dubna 1949.  
 
 

	l.152 
 
     Tato úmluva bude ratifikována co možná nejd�íve a ratifika�ní 
listiny budou uloženy v Bernu. 
 
     O uložení každé ratifika�ní listiny bude po�ízen zápis, jehož jeden ov��ený opis zašle Švýcarská 
spolková rada všem mocnostem, jejichž jménem byla úmluva podepsána nebo jejichž jménem byl 
oznámen p�ístup.  
 
 

	l.153 
 
     Tato  úmluva  nabude ú�innosti  šest  m�síc�  poté,  kdy byly uloženy nejmén� dv� ratifika�ní listiny. 
 
      
Pozd�ji nabude ú�innosti pro každou z Vysokých smluvních stran šest m�síc� po uložení její ratifika�ní 
listiny.  
 
 

	l.154 
 
     Ve  vztazích  mezi  mocnostmi, které jsou vázány Haagskou úmluvou o zákonech a oby�ejích pozemní  
války, a
 již jde o úmluvu z 29. �ervence 1899  nebo o úmluvu z 18. �íjna  1907, a které jsou stranami  této 
úmluvy,  doplní tato  úmluva oddíl  II. a III. �ádu p�ipojeného ke zmín�ným Haagským úmluvám.  
 
 

	l.155 
 
     Ode dne nabytí ú�innosti z�stane tato úmluva otev�ena pro p�ístup každé mocnosti, jejímž jménem 
nebyla podepsána.  
 
 

	l.156 
 
     P�ístupy  budou oznámeny  písemn� Švýcarské  spolkové rad�  a nabudou ú�innosti šest m�síc� poté, 
kdy jí došly. 
 
     Švýcarská spolková rada oznámí p�ístupy všem mocnostem, jejichž jménem byla úmluva podepsána  
nebo jejichž p�ístup jí byl oznámen.  
 
 
 



	l.157 
 
     Za situace vylí�ené v �láncích 2 a 3 nabudou uložené ratifikace a p�ístupy, oznámené stranami v 
konfliktu p�ed zahájením  nep�átelství nebo okupace, anebo po n�m, okamžit� ú�innosti. Oznámení o 
ratifikacích nebo p�ístupech, došlých od stran v konfliktu, u�iní Švýcarská spolková rada nejrychlejším 
zp�sobem.  
 
 

	l.158 
 
     Každá z  Vysokých smluvních stran bude  mít možnost vypov�d�t tuto úmluvu. 
 
     Výpov�� bude  oznámena písemn� Švýcarské  spolkové rad�. Tato uv�domí o tomto oznámení vlády 
všech Vysokých smluvních stran. 
 
     Výpov��  nabude   ú�innosti  jeden rok po jejím oznámení Švýcarské  spolkové  rad�.  Avšak  výpov��  
oznámená  v  dob�, kdy vypovídající  mocnost  je zapletena  do  nep�átelství,  nenabude ú�innosti,  dokud 
nebude  uzav�en mír a v  žádném p�ípad�,  pokud nebudou  skon�eny  operace  spojené  s  propušt�ním,  
repatriací a usazením osob chrán�ných touto úmluvou. 
 
     Výpov�� bude platit jen  pro vypovídající mocnost. Nebude mít vliv na  závazky, které budou  strany v 
konfliktu  i nadále nuceny dodržet  ve  smyslu  zásad  mezinárodního  práva,  jak  plynou  ze zvyklostí  
stávajících  mezi   civilizovanými  národy,  ze  zákon� lidskosti a z požadavk� ve�ejného sv�domí.  
 
 

	l.159 
 
     Švýcarská  spolková  rada dá  tuto úmluvu zaregistrovat v sekretariátu Organisace Spojených  národ�. 
Švýcarská spolková rada zpraví  také  sekretariát  Organisace  Spojených  národ�  o  všech ratifikacích, 
p�ístupech a výpov�dech, došlých k této úmluv�. 
 
     Na d�kaz toho podepsaní, p�edloživše své plné moci, podepsali tuto úmluvu. 
 
     Dáno v Ženev� dne 12. srpna 1949 v jazyce anglickém a francouzském; originál bude uložen v   
archivu   švýcarské konfederace.  Švýcarská  spolková  rada  zašle  ov��ený opis této úmluvy každému ze  
signatárních stát�, jakož i stát�m,  které k ní p�istoupí. 
 
************************************************************************************************************************ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dodatkový protokol 
k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 

o ochran� ob�tí mezinárodních ozbrojených konflikt�  
(Protokol I) 

 
Vysoké smluvní strany, 
 
     prohlašujíce, že si naléhav� p�ejí, aby národy žily v míru, 
 
     p�ipomínajíce, že každý stát má povinnost v souladu s Chartou Organizace spojených národ�  
vyst�íhat se  ve svých mezinárodních vztazích hrozby  silou nebo použití síly  jak proti svrchovanosti, 
územní celistvosti nebo politické nezávislosti jakéhokoli státu, tak i jakýmkoli jiným zp�sobem  
neslu�itelným s  cíli Organizace spojených národ�, 
 
     považujíce nicmén� za nutné znovu potvrdit a rozvinout ustanovení chránící ob�ti ozbrojených  
konflikt� a doplnit opat�ení, jež jsou ur�ena k zajišt�ní jejich ú�inn�jší aplikace, 
 
     vyjad�ujíce  své  p�esv�d�ení,  že  žádné  ustanovení  tohoto Protokolu nebo Ženevských úmluv z  12. 
srpna 1949 nebude vykládáno jako by  ospravedlovalo nebo umožovalo jakýkoli  �in agrese nebo 
jakékoli  jiné  použití  síly  neslu�itelné  s  Chartou Organizace spojených národ�, 
 
     potvrzujíce  rovn�ž,  se  ustanovení  Ženevských  úmluv z 12. srpna 1949  a tohoto Protokolu  musí být 
pln�  aplikována za všech okolností na všechny osoby,  které jsou chrán�ny t�mito dokumenty, bez  
jakéhokoli  nep�íznivého  rozdílu  založeného  na povaze nebo p�vodu   ozbrojeného  konflikt�   nebo  na   
p�í�inách,  jichž  se dovolávají nebo které jim p�ipisují strany v konfliktu, 
 
     dohodly se takto: 
 
 

�ást I 
Všeobecná ustanovení 

 
 

	l.1 
Všeobecné zásady a rozsah aplikace 

 
     1. Vysoké smluvní  strany se zavazují, že  za všech okolností budou zachovávat tento Protokol a zajistí 
jeho zachovávání. 
 
     2. V  p�ípadech, které  neupravuje tento  Protokol nebo  jiné mezinárodní  dohody,  z�stávají  civilní  
osoby a kombatanti pod ochranou a v rámci p�sobnosti zásad mezinárodního práva vyplývajících z  
ustálených  oby�ej�,   ze  zásad  lidskosti a  z požadavk� spole�enského sv�domí. 
 
     3. Tento Protokol, který dopluje Ženevské úmluvy z 12. srpna 1949 o ochran�  ob�tí války, bude 
aplikován na  situace zmín�né ve spole�ném �lánku 2 t�chto Úmluv. 
 
     4. Situacemi uvedenými v  p�edcházejícím odstavci se rozum�jí ozbrojené  konflikty, ve  kterých 
národy  bojují proti  koloniální nadvlád� a cizí okupaci a proti rasistickým režim�m, aby uplatnily své  
právo na  sebeur�ení, jak  je zakotveno  v Chart�  Organizace spojených   národ�  a   v  Deklaraci   zásad  
mezinárodního  práva týkajících se p�átelských vztah� a spolupráce mezi státy v souladu s Chartou 
Organizace spojených národ�.  

 
 
 
 
 
 
 



	l.2 
 

Definice 
 
     Pro ú�ely tohoto Protokolu: 

a) "První úmluva", "Druhá úmluva", "T�etí úmluva"  a "	tvrtá úmluva" jsou ozna�ením pro Ženevskou  
úmluvu o zlepšení osudu ran�ných a nemocných p�íslušník� ozbrojených sil v poli ze dne 12. 
srpna 1949, Ženevskou úmluvu o zlepšení osudu ran�ných, nemocných a trose�ník� ozbrojených 
sil na mo�i ze dne 12. srpna 1949, Ženevskou  úmluvu o zacházení s  vále�nými zajatci ze dne 
12. srpna  1949, Ženevskou úmluvu  o ochran� civilních  osob za války ze dne 12. srpna 1949; 
výraz "Úmluvy" ozna�uje tyto �ty�i Ženevské úmluvy ze dne 12. srpna 1949 o ochran� ob�tí války; 

b) "Normy mezinárodního práva  aplikovatelné v ozbrojených konfliktech" jsou ozna�ením   pro   
normy  aplikovatelné v ozbrojených konfliktech, které  jsou obsaženy v mezinárodních dohodách, 
jejichž stranami jsou strany v konfliktu, a všeobecn� uznávané  zásady a  normy mezinárodního  
práva aplikovatelné  v ozbrojených konfliktech; 

c) "Ochranná mocnost" je neutrální nebo jiný stát, který není stranou v konfliktu, který byl jednou 
stranou v konfliktu jmenován a druhou stranou v  konfliktu p�ijat a který souhlasil s  tím, že  bude 
vykonávat  funkce p�edepsané  Úmluvami a tímto Protokolem pro ochrannou mocnost; 

d) "Substitut" je organizace jednající v zastoupení ochranné mocnosti v souladu s �lánkem 5.  
 
 

	l.3 
 

Za�átek a konec aplikace 
 
     Bez újmy ustanovením, jež se aplikují v jakoukoli dobu: 

a) Úmluvy a tento Protokol budou aplikovány  od po�átku kterékoli situace uvedené v �lánku 1 
tohoto Protokolu; 

b) Aplikace Úmluv a tohoto Protokolu skon�í na území stran v konfliktu p�i všeobecném ukon�ení  
vojenských operací a na okupovaných územích  p�i ukon�ení okupace. Výjimku  �iní v obou 
p�ípadech  ty   osoby, k jejichž definitivnímu  propušt�ní, repatriaci nebo  znovuusídlení dojde 
pozd�ji.  Tyto osoby budou nadále požívat výhod p�íslušných ustanovení t�chto Úmluv a tohoto 
Protokolu až do svého definitivního  propušt�ní, repatriace nebo znovuusídlení.  

 
 

	l.4 
 

Právní postavení stran v konfliktu 
 
     Aplikace Úmluv a tohoto Protokolu, jakož i uzav�ení dohod p�edvídaných t�mito dokumenty, nebudou  
mít vliv na právní postavení stran v konfliktu. Okupace území ani aplikace Úmluv a tohoto Protokolu  
nebudou mít vliv na právní postavení tohoto území.  
 
 

	l.5 
 

Jmenování ochranných mocností a jejich substitut� 
 
     1. Povinností  stran v  konfliktu od  po�átku konfliktu  mezi nimi  je zajistit  kontrolu i  aplikaci Úmluv  a 
tohoto  Protokolu použitím  systému  ochranných  mocností,  který  zahrnuje  zejména jmenování  a p�ijetí  
t�chto  mocností  v souladu  s následujícími odstavci. Ochranné mocnosti budou  mít povinnost hájit 
zájmy stran v konfliktu. 
 
     2. Od po�átku situace uvedené v �lánku 1 každá strana v konfliktu  jmenuje bez prodlení ochrannou  
mocnost za ú�elem aplikace Úmluv a tohoto Protokolu a rovn�ž  bez prodlení  a za stejným ú�elem dovolí 
�innost  ochranné mocnosti, kterou schválila a s jejímž jmenováním souhlasila prot�jší strana. 
 
     3. Jestliže ochranná mocnost nebyla jmenována nebo p�ijata od po�átku situace  uvedené v �lánku  1, 
Mezinárodní výbor  	erveného k�íže, aniž by  tím bylo dot�eno právo kterékoli jiné nestranné humanitární  



organizace postupovat podobn�, nabídne své dobré služby stranám v konfliktu za ú�elem  bezodkladného 
jmenování ochranné mocnosti, s níž by  strany f konfliktu souhlasily. Za tím ú�elem bude moci  mezi jiným 
požádat každou stranu,  aby mu dodala seznam alespo p�ti stát�, které považuje za p�ijatelné, aby jejím 
jménem jednaly jako ochranná mocnost ve vztahu k prot�jší  stran�, a požádat  každou prot�jší  stranu, 
aby mu dodala seznam nejmén� p�ti stát�, které by p�ijala  jako ochrannou mocnost druhé strany. Tyto  
seznamy musí  být zaslány výboru do dvou týdn� od obdržení žádosti. Výbor seznamy porovná a  vyžádá 
si souhlas každého státu, jehož jméno se na t�chto seznamech vyskytuje. 
 
     4. Jestliže bez ohledu na výše uvedené nebude existovat ochranná mocnost, p�ijmou strany v konfliktu 
bez prodlení nabídku, kterou bude moci u�init Mezinárodní výbor 	erveného k�íže nebo kterákoli jiná  
organizace, která poskytuje veškeré záruky nestrannosti a schopnosti, jednat jako substitut, po náležitých 
konzultacích s uvedenými stranami a se z�etelem na výsledek t�chto konzultací. 	innost takového 
substituta podléhá souhlasu stran v konfliktu; strany v konfliktu vynaloží veškeré úsilí, aby usnadovaly 
�innost  substituta p�i pln�ní jeho  úkol� v souladu s Úmluvami a tímto Protokolem. 
 
     5. V souladu s �lánkem 4 nebude mít jmenování a p�ijetí ochranných mocností za ú�elem aplikace  
Úmluv a tohoto Protokolu vliv na právní postavení stran v konfliktu nebo kteréhokoli území, v�etn� území 
okupovaného. 
 
     6. Udržování diplomatických styk� mezi stranami v konfliktu nebo pov��ení t�etího státu ochranou  
zájm� n�které strany a zájm� jejích p�íslušník� v souladu s normami mezinárodního práva o 
diplomatických stycích není p�ekážkou jmenování ochranných mocností za ú�elem aplikace Úmluv a 
tohoto Protokolu. 
 
     7. Každá  zmínka  o  ochranné  mocnosti   v  tomto  Protokolu ozna�uje také substituta.  
 
 

	l.6 
 

Kvalifikovaný personál 
 
     1. Vysoké smluvní strany  budou usilovat i v dob�  míru o to, aby  za pomoci  národních spole�ností  
	erveného k�íže  (	erveného p�lm�síce,  	erveného lva  a slunce)  byl p�ipraven  kvalifikovaný personál, 
který  by napomáhal aplikaci Úmluv  a tohoto Protokolu a zvlášt� �innosti ochranných mocností. 
 
     2. Nábor a  p�íprava takového personálu  jsou ve vnitrostátní pravomoci. 
 
     3. Mezinárodní  výbor  	erveného  k�íže  bude  mít pro Vysoké smluvní strany k dispozici  seznamy 
takto p�ipravených osob, které sestaví a jemu k tomu ú�elu p�edají Vysoké smluvní strany. 
 
     4. Podmínky  upravující  využívání t�chto  osob  mimo státní území budou v každém p�ípad�  upraveny 
ve zvláštních dohodách mezi p�íslušnými stranami.  
 
 

	l.7 
 

Sch�ze 
 
     Depozitá�  tohoto  Protokolu  svolá   na  žádost  jedné  nebo n�kolika  Vysokých smluvních  stran a  po 
souhlasu v�tšiny t�chto stran sch�zi t�chto Vysokých smluvních stran za ú�elem projednání všeobecných  
problém�  týkajících  se   aplikace  Úmluv  a  tohoto Protokolu.  
 
 

 
 
 
 
 
 



�ást II 
Ran�ní, nemocní a trose�níci 

 
 

Oddíl I 
Všeobecná ochrana 

 
 

	l.8 
Definice pojm� 

 
     Pro ú�ely tohoto Protokolu: 

a) "Ran�ní" a "nemocní" jsou vojenské nebo civilní osoby,  které pro zran�ní, nemoc nebo jiné  
fyzické nebo duševní poruchy nebo neschopnost pot�ebují léka�skou pomoc nebo  pé�i a které se 
zdržují  jakékoliv nep�átelské  �innosti.  Tyto  pojmy se také vztahují na rodi�ky, novorozeata a  
jiné osoby, které by mohly pot�ebovat okamžitou léka�skou pomoc nebo pé�i, jako choré osoby 
nebo t�hotné ženy, a které  se zdržují  jakékoliv nep�átelské �innosti; 

b) "Trose�níci" jsou vojenské nebo civilní osoby, které jsou v nebezpe�né situaci na  mo�i nebo v 
jiných  vodách v d�sledku nešt�stí, které postihlo je nebo lo� nebo letadlo, jimiž se p�epravovaly, 
a které se zdržují jakékoli nep�átelské �innosti. Tyto osoby, za podmínky, že se nadále zdržují 
jakékoli nep�átelské   �innosti,  jsou nadále považovány po dobu záchranných akcí za trose�níky 
až do té doby, než podle úmluv nebo tohoto Protokolu nabudou jiný status; 

c) "Zdravotnický personál" jsou osoby, které jsou stranou v konfliktu ur�eny výhradn� ke 
zdravotnickým ú�el�m vyjmenovaným v  odstavci e)  nebo ke správ� zdravotnických  jednotek 
nebo k �ízení nebo  správ� zdravotnických jednotek nebo k �ízení nebo správ� zdravotnických 
p�epravních  prost�edk�. Toto ur�ení m�že být trvalé nebo do�asné. Tento termín zahrnuje: 

i) zdravotnický  personál  strany  v  konfliktu,  vojenský �i civilní, v�etn� personálu, který je 
uveden v První a Druhé úmluv� a který je p�id�len k organizacím civilní obrany; 

ii) zdravotnický personál národních spole�ností 	erveného k�íže (	erveného p�lm�síce, 
	erveného  lva  a slunce) a dalších národních dobrovolných organizací �ádn� uznaných a 
zmocn�ných stranou v konfliktu; 

iii) zdravotnický personál zdravotnických jednotek nebo zdravotnických p�epravních prost�edk� 
uvedených v �lánku 9 odstavec 2; 

d) "Duchovní personál" jsou vojenské nebo civilní osoby, jako jsou kn�ží, které se výhradn� zabývají  
duchovní �inností  a jsou p�id�leny: 

i) k ozbrojeným silám strany v konfliktu; nebo 
ii) ke  zdravotnickým jednotkám  nebo zdravotnickým p�epravním prost�edk�m strany v konfliktu; 

nebo 
iii) ke  zdravotnickým jednotkám  nebo zdravotnickým p�epravním prost�edk�m uvedeným v 

�lánku 9, odstavec 2; nebo 
iv) k organizacím civilní obrany strany v konfliktu. 

Duchovní personál  m�že  být  p�id�len  trvale  nebo do�asn� a vztahují se na n�j p�íslušná 
ustanovení uvedená v odstavci k); 

e) "Zdravotnické jednotky" jsou za�ízení a jiné jednotky, vojenské nebo civilní, organizované k  
zdravotnickým  ú�el�m,  a to k vyhledávání, sbírání, p�eprav�,  stanovení diagnózy nebo lé�ení i k  
poskytování první pomoci  ran�ným, nemocným a  trose�ník�m nebo  k  prevenci  nemocí.  Tento  
termín  zahrnuje  mimo  jiné nemocnice  a  jiné   podobné  jednotky,  transfúzní  st�ediska, 
st�ediska a ústavy léka�ské  prevence, zdravotnická skladišt� a zdravotnické   a   farmaceutické   
sklady   takových  jednotek. Zdravotnické  jednotky  mohou  být  nepohyblivé  nebo pojízdné, 
trvalé nebo do�asné; 

f) "Zdravotnická p�eprava" je p�eprava ran�ných, nemocných, trose�ník�, zdravotnického  
personálu, duchovního personálu, zdravotnického za�ízení a zdravotnických zásilek chrán�ných 
Úmluvami a tímto Protokolem po zemi, vod� nebo vzduchem; 

g) "Zdravotnické p�epravní prost�edky" jsou jakékoli p�epravní prost�edky vojenské  nebo civilní, 
trvalé  nebo do�asné, ur�ené výhradn� pro zdravotnickou p�epravu a kontrolované p�íslušným 
orgánem strany konfliktu;) 

h) "Zdravotnická  vozidla"  jsou  pozemní  prost�edky zdravotnické p�epravy; 
i) "Zdravotnické lod� a plavidla" jsou všechny  prost�edky zdravotnické p�epravy po vod�; 
j) "Zdravotnická letadla"  jsou  všechny  prost�edky zdravotnické p�epravy vzduchem; 



k) "Stálý zdravotnický personál", "stálé zdravotnické jednotky" a "stálé zdravotnické p�epravní  
prost�edky" jsou  takové, které jsou  ur�eny  výhradn�  pro  zdravotnické  ú�ely  na nevymezené 
období. "Do�asný zdravotnický personál", "do�asné zdravotnické jednotky" a "do�asné  
zdravotnické p�epravní  prost�edky" jsou takové, které  jsou ur�eny výhradn�  k zdravotnickým 
ú�el�m na omezené  období a  po celou  dobu takových  období. Pokud  není stanoveno  jinak, 
pojmy  "zdravotnický personál", "zdravotnické jednotky"  a "zdravotnické  p�epravní prost�edky"  
zahrnují jak stálé, tak i do�asné kategorie; 

l) "Rozeznávací  znak"  je   zvláštní  ozna�ení  �erveného  k�íže, �erveného  p�lm�síce  nebo  
�erveného  lva a slunce na bílém pozadí, pokud se používá pro ú�ely ochrany zdravotnických 
jednotek a zdravotnických p�epravních prost�edk� nebo zdravotnického a duchovního personálu, 
za�ízení nebo zásilek; 

m) "Rozeznávací signál" je jakýkoli signaliza�ní prost�edek ur�ený k identifikaci výhradn�    
zdravotnických   jednotek   nebo zdravotnických p�epravních prost�edk� v souladu s kapitolou III 
p�ílohy I k tomuto Protokolu.  

 
                                
 

	l.9 
Rozsah aplikace 

 
     1. Tato �ást,  jejíž  ustanovení sledují cíl zlepšit osud ran�ných,  nemocných  a  trose�ník�,  bude  
aplikována na všechny osoby, které se dostaly do situace zmín�né v �lánku 1, bez jakéhokoli  
nep�íznivého rozdílu  založeného na rase, barv�, pohlaví, jazyku, náboženství  nebo ví�e, politických nebo 
jiných názorech, národním nebo sociálním  p�vodu, majetku, rodovém p�vodu nebo jiném stavu nebo na 
jiných podobných kritériích. 
 
     2. P�íslušná ustanovení �lánku 27 a 32 První Úmluvy se budou vztahovat na stálé zdravotnické  
jednotky a zdravotnické p�epravní prost�edky (s výjimkou  nemocni�ních lodí, na které se vztahuje �lánek 
25 Druhé úmluvy) a  jejich personál daný k dispozici stran� v konfliktu k humanitárním ú�el�m: 

a) neutrálním nebo jiným státem, který není stranou v konfliktu; 
b) uznanou a zmocn�nou dobrovolnou organizací takového státu; 
c) nestrannou mezinárodní humanitární organizací.  

 
 

	l.10 
Ochrana a pé�e 

 
     1. Všichni  ran�ní,  nemocní a trose�níci, a
 náleží ke kterékoli stran�, budou respektováni a chrán�ni. 
 
     2. Za všech okolností bude s nimi zacházeno lidsky a bude jim poskytnuta v co nejv�tší možné mí�e a 
co nejrychleji léka�ská pé�e a ošet�ení, které vyžaduje jejich stav. Nebude mezi nimi �in�n žádný rozdíl z 
jiných než zdravotních d�vod�.  
 
 

	l.11 
Ochrana osob 

 
     1. Zdraví a t�lesná nebo duševní integrita osob,  které se nacházejí  v moci  prot�jší  strany  nebo které  
jsou internovány, uv�zn�ny nebo jiným zp�sobem zbaveny  svobody v d�sledku situace zmín�né  v 
�lánku 1, nebudou ohroženy žádným neopodstatn�ným jednáním nebo opomenutím. Je proto  zakázáno  
podrobovat osoby uvedené v tomto �lánku léka�skému zákroku, který není zd�vodn�n zdravotním  
stavem t�chto osob a který je v rozporu s všeobecn� p�ijatými léka�skými normami aplikovatelnými   za  
podobných lé�ebných okolností u osob, které jsou p�íslušníky, nezbavenými svobody, strany, která takový 
zákrok provádí. 
 
     2. Zvláš
  je zakázáno  tyto osoby,  a to  dokonce i s jejich souhlasem: 

a) t�lesn� mrza�it, 
b) používat k léka�ským nebo v�deckým pokus�m, 
c) odnímat jim tkán� nebo orgány za  ú�elem  transplantace, s výjimkou t�ch p�ípad�, které  



jsou v souladu s podmínkami stanovenými v odstavci 1. 
 
     3. Výjimky ze zákazu  podle odstavce 2c) mohou být u�in�ny pouze v p�ípad� darování krve k  
transfúzi nebo k�že k transplantaci za p�edpokladu, že darování je dobrovolné a je provedeno bez 
jakéhokoli donucování nebo nátlaku, a to pouze k lé�ebným ú�el�m a za podmínek, které jsou v souladu 
s všeobecn� uznávanými léka�skými normami, a pod dozorem sloužícím jak ve prosp�ch dárce, tak i 
p�íjemce. 
 
     4. Jakékoliv úmyslné jednání  nebo opomenutí vážn� ohrožující zdraví, t�lesnou nebo duševní integritu  
osoby, která se nachází v moci jiné strany  než té, k níž pat�í, a  která bu� poruší  zákazy uvedené v 
odstavci  1 a 2, nebo nesplní  požadavky odstavce  3, je vážným porušením tohoto Protokolu. 
 
     5. Osoby uvedené v odstavci 1 mají  právo odmítnout jakýkoli chirurgický zákrok. V p�ípad� odmítnutí 
je t�eba, aby zdravotnický personál získal p�íslušné písemné prohlášení podepsané nebo potvrzené 
pacientem. 
 
     6. Každá strana v konfliktu  povede léka�ské záznamy o každém darování  krve  k  transfúzi  nebo  
k�že k transplantaci osobami uvedenými v odstavci 1, jestliže je za provedení takového darování 
odpov�dna. Krom�  toho se každá strana v konfliktu vynasnaží vést záznamy o všech léka�ských 
zákrocích provedených na osobách, které jsou internovány, v�zn�ny nebo jiným zp�sobem zbaveny 
svobody v d�sledku situace zmín�né v �lánku 1. Tyto záznamy budou kdykoli k dispozici ochranné 
mocnosti za ú�elem inspekce.  
 
 

	l.12 
Ochrana zdravotnických jednotek 

 
     1. Zdravotnické jednotky budou vždy respektovány a chrán�ny a nestanou se p�edm�tem útoku. 
 
     2. Odstavec 1 bude aplikován na civilní zdravotnické jednotky za p�edpokladu, že 

a) náležejí jedné ze stran v konfliktu; 
b) jsou  uznány a  zmocn�ny p�íslušným  orgánem jedné  ze stran  v konfliktu, nebo 
c) jsou  zmocn�ny  v  souladu  s  �lánkem  9,  odstavec  2  tohoto Protokolu nebo s �lánkem 27 

První úmluvy. 
 
     3. Strany v konfliktu se vyzývají, aby se vzájemn� informovaly o umíst�ní svých stálých  
zdravotnických jednotek. Neposkytnutí  této  informace  nezbavuje  žádnou stranu povinnosti dodržovat 
ustanovení odstavce 1. 
 
     4. Za  žádných  okolností  nesm�jí  být zdravotnické jednotky použity k tomu, aby se  pokusily chránit 
svou p�ítomností vojenské objekty  p�ed  útoky.  Pokud  to  bude  možné,  strany v konfliktu zajistí, aby 
zdravotnické jednotky byly umíst�ny tak, aby útoky na vojenské objekty neohrozily jejich bezpe�nost.  
 
 

	l.13 
P�erušení ochrany civilních zdravotnických jednotek 

 
     1. Ochrana, na kterou mají civilní zdravotnické jednotky právo, bude p�erušena pouze v p�ípad�, 
budou-li použity mimo rámec jejich humanitárních  funkcí k �in�m,  které poškozují protivníka. Ochrana 
však m�že být p�erušena teprve, když bude vydáno varování, které stanoví v p�íslušných p�ípadech  
rozumnou lh�tu,  a pouze poté, když toto varování nebude uposlechnuto. 
 
     2. Za akty poškozující protivníka nebude považováno: 

a) jestliže  personál  jednotky  bude  vyzbrojen  lehkými osobními zbran�mi k  sebeobran� nebo 
obran� ran�ných  a nemocných, kte�í jsou v jejich pé�i; 

b) jestliže  jednotka bude  st�ežena strážní  jednotkou, strážnými nebo ozbrojeným doprovodem; 
c) jestliže ru�ní zbran� a st�elivo odebrané ran�ným a nemocným nebyly  ješt�  p�edány  p�íslušným  

službám  a  byly u jednotek nalezeny; 
d) jestliže  se �lenové  ozbrojených sil  nebo ostatní  kombatanti nacházejí v jednotce ze zdravotních 



d�vod�.  
 

 
	l.14 

Omezení v zabavování civilních zdravotnických jednotek 
 
     1. Okupa�ní  mocnost má  povinnost zajistit,  aby byly nadále zabezpe�ovány  zdravotnické  pot�eby   
civilního  obyvatelstva  na okupovaném území. 
 
     2. Okupa�ní mocnost proto  nem�že zabrat civilní zdravotnické jednotky, jejich  za�ízení, materiál nebo 
nutit  jejich personál k jiné  práci,  dokud  jich  je  t�eba  k poskytování odpovídajících zdravotnických 
služeb  civilnímu obyvatelstvu a  k zajišt�ní další pé�e o ran�né a nemocné, kte�í se již lé�í. 
 
     3. Za  p�edpokladu,  že obecné pravidlo uvedené  v odstavci 2 je dodržováno, m�že okupa�ní  
mocnost zabrat uvedené prost�edky za t�chto konkrétních podmínek: 

a) jestliže tyto prost�edky jsou nutné pro okamžité a odpovídající léka�ské  ošet�ení ran�ných  a 
nemocných  �len� ozbrojených sil okupa�ní mocnosti nebo vále�ných zajatc�; 

b) jestliže zábor trvá pouze po dobu, kdy taková nutnost existuje; 
a) c) jestliže  se u�iní  okamžitá opat�ení  k tomu,  aby byly nadále zabezpe�ovány  zdravotnické   

pot�eby  civilního  obyvatelstva, jakož i ran�ných a nemocných, kte�í se již lé�í a kte�í by byli 
záborem postiženi.  

 
 

	l.15 
Ochrana civilního zdravotnického a duchovního personálu 

 
     1. Civilní zdravotnický personál bude respektován a chrán�n. 
 
     2. V oblasti,  kde jsou narušeny  civilní zdravotnické služby pro bojovou �innost, bude  poskytována v 
p�ípad� pot�eby civilnímu zdravotnickému personálu veškerá možná pomoc. 
 
     3. Okupa�ní mocnost poskytne civilnímu zdravotnickému personálu  na okupovaném  území veškerou  
pomoc tak, aby mohl co možná  nejlépe  plnit  své  humanitární  funkce.  Okupa�ní mocnost nem�že 
vyžadovat, aby tento personál p�i pln�ní svých funkcí dával p�ednost jakékoliv osob� z jiných než 
zdravotních d�vod�. Tento personál nem�že být nucen, aby plnil  úkoly, které  jsou neslu�itelné s jeho 
humanitárním posláním. 
 
     4. Civilní zdravotnický personál bude mít p�ístup všude tam, kde jsou jeho služby nutné, za podmínky, 
že bude dodržovat kontrolní a bezpe�ností opat�ení, která p�íslušná strana v konfliktu m�že považovat za 
nezbytná. 
 
     5. Civilní  duchovní  personál  bude  respektován  a chrán�n. Ustanovení  Úmluv  a  tohoto  Protokolu  
o  ochran� a identifikaci zdravotnického personálu se vztahují i na tyto osoby.  
 
 

	l.16 
Všeobecná ochrana osob, které vykonávají zdravotnickou �innost 

 
     1. Za  žádných  okolností  nebude  potrestána  žádná osoba za provedení zdravotnických  úkon�, které 
jsou v  souladu s léka�skou etikou, bez ohledu na okolnosti a  na osoby, jimž se taková služba poskytuje. 
 
     2. Osoby,  které  vykonávají  zdravotnickou  �innost, nebudou nuceny provád�t úkony nebo vykonávat 
práce, které nejsou v souladu s pravidly  léka�ské  etiky  nebo   jinými  pravidly  ur�enými  ku prosp�chu  
ran�ných a  nemocných, nebo  které nejsou  v souladu  s ustanoveními  Úmluv   nebo tohoto  Protokolu,  
ani   k  tomu,  aby neprovád�ly úkony, které tato pravidla a ustanovení vyžadují. 
 
     3. Žádná z osob, které vykonávají  zdravotnickou �innost, nebude nucena  poskytovat komukoliv z 
prot�jší strany nebo ze své vlastní strany s výjimkou p�ípad�, kdy to vyžadují zákony této strany,  jakoukoli 
informaci o ran�ných a nemocných, kte�í jsou nebo byli v její pé�i, kdyby podle jejího názoru taková 



informace mohla  uškodit t�mto pacient�m nebo jejich rodinám. Budou však dodržovány p�edpisy o 
povinném hlášení infek�ních nemocí.  
 
 

	l.17 
Úloha civilního obyvatelstva a pomocných spole�ností 

 
     1. Civilní  obyvatelstvo bude  respektovat ran�né,  nemocné a trose�níky, i když  náležejí k prot�jší 
stran�, a  nesmí proti nim používat násilí.  Civilnímu obyvatelstvu a  pomocným spole�nostem, jako je  
národní spole�nost 	erveného  k�íže (	erveného p�lm�síce, 	erveného lva  a slunce), bude  dovoleno, 
aby i  ze své iniciativy sbíraly  ran�né, nemocné  a trose�níky,  a to  i v napadených nebo okupovaných   
oblastech, a pe�ovaly o n�. Nikdo nebude pronásledován, stíhán, odsouzen nebo potrestán za  takovou 
humanitární �innost. 
 
     2. Strany  v konfliktu  mohou vyzývat  civilní obyvatelstvo a pomocné  spole�nosti uvedené  v  odstavci  
1, aby  sbíraly ran�né, nemocné a trose�níky,  pe�ovaly o n�, pátraly po  mrtvých a podaly zprávu  o  tom,  
kde  se  nacházejí;  t�m,  kte�í na takovou výzvu odpov�dí, poskytnou ochranu i  nutné prost�edky. 
Jestliže prot�jší strana získá  nebo obnoví kontrolu nad  takovou oblastí, bude také poskytovat, dokud to 
bude t�eba, stejnou ochranu a prost�edky.  
 
 

	l.18 
Identifikace 

 
     1. Každá strana v konfliktu se vynasnaží zajistit, aby zdravotnický a duchovní personál a zdravotnické  
jednotky  a zdravotnické p�epravní prost�edky bylo možno identifikovat. 
 
     2. Každá  strana  v  konfliktu  bude  též  dbát  o  p�ijetí a aplikování metod a  zp�sob�, umožujících 
rozlišení zdravotnických jednotek a zdravotnických  p�epravních prost�edk�, které používají rozeznávacích 
znak� a rozeznávacích signál�. 
 
     3. Na okupovaných územích  a v oblastech, kde dochází nebo m�že dojít k  boji, je  civilní zdravotnický  
personál a civilní duchovní personál obvykle poznatelný podle rozeznávacího znaku a pr�kazu totožnosti, 
potvrzujícího jejich status. 
 
     4. Zdravotnické jednotky a zdravotnické p�epravní prost�edky budou se souhlasem p�íslušného orgánu  
ozna�eny  rozeznávacím znakem. Lodi a plavidla zmín�ná v �lánku 22 tohoto Protokolu budou ozna�ena 
v souladu s ustanoveními Druhé úmluvy. 
 
     5. Krom� rozeznávacích znak� m�že bojující strana v souladu s kapitolou III p�ílohy I k tomuto 
Protokolu dovolit používání rozeznávacích signál� pro identifikaci zdravotnických jednotek a 
zdravotnických  p�epravních prost�edk�.  Výjime�n�, ve  zvláštních p�ípadech  p�edvídaných  ve  zmín�né  
kapitole, mohou zdravotnické p�epravní prost�edky používat rozeznávací signály, aniž by používaly 
rozeznávací znaky. 
 
     6. Aplikace ustanovení odstavc� 1 až  5 tohoto �lánku se �ídí kapitolami  I  až  III  p�ílohy  I  k  tomuto  
Protokolu. Signály stanovené v kapitole III p�ílohy a ur�ené výhradn� pro použití zdravotnickými 
jednotkami a zdravotnickými p�epravními prost�edky nesm�jí být použity s výjimkou p�ípad� tam  
uvedených pro jiný ú�el, než je identifikace zdravotnických jednotek a zdravotnických p�epravních 
prost�edk�, které jsou uvedeny v této kapitole. 
 
     7. Tento �lánek  neopravuje k širšímu  použití rozeznávacího znaku  v mírové  dob�, než  jak  je  
stanoveno v  �lánku 44  První úmluvy. 
 
     8. Ustanovení Úmluv a tohoto Protokolu týkající se kontroly používání rozeznávacího znaku,  
p�edcházení  a  postihu  za jeho zneužití se vztahují rovn�ž na rozeznávací signály.  
 

 
 



	l.19 
Neutrální a ostatní státy, které nejsou stranami v konfliktu 

 
     Neutrální a ostatní státy, které nejsou stranami v konfliktu, budou aplikovat p�íslušná ustanovení tohoto  
Protokolu na osoby chrán�né  touto �ástí, které jsou p�ijímány nebo  internovány na jejich území, a na 
mrtvé osoby stran v konfliktu, které naleznou.  

 
 

	l.20 
Zákaz represálií 

 
     Represálie proti osobám nebo  p�edm�t�m chrán�ným touto �ástí jsou zakázány.  
                              
 

Oddíl II 
Zdravotnická p�eprava 

 
 

	l.21 
Zdravotnická vozidla 

 
     Zdravotnická  vozidla budou  respektována a  chrán�na stejným zp�sobem jako pojízdné zdravotnické  
jednotky podle Úmluv a tohoto Protokolu.  
 
 

	l.22 
Nemocni�ní lodi a pob�ežní záchranná plavidla 

 
     1. Ustanovení Úmluv, která se vztahují na: 

a) lodi uvedené v �láncích 22, 24, 25 a 27 Druhé úmluvy, 
b) jejich záchranné �luny a malá plavidla, 
c) jejich personál a posádky a 
d) ran�né, nemocné a trose�níky, kte�í jsou na jejich palub�, 

 
budou  aplikována  také  v  p�ípad�, kdy tyto lodi, �luny nebo plavidla dopravující  civilní ran�né, nemocné  
a trose�níky, kte�í nepat�í do žádné  z kategorií uvedených v �lánku 13 Druhé úmluvy. Tyto  civilní osoby  
však nemohou  být vydány  stran�, která není jejich  stranou, ani zajaty na mo�i. Jestliže  se ocitnou 
v moci strany v konfliktu, která není jejich stranou,  bude se  na n� vztahovat 	tvrtá úmluva a tento 
Protokol. 
 
     2. Ochrana  poskytovaná Úmluvami  lodím uvedeným  v �lánku 25 Druhé úmluvy se rozši�uje na 
nemocni�ní lodi, které dá k dispozici stran� v konfliktu k humanitárním ú�el�m: 

a) neutrální nebo jiný stát, který není stranou v konfliktu, nebo 
b) nestranná mezinárodní humanitární organizace, 

 
za  p�edpokladu,  že  jsou  v  obou  p�ípadech  spln�ny  požadavky obsažené ve zmín�ném �lánku. 
 
     3. Malá plavidla uvedená v �lánku 27 Druhé úmluvy budou chrán�na, i když nebude provedena  
notifikace p�edvídaná tímto �lánkem. Strany  v konfliktu se  p�esto vyzývají, aby  se vzájemn� informovaly 
o  podrobnostech týkajících se  takových plavidel, jež by usnadnily jejich identifikaci a rozpoznání.  

 
 

	l.23 
Ostatní zdravotnické lodi a plavidla 

 
     1. Zdravotnické lodi a plavidla, které nejsou totožné s t�mi, o nichž se hovo�í v �lánku 22 tohoto 
Protokolu a v �lánku 38 Druhé úmluvy - a
  už se nacházejí na mo�i nebo  v jiných vodách – budou 
respektována a chrán�na stejným zp�sobem jako pojízdné zdravotnické  jednotky v  souladu s  Úmluvami 
a  tímto Protokolem. Jelikož  tato ochrana  m�že být  ú�inná pouze  v p�ípad�, že budou identifikována a 



rozpoznána jako  zdravotnické lodi nebo plavidla, musí  být tyto  lodi ozna�eny  rozeznávacím znakem  a 
pokud  možno dodržovat ustanovení �lánku 43 odstavec 2 Druhé úmluvy. 
 
     2. Lodi a plavidla uvedená v odstavci 1  nadále podléhají zákon�m války. Kterákoli vále�ná lo�  plující 
po hladin�, která je schopná p�inutit  je okamžit� ke  spln�ní svého p�íkazu, m�že jim na�ídit,  aby se  
zastavily, opustily  oblast nebo zaujala ur�itý kurs. Tyto lodi a plavidla musí každý takový p�íkaz 
uposlechnout. Nemohou však v žádném  p�ípad� být odvád�ny od pln�ní svého zdravotnického poslání, 
dokud je to nezbytné pro ran�né, nemocné a trose�níky, kte�í jsou na jejich palub�. 
 
     3. Ochrana  zakotvená v  odstavci 2  p�estane být poskytována pouze  za podmínek  stanovených v  
�láncích 34  a 35 Druhé úmluvy. Z�ejmé odmítnutí uposlechnout rozkaz daný  v souladu s odstavcem 2 
bude  považováno za  �in  poškozující  protivníka podle  �lánku 34 Druhé úmluvy. 
 
     4. Strana v konfliktu m�že co možná nejd�íve p�ed vyplutím informovat prot�jší stranu o jménu,   
technických údajích, o�ekávané dob� vyplutí, kursu a p�edpokládané rychlosti zdravotnické  lodi  nebo 
plavidla, p�edevším v p�ípad� lodí o hmotnosti více než 2 000  brutto tun, a m�že poskytnout jakékoli další 
informace, které by usnadnily identifikaci a rozpoznání. Prot�jší strana potvrdí p�íjem takových informací. 
 
     5. Ustanovení �lánku 37 Druhé úmluvy se vztahují na zdravotnický a duchovní personál, který se 
nachází  na takových lodích a plavidlech. 
 
     6. Ustanovení Druhé  úmluvy se vztahují na  ran�né, nemocné a trose�níky uvedené v  �lánku 13 
Druhé úmluvy a  v �lánku 44 tohoto Protokolu,  kte�í se  nacházejí na  palub� takových zdravotnických 
lodí  a plavidel.  Civilní  ran�ní,  nemocní a   trose�níci, kte�í nepat�í do žádné  z kategorií uvedených v 
�lánku  13 Druhé úmluvy, nebudou,  pokud se  nacházejí na  mo�i, vydáni  stran�, která není jejich  vlastní  
stranou,  ani  donuceni  opustit  tyto  lod� nebo plavidla.  Jestliže se  však ocitnou  v moci  strany v  
konfliktu, která není jejich vlastní stranou,  bude se na n� vztahovat 	tvrtá úmluva a tento Protokol.  
 
 

	l.24 
Ochrana zdravotnických letadel 

 
     Zdravotnická letadla budou respektována  a chrán�na v souladu s ustanoveními této �ásti.  
 
 

	l.25 
Zdravotnická letadla v oblastech, které nejsou pod kontrolou prot�jší strany 

 
     V pozemních oblastech a ve vzdušném prostoru nad nimi, které jsou fyzicky kontrolovány  
sp�átelenými silami,  nebo v mo�ských oblastech a ve vzdušném prostoru  nad nimi, které nejsou fyzicky 
kontrolovány prot�jší stranou, respektování a ochrana zdravotnických letadel strany v konfliktu není 
závislé na dohod� s prot�jší stranou. Avšak  strana v konfliktu, která používá svá zdravotnická  letadla v  
takových  oblastech, m�že pro v�tší bezpe�nost informovat v souladu s �lánkem 29 prot�jší stranu, 
zvlášt� když se tato letadla  b�hem letu dostávají do sféry dosahu systému zbraní "zem�-vzduch" prot�jší 
strany.  
 
 

	l.26 
Zdravotnická letadla v dotykových nebo podobných zónách 

 
     1. V t�ch �ástech dotykové zóny, která je fyzicky kontrolována sp�átelenými silami, a nad  t�mito 
�ástmi  a v t�ch oblastech, nad  nimiž fyzická kontrola není  p�esn� stanovena, a v p�íslušném  vzdušném  
prostoru m�že být  ochrana  zdravotnických letadel pln� ú�inná pouze na základ�  p�edchozí  dohody  
mezi p�íslušnými vojenskými  orgány  stran  v konfliktu,  jak stanoví �lánek  29. I když nedojde  k takové  
dohod�, budou zdravotnická letadla létající na vlastní nebezpe�í respektována, pokud budou jako taková 
rozpoznána. 
 
     2. "Dotyková  zóna"  je  každá  oblast  na  zemi,  kde p�ední jednotky  proti  sob�  stojících  stran  jsou  
navzájem  v dotyku, zvlášt� tam, kde jsou vystaveny p�ímé palb� ze zem�.  



	l.27 
Zdravotnická letadla v oblastech kontrolovaných prot�jší stranou 

 
     1. Zdravotnická letadla strany v konfliktu budou chrán�na p�i letu nad pozemní nebo mo�skou oblastí,  
která je fyzicky kontrolována prot�jší stranou, za p�edpokladu, že byl získán p�edchozí souhlas 
p�íslušných orgán� prot�jší  strany s takovými lety. 
 
     2. Zdravotnické letadlo, které letí nad oblastí kontrolovanou fyzicky  prot�jší  stranou, aniž  k tomu  má 
souhlas p�edvídaný v odstavci 1, nebo se odchýlilo  od podmínek, na jejichž základ� byl takový souhlas 
dán, v d�sledku  naviga�ní chyby  nebo v d�sledku výjime�né okolnosti, která souvisí s bezpe�ností letu, 
se  bude snažit o svou identifikaci a o to, aby informovalo prot�jší stranu o takových okolnostech.  Jakmile 
je zdravotnické  letadlo prot�jší stranou rozpoznáno, vynaloží tato strana veškeré p�im��ené  úsilí, aby 
dala  p�íkaz k p�istání na  zem nebo na vodu,  jak to p�edvídá �lánek 30  odstavec 1, nebo  aby u�inila jiná  
opat�ení na ochranu svých zájm�,  a v každém  p�ípad� poskytne letadlu  �as ke spln�ní p�íkazu, d�íve 
než se rozhodne na letadlo zaúto�it.  
 
 

	l.28 
Omezení používání zdravotnických letadel 

 
     1. Stranám v konfliktu se zakazuje, aby používaly svých zdravotnických letadel k dosažení jakékoli  
vojenské výhody nad prot�jší stranou. P�ítomnost zdravotnických letadel nesmí být využívána k ochran� 
vojenských objekt� p�ed útokem. 
 
     2. Zdravotnická  letadla nesm�jí být používána ke shromaž�ování nebo p�edávání zpráv vojenského 
charakteru a nesm�jí mít na  palub� za�ízení ur�ené  k takovému ú�elu.  Zakazuje se jim p�epravovat  
osoby nebo  náklady, jež nejsou zahrnuty v definici obsažené v �lánku  8 písmeno  b). P�eprava  osobních 
svršk� osob, které jsou na palub�, nebo za�ízení ur�eného pouze pro ú�ely navigace, spoj� nebo 
identifikace se nepovažuje za zakázanou. 
 
     3. Zdravotnická letadla nesm�jí p�epravovat zbran� s výjimkou ru�ních zbraní a st�eliva, které byly  
odaty ran�ným, nemocným a trose�ník�m, kte�í jsou na palub�, a které ješt�  nebyly p�edány p�íslušným 
službám,  a lehkých osobních zbraní  nezbytných k tomu, aby zdravotnický personál, který je na palub�, 
mohl bránit  sebe a ran�né, nemocné a trose�níky, kte�í jsou v jeho pé�i. 
 
     4. P�i letech uvedených v  �láncích 26 a 27 nesm�jí být zdravotnická letadla používána k  pátrání po 
ran�ných, nemocných a trose�nících,  pokud  k  tomu  prot�jší  strana  nedala  p�edchozí souhlas.  

 
 

	l.29 
Notifikace a dohody o zdravotnických letadlech 

 
     1. Notifikace  podle �lánku 25 nebo žádosti o ud�lení p�edchozího souhlasu  podle �lánk� 26,  27, 28 
odstavec 4 nebo 31 musí obsahovat údaje o p�edpokládaném po�tu zdravotnických letadel, jejich letových  
plánech a  prost�edcích identifikace a musí obsahovat ujišt�ní, že každý  let bude proveden v souladu s 
�lánkem 28. 
 
     2. Strana,  která  obdrží  notifikaci  uvedenou  v �lánku 25, okamžit� potvrdí její p�íjem. 
 
     3. Strana, která obdrží žádost o ud�lení p�edchozího souhlasu podle  �lánk�  26,  27,  28  odstavec  4  
nebo  31, sd�lí co možná nejrychleji žádající stran�: 

a) že žádosti vyhovuje, 
b) že žádost zamítá, nebo 
c) p�im��ené alternativní návrhy jako odpov�� na žádost. M�že také navrhnout zákaz nebo omezení 

ostatních let� v p�íslušné oblasti v odpovídající dob�. Jestliže žádající strana p�ijme alternativní 
návrhy, oznámí jejich p�ijetí druhé stran�. 

 
     4. Strany u�iní nutná opat�ení,  aby notifikace a dohody byly provedeny co nejrychleji. 
 



     5. Strany u�iní rovn�ž nutná opat�ení, aby co možná nejrychleji informovaly o podstat� takových  
notifikací a dohod p�íslušné vojenské  jednotky a instruovaly je o prost�edcích identifikace, které budou 
t�mito zdravotnickými letadly použity.  
 

 
	l.30 

P�istání a prohlídka zdravotnických letadel 
 
     1. Zdravotnickým letadl�m letícím nad oblastmi fyzicky kontrolovanými prot�jší stranou nebo nad 
oblastmi, jejichž fyzická kontrola není p�esn� vymezena, m�že být p�ikázáno, aby podle situace  p�istála 
na zemi nebo na vod�, aby mohla být podrobena prohlídce v souladu s následujícími odstavci. 
Zdravotnická letadla musí takový p�íkaz uposlechnout. 
 
     2. Jestliže takové  letadlo p�istane na zemi  nebo na vod� na základ� p�íkazu nebo z jiných d�vod�, 
m�že být p�edm�tem prohlídky pouze za tím ú�elem, aby se zjistilo, zda odpovídá podmínkám zmín�ným 
v  odstavcích 3 a  4. Taková prohlídka  musí být zahájena bez prodlení a musí  probíhat  rychle.  Strana,  
která provádí prohlídku,  nebude  požadovat,  aby   ran�ní  a  nemocní opustili letadlo,  pokud to  není 
nutné pro spln�ní ú�elu prohlídky. Tato strana v každém p�ípad� zajistí,  aby stav  ran�ných a nemocných 
nebyl  nep�ízniv�  ovlivn�n  prohlídkou  nebo  jejich  odchodem  z letadla. 
 
     3. Jestliže se p�i prohlídce ukáže, že letadlo: 

a) je zdravotnickým letadlem podle �lánku 8 písmeno j), 
b) neporušuje podmínky p�edepsané v �lánku 28 a 
c) nelet�lo  bez  p�edchozího  souhlasu  nebo  v  rozporu  s tímto souhlasem v p�ípadech, kdy 

takový souhlas je vyžadován, 
 
bude  moci  letadlo  a  osoby  na  jeho palub� náležející prot�jší stran� nebo  neutrálnímu nebo jinému  
státu, který není  stranou v konfliktu, co nejd�íve pokra�ovat v letu. 
 
     4. Jestliže se p�i prohlídce ukáže, že letadlo: 

a) není zdravotnickým letadlem podle �lánku 8 písmeno j), 
b) porušuje podmínky p�edepsané v �lánku 28, nebo 
a) c) let�lo bez p�edchozího souhlasu nebo v rozporu s tímto souhlasem v p�ípadech, kdy takový 

souhlas je vyžadován, 
 
m�že být letadlo zadrženo. S osobami na jeho palub� bude zacházeno podle  p�íslušných ustanovení  
Úmluv a tohoto Protokolu. Zadržené letadlo, které bylo p�edtím ozna�eno jako stálé zdravotnické letadlo,  
m�že  být  potom užíváno již jen jako zdravotnické letadlo.  
 
 

	l.31 
Neutrální nebo jiné státy, které nejsou stranami v konfliktu 

 
     1. Zdravotnická letadla sm�jí létat nad územím neutrálního nebo jiného  státu, který není  stranou v 
konfliktu, a na takovém území p�istávat jen na základ� p�edchozí dohody.  Pokud taková dohoda  existuje, 
budou tato letadla respektována po  celou dobu jejich letu i b�hem p�ípadných zastávek na takovém 
území. Musejí však uposlechnout  podle okolností p�ípadné p�íkazy  k p�istání na zemi nebo na vod�. 
 
     2. Jestliže zdravotnické letadlo  letí nad územím neutrálního nebo jiného státu, který není stranou  v 
konfliktu, bez p�edchozí dohody nebo se odchyluje od podmínek stanovených dohodou z d�vod� 
naviga�ní  chyby  nebo pro výjime�né okolnosti  související  s bezpe�ností letu, u�iní vše pro  to, aby 
podalo  informaci o svém letu a své identifikaci. Jakmile  je takové zdravotnické letadlo identifikováno, 
u�iní tento stát p�im��ené kroky, aby vydal p�íkaz k p�istání na zemi nebo na vod� v souladu s �lánkem 30 
odstavec 1, nebo  jiné kroky k zajišt�ní svých vlastních  zájm�, v každém p�ípad� však  poskytne letadlu 
�as  ke spln�ní p�íkazu,  d�íve než proti n�mu zahájí útok. 
 
     3. Jestliže zdravotnické letadlo na základ� dohody nebo za okolností uvedených v odstavci 2 p�istane  
na zemi nebo na vod� na území neutrálního  nebo  jiného státu, který není stranou  v konfliktu, a to podle 
p�íkazu nebo z jiných d�vod�, bude podrobeno prohlídce za ú�elem zjišt�ní, zda jde skute�n� o 



zdravotnické letadlo. Prohlídka  musí  být  zahájena  bez  prodlení a musí být provedena rychle. Strana,  
která provádí prohlídku, nebude požadovat, aby  ran�ní a nemocní náležející  stran�, která letadlo vyslala,  
opustili  letadlo,  pokud  to  ovšem není pro prohlídku nutné. Strana,  která provádí prohlídku v každém 
p�ípad� zajistí, aby stav ran�ných a nemocných nebyl nep�ízniv� ovlivn�n prohlídkou nebo  odchodem  z  
letadla.  Jestliže  se  p�i prohlídce ukáže, že letadlo je skute�n� zdravotnickým letadlem, bude toto letadlo 
moci s osobami na palub�, s výjimkou t�ch, které musí být zadrženy v souladu s normami   
mezinárodního práva aplikovatelnými  v ozbrojených  konfliktech,  pokra�ovat  v  letu  a  budou mu k tomu 
vytvo�eny pot�ebné podmínky. Jestliže se b�hem prohlídky ukáže, že takové  letadlo  není  zdravotnickým  
letadlem,  bude zadrženo a s osobami na jeho palub� bude zacházeno v souladu s odstavcem 4. 
 
     4. Ran�ní, nemocní a trose�níci s výjimkou t�ch, kte�í museli do�asn� opustit zdravotnické letadlo,  
budou se souhlasem místních orgán� na území neutrálního nebo  jiného státu, který není stranou v 
konfliktu,  pokud nebude  dohodnuto  jinak  mezi tímto  státem a stranami  v konfliktu,  zadrženi tímto  
státem, pokud  to vyžadují normy mezinárodního práva aplikovatelné v ozbrojených konfliktech, a to  tak,  
aby  se  nemohli  znovu  zú�astnit nep�átelských akcí. Náklady na nemocni�ní lé�ení a  internaci budou 
hrazeny státem, ke kterému tyto osoby p�ísluší. 
 
     5. Neutrální  nebo  jiné  státy,   které nejsou stranami v konfliktu, budou aplikovat podmínky a p�ípadná 
omezení týkající se p�elet� zdravotnických letadel nad svým územím nebo p�istání zdravotnických letadel 
na svém  území stejným zp�sobem pro všechny strany konfliktu.  
 
 

Oddíl III 
Nezv�stné a zem�elé osoby 

 
 

	l.32 
Všeobecná zásada 

 
     P�i  aplikaci tohoto  oddílu bude  �innost Vysokých smluvních stran, stran v konfliktu  a mezinárodních 
humanitárních organizací uvedených  v Úmluvách  a v  tomto Protokolu  vycházet p�edevším  z práva 
rodin mít informace o osudu svých p�íbuzných.  

 
 

	l.33 
Nezv�stné osoby 

 
     1. Jakmile to  okolnosti dovolí, nejpozd�ji  však po skon�ení nep�átelských  akcí,  každá  strana  v  
konfliktu  bude  pátrat po osobách, které byly prohlášeny za nezv�stné prot�jší stranou. Tato prot�jší 
strana  p�edá veškeré nutné informace  o takových osobách za ú�elem usnadn�ní pátrání po nich. 
 
     2. K tomu, aby bylo usnadn�no shromaž�ování informací podle p�edcházejícího odstavce, každá 
strana v konfliktu bude, pokud jde o osoby, které nebudou požívat  p�ízniv�jších podmínek podle Úmluv a 
tohoto Protokolu: 

a) zaznamenávat  informace uvedené  v �lánku  138 	tvrté  úmluvy o t�ch osobách, které byly 
zadrženy, uv�zn�ny nebo jiným zp�sobem zbaveny svobody po více než  dva týdny v d�sledku 
nep�átelských akcí nebo okupace nebo které zem�ely b�hem zajetí; 

b) b) v  co   nejvyšší  možné  mí�e  usnadovat   a,  bude-li  t�eba, vyhledávat a zaznamenávat 
informace  týkající se takových osob, jestliže  tyto osoby  zem�ely  za  jiných okolností  v d�sledku 
nep�átelských akcí nebo okupace. 

 
     3. Informace  o  osobách  prohlášených  za  nezv�stné  podle odstavce 1 a žádosti o takové informace 
budou p�edány p�ímo nebo prost�ednictvím ochranné mocnosti nebo Úst�ední pátrací služby 
Mezinárodního výboru 	erveného k�íže nebo národních spole�ností 	erného k�íže (	erveného 
p�lm�síce, 	erveného lva a slunce). Pokud informace nebudou  p�edány  prost�ednictvím  Mezinárodního 
výboru 	erveného  k�íže a  jeho  úst�ední  pátrací služby,  zajistí každá strana v konfliktu,  aby  takové  
informace  byly  také  p�edány Úst�ední pátrací služb�. 
 
     4. Strany  v konfliktu  budou  usilovat  o dosažení  dohody o ustavení  skupin pro  pátrání,  identifikaci  



a sbírání mrtvých z bojiš
, v�etn�  dohody, pokud to  bude vhodné, o doprovodu t�chto skupin personálem 
prot�jší strany p�i provád�ní tohoto poslání v oblastech kontrolovaných prot�jší stranou. Personál  
takových skupin  bude  respektován  a  chrán�n  výhradn�  p�i výkonu tohoto poslání.  
 
 

	l.34 
Poz�statky zem�elých osob 

 
     1. T�lesné poz�statky osob, které zem�ely v d�sledku  okupace nebo zadržení  vyplývajícího z 
okupace nebo  nep�átelských akcí, a t�ch osob, které  nejsou ob�any zem�, ve které  zem�ely v d�sledku 
nep�átelských akcí,  budou šetrn� uchovávány a hroby t�chto  osob budou  udržovány a  ozna�eny  podle 
ustanovení �lánku 130 	tvrté úmluvy, pokud tyto poz�statky nebo hroby nemají nárok na p�ízniv�jší 
zacházení podle Úmluv a tohoto Protokolu. 
 
     2. Jakmile to  okolnosti a vztahy  mezi stranami v konfliktu dovolí,  Vysoké smluvní  strany,  na  jejichž 
území  jsou umíst�ny hroby nebo  také jiná místa,  obsahující t�lesné poz�statky  osob, které  zem�ely v  
d�sledku nep�átelských  akcí nebo  b�hem okupace nebo ve vazb�, uzav�ou dohody za ú�elem: 

a) usnadn�ní  p�ístupu   p�íbuzných  zem�elých  osob   a  zástupc� oficiálních služeb  pro registraci 
hrob�  k hrob�m a  stanovení praktických opat�ení k zajišt�ní takového p�ístupu, 

b) stálé ochrany a udržování takových hrob�, 
c) usnadn�ní vrácení poz�statk� zem�elých a jejich osobních svršk� do vlasti na žádost této zem� 

anebo,  pokud tato  zem� nemá námitky, na žádost nejbližších p�íbuzných zem�elých osob. 
 
     3. Jestliže neexistují dohody p�edvídané v odstavci 2 b) nebo c)  a jestliže  domovská  zem�  
zem�elého není  ochotna zajiš
ovat udržování t�chto hrob� na  vlastní náklady, Vysoká smluvní strana, na 
jejímž  území jsou hroby umíst�ny, m�že navrhnout,  že usnadní návrat  t�lesných poz�statk�  t�chto 
zem�elých do domovské zem�. Jestliže taková  nabídka není p�ijata, Vysoká  smluvní strana m�že po  
uplynutí p�ti let od  data takové  nabídky a po p�íslušném oznámení  domovské  zemi  p�ijmout  opat�ení  
stanovené  v jejích vlastních zákonech týkajících se h�bitov� a hrob�. 
 
     4. Vysoká smluvní strana, na  jejímž území se nacházejí hroby zmín�né v tomto �lánku, bude moci 
exhumovat poz�statky pouze:  

a) v souladu s odstavci 2 c) a 3, nebo 
b) je-li  exhumace  motivována   vyšším  ve�ejným  zájmem,  v�etn� p�ípad� zdravotní nezbytnosti 

nebo p�ípad� administrativního �i soudního  vyšet�ování;  v tomto p�ípad�  však  Vysoká smluvní 
strana  bude  vždy respektovat poz�statky a bude informovat domovskou zemi o svém úmyslu 
exhumovat poz�statky, jakož  i o podrobnostech o zamýšleném místu jejich nového uložení.  

 
 

�ást III 
Zp�soby a prost�edky vedení války 

Status kombatant� a vále�ných zajatc� 
 
 

Oddíl I 
Zp�soby a prost�edky vedení války 

 
 

	l.35 
Základní pravidla 

 
     1. V ozbrojeném konfliktu nemají strany v konfliktu neomezené právo volby zp�sob� a prost�edk� 
vedení války. 
 
     2. Je zakázáno  používat zbraní, munice,  materiál� a zp�sob� vedení války,  které by svou povahou  
zp�sobovaly nadm�rná zran�ní nebo zbyte�né útrapy. 
 
     3. Je zakázáno používat zp�sob� nebo prost�edk� vedení války, jejichž cílem je  zp�sobit, nebo u 
nichž se dá o�ekávat, že mohou zp�sobit rozsáhlé, dlouhodobé a vážné   škody  na  životním prost�edí.  



	l.36 
Nové druhy zbraní 

 
     P�i  studiu,  vývoji,  získávání  nebo  zavád�ní nových druh� zbraní,  prost�edk� nebo  zp�sob� vedení  
války je  Vysoká smluvní strana povinna ur�it, zda jejich použití není za n�kterých nebo za všech  
okolností  zakázáno  tímto  Protokolem  nebo  jinou  normou mezinárodního  práva   aplikovatelnou  na  
tuto   Vysokou  smluvní stranu.  
 
                               

	l.37 
Zákaz proradnosti 

 
     1. Je zakázáno zabít, zranit nebo zajmout protivníka použitím proradnosti. Za proradné se  považují 
�iny, které zneužívají dobré víry  protivníka vyvolat  u n�j  mylnou domn�nku,  že má  právo na ochranu  
nebo že  je  povinen  takovouto ochranu  poskytnout podle norem mezinárodního práva  aplikovaných v 
ozbrojených konfliktech. P�íklady proradnosti jsou tyto �iny: 

a) p�edstírání  úmyslu  vyjednávat  pod  vlajkou parlamentá�� nebo p�edstírání kapitulace, 
b) p�edstírání neschopnosti v d�sledku zran�ní nebo nemoci, 
c) p�edstírání statusu civilní osoby nebo nekombatanta, 
d) p�edstírání  statusu chrán�né  osoby použitím  zna�ek, ozna�ení nebo uniforem Organizace 

spojených národ� nebo neutrálních nebo jiných stát�, které nejsou stranami v konfliktu. 
 
     2. Vále�né  lsti  nejsou  zakázány.  Lstí  se rozum�jí takové �iny, jejichž ú�elem je uvést protivníka  v 
omyl nebo jej p�im�t k nerozvážnému jednání, které  však  nep�edstavují  porušení norem mezinárodního  
práva aplikovatelných  v ozbrojených  konfliktech a které nejsou proradné, jelikož nezneužívají dobré víry 
protivníka, pokud jde o poskytnutí ochrany podle tohoto práva. P�íklady takové vále�né lsti jsou: použití 
kamufláže, lé�ky, p�edstírané operace a dezinformace.  
 
 

	l.38 
Uznávané znaky 

 
     1. Je zakázáno  zneužít rozlišovacích znak�  �erveného k�íže, �erveného p�lm�síce, �erveného  lva  a  
slunce nebo  jiných znak�, zna�ek  nebo signál�  stanovených Úmluvami  nebo tímto Protokolem. Také je  
zakázáno úmysln� zneužívat v ozbrojeném konfliktu jiných mezinárodn� uznávaných ochranných  znak�,  
zna�ek  nebo  signál� v�etn� vlajky parlamentá�� a ochranného znaku kulturních hodnot. 
 
     2. Je  zakázáno  používat  rozlišovacích  ozna�ení Organizace spojených národ�  s výjimkou p�ípad�, 
které  jsou touto organizací povoleny.  
 
 

	l.39 
Státní znaky 

 
     1. Je  zakázáno používat  v ozbrojeném konfliktu vlajek nebo vojenských znak�, insignií nebo uniforem  
neutrálních nebo jiných stát�, které nejsou stranami v konfliktu. 
 
     2. Je  zakázáno   používat  vlajek  nebo   vojenských  znak�, insignií nebo uniforem prot�jší strany v 
dob� útoku nebo za ú�elem zamaskování, podpory, ochrany nebo zt�žování vojenských operací. 
 
     3. Žádné ustanovení  tohoto �lánku nebo �lánku  37 odstavec 1 d)  nemá vliv  na existující  obecn� 
uznávané  normy mezinárodního práva aplikovatelné na špionáž nebo na používání vlajek p�i vedení 
ozbrojeného konfliktu na mo�i.  

 
 
 
 
 
 



	l.40 
Milost 

 
     Je zakázáno vydat rozkaz, že nebude nikdo ušet�en, hrozit tím protivníkovi nebo vést nep�átelské akce 
na tomto základ�.  
 
 

	l.41 
Ochrana osob prot�jší strany vy�azených z boje (hors de combat) 

 
     1. Osoba, která  je uznána nebo  za daných okolností  by m�la být uznána za osobu vy�azenou z boje, 
nem�že být p�edm�tem útoku. 
     2. Osoba je osobou vy�azenou z boje, jestliže: 

a) je v moci prot�jší strany, 
b) jasn� vyslovila úmysl vzdát se, nebo 
c) upadla  do bezv�domí  nebo je  jinak vy�azena  z d�vod� zran�ní nebo nemoci, a je tedy 

neschopna se bránit, 
 
za  p�edpokladu, že se ve všech t�chto p�ípadech zdržuje jakýchkoliv nep�átelských �in� a nepokouší se 
o út�k. 
 
     3. Jestliže  se osoby  mající právo  na ochranu  jako vále�ní zajatci, ocitnou  v moci prot�jší  strany za 
neobvyklých  podmínek boje, které znemožují jejich evakuaci, jak stanoví �ást III oddíl I T�etí  úmluvy, 
budou  propušt�ny a  budou u�in�na  veškerá možná opat�ení k zajišt�ní jejich bezpe�nosti.  
 
 

	l.42 
Osoby cestující v letadle 

 
     1. Osoba,  která  seskakuje  padákem  z  letadla, jemuž hrozí zni�ení, se nesmí b�hem seskoku stát 
p�edm�tem útoku. 
 
     2. Po dosažení zem� na území kontrolovaném prot�jší stranou, bude osob�, která sesko�ila  padákem 
z letadla,  jemuž  hrozí zni�ení, dána  možnost  vzdát se d�íve, než se stane p�edm�tem útoku, pokud 
není z�ejmé, že se dopouští nep�átelského �inu. 
 
     3. Výsadkové jednotky tímto �lánkem nejsou chrán�ny.  

 
 

Oddíl II 
Status kombatant� a vále�ných zajatc� 

 
 

	l.43 
Ozbrojené síly 

 
     1. Ozbrojené  síly strany  v konfliktu  se skládají  ze všech organizovaných ozbrojených sil, skupin  a 
jednotek, které jsou pod velením osob odpov�dných této stran� za jednání svých pod�ízených, a to i v 
p�ípadech, kdy strana je zastupována vládou nebo orgánem, který prot�jší strana neuznává. Tyto 
ozbrojené síly budou podléhat vnit�nímu   disciplinárnímu   systému,   který   mezi  jiným  bude prosazovat  
dodržování  norem  mezinárodního  práva aplikovaných v ozbrojených konfliktech. 
 
     2. P�íslušníci ozbrojených sil strany v konfliktu (s výjimkou zdravotnického a duchovního personálu, jak  
o tom hovo�í �lánek 33 T�etí  úmluvy) jsou kombatanty, tzn. že mají právo se p�ímo ú�astnit nep�átelských 
akcí. 
 
     3. Jestliže strana v konfliktu zahrne pomocnou vojenskou jednotku nebo ozbrojenou složku  pov��enou 
ochranou ve�ejného po�ádku  do svých  ozbrojených sil,  uv�domí o  tom druhé strany v konfliktu.  
 



	l.44 
Kombatanti a vále�ní zajatci 

 
     1. Každý kombatant,  jak je definován  v �lánku �3,  se stává vále�ným zajatcem, jestliže se ocitne v 
moci prot�jší strany. 
 
     2. I  když všichni  kombatanti jsou  povinni dodržovat  normy mezinárodního  práva  aplikovatelné   v  
ozbrojených  konfliktech, nezbavuje  porušení  t�chto  pravidel kombatanta  jeho  práva být považován za  
kombatanta, nebo jestliže se ocitne v moci prot�jší strany, jeho práva být považován za vále�ného zajatce 
s výjimkou p�ípad� uvedených v odstavcích 3 a 4. 
 
     3. Za  ú�elem  posílení  ochrany  civilního obyvatelstva p�ed následky nep�átelských akcí jsou  
kombatanti povinni se odlišit od civilního obyvatelstva v dob� útoku nebo vojenské operace sloužící 
p�íprav�  útoku. Avšak  s p�ihlédnutím  k tomu,  že jsou situace v ozbrojených konfliktech, kdy v  d�sledku 
povahy nep�átelských akcí se ozbrojený  kombatant nem�že od  civilního obyvatelstva odlišit, zachovává  
si  status  kombatanta  za  p�edpokladu,  že v takových situacích nosí ve�ejn� zbra: 

a) b�hem každého vojenského st�etnutí, 
b) b�hem  doby, kdy  m�že  být  spat�en protivníkem  p�i zaujímání bojové sestavy p�ed útokem, 

kterého se má ú�astnit. 
	iny, které  jsou v souladu  s požadavky tohoto  odstavce, nebudou pokládány za proradné ve smyslu 
�lánku 37 odstavec 1 c). 
 
     4. Kombatant, který se ocitne v  moci prot�jší strany v dob�, v níž  nespluje  požadavky  stanovené  v  
druhé v�t� odstavce 3, ztrácí právo být považován za  vále�ného zajatce,  ale p�esto mu bude  poskytnuta 
ochrana rovnající se ve všech sm�rech ochran� poskytované vále�ným zajatc�m v souladu s T�etí 
úmluvou a tímto Protokolem. Tato ochrana zahrnuje ochranu, která se rovná ochran� poskytované 
vále�ným zajatc�m v souladu s T�etí úmluvou v p�ípad�, kdy taková  osoba je souzena a potrestána za 
jakékoli protiprávní jednání, jehož se dopustila. 
 
     5. Kombatant, který se ocitne v  moci prot�jší strany v dob�, kdy  se neú�astní  útoku nebo  vojenské 
operace  sloužící p�íprav� útoku, nepozbývá   práva být považován  za kombatanta a  vále�ného zajatce v 
d�sledku své p�edcházející �innosti. 
 
     6. Tento  �lánek  nezbavuje  žádnou  osobu  práva,  aby  byla považována za vále�ného zajatce podle 
�lánku 4 T�etí úmluvy. 
 
     7. Tento �lánek nemá za  ú�el zm�nit všeobecn� p�ijatou praxi stát� týkající se uniformy, kterou mají 
nosit kombatanti p�id�lení do  pravidelných,  uniformovaných  ozbrojených  jednotek  strany v konfliktu. 
 
     8. Krom� kategorií  osob uvedených v �lánku  13 První a Druhé úmluvy  budou mít  všichni  p�íslušníci  
ozbrojených sil  strany v konfliktu, jak jsou definováni v �lánku 43 tohoto Protokolu, právo na ochranu v 
souladu s  t�mito Úmluvami, jestliže jsou ran�ni nebo nemocni, nebo v p�ípad� Druhé úmluvy, jestliže 
ztroskotali na mo�i nebo v jiných vodách.  
 
 

	l.45 
Ochrana osob, které se zú�astnily nep�átelských akcí 

 
     1. Osoba, která se zú�astní nep�átelských  akcí a ocitne se v moci prot�jší strany, bude pokládána  za 
vále�ného zajatce, a bude tedy chrán�na T�etí  úmluvou,  jestliže o status vále�ného zajatce bude žádat 
nebo  jestliže se ukáže, že na  takový status má právo, nebo jestliže strana, na které je  závislá, požádá 
pro ni o takový status na základ� notifikace adresované  mocnosti, v jejíž moci se p�íslušná  osoba 
nachází,  nebo na  základ� notifikace  adresované mocnosti. Dojde-li k pochybnosti o  tom, zda taková 
osoba má právo na status vále�ného zajatce, bude  tato osoba nadále takový status mít, a bude  tedy 
chrán�na T�etí úmluvou a  tímto Protokolem až do doby, kdy její status bude ur�en p�íslušným soudem. 
 
     2. Jestliže  osoba, která se ocitla v moci prot�jší strany, není zadržena jako vále�ný zajatec  a má být 
touto stranou souzena za protiprávní jednání související s nep�átelskými akcemi, bude tato osoba  
oprávn�na domáhat se svého práva na  status vále�ného zajatce p�ed soudem a práva na vynesení 



soudního rozhodnutí o této otázce.  Nebude-li to v rozporu s aplikovaným  �ízením, bude toto rozhodnutí  
u�in�no p�ed vlastním soudním  výrokem o uvedeném protiprávním jednání.  Zástupci ochranné mocnosti  
budou mít právo zú�astnit  se soudního  �ízení, na  kterém bude rozhodnuto o této otázce, pokud ve  
výjime�ných  p�ípadech a v zájmu státní bezpe�nosti  toto  �ízení neprobíhá  na  neve�ejném  zasedání.  V 
takovém p�ípad� mocnost, v jejíž  moci se p�íslušná osoba nachází, oznámí tuto skute�nost náležitým 
zp�sobem ochranné mocnosti. 
 
     3. Osoba, která se zú�astnila nep�átelských akcí a která nemá právo  na  status  vále�ného  zajatce  a  
ani právo na p�ízniv�jší zacházení v souladu s 	tvrtou úmluvou, bude mít ve všech p�ípadech právo na  
ochranu podle �lánku 75  tohoto Protokolu. Na okupovaném území bude mít taková osoba,  pokud není 
držena jako vyzv�da�, bez ohledu na �lánek 5 	tvrté úmluvy, také právo na spojení podle této úmluvy.  

 
 

	l.46 
Vyzv�da�i 

 
     1. Bez ohledu na kterékoli jiné ustanovení Úmluv nebo tohoto Protokolu  žádný p�íslušník  ozbrojených 
sil  strany v konfliktu, který se ocitne v moci prot�jší strany v dob�, kdy se zabýval vyzv�da�stvím, nebude 
mít právo na  status vále�ného zajatce a lze s ním zacházet jako s vyzv�da�em. 
 
     2. P�íslušník ozbrojených sil strany v konfliktu, který pro tuto stranu na  území kontrolovaném  prot�jší 
stranou shromaž�uje nebo se pokouší shromaž�ovat informace, nebude považován za osobu, která  se 
zabývá vyzv�da�stvím, jestliže  p�i této  �innosti nosí uniformu svých ozbrojených sil. 
 
     3. P�íslušník ozbrojených sil strany v konfliktu, který bydlí na území okupovaném prot�jší stranou  a 
který pro stranu, na které je  závislý, shromaž�uje  nebo se  pokouší shromaž�ovat  informace vojenské  
povahy na  tomto území,  se nebude  považovat za osobu, která se zabývá vyzv�da�stvím, pokud tak 
ne�iní podvodným zp�sobem nebo se úmysln� neuchyluje k  tajným metodám. Krom� toho taková osoba 
neztrácí právo na status vále�ného zajatce a nem�že s ní být zacházeno jako s vyzv�da�em, pokud  není 
zajata  p�i vyzv�da�ské �innosti. 
 
     4. P�íslušník ozbrojených sil strany v konfliktu, který nebydlí na  území okupovaném prot�jší  stranou a 
který  se zabýval vyzv�da�stvím na tomto území, neztrácí své právo na status vále�ného zajatce a  nesmí 
s ním být zacházeno  jako s vyzv�da�em, pokud nebyl  zajat d�íve, než  se p�ipojil k  ozbrojeným silám, ke 
kterým pat�í.  
 
 

	l.47 
Žoldné�i 

 
     1. Žoldné�  nemá právo  na status  kombatanta nebo  vále�ného zajatce. 
 
     2. Žoldné� je osoba, která: 

a) je  specieln�  najata  v  míst�  nebo  v  zahrani�í k tomu, aby bojovala v ozbrojeném konfliktu; 
b) skute�n� se p�ímo ú�astní nep�átelských akcí; 
c) svoji  ú�ast  v  nep�átelských  akcích  motivuje hlavn� osobním ziskem a stranou  v konfliktu nebo 

jejím jménem  je jí skute�n� slíbena materiální odm�na podstatn� p�evyšující odm�nu slíbenou 
nebo  placenou  kombatant�m  podobných hodností a funkcí v ozbrojených silách této strany; 

d) není  ob�anem strany v konfliktu  ani nemá trvalé bydlišt� na území kontrolovaném stranou v 
konfliktu; 

e) není p�íslušníkem ozbrojených sil strany v konfliktu, a 
f) nebyla vyslána státem, který není stranou v konfliktu k pln�ní oficiálních úkol� jako p�íslušník jeho 

ozbrojených sil.  
 
 
 
 
 
 



�ást IV 
Civilní obyvatelstvo 

 
 

Oddíl I 
Všeobecná ochrana proti následk�m nep�átelských akcí 

 
 

Kapitola I 
Základní pravidlo a rozsah aplikace 

 
 

	l.48 
Základní pravidlo 

 
     K zajišt�ní  respektování a ochrany  civilního obyvatelstva a objekt� civilního rázu budou strany  v 
konfliktu vždy �init rozdíl mezi civilním obyvatelstvem a kombatanty a mezi objekty civilního rázu a  
vojenskými objekty a v  souladu s tím povedou  své operace pouze proti vojenským objekt�m.  

 
 

	l.49 
Definice útok� a rozsah aplikace 

 
     1. "Útoky"  jsou násilné  �iny proti  protivníkovi, a  to jak úto�né, tak i obranné povahy. 
 
     2. Ustanovení tohoto Protokolu týkající se útok� se vztahují na veškeré útoky vedené na kterémkoliv 
území, v�etn� státního území strany v  konfliktu, které  je však  pod kontrolou prot�jší strany. 
 
     3. Ustanovení tohoto oddílu se vztahují na kteroukoli pozemní, vzdušnou nebo námo�ní vojenskou  
operaci,  která m�že postihnout  civilní  obyvatelstvo,  jednotlivé  civilní osoby nebo objekty civilního rázu 
na zemi.  Dále se vztahují na veškeré útoky z mo�e nebo ze vzduchu proti objekt�m na zemi, avšak 
nedotýkají se jiným zp�sobem norem mezinárodního práva aplikovatelných v ozbrojených konfliktech na 
mo�i nebo ve vzduchu. 
 
     4. Ustanovení  tohoto  oddílu  doplují  pravidla týkající se humanitární ochrany  obsažené ve 	tvrté  
úmluv�, p�edevším v její �ásti II, a v dalších mezinárodních  dohodách závazných pro Vysoké smluvní  
strany,   jakož  i  ostatní   normy  mezinárodního  práva vztahující se  na ochranu civilních osob  a objekt� 
civilního rázu na zemi, mo�i, nebo ve vzduchu p�ed ú�inky nep�átelských akcí.  
 
 

Kapitola II 
Civilní osoby a civilní obyvatelstvo 

 
 

	l.50 
Definice civilních osob a civilního obyvatelstva 

 
     1. Civilní osoba je osoba, která nepat�í do žádné z kategorií osob uvedených  v �lánku 4  A), 1),  2),  
3), 6) T�etí  úmluvy a v �lánku 43  tohoto Protokolu. V  p�ípad� pochybnosti, zda  osoba je civilní osobou, 
bude taková osoba považována za osobu civilní. 
 
     2. Civilním  obyvatelstvem  jsou  všechny  osoby,  které jsou civilními osobami. 
 
     3. P�ítomnost  jednotlivc� neodpovídajících definici civilní osoby uvnit� civilního obyvatelstva nezbavuje  
obyvatelstvo jeho civilního charakteru.  
 
 
 
 



	l.51 
Ochrana civilního obyvatelstva 

 
     1. Civilní obyvatelstvo a jednotlivé civilní osoby požívají všeobecné ochrany proti nebezpe�ím  
vznikajícím v d�sledku vojenských  operací. Aby  tato ochrana  byla ú�inná,  musí být za všech  okolností  
dodržovány  následující  normy,  které  doplují ostatní aplikovatelné normy mezinárodního práva. 
 
     2. Civilní  obyvatelstvo  jako  takové,  jakož  i  jednotlivé civilní  osoby  nesm�jí  být  p�edm�tem  útoku.  
Násilné �iny nebo hrozby  násilnými �iny,  jejichž základním  cílem je  terorizování civilního obyvatelstva, 
jsou zakázány. 
 
     3. Civilní osoby požívají ochrany poskytované tímto oddílem s výjimkou  p�ípadu, kdy  se p�ímo  
ú�astní nep�átelských  akcí a po dobu t�chto akcí. 
 
     4. Nerozlišující útoky jsou zakázány. K nerozlišujícím útok�m pat�í: 
a) útoky, které nejsou zam��eny na konkrétní vojenské objekty; 
b) útoky, p�i  nichž se používají bojové  zp�soby nebo prost�edky, které nemohou být zam��eny na 
konkrétní vojenské objekty, nebo 
c) útoky, p�i nichž se používají bojové zp�soby nebo prost�edky, jejichž  ú�inky nemohou být omezeny,   
jak  požaduje tento Protokol, takže v každém  takovém  p�ípad� zasahují vojenské objekty i civilní  osoby  
nebo  objekty  civilního  rázu  bez rozdílu. 
 
     5. Mimo jiné  je t�eba považovat za  nerozlišující tyto druhy útok�: 

a) a) útoky  bombardováním   bez  ohledu  na   použité  zp�soby  nebo prost�edky,  p�i nichž  se 
považuje  za jediný  vojenský objekt �ada  z�eteln� odd�lených  a rozlišitelných  vojenských 
objekt� umíst�ných ve  m�st�, vesnici nebo jiné  oblasti, ve které jsou soust�ed�ny civilní osoby 
nebo objekty civilního rázu, a 

b) útoky,  u nichž  se dá  o�ekávat, že  mohou zp�sobit  ztráty na životech  civilních  osob,  jejich  
zran�ní,  poškození objekt� civilního rázu nebo kombinaci t�chto p�ípad�, které by p�evyšovaly 
p�edpokládanou konkrétní a p�ímou vojenskou výhodu. 

 
     6. Útoky proti civilnímu obyvatelstvu  nebo civilním osobám z d�vod� represálií jsou zakázány. 
 
     7. P�ítomnosti nebo pohybu civilního  obyvatelstva  nebo jednotlivých  civilních osob  se nesmí  využít k  
ochran� ur�itých bod� nebo oblastí p�ed vojenskými operacemi, p�edevším k pokus�m ochránit vojenské 
objekty p�ed útoky nebo  k  zamaskování, zvýhodování nebo narušování vojenských  operací. Strany  v 
konfliktu nebudou �ídit pohyb civilního obyvatelstva nebo jednotlivých civilních osob tak, aby tím chránily 
vojenské objekty p�ed útokem nebo aby tím zamaskovaly vojenské operace. 
 
     8. Žádné porušení t�chto ustanovení nezbavuje bojující strany jejich právních závazk� k civilnímu  
obyvatelstvu a civilním osobám, v�etn� závazk� �init preventivní bezpe�nostní opat�ení stanovená 
�lánkem 57.  
 
 

Kapitola III 
Objekty civilního rázu 

 
 

	l.52 
Všeobecná ochrana objekt� civilního rázu 

 
     1. Objekty  civilního rázu  nesm�jí být  p�edm�tem útoku nebo represálií.  Objekty civilního  rázu jsou  
všechny objekty,  které nejsou vojenskými objekty, jak jsou definovány v odstavci 2. 
 
     2. Útoky musí  být p�ísn� omezeny na  vojenské objekty. Pokud jde o  objekty, omezují se  vojenské 
objekty na  ty objekty, které svou povahou,  umíst�ním, ú�elem nebo  použitím p�edstavují ú�inný 
p�ísp�vek  k  vojenským  akcím  a  jejichž  celkové  nebo �áste�né zni�ení, obsazení nebo neutralizace  
poskytuje za daných okolností zjevnou vojenskou výhodu. 
 



     3. V p�ípad�  pochybnosti, zda se  objekt, který je  oby�ejn� ur�en pro civilní ú�ely, jako  je místo pro 
konání bohoslužeb, d�m nebo  jiné obydlí  nebo škola,  užívá k  ú�inné podpo�e vojenských akcí,  se 
p�edpokládá,  že tento  objekt není  využíván k podpo�e vojenských akcí.  
 
 

	l.53 
Ochrana kulturních statk� a míst pro konání bohoslužeb 

 
     Bez  újmy  ustanovením  Haagské  úmluvy  o ochran� kulturních statk�  za ozbrojeného  konfliktu ze  
14. kv�tna  1954 a ostatních p�íslušných mezinárodních dokument� je zakázáno: 

a) provád�t jakékoli  nep�átelské �iny namí�ené  proti historickým památkám,  um�leckým cíl�m  
nebo míst�m  pro konání bohoslužeb, které jsou kulturním nebo duchovním d�dictvím národ�; 

b) využívat takových objekt� k podpo�e vojenského úsilí; 
c) u�init takové objekty p�edm�tem represálií.  

 
 

	l.54 
Ochrana objekt� nezbytných k p�ežití civilního obyvatelstva 

 
     1. Je zakázáno  užívat hladov�ní civilních  osob jako zp�sobu vedení války. 
 
     2. Je zakázáno  úto�it na objekty  a ni�it, odstraovat  nebo znehodnocovat objekty  nezbytné k p�ežití  
civilního obyvatelstva, jako jsou zásoby potravin,  zem�d�lské oblasti sloužící k produkci potravin, sklize, 
dobytek, za�ízení pro dodávky vody a zásobování vodou a zavlažovací za�ízení  s cílem nep�ipustit jejich 
používání civilním obyvatelstvem nebo prot�jší stranou, a to bez ohledu na motiv, a
 už se to d�je s 
úmyslem vyhladov�ní  civilních osob, p�inucení jich k odchodu nebo z jiných d�vod�. 
 
     3. Zákazy  obsažené  v  odstavci  2  se  nebudou vztahovat na objekty v tomto odstavci uvedené, které 
používá prot�jší strana: 

a) výhradn�  jako  existen�ní  prost�edky  pro  p�íslušníky  svých ozbrojených sil, nebo 
b) nejde-li o existen�ní  prost�edky, pak alespo pro p�ímou podporu vojenských akcí, avšak za  

p�edpokladu, že v žádném p�ípad� nebudou proti takovým objekt�m provád�ny akce, které by 
mohly  ve  svém  d�sledku ponechat  civilní  obyvatelstvo  bez dostate�ného množství  potravin a 
vody,  což by zp�sobilo  jeho hladov�ní nebo by ho p�inutilo k vyklizení místa. 

 
     4. Tyto objekty nesm�jí být p�edm�tem represálií. 
 
     5. Vycházejíc z  uznávání životn� d�ležitých  požadavk� každé strany v  konfliktu p�i obran� svého  
státního území proti invazi, m�že strana v konfliktu derogovat  zákazy obsažené v odstavci 2 na takovém 
území pod svou vlastní kontrolou,  vyžaduje-li to naléhavá vojenská nutnost.  
 
 

	l.55 
Ochrana životního prost�edí 

 
     1. P�i vedení vojenských akcí je t�eba dbát o ochranu životního prost�edí p�ed rozsáhlými,  
dlouhodobými a vážnými škodami.  Tato  ochrana  zahrnuje  zákaz  používání  zp�sob�  nebo prost�edk� 
vedení války, jejichž cílem je zp�sobit takové škody na životním prost�edí, nebo u nichž se dá o�ekávat 
zp�sobení takových škod, že tím ohrozí zdraví nebo p�ežití obyvatelstva. 
 
     2. Útoky proti  životnímu prost�edí z  d�vod� represálií jsou zakázány.  
 
 

	l.56 
Ochrana staveb a za�ízení obsahujících nebezpe�né síly 

 
     1. Stavby nebo  za�ízení obsahující nebezpe�né  síly, zvlášt� p�ehrady, hráze a atomové elektrárny, 
nesm�jí být p�edm�tem útoku, i když jsou  vojenskými objekty, pokud takový útok m�že zp�sobit uvoln�ní 
nebezpe�ných sil a vést v d�sledku toho k vážným ztrátám na civilním obyvatelstvu. Ostatní vojenské  



objekty umíst�né u t�chto staveb nebo  za�ízení nebo  v jejich blízkosti nemohou být p�edm�tem útoku,   
pokud takový útok m�že zp�sobit uvoln�ní nebezpe�ných sil z t�chto staveb nebo za�ízení a vést 
v d�sledku toho k vážným ztrátám na civilním obyvatelstvu. 
 
     2. Zvláštní ochrana p�ed útokem stanovená odstavcem 1 pozbude platnosti: 

a) v p�ípad�  p�ehrad nebo hrází pouze  tehdy, používají-li se pro jiné než své normální funkce a 
slouží-li k pravidelné, významné a p�ímé podpo�e vojenských operací  a je-li takový útok jediným 
možným zp�sobem, jak znemožnit takovou podporu; 

b) v p�ípad� atomových elektráren pouze tehdy, vyráb�jí-li elektrickou energii pro pravidelnou, 
významnou a p�ímou podporu vojenských operací a je-li takový útok jediným možným zp�sobem, 
jak znemožnit takovou podporu; 

c) v p�ípad� jiných vojenských objekt� umíst�ných v t�chto stavbách nebo za�ízeních nebo v jejich  
blízkosti pouze tehdy, používají-li  se pro  pravidelnou, významnou  a p�ímou  podporu vojenských 
operací a je-li takový útok jediným možným zp�sobem, jak znemožnit takovou podporu. 

 
     3. Civilní obyvatelstvo a jednotlivé civilní osoby mají ve všech p�ípadech nadále právo na plnou 
ochranu p�iznanou jim mezinárodním právem v�etn� ochrany na základ� preventivních opat�ení  
stanovených �lánkem  57. Jestliže  tato ochrana p�estává být  platnou a  stavby, za�ízení  nebo vojenské  
objekty uvedené v odstavci 1  jsou p�edm�tem útoku, budou  u�in�na veškerá praktická opat�ení, aby se 
uvoln�ní nebezpe�ných sil zabránilo. 
 
     4. Je zakázáno, aby se stavby, za�ízení nebo vojenské objekty uvedené v odstavci 1 staly p�edm�tem 
represálií. 
 
     5. Strany v konfliktu se mají snažit o to, aby neumis
ovaly vojenské  objekty v blízkosti staveb  nebo 
za�ízení uvedených v odstavci 1. Dovolují se však za�ízení vybudovaná pouze k obran� chrán�ných  
staveb nebo za�ízení proti útok�m, jež se nestanou p�edm�tem útoku za  podmínky, že se nepoužívají  
k vedení nep�átelských  akcí,  s výjimkou obranných akcí nezbytných  k odražení útok�  proti chrán�ným 
stavbám nebo za�ízením, a že jsou vyzbrojena výlu�n� zbran�mi schopnými pouze odrazit útok protivníka 
proti chrán�ným stavbám nebo za�ízením. 
 
     6. Vysoké smluvní  strany a strany  v konfliktu se  vyzývají, aby uzavíraly mezi sebou další dohody  za 
ú�elem zabezpe�ení další ochrany objekt� obsahujících nebezpe�né síly. 
 
     7. Aby byla  usnadn�na identifikace objekt�  chrán�ných tímto �lánkem, mohou  je strany v  konfliktu 
ozna�it zvláštním  znamením složeným  ze  skupiny  t�í  jasn�  oranžových  kruh� umíst�ných na stejné 
ose,  jak stanoví �lánek  16 p�ílohy I  k tomuto Protokolu. Neexistence takového ozna�ení v  žádném 
p�ípad� nezbavuje strany v konfliktu jejich povinností vyplývajících z tohoto �lánku.  
 
 

Kapitola IV 
Preventivní opat�ení 

 
 

	l.57 
Preventivní opat�ení p�i útoku 

 
     1. P�i vedení  vojenských operací musí  být v�nována neustálá pé�e tomu, aby bylo ušet�eno civilní 
obyvatelstvo, civilní osoby a objekty civilního rázu. 
 
     2. Pokud  jde  o  útoky,  je  t�eba  u�init  tato preventivní opat�ení: 

a) ti, kte�í plánují útok nebo o n�m rozhodují: 
i) u�iní  vše možné,  aby si  ov��ili, že  cílem útoku nejsou civilní  osoby, ani  objekty civilního  

rázu, ani p�edm�ty zvláštní  ochrany,  ale  že  to  jsou  vojenské objekty ve smyslu odstavce 2 
�lánku 52 a že není zakázáno v souladu s ustanoveními tohoto Protokolu na n� úto�it; 

ii) u�iní  veškerá možná  preventivní  opat�ení p�i volb� prost�edk� a zp�sob� útok� s cílem 
zabránit, a  v každém p�ípad� maximáln� omezit náhodné ztráty na životech civilních osob, na 
po�tu zran�ných  civilních osob a poškození objekt� civilního rázu; 

iii) nezahájí útok, u n�hož se dá p�edpokládat, že zp�sobí náhodné ztráty na životech civilních 



osob,  zran�ní civilních osob, poškození objekt� civilního rázu nebo kombinaci t�chto p�ípad�, 
které by   p�evyšovaly p�edpokládanou konkrétní a p�ímou vojenskou výhodu; 

b) útok bude odvolán nebo p�erušen, stane-li se z�ejmým, že objekt není vojenským objektem nebo 
podléhá zvláštní ochran� nebo že by útok mohl zp�sobit náhodné ztráty na životech civilních 
osob, zran�ní civilních osob, poškození objekt� civilního rázu nebo kombinaci   t�chto p�ípad�, 
které by p�evyšovaly p�edpokládanou konkrétní a p�ímou vojenskou výhodu; 

c) je  t�eba  vydat  v  náležitém  �asovém  p�edstihu a p�sobivými prost�edky varování p�ed útoky,  
které mohou postihnout civilní obyvatelstvo, ledaže to okolnosti nedovolí. 

 
     3. Je-li možnost volit mezi n�kolika vojenskými objekty k dosažení stejné vojenské výhody, bude 
vybrán  ten objekt, u n�hož se dá  o�ekávat, že útok  na n�j zp�sobí  nejmenší ohrožení život� civilních 
osob a objekt� civilního rázu. 
 
     4. P�i vedení vojenských operací na mo�i nebo ve vzduchu u�iní každá  strana  v konfliktu v souladu  
se svými právy a povinnostmi podle norem mezinárodního práva aplikovatelných v ozbrojených 
konfliktech veškerá rozumná preventivní opat�ení, aby se zabránilo ztrátám na životech civilního  
obyvatelstva  a poškození objekt� civilního rázu. 
 
     5. Žádné  ustanovení tohoto  �lánku nesmí  být vykládáno tak, aby  opravovalo k  útok�m proti  
civilnímu obyvatelstvu, civilním osobám nebo objekt�m civilního rázu.  
 
 

	l.58 
Preventivní opat�ení proti následk�m útok� 

 
     Strany v konfliktu v maximální možné mí�e: 

a) aniž by tím byl dot�en �lánek 49 	tvrté úmluvy, u�iní opat�ení, aby byly z blízkosti 
vojenských objekt� p�emíst�ny jednotlivé civilní osoby, civilní obyvatelstvo a objekty 
civilního rázu pod jejich kontrolou; 

b) se vyvarují umís
ování vojenských objekt� do hust� obydlených oblastí nebo do jejich 
blízkosti; 

c) u�iní ostatní nutná preventivní opat�ení k ochran� civilního obyvatelstva, jednotlivých  
civilních osob a objekt� civilního rázu pod jejich kontrolou p�ed nebezpe�ím vznikajícím  z 
vojenských operací.  

 
 

Kapitola V 
Místa a zóny pod zvláštní ochranou 

 
 

	l.59 
Nebrán�ná místa 

 
     1. Stranám v konfliktu se zakazuje úto�it jakýmikoli prost�edky na nebrán�ná místa. 
 
     2. P�íslušné  orgány strany  v konfliktu  mohou prohlásit  za nebrán�né místo kterékoliv obydlené místo 
v zón� styku ozbrojených sil nebo v její blízkosti,  které je otev�eno pro okupaci prot�jší stranou. Takové 
místo musí splovat tyto podmínky: 

a) všichni kombatanti, jakož i mobilní bojové prost�edky a mobilní vojenská výzbroj musí být 
evakuováni; 

b) stálé  vojenské  stavby  nebo  za�ízení  nesm�jí  být použity k nep�átelským akcím; 
c) orgány  nebo  obyvatelstvo  se  nesm�jí dopoušt�t nep�átelských �in�; 
d) nesm�jí být provád�ny akce na podporu vojenských operací. 

 
     3. P�ítomnost  osob zvlášt�  chrán�ných podle Úmluv a tohoto Protokolu a policejních sil  ponechaných 
za  ú�elem  udržování zákonnosti a po�ádku na takovém  míst� není v rozporu podmínkami stanovenými 
v odstavci 2. 
 
     4. Prohlášení u�in�né podle odstavce 2 musí být adresováno prot�jší stran� a musí definovat a 



popisovat co možná nejp�esn�ji hranice nebrán�ného místa. Strana v konfliktu, které  je takové prohlášení 
adresováno, potvrdí jeho p�íjem a bude s tímto místem zacházet jako nebrán�ným, ledaže  by podmínky 
stanovené v odstavci 2 nebyly ve skute�nosti spln�ny, p�i�emž  v tomto p�ípad�  bude o tom okamžit�  
informovat stranu, která prohlášení u�inila. I když podmínky stanovené v odstavci 2 nejsou spln�ny, 
takové místo bude nadále požívat ochrany poskytované ostatními ustanoveními tohoto Protokolu a 
ostatními  normami mezinárodního práva aplikovatelnými v ozbrojených konfliktech. 
 
     5. Strany v konfliktu se mohou dohodnout na z�ízení nebrán�ných míst i tehdy, jestliže taková místa 
nesplují podmínky stanovené v odstavci 2. Dohoda bude definovat a popisovat co možná nejp�esn�ji  
hranice nebrán�ného  místa; v p�ípad� nutnosti m�že stanovit zp�soby kontroly. 
 
     6. Strana, která kontroluje místo, které je p�edm�tem dohody, jej vyzna�í, nakolik je to možné,  
znameními, která mohou být dohodnuta s druhou  stranou a která budou umíst�na na jasn� viditelných  
místech, p�edevším po jeho  obvodu, na  hranicích a silnicích. 
 
     7. Oblast ztrácí status  nebrán�ného místa, když p�estává splovat  podmínky stanovené  odstavcem 2  
nebo dohodou, o níž se hovo�í v odstavci  5. V tomto  p�ípad� bude toto místo nadále požívat ochrany 
poskytované jinými ustanoveními tohoto Protokolu a jinými normami mezinárodního práva aplikovatelnými  
v ozbrojených konfliktech.  
                                
 

	l.60 
Demilitarizované zóny 

 
     1. Stranám  v  konfliktu   se  zakazuje  rozši�ovat  vojenské operace do zón, kterým  po dohod� 
poskytly status demilitarizované zóny,  jestliže takové  rozší�ení je  v rozporu  s podmínkami této dohody. 
 
     2. Tato dohoda musí být  dohodou výslovnou, m�že být uzav�ena v ústní nebo v písemné  form�, 
p�ímo nebo prost�ednictvím ochranné mocnosti nebo nestranné humanitární organizace a m�že mít 
podobu vzájemných a shodných prohlášení. Dohoda m�že být uzav�ena v dob� míru, jakož i po  
vypuknutí nep�átelství a  musí definovat a popisovat co  možná nejp�esn�ji hranice demilitarizované  zóny 
a v p�ípad� nutnosti stanovit zp�soby kontroly. 
 
     3. P�edm�tem  takové  dohody  m�že  být  jakákoli zóna, která spluje tyto podmínky: 

a) všichni kombatanti, jakož i mobilní bojové prost�edky a mobilní vojenská za�ízení musí být 
evakuováni; 

a) b) stálé  vojenské  stavby  a   za�ízení  nesm�jí  být  použity  k nep�átelským akcím; 
b) orgány a obyvatelstvo se  nesm�jí dopoušt�t nep�átelských �in�, 
c) veškerá �innost spojená s vojenským úsilím musí být zastavena. 

 
        Strany v konfliktu se dohodnou na výkladu podmínek stanovených v pododstavci d) a na osobách,  
které krom� osob zmín�ných v odstavci 4 budou vpušt�ny do demilitarizované zóny. 
 
     4. P�ítomnost osob zvlášt� chrán�ných podle Úmluv a tohoto Protokolu a policejních sil ponechaných  
za ú�elem udržování zákonnosti a po�ádku v této zón� není v rozporu s podmínkami stanovenými v 
odstavci 2. 
 
     5. Strana, v jejíž moci se taková zóna nachází, ji vyzna�í, nakolik je to možné, znameními, která  
mohou být dohodnuta s druhou stranou a která budou umíst�na na  jasn�  viditelných místech, p�edevším 
po jejím obvodu, na hranicích a silnicích. 
 
     6. Jestliže se boje p�iblíží  k demilitarizované zón� a pokud se strany v ,konfliktu tak dohodly, žádná z 
nich nesmí použít zónu k ú�el�m, které souvisejí s vedením vojenských akcí, nebo jednostrann� zrušit její 
status. 
 
     7. Jestliže se jedna  ze stran v konfliktu dopustí hrubého porušení ustanovení odstavc�  3  nebo  6,  
druhá strana tím bude zbavena svých závazk� podle dohody ud�lující takové zón� status demilitarizované 
zóny. V takovém  p�ípad� zóna ztrácí sv�j status, ale bude nadále požívat ochrany poskytované ostatními 
ustanoveními tohoto Protokolu a ostatními normami mezinárodního práva aplikovatelnými v ozbrojených 



konfliktech.  
 
 

Kapitola VI 
Civilní obrana 

 
 

	l.61 
Definice a rozsah 

 
     Pro ú�ely tohoto Protokolu: 
 
     1. "Civilní  obrana"  je  pln�ní  n�kterých  nebo  všech níže uvedených  humanitárních úkol�,  jejichž 
cílem  je chránit civilní obyvatelstvo  p�ed nebezpe�ím,  pomoci mu  odstranit bezprost�ední ú�inky  
nep�átelských akcí  nebo pohrom  a také  vytvo�it nezbytné podmínky pro jeho p�ežití. T�mito úkoly jsou: 

a) hlásné služby; 
b) evakuace; 
c) organizování a poskytování úkryt�; 
d) zatemování; 
e) záchranné práce; 
f) zdravotnické  služby  v�etn�  první  pomoci  a  také náboženská pomoc; 
g) boj s požáry; 
h) zjiš
ování a ozna�ování nebezpe�ných oblastí; 
i) dekontaminace a podobná ochranná opat�ení; 
j) poskytování nouzového ubytování a zásobování; 
k) okamžitá  pomoc p�i  obnov� a  udržování po�ádku  v postižených oblastech; 
l) okamžitá oprava nezbytných ve�ejných za�ízení; 
m) bezodkladné poh�ební služby; 
n) pomoc p�i ochran� p�edm�t� nezbytných k p�ežití; 
o) doplující  �innost nezbytná  k spln�ní  výše uvedených  úkol�, v�etn� plánování  a organizování, 

ale  neomezující se pouze  na tuto �innost. 
 
     2. "Organizace civilní obrany" jsou instituce a jednotky, které jsou organizovány nebo zmocn�ny 
p�íslušnými orgány strany v konfliktu k pln�ní úkol� uvedených v odstavci 1 a které jsou ur�eny a 
využívány výhradn� k pln�ní t�chto úkol�. 
 
     3. "Personál"  organizací  civilní  obrany  jsou osoby ur�ené stranou v  konfliktu výhradn� k pln�ní  
úkol� uvedených v odstavci 1,  v�etn�  personálu  ur�eného  p�íslušnými  orgány  této  strany výhradn� k 
�ízení t�chto organizací. 
 
     4. "Materiál" organizací civilní obrany je za�ízení, zásoby a p�epravní prost�edky používané t�mito  
organizacemi k pln�ní úkol� uvedených v odstavci 1.  
 
 

	l.42 
Všeobecná ochrana 

 
     1. Civilní organizace civilní obrany a jejich personál budou respektovány a chrán�ny v souladu s 
ustanoveními tohoto Protokolu, p�edevším ustanoveními  tohoto oddílu. Budou mít právo plnit  jim uložené 
úkoly civilní obrany  s výjimkou p�ípad� naléhavé vojenské nutnosti. 
 
     2. Ustanovení odstavce 1 se také bude vztahovat na civilní osoby, které, i když nejsou  �leny civilních  
organizací civilní obrany, plní úkoly civilní obrany na základ� výzvy p�íslušných orgán� a pod jejich 
kontrolou. 
 
     3. 	lánek 52 tohoto Protokolu se vztahuje na budovy a materiál  používaný pro ú�ely civilní obrany  a 
také na úkryty poskytované  civilnímu obyvatelstvu. Objekty používané pro ú�ely civilní obrany nesmí 
nikdo krom�  té strany, které  pat�í, zni�it nebo ur�it k jinému použití.  
 



	l.63 
Civilní obrana na okupovaných územích 

 
     1. Na okupovaných územích dostanou civilní organizace civilní obrany od p�íslušných institucí podporu 
nezbytnou pro pln�ní svých úkol�. V žádném p�ípad� nesmí být jejich personál nucen k �innosti,  která  by  
zt�žovala   náležité  pln�ní  t�chto  úkol�. Okupa�ní mocnost nesmí provád�t zm�ny ve struktu�e  nebo 
personálu t�chto organizací tak, aby to ohrozilo ú�inné pln�ní jejich úkol�. Na t�chto  organizacích nelze 
žádat,  aby dávaly p�ednost  ob�an�m nebo zájm�m této mocnosti. 
 
     2. Okupa�ní mocnost nesmí nutit, donucovat nebo pobízet civilní organizace civilní obrany, aby plnily 
své úkoly zp�sobem, který by byl na újmu zájm�m civilního obyvatelstva. 
 
     3. Okupa�ní mocnost m�že odzbrojit  personál civilní obrany z d�vod� bezpe�nosti. 
 
     4. Okupa�ní  mocnost  nesmí  používat  budovy  nebo  materiál náležející  nebo  používaný  organizací  
civilní  obrany  k jinému ú�elu,  ani  je  zabavovat,  jestliže  by  toto  jiné použití nebo zabavení 
poškozovalo civilní obyvatelstvo. 
 
     5. Za p�edpokladu, že obecné pravidlo  odstavce 4 se i nadále plní, m�že  okupa�ní mocnost tyto 
prost�edky  zabavit nebo ur�it k jinému ú�elu za t�chto zvláštních podmínek: 

a) že  budovy  nebo  materiál   jsou  nezbytné  k  jiným  pot�ebám civilního obyvatelstva a 
b) že zabavení nebo jiné ur�ení trvá pouze po dobu takové pot�eby. 

 
     6. Okupa�ní mocnost nesmí užívat k jinému ú�elu úkryty ur�ené nebo nezbytné pro civilní obyvatelstvo 
a ani je nezabaví.  

 
 

	l.64 
Civilní organizace civilní obrany neutrálních nebo jiných stát�, 

které nejsou stranami v konfliktu, a mezinárodní organizace pro koordinaci civilní obrany 
 
     1. 	lánky  62, 63, 65 a 66 se také vztahují na personál a materiál civilních organizací civilní obrany 
neutrálních nebo jiných stát�, které nejsou stranami v konfliktu a které plní úkoly civilní obrany uvedené v 
�lánku 61 na území strany v konfliktu se souhlasem a pod kontrolou této strany. Oznámení o takové 
pomoci musí být u�in�no co možná  nejd�íve  všem p�íslušným prot�jším stranám. V žádném p�ípad�   
nelze považovat tuto �innost za vm�šování do konfliktu, tato �innost však musí být provád�na s pat�i�ným  
ohledem na bezpe�nostní zájmy p�íslušných stran v konfliktu. 
 
     2. Strany v konfliktu, které dostávají pomoc uvedenou v odstavci 1, a Vysoké smluvní strany, které  
takovou pomoc poskytují, musí v p�ípad� nutnosti usnadnit mezinárodní koordinaci takové �innosti v 
oblasti civilní obrany. V takových p�ípadech se na p�íslušné mezinárodní organizace vztahují ustanovení  
této kapitoly. 
 
     3. Na okupovaném území m�že okupa�ní mocnost vylou�it nebo omezit �innost civilních organizací  
civilní obrany neutrálních nebo jiných stát�, které nejsou stranami v konfliktu, a mezinárodních 
koordina�ních organizací jen v tom p�ípad�, jestliže m�že zajistit  odpovídající pln�ní úkol�  civilní obrany 
ze  svých vlastních zdroj� nebo ze zdroj� na okupovaném území.  
 
 

	l.65 
Ukon�ení ochrany 

 
     1. Ochrana, na  kterou mají právo civilní organizace civilní obrany, jejich personál, budovy, úkryty a 
materiál skon�í pouze v tom  p�ípad�, jestliže  krom�  svých vlastních úkol� provád�jí �innost, nebo  jsou   
využívány k �innosti,  která  poškozuje protivníka. Ochrana však m�že skon�it až  po varování, v n�mž se 
v p�ípad� pot�eby stanoví p�im��ená lh�ta, a poté, kdy toto varování z�stalo bez ú�inku. 
 
     2. Za  �innost  poškozující protivníka  se  nepovažuje  tato �innost: 

a) pln�ní  úkol� civilní obrany  pod �ízením  nebo  kontrolou vojenských orgán�; 



b) spolupráce civilního personálu civilní obrany s vojenským personálem p�i pln�ní úkol� civilní 
obrany  nebo p�id�lení ur�itého vojenského personálu  k civilním  organizacím civilní obrany; 

c) okolnost, že pln�ní úkol� civilní obrany m�že být zárove prosp�šné  pro vojenské  ob�ti,  
p�edevším  pro ty,  které jsou vy�azeny z boje. 

 
     3. Za akt poškozující protivníka se také nepovažuje, jestliže civilní personál civilní obrany má k 
dispozici lehké osobní zbran� k udržování  po�ádku  nebo  sebeobran�.  Avšak  v  oblastech,  kde dochází 
k  pozemním boj�m nebo kde k takovým boj�m pravd�podobn� dojde, musí strany v konfliktu  u�init 
nezbytná opat�ení k omezení t�chto zbraní na ru�ní zbran�, jako  jsou pistole nebo revolvery, aby se 
snáze odlišil personál civilní obrany od kombatant�. I když personál civilní  obrany v takových oblastech  
má k dispozici jiné lehké osobní zbran�, bude nicmén� respektován a chrán�n, jakmile bude jako takový 
rozpoznán. 
 
     4. Vytvá�ení civilních organizací  civilní obrany  podle vojenského vzoru a ani okolnost, že služba v nich 
je prohlášena za povinnou, nezbavují civilní organizace civilní obrany ochrany poskytované touto 
kapitolou.  
 
 

	l.66 
Identifikace 

 
     1. Každá strana  v konfliktu se vynasnaží  zajistit, aby její organizace civilní obrany, jejich personál, 
budovy a materiál byly identifikovatelné,  jestliže jsou  výlu�n� ur�eny  k pln�ní  úkol� civilní  obrany.  
Stejn�  tak  mají  být  identifikovatelné úkryty ur�ené pro civilní obyvatelstvo. 
 
     2. Každá strana v konfliktu  se  též vynasnaží p�ijmout a aplikovat zp�soby a procedury, které umožní 
rozpoznání civilních úkryt� a také personálu civilní obrany, budov a materiál�, na kterých je umíst�n 
mezinárodní rozeznávací znak civilní obrany. 
 
     3. Na  okupovaném území  a v  oblastech, kde  dochází k boj�m nebo kde  k boj�m pravd�podobn�  
dojde, musí být civilní personál civilní obrany identifikovatelný pomocí mezinárodních rozeznávacích   
znak� civilní obrany a pr�kaz�  totožnosti potvrzujících jejich status. 
 
     4. Mezinárodním rozeznávacím znakem civilní obrany je, pokud se používá pro ochranu organizací   
civilní obrany, jejich personálu, budov a materiálu a pro civilní úkryty, modrý rovnoramenný trojúhelník na 
oranžovém pozadí. 
 
     5. Krom� tohoto rozeznávacího znaku se mohou strany v konfliktu dohodnout na používání 
rozeznávacích  signál� pro ú�ely identifikace civilní obrany. 
 
     6. Použití ustanovení odstavc� 1 až 4 je upraveno kapitolou V p�ílohy k tomuto Protokolu. 
 
     7. V dob� míru m�že být rozeznávací znak popsaný v odstavci 4 použit  se   souhlasem  p�íslušných  
státních   orgán�  pro  ú�ely identifikace civilní obrany. 
 
     8. Vysoké smluvní strany a strany v konfliktu u�iní opat�ení nutná pro kontrolu umís
ování 
mezinárodních  rozeznávacích znak� civilní obrany a pro zabrán�ní a postih jejich zneužití. 
 
     9. Identifikace zdravotnického a duchovního personálu civilní obrany,  zdravotnických  jednotek   a  
zdravotnických  p�epravních prost�edk� je upravena také �lánkem 18.  
 
 

	l.67 
P�íslušníci ozbrojených sil a vojenských jednotek  

p�id�lených k organizacím civilní obrany 
 
     1. P�íslušníci ozbrojených sil  a vojenské jednotky p�id�lené k organizacím  civilní  obrany  budou  
respektovány  a chrán�ny za p�edpokladu, že: 

a) tento personál a tyto jednotky jsou trvale p�id�leny  a že se výlu�n� v�nují pln�ní úkol� uvedených 



v �lánku 61; 
b) tento personál neplní jiné vojenské povinnosti b�hem konfliktu, je-li takto p�id�len; 
c) tento  personál se  z�eteln� odlišuje  od ostatních p�íslušník� ozbrojených sil tím, že je ozna�en  

dostate�n� velkým mezinárodním  rozeznávacím  znakem  civilní  obrany  nošeným na viditelném  
míst�  a  že  tento  personál  je  vybaven  pr�kazy totožnosti potvrzujícími status jednotlivých 
�len� personálu, o nichž se hovo�í v kapitole V p�ílohy I k tomuto Protokolu; 

d) tento personál  a tyto jednotky  jsou vyzbrojeny pouze  lehkými osobními  zbran�mi  k  udržování  
po�ádku  nebo  k  sebeobran�. 

Ustanovení  �lánku  65  odstavec  3  se  aplikují  také v tomto p�ípad�; 
e) tento personál se p�ímo neú�astní nep�átelských akcí a mimo své úkoly civilní  obrany neprovádí 

nebo není  používán k �innosti, která by poškozovala prot�jší stranu; 
f) tento personál  a tyto jednotky  plní své úkoly  civilní obrany pouze na státním území své strany. 

 
        Nedodržování  podmínek  uvedených  v  bod�  e)  kterýmkoli p�íslušníkem   ozbrojených   sil,   který   
je   vázán  podmínkami stanovenými v odstavci 1 a) a 1 b), je zakázáno. 
 
     2. Vojenský  personál  sloužící  u  organizací civilní obrany bude  mít  status  vále�ného  zajatce,  
jestliže  se ocitne v moci prot�jší strany. Na okupovaném území  m�že být použit, pokud by to bylo nutné 
pro  úkoly civilní obrany, ale pouze  v zájmu civilního obyvatelstva  takového  území,  avšak  jestliže  je  
taková  práce nebezpe�ná, pak  jen za p�edpokladu,  že úkoly s  tím spojené bude plnit dobrovoln�. 
 
     3. Budovy, velká za�ízení a p�epravní prost�edky vojenských jednotek p�id�lených k organizacím civilní 
obrany musí být jasn� ozna�eny mezinárodním rozeznávacím znakem civilní obrany. Tento rozeznávací 
znak musí být dostate�n� velký. 
 
     4. Materiál a budovy vojenských jednotek trvale p�id�lených k organizacím civilní obrany a ur�ených  
výlu�n� k pln�ní úkol� civilní obrany budou nadále podléhat zákon�m války, jestliže padnou do rukou 
prot�jší strany. Nemohou být použity jinak než pro ú�ely civilní obrany,  dokud jich je t�eba k  pln�ní úkol� 
civilní obrany s výjimkou p�ípad� naléhavé vojenské nutnosti, pokud nebyla p�edtím u�in�na opat�ení k 
zajišt�ní pot�eb civilního obyvatelstva.  

 
 

Oddíl II 
Pomoc ve prosp�ch civilního obyvatelstva 

 
 

	l.68 
Rozsah aplikace 

 
     Ustanovení tohoto oddílu se aplikuje na civilní obyvatelstvo, jak je definováno v tomto Protokolu, a 
doplují �lánky 23, 55, 59, 60, 61 a 62 a ostatní p�íslušná ustanovení 	tvrté úmluvy.  
 
 

	l.69 
Základní pot�eby v okupovaných územích 

 
     1. Krom� povinností vyjmenovaných v �lánku  35 	tvrté úmluvy týkajících se zásobování potravinami a 
zdravotnickými pot�ebami zajistí okupa�ní mocnost také v  nejvyšší možné mí�e z prost�edk�, které  má  k  
dispozici, a bez jakéhokoli nep�íznivého rozdílu oble�ení, ložní prádlo, p�íst�eší a další základní prost�edky 
nezbytné k p�ežití civilního obyvatelstva  okupovaného území, a také p�edm�ty nezbytné pro konání 
bohoslužeb. 
 
     2. Pomocné akce ve prosp�ch civilního obyvatelstva okupovaného území jsou upraveny �lánky 59, 60, 
61, 62, 108, 109, 110 a 111 	tvrté úmluvy a �lánkem 71 tohoto Protokolu a musí být realizovány bez 
prodlení.  

 
 
 
 



	l.70 
Pomocné akce 

 
     1. Jestliže civilní obyvatelstvo jakéhokoli území, které, aniž by bylo okupovaným územím,  se nachází 
pod kontrolou jedné ze stran v konfliktu, nebude dostate�n� zabezpe�eno  zásobami uvedenými v �lánku 
69, budou podniknuty pomocné akce humanitárního a nestranného  charakteru,  které  budou  provád�ny 
bez jakéhokoli nep�íznivého  rozdílu na základ� dohody stran,  jichž  se tyto pomocné akce týkají. Nabídky 
takovéto pomoci nebudou považovány za vm�šování do  ozbrojeného konfliktu nebo za  nep�átelské akty. 
P�i rozd�lování  dodávek v rámci  této pomoci bude dávána p�ednost takovým  osobám, jako  jsou d�ti,  
t�hotné ženy, rodi�ky a kojící matky, které podle 	tvrté úmluvy nebo podle tohoto Protokolu požívají 
zvláštních výhod nebo zvláštní ochrany. 
 
     2. Strany v konfliktu a každá Vysoká smluvní strana dovolí a usnadní rychlou a hladkou  p�epravu  
všech  dodávek, za�ízení a personálu v  souladu s tímto oddílem, a to i v p�ípad�, že tato pomoc je ur�ena 
pro civilní obyvatelstvo prot�jší strany. 
 
     3. Strany v  konfliktu a každá  Vysoká smluvní strana,  která povolí p�epravu dodávek, za�ízení  a 
personálu s cílem poskytnutou pomoc v souladu s odstavcem 2: 

a) bude  mít  právo  ur�it  technická  opat�ení, v�etn� prohlídky, jejichž spln�ní bude podmínkou pro 
povolení této p�epravy; 

 
b) bude moci podmínit toto povolení  tím, že rozd�lení této pomoci bude provedeno pod místní 

kontrolou ochranné mocnosti; 
c) žádným zp�sobem nevyužije dodávek v  rámci této pomoci k jinému ú�elu,  než ke  kterému jsou  

ur�eny, a  nebude zdržovat jejich dodání, s výjimkou p�ípad� naléhavé nutnosti v zájmu civilního 
obyvatelstva, jehož se to týká. 

 
     4. Strany v konfliktu budou chránit  dodávky v rámci pomoci a usnadovat jejich rychlé rozd�lení. 
 
     5. Strany v konfliktu a každá Vysoká smluvní strana, jíž se to týká, bude podporovat a usnadovat  
ú�innou  mezinárodní koordinaci t�chto pomocných akcí uvedených v odstavci 1.  
 

 
	l.71 

Personál ú�astnící se pomocných akcí 
 
     1. V  p�ípad� nutnosti m�že pomocný personál tvo�it sou�ást pomoci poskytnuté v rámci jakékoli 
pomocné akce, a  to zejména za ú�elem p�epravy a rozd�lení dodávek v rámci  této pomoci. Ú�ast 
takového personálu bude závislá na souhlasu strany, na jejímž území má personál vykonávat své 
povinnosti. 
 
     2. Tento personál bude respektován a chrán�n. 
 
     3. P�i p�evzetí dodávek v rámci této pomoci bude každá strana v nejvyšší možné  mí�e napomáhat 
personálu uvedenému v odstavci 1 p�i  výkonu jeho poslání. Pouze v p�ípad� naléhavé vojenské nutnosti 
m�že být �innost tohoto personálu nebo jeho pohyb do�asn� omezen. 
 
     4. Za žádných okolností nesmí tento personál p�ekro�it rozsah svého poslání podle tohoto Protokolu.  
P�edevším musí brát v úvahu bezpe�nostní požadavky strany, na jejímž území vykonává  své povinnosti. 
	innost kteréhokoli �lena personálu, který nerespektuje tyto podmínky, m�že být zastavena.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Oddíl III 
Zacházení s osobami, které jsou v moci strany v konfliktu 

 
 

Kapitola I 
Rozsah aplikace a ochrana osob a objekt� 

 
 

	l.72 
Rozsah aplikace 

 
     Ustanovení tohoto oddílu doplují pravidla humanitární ochrany civilních osob a objekt� civilního rázu, 
které jsou v moci strany v  konfliktu, obsažené ve  	tvrté úmluv�, p�edevším  v její �ásti I a III,  jakož   i  
ostatní  normy  mezinárodního  práva aplikovatelné na ochranu základních  lidských práv v mezinárodních 
ozbrojených konfliktech.  
 
 

	l.73 
Uprchlíci a osoby bez státní p�íslušnosti 

 
     Osoby, které byly p�ed zahájením nep�átelských akcí považovány za  osoby bez státní p�íslušnosti   
nebo za uprchlíky v souladu s p�íslušnými mezinárodními dokumenty p�ijatými p�íslušnými stranami  nebo 
v souladu se zákonodárstvím státu, do n�hož uprchly, nebo státu, v n�mž mají bydlišt�, budou 
chrán�nými osobami ve smyslu �ásti I a III 	tvrté úmluvy za všech okolností a bez jakéhokoli 
nep�íznivého rozdílu.  
 
 

	l.74 
 

Slu�ování rozd�lených rodin 
 
     Vysoké smluvní strany a strany v konfliktu všemožn� usnadní slou�ení  rodin  rozd�lených  v  d�sledku 
ozbrojených konflikt� a budou podporovat zejména �innost humanitárních organizací zabývajících se 
tímto úkolem v souladu s ustanoveními Úmluv a tohoto Protokolu a v souladu s jejich p�íslušnými 
bezpe�nostními p�edpisy.  
 
 

	l.75 
Základní záruky 

 
     1. Osoby, které  jsou v moci strany  v konfliktu, mají, pokud jsou  postiženy situací  uvedenou v  �lánku 
1  tohoto Protokolu a nedostává se jim p�ízniv�jšího zacházení v souladu s Úmluvami nebo tímto 
Protokolem, právo na lidské zacházení za všech okolností a p�inejmenším budou požívat ochrany 
stanovené tímto �lánkem bez jakéhokoli nep�íznivého rozdílu založeného na rase, barv�, pohlaví,  jazyku, 
náboženství  nebo ví�e,  politických nebo jiných názorech, národním nebo sociálním p�vodu, majetku, 
rodovém p�vodu nebo jiném stavu nebo na jiných podobných kritériích. Každá strana bude respektovat 
osobu, �est, p�esv�d�ení a náboženské úkony všech t�chto osob. 
 
     2. V každé dob� a na každém  míst� bez ohledu na to, zda jsou spáchány  p�edstaviteli civilních  nebo 
vojenských  orgán�, jsou a z�stanou zakázány tyto �iny: 

a) ohrožení života,  zdraví, fyzického nebo  duševního stavu osob, zvlášt�: 
i) vražda; 
ii) mu�ení všeho druhu, a
 t�lesné nebo duševní; 
iii) t�lesné tresty a 
iv) zmrza�ení; 

b) urážka osobní d�stojnosti, p�edevším ponižující a urážející zacházení, nucená prostituce a 
jakákoli  forma nemravného jednání; 

c) brání rukojmí; 
d) kolektivní tresty a 



e) hrozby vykonat kterýkoli z výše uvedených �in�. 
 
     3. Kterákoliv osoba zadržená, uv�zn�ná nebo internovaná za �iny související s ozbrojeným konfliktem  
bude v  jazyce, jemuž rozumí, okamžit�  informována, pro� tato opat�ení  byla u�in�na. S výjimkou 
p�ípad� uv�zn�ní nebo zadržení za trestné �iny budou tyto osoby  propušt�ny v  co možná  nejkratší lh�t�  
a v každém p�ípad� okamžit� poté, kdy pominou okolnosti opravující uv�zn�ní, zat�ení nebo internaci. 
 
     4. Žádný rozsudek  nesmí být vynesen a žádný trest nesmí být vykonán na osob�, která byla  shledána 
vinnou z trestného �inu souvisejícího s ozbrojeným konfliktem s výjimkou p�ípadu, kdy rozsudek  byl  
vynesen nestranným a �ádn�  ustanoveným  soudem respektujícím všeobecn� uznávané zásady �ádného  
soudního �ízení, které zahrnují záruky, že 

a) soudní �ízení poskytne  obžalovanému možnost být bezodkladn� informován o podrobnostech   
trestného �inu, z n�hož je obžalován, a poskytne obžalovanému p�ed �ízením a b�hem �ízení 
všechna nezbytná práva a prost�edky obhajoby; 

b) nikdo  nebude  odsouzen  za  trestný  �in  jinak než na základ� osobní trestní odpov�dnosti; 
c) nikdo nebude obžalován nebo odsouzen za jednání nebo opomenutí, které nebyly trestným �inem  

podle zákonodárství státu nebo mezinárodního práva, aplikovatelného na takovou osobu v dob� 
spáchání zmín�ného jednání nebo opomenutí. Stejn� tak nebude uložen trest  t�žší, než jaký 
mohl  být uložen v dob�, kdy byl trestný �in spáchán. Stanoví-li  zákon vydaný po spáchání 
trestného �inu leh�í  trest,  bude  tento  zákon aplikován ve prosp�ch pachatele; 

d) každý obžalovaný bude považován za nevinného, dokud nebude v souladu se zákonem 
prokázána jeho vina; 

e) každý obžalovaný bude mít právo,  aby se soudní �ízení konalo v jeho p�ítomnosti; 
f) nikdo nebude nucen, aby sv�d�il  proti sob� nebo aby se p�iznal k vin�; 
g) každý obžalovaný má právo vyslýchat nebo dát vyslechnout sv�dky sv�d�ící  proti n�mu  a právo  

na p�edvedení a výslech sv�dk� sv�d�ících v jeho  prosp�ch za stejných podmínek  jako sv�dk� 
sv�d�ících proti n�mu; 

h) nikdo nebude stíhán nebo trestán stejnou stranou za trestný �in, za který  již byl  vynesen 
kone�ný  rozsudek osvobozující nebo odsuzující tuto  osobu podle  stejného zákona  a soudního 
�ízení; 

i) každý obžalovaný má právo, aby rozsudek byl vynesen ve�ejn�; 
j) odsouzené  osob� bude  p�i vynesení  rozsudku sd�leno,  jaké má právní a  ostatní opravné 

prost�edky  a lh�ty, v  nichž je m�že uplatnit. 
 
     5. Ženy, jejichž svoboda je omezena z d�vod� souvisejících s ozbrojeným konfliktem, budou umíst�ny  
odd�len� od muž�. Budou pod bezprost�edním dozorem žen. Nicmén� v p�ípadech, kdy jsou zadrženy 
nebo internovány rodiny, budou v p�ípad� možnosti umíst�ny na stejném míst� a ubytovány jako rodinné 
celky. 
 
     6. Osoby, které jsou uv�zn�ny, zadrženy nebo internovány z d�vod� souvisejících s ozbrojeným  
konfliktem, budou požívat ochrany  stanovené tímto �lánkem i po ukon�ení ozbrojeného konfliktu až do  
svého definitivního propušt�ní, repatriace nebo znovuusídlení. 
 
     7. Aby  nedocházelo  k  jakýmkoli  pochybnostem  týkajícím se stíhání  a  souzení  osob  obžalovaných  
z  vále�ných zlo�in� nebo zlo�in� proti lidskosti, budou aplikovány tyto zásady: 

a) osoby obžalované z t�chto zlo�in� budou stíhány a souzeny v souladu s platnými normami 
mezinárodního práva a 

b) se všemi osobami, které nepožívají p�ízniv�jšího zacházení v souladu s Úmluvami nebo  tímto 
Protokolem, bude zacházeno podle tohoto  �lánku bez  ohledu na to, zda zlo�iny, z nichž jsou 
obžalovány, jsou nebo nejsou vážným porušením Úmluv nebo tohoto Protokolu. 

 
     8. Žádné z ustanovení tohoto  �lánku nesmí být vykládáno jako omezující  nebo  narušující  jakékoli  
jiné p�ízniv�jší ustanovení poskytující v souladu s platnými normami mezinárodního práva v�tší ochranu 
osobám, o nichž se hovo�í v odstavci 1.  
 
 
 
 
 



Kapitola II 
Opat�ení ve prosp�ch žen a d�tí 

 
 

	l.76 
Ochrana žen 

 
     1. Na  ženy  bude  brán   zvláštní  ohled  a  budou  chrán�ny p�edevším p�ed znásiln�ním, nucenou 
prostitucí a jakýmikoli jinými formami nemravného jednání. 
 
     2. T�hotné ženy a matky malých a na nich závislých d�tí, které byly uv�zn�ny, zdrženy nebo   
internovány z d�vod� souvisejících s ozbrojeným konfliktem, mají právo na to, aby jejich p�ípad byl 
projednán p�ednostn�. 
 
     3. Strany v konfliktu se budou v nejvyšší možné mí�e snažit o to,  aby  nebyl  vynesen  trest  smrti  nad  
t�hotnými ženami nebo matkami malých a na nich závislých d�tí za trestný �in souvisící s ozbrojeným 
konfliktem. Trest smrti za takové �iny nebude na t�chto ženách vykonán.  
 

 
	l.77 

Ochrana d�tí 
 
     1. Na  d�ti bude brán zvláštní ohled a  budou chrán�ny p�ed jakýmikoli  formami  nemravného  jednání. 
Strany v konfliktu jim zajistí ochranu a pomoc, kterou  pot�ebují vzhledem k svému v�ku a ostatním 
d�vod�m. 
 
     2. Strany v konfliktu u�iní veškerá možná opat�ení, aby d�ti, které nedosáhly  v�ku 15 let,  se p�ímo 
neú�astnily  nep�átelských akcí,  a  p�edevším  se  zdrží  toho,  aby  je povolávaly do svých ozbrojených 
sil.  P�i povolávání osob, které  dosáhly v�ku 15 let, avšak nedosáhly  v�ku 18 let,  se budou strany  v 
konfliktu snažit dávat p�ednost starším osobám. 
 
     3. Jestliže  ve  výjime�ných   p�ípadech  a  p�es  ustanovení odstavce 2,  d�ti, které nedosáhly  v�ku 15 
let, se bezprost�edn� zú�astní nep�átelských akcí a padnou do moci prot�jší strany, budou nadále požívat  
zvláštní ochrany poskytované tímto �lánkem bez ohledu na to, zda jsou vále�nými zajatci. 
 
     4. V p�ípad� uv�zn�ní, zadržení nebo internace z d�vod� souvisících s ozbrojeným konfliktem budou  
d�ti umíst�ny odd�len� od dosp�lých, s výjimkou t�ch p�ípad�, kdy budou rodiny ubytovány jako rodinné 
celky v souladu s �lánkem 75 odstavec 5. 
 
     5. Trest smrti za trestný �in souvisící s ozbrojeným konfliktem nebude vykonán na osobách, které 
nedosáhly v�ku 18 let v dob�, kdy byl tento �in spáchán.  
 

 
	l.78 

Evakuace d�tí 
 
     1. Žádná  strana  v  konfliktu  neu�iní  opat�ení  k evakuaci jiných  d�tí než  d�tí svých  p�íslušník� do  
cizí zem� s výjimkou do�asné evakuace z naléhavých  d�vod�, které souvisí se zdravotním stavem  nebo  
lé�ením  d�tí   nebo,  jestliže  se  nenacházejí  na okupovaném území, s jejich bezpe�ností. V p�ípadech, 
kdy mohou být nalezeni rodi�e  nebo zákonní poru�níci, je  t�eba k této evakuaci jejich písemného 
souhlasu. Pokud  tyto osoby nemohou být nalezeny, je t�eba písemného souhlasu s  touto evakuací od 
osob, které podle zákona nebo zvyklostí nesou hlavní odpov�dnost za pé�i o d�ti. Nad každou takovou  
evakuací bude mít dozor ochranná mocnost v dohod� se zú�astn�nými stranami,  p�edevším  se   stranou  
zajiš
ující evakuaci, stranou p�ijímající d�ti a stranami, jejichž p�íslušníci jsou evakuováni. V každém 
p�ípad� u�iní všechny strany v konfliktu veškerá možná preventivní opat�ení, aby evakuace nebyla 
ohrožena. 
 
     2. Ve  všech p�ípadech  evakuace provedené  podle odstavce 1 bude každému dít�ti po celou dobu s 
co možná nejv�tší  kontinuitou poskytováno  vzd�lání v�etn�  náboženské a  morální výchovy  podle p�ání 



jeho rodi��. 
 
     3. Aby se usnadnil návrat d�tí evakuovaných v souladu s tímto �lánkem  k  jejich  rodinám  a   do  jejich  
zem�, orgány strany za�izující evakuaci, a jestliže to bude ú�elné, orgány p�ijímající zem� vystaví 
každému  dít�ti pr�kazku  s fotografiemi,která  bude zaslána  Úst�ední  pátrací  služb�  Mezinárodního 
	erveného k�íže. Každá pr�kazka  bude obsahovat podle  možností, a pokud  to nebude znamenat újmu 
nebo riziko pro bezpe�nost dít�te, tyto informace: 

a) p�íjmení dít�te; 
b) jméno (p�íp. jména); 
c) pohlaví dít�te; 
d) místo a datum narození (pokud  není datum známo, tedy p�ibližný v�k); 
e) plné jméno otce; 
f) plné jméno matky a její dív�í jméno; 
g) nejbližší p�íbuzné dít�te; 
h) národnost dít�te; 
i) rodný jazyk dít�te a všechny ostatní jazyky, kterými hovo�í; 
j) adresu rodiny dít�te; 
k) jakékoliv identifika�ní �íslo dít�te; 
l) zdravotní stav dít�te; 
m) krevní skupinu; 
n) zvláštní znamení; 
o) datum a místo, kde bylo dít� nalezeno; 
p) datum a místo, kde dít� opustilo zemi; 
q) náboženství dít�te, pokud je má; 
r) nyn�jší adresu dít�te v p�ijímající zemi; 
s) v p�ípad�  úmrtí dít�te p�ed návratem  datum, místo a okolnosti smrti a místo jeho poh�bení.  

 
 

Kapitola III 
Noviná�i 

 
 

	l.79 
Opat�ení na ochranu noviná�� 

 
     1. Noviná�i plnící nebezpe�né profesionální úkoly v oblastech ozbrojeného konfliktu budou považováni  
za civilní osoby ve smyslu �lánku 50 odstavec 1. 
 
     2. Jako takoví budou chrán�ni  Úmluvami a tímto Protokolem za p�edpokladu,  že  nepodniknou  žádné  
akce neslu�itelné  s jejich statusem civilních osob, p�i�emž není dot�eno právo vále�ných dopisovatel� 
akreditovaných u ozbrojených  sil na požívání statusu ve smyslu �lánku 4 A), 4) T�etí úmluvy. 
 
     3. Mohou dostat osobní pr�kaz podle vzoru uvedeného v p�íloze II k tomuto Protokolu. Tento pr�kaz, 
který bude vydán vládou státu, jehož  p�íslušníkem noviná�  je, nebo  na jehož území má trvalé bydlišt� 
nebo na jehož území je umíst�na informa�ní agentura, která jej zam�stnává, bude potvrzovat  jeho  status 
noviná�e.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�ást V 
Provád�ní Úmluv a tohoto Protokolu 

 
 

Oddíl I 
Všeobecná ustanovení 

 
 

	l.80 
Provád�cí opat�ení 

 
     1. Vysoké   smluvní  strany   a  strany   v  konfliktu  u�iní bezodkladn� všechna  nezbytná opat�ení  k 
provád�ní závazk�, které jsou jim uloženy Úmluvami a tímto Protokolem. 
 
     2. Vysoké smluvní strany a  strany v konfliktu vydají p�íkazy a pokyny k  zajišt�ní dodržování Úmluv a  
tohoto Protokolu a budou odhlížet na jejich provád�ní.  
 
 

	l.81 
	innost 	erveného k�íže a ostatních humanitárních organizací 

 
     1. Strany v konfliktu poskytnou Mezinárodnímu výboru 	erveného k�íže v rámci svých možností 
všechny  prost�edky pro výkon humanitárních funkcí, které mu byly uloženy Úmluvami a tímto Protokolem 
za ú�elem zajišt�ní  ochrany a pomoci ob�tem konflikt�. Mezinárodní výbor 	erveného k�íže  m�že 
rovn�ž vykonávat jakoukoli jinou humanitární  �innost ve prosp�ch  t�chto ob�tí se souhlasem p�íslušných 
stran v konfliktu. 
 
     2. Strany v konfliktu poskytnou svým p�íslušným organizacím 	erveného k�íže (	erveného  p�lm�síce,  
	erveného  lva a slunce) prost�edky  nezbytné  pro  výkon  jejich  humanitární  �innosti ve prosp�ch ob�tí  
konflikt� v souladu s  ustanoveními Úmluv a tohoto Protokolu  a  základními  zásadami  	erveného k�íže 
zformulovanými na mezinárodních konferencích 	erveného k�íže. 
 
     3. Vysoké smluvní strany a strany v konfliktu všemi možnými zp�soby napomohou organizacím   
	erveného k�íže (	erveného p�lm�síce, 	erveného  lva a slunce) a Lize spole�ností  	erveného k�íže  
p�i poskytování pomoci ob�tem konflikt� v souladu s ustanoveními Úmluv a tohoto Protokolu a se  
základními zásadami 	erveného  k�íže  zformulovanými na mezinárodních konferencích 	erveného k�íže. 
 
     4. Vysoké smluvní strany a strany v konfliktu poskytnou, pokud to bude možné, prost�edky podobné 
t�m, o nichž se hovo�í v odstavcích  2 a  3, ostatním  humanitárním organizacím  uvedeným v Úmluvách  
a v tomto Protokolu, které jsou náležit� zmocn�ny p�íslušnými stranami v konfliktu a které vykonávají  
svoji humanitární  �innost  v  souladu  s  ustanoveními  Úmluv  a tohoto Protokolu.  
 
 

	l.82 
Právní poradci v ozbrojených silách 

 
     Vysoké  smluvní strany  v každé  dob� a  strany v konfliktu v dob� ozbrojeného  konfliktu zajistí, aby  
byli k dispozici  právní poradci,  kte�í by  mohli v  p�ípad� pot�eby  poskytovat vojenským velitel�m na 
p�íslušné úrovni právní  porady, pokud jde o aplikaci Úmluv a  tohoto Protokolu a o  p�íslušné pokyny, 
které mají  být v tomto sm�ru ozbrojeným silám ud�leny.  
 
 

	l.83 
Ší�ení Úmluv 

 
     1. Vysoké smluvní  strany se zavazují, že  budou v dob� míru, jakož i v dob� ozbrojených  konflikt� ší�it 
ve svých zemích Úmluvy a tento Protokol v co nejv�tší mí�e a že  zejména jejich studium zahrnou do  
program� vojenské p�ípravy a budou podporovat  jejich studium civilním obyvatelstvem tak, aby se s  
t�mito dokumenty seznámily ozbrojené síly i civilní obyvatelstvo. 



     2. Vojenské nebo civilní orgány, které v dob� ozbrojeného konfliktu p�evezmou odpov�dnost za   
aplikaci  Úmluv a  tohoto Protokolu, se musí pln� seznámit s jejich texty.  
 
 

	l.84 
Pravidla aplikace 

 
     Vysoké smluvní strany si navzájem p�edají co možná nejd�íve prost�ednictvím depozitá�e, p�ípadn�  
prost�ednictvím ochranných mocností své oficiální p�eklady tohoto Protokolu, jakož i zákony a na�ízení, 
které p�ijaly k zajišt�ní jeho aplikace.  
 
 

Oddíl II 
Stíhání za porušování Úmluv a tohoto Protokolu 

 
 

	l.85 
Stíhání za porušování tohoto Protokolu 

 
     1. Ustanovení Úmluv, která se týkají stíhání za porušení a vážná porušení, dopln�ná tímto oddílem,  se 
budou  vztahovat na stíhání za porušení a vážná porušení tohoto Protokolu. 
 
     2. 	iny kvalifikované jako vážná porušení v Úmluvách jsou vážnými porušeními tohoto Protokolu, jsou-
li spáchány proti osobám v moci  prot�jší  strany chrán�ným �lánkem  44, 45  a 73 tohoto Protokolu  nebo  
proti ran�ným, nemocným a trose�ník�m prot�jší strany chrán�ným tímto Protokolem, nebo proti 
zdravotnickému nebo duchovnímu personálu, zdravotnickým  jednotkám nebo zdravotnickým p�epravním 
prost�edk�m, které jsou pod kontrolou prot�jší strany a jsou chrán�ny tímto Protokolem. 
 
     3. Dodatkem k vážným porušením  definovaným v �lánku 11 budou považovány za  vážná porušení 
tohoto  Protokolu, budou-li spáchány úmysln�, p�edstavujíce tak  porušení p�íslušných ustanovení tohoto 
Protokolu, a zp�sobí-li smrt nebo  vážné t�lesné zran�ní nebo újmu na zdraví, tyto �iny: 

a) napadení  civilního  obyvatelstva  nebo  jednotlivých civilních osob; 
b) zahájení  nerozlišujícího útoku postihujícího civilní obyvatelstvo nebo objekty civilního rázu, a to s  

v�domím, že takový útok zp�sobí nadm�rné ztráty na životech, zran�ní civilních osob nebo 
poškození objekt� civilního rázu, jak je to definováno v �lánku 58 odstavec 2 a) iii); 

c) zahájení útoku proti stavbám a za�ízením obsahujícím nebezpe�né síly, pokud je známo, že 
takový útok zp�sobí nadm�rné ztráty na životech, zran�ní civilních osob nebo poškození objekt� 
civilního rázu, jak je to definováno  v �lánku 57 odstavec 2 a) iii); 

d) napadení nechrán�ných míst a demilitarizovaných zón; 
e) napadení osoby, o níž je známo, že je neschopna boje; 
f) proradné používání rozeznávacího znaku 	erveného k�íže, 	erveného p�lm�síce nebo 

	erveného lva  a slunce nebo jiných ochranných znak� uznávaných Úmluvami a tímto 
Protokolem, a tím i porušení �lánku 37. 

 
     4. Krom� vážných porušení definovaných v p�edcházejících odstavcích a v Úmluvách budou  
považovány za vážná porušení tohoto Protokolu, budou-li  spáchány úmysln�, p�edstavujíce  tak porušení 
Úmluv nebo tohoto Protokolu, tyto �iny: 
a) p�emíst�ní �ástí vlastního civilního obyvatelstva okupa�ní mocnosti ne území, které okupuje,  
deportace nebo  p�emíst�ní všeho  nebo �ásti  obyvatelstva okupovaného  území uvnit�  nebo mimo toto 
území, což je porušením �lánku 49 	tvrté úmluvy; 
b) neod�vodn�né   zdržování  repatriace   vále�ných  zajatc�  nebo civilních osob; 
c) uplatování  apartheidu   nebo  páchání  jiných   nelidských  a ponižujících �in�, v�etn�  urážek lidské 
d�stojnosti založených na rasové diskriminaci; 
d) napadení jasn� rozpoznatelných historických památník�, um�leckých d�l a míst pro konání  
bohoslužby, které jsou kulturním a duchovním d�dictvím národ� a kterým byla zvláštní dohodou   
uzav�enou nap�. v rámci p�íslušné mezinárodní organizace poskytnuta zvláštní ochrana, a v jehož 
d�sledku došlo k jejich zna�nému poškození,  jestliže neexistuje d�kaz, že prot�jší  strana porušila �lánek 
53  odstavec b), a jestliže takové historické  památníky, um�lecká díla a  místa pro konání bohoslužby se 
nenacházejí v bezprost�ední blízkosti vojenských objekt�; 



e) zbavení osoby chrán�né Úmluvami nebo uvedené v odstavci 2 tohoto �lánku práva na �ádné a 
nestranné soudní �ízení. 
 
     5. Bez újmy aplikace Úmluv a tohoto Protokolu budou vážná porušení t�chto dokument� považována 
za vále�né zlo�iny.  
 
 

	l.86 
Opomenutí 

 
     1. Vysoké smluvní strany a strany v konfliktu musí stíhat vážná porušení a p�ijímat nezbytná opat�ení  
ke stíhání všech ostatních porušení Úmluv nebo tohoto Protokolu, která vznikla z opomenutí povinnosti 
jednat. 
 
     2. Skute�nost, že porušení Úmluv nebo tohoto Protokolu bylo spácháno pod�ízenou osobou, 
nezbavuje  jeho nad�ízené trestní nebo disciplinární odpov�dnosti, a to podle  toho, zda v�d�li nebo m�li 
informace, které by jim umožovaly za okolností existujících v té dob� dojít k záv�ru, že pod�ízená osoba 
spáchala nebo se chystá spáchat takové porušení, a jestliže neu�inili všechna možná opat�ení v rámci  
svých možností k zabrán�ní porušení  nebo k jeho stíhání.  
 

 
	l.87 

Povinnost velitel� 
 
     1. Vysoké smluvní strany a strany v konfliktu budou požadovat, aby vojenští velitelé, pokud jde o  
p�íslušníky ozbrojených sil pod jejich velením  a ostatní osoby jim pod�ízené, netrp�li  porušování  Úmluv  
a tohoto Protokolu a aby v p�ípad� nutnosti  tato porušování stíhali a podávali o nich p�íslušným orgán�m 
zprávy. 
 
     2. Aby se p�edešlo a zabránilo  porušování, budou Vysoké smluvní strany a strany v konfliktu od 
velitel� požadovat, aby v rámci své odpov�dnosti zajistili, aby se p�íslušníci ozbrojených sil pod jejich 
velením seznámili  se svými povinnostmi podle Úmluv a tohoto Protokolu. 
 
     3. Vysoké smluvní strany a strany v konfliktu budou požadovat, aby velitel, který si  je v�dom toho, že 
jeho pod�ízení nebo  ostatní osoby  pod jeho  kontrolou se  chystají porušit nebo porušili Úmluvy nebo 
tento Protokol, u�inil nezbytné kroky k tomu, aby zabránil takovému porušování Úmluv nebo tohoto 
Protokolu, a tam, kde je t�eba, aby  zahájil disciplinární nebo trestní stíhání t�ch, kte�í se t�chto porušení 
dopustili.  
 
                                

	l.88 
Vzájemná právní pomoc v trestních v�cech 

 
     1. Vysoké smluvní strany si vzájemn� poskytnou co nejv�tší právní pomoc v trestním �ízení  
zahájeném v p�ípadech vážného porušení Úmluv nebo tohoto Protokolu. 
 
     2. Bez újmy práv�m a povinnostem stanoveným v Úmluvách a v �lánku 85 odstavec 1 tohoto Protokolu 
Vysoké smluvní strany budou, dovolí-li to okolnosti, spolupracovat v otázce extradice. Náležit� zváží  
žádost státu,  na jehož  území k  údajnému porušení závazk� došlo. 
 
     3. Zákony dožádané Vysoké smluvní strany se budou ve všech p�ípadech aplikovat. Ustanovení  
p�edcházejících  odstavc�  však nebudou mít vliv na povinnosti  vyplývající  z ustanovení jiné dvoustranné  
nebo  mnohostranné  smlouvy, kterou se pln�  nebo �áste�n�  upravuje nebo  bude  upravovat vzájemná 
právní  pomoc v trestních v�cech.  
 
 
 
 
 



	l.89 
Spolupráce 

 
     V  p�ípad� vážného  porušení Úmluv  nebo tohoto  Protokolu se Vysoké  smluvní strany  zavazují,  že  
budou jednat spole�n� nebo individuáln� ve spolupráci s Organizací spojených národ� a v souladu s 
Chartou Organizace spojených národ�.  
 
 

	l.90 
Mezinárodní vyšet�ovací komise 

     1. 
a) Bude vytvo�ena Mezinárodní vyšet�ovací komise (nazývaná dále "Komise"), složená z patnácti 

�len�  vysokých  morálních kvalit a uznávané nestrannosti. 
b) Poté, kdy se ne mén�  než dvacet  Vysokých smluvních stran dohodne p�ijmout kompetenci 

Komise  v souladu s odstavcem 2, depozitá�  svolá a  potom v  intervalu každých  p�t let bude 
znovu svolávat konferenci zástupc� t�chto Vysokých smluvních stran  za ú�elem  volby  �len�  
Komise. Na  konferenci zvolí uvedení zástupci  �leny Komise tajným  hlasováním ze seznamu 
osob,  do kterého  m�že  každá  z t�chto Vysokých smluvních stran navrhnout jednu osobu. 

c) 	lenové Komise budou in persona plnit své funkce až do volby nových �len� na následující 
konferenci. 

d) P�i volbách  Vysoké smluvní strany zajistí, aby osoby, které mají být  zvoleny do Komise, m�ly  
požadovanou kvalifikaci a aby v Komisi jako celku bylo zajišt�no  spravedlivé geografické 
zastoupení. 

e) V p�ípad�, že dojde k uvoln�ní místa, Komise sama toto volné místo zaplní s náležitým 
p�ihlédnutím  k ustanovení p�edcházejících odstavc�. 

f) Depozitá�  dá  Komisi  k  dispozici nezbytná administrativní za�ízení pro výkon jejích funkcí. 
 
     2.  

a) Vysoké smluvní strany mohou  v dob� podpisu, ratifikace nebo p�ístupu  k  Protokolu  nebo  
kdykoli  pozd�ji prohlásit, že uznávají ipso facto a bez zvláštní dohody s kteroukoli jinou Vysokou 
smluvní   stranou p�ijímající stejný závazek, p�íslušnost Komise prošet�it druhé strany, jak k tomu 
opravuje tento �lánek. 

b) Výše uvedená prohlášení budou uložena u depozitá�e, který p�edá jejich kopie Vysokým 
smluvním stranám. 

c) Komise je p�íslušná: 
i) prošet�ovat skute�nosti, které mají být údajn� vážným porušením, jak je definováno 

Úmluvami a  tímto Protokolem, nebo  jiná vážná porušení  Úmluv nebo tohoto Protokolu; 
ii) napomáhat  poskytnutím  svých  dobrých  služeb  k obnov� situace, kdy jsou respektovány 

Úmluvy a tento Protokol. 
d) V ostatních situacích zahájí  vyšet�ování na žádost strany v konfliktu pouze  se souhlasem druhé  

strany nebo p�íslušných druhých stran. 
 
e) Bez újmy p�edcházejícím ustanovením tohoto odstavce budou se nadále aplikovat  ustanovení 

�lánku 52  První úmluvy, �lánku 53 Druhé úmluvy, �lánku 132 T�etí úmluvy a �lánku 149 	tvrté 
úmluvy  p�i údajném  porušení Úmluv  a p�i  údajném porušení tohoto Protokolu. 

 
     3.  

a) Pokud se p�íslušné strany nedohodnou jinak, veškeré vyšet�ování  bude  provád�t  Komora  
složená  ze sedmi �len� jmenovaných takto: 
i) p�t �len� Komise, kte�í nemají být ob�any žádné strany v konfliktu,  bude jmenováno  

p�edsedou Komise  na základ� spravedlivého geografického zastoupení  po konzultaci se 
stranami v konfliktu, 

ii) dva ad hoc �lenové, kte�í nemají být ob�any žádné strany v konfliktu, budou jmenováni  tak,  
že  každá  strana navrhne jednoho. 

b) Po obdržení žádosti  o vyšet�ování  stanoví p�edseda Komise termín  pro vytvo�ení  Komory.  
Nebude-li n�který z ad hoc �len� jmenován ve stanoveném  termínu, p�edseda okamžit� jmenuje 
v  zájmu úplnosti složení  Komory doplujícího �lena nebo doplující �leny Komise. 

 
   



   4. 
a) Komora vytvo�ená podle odstavce 3 pro provedení vyšet�ování vyzve strany v konfliktu, aby jí  

pomáhaly  a p�edložily d�kazy. Komora také m�že  zjiš
ovat další d�kazy, jež pokládá za d�ležité, 
a m�že provád�t vyšet�ování situace na míst�. 

b) Strany budou  pln� seznámeny s veškerými d�kazy a  budou mít právo p�edkládat své p�ipomínky 
Komisi k t�mto d�kaz�m. 

c) Každá  strana bude  mít  právo  vznést námitky  proti takovým d�kaz�m. 
 
     5. 

a) Komise  p�edloží  stranám  zprávu  o skute�nostech zjišt�ných Komorou spolu s doporu�eními, 
jež považuje za vhodná. 

b) Jestliže  Komora nemá možnost zajistit si dostate�né d�kazy pro objektivní a nestranné záv�ry,  
musí udat d�vody, pro� se tak nestalo. 

c) Komise nebude zve�ejovat své  záv�ry, pokud všechny strany v konfliktu nepožádají, aby tak 
Komise u�inila. 

 
     6. Komise stanoví  sv�j vlastní jednací  �ád, v�etn� pravidel týkajících se  p�edsednictví Komise a  
p�edsednictví Komory. Tento jednací �ád má zajistit, aby povinnosti  p�edsedy Komise byly vykonávány  v  
každé dob� a aby v p�ípad� vyšet�ování  byly vykonávány osobou, která není ob�anem strany v konfliktu. 
 
     7. Správní výdaje  Komise budou hrazeny  z p�ísp�vk� Vysokých smluvních stran,  které u�inily 
prohlášení  podle odstavce 2, a z dobrovolných p�ísp�vk�. Strana v konfliktu nebo strany v konfliktu 
požadující vyšet�ování poskytnou formu zálohy nezbytné prost�edky na výdaje  Komory a ty  jim budou 
uhrazeny stranou nebo stranami, proti nimž bylo tvrzení vzneseno, a to v rozsahu padesáti procent výdaj�  
Komory. Jestliže jsou Komo�e p�edložena i protitvrzení, poskytne každá strana padesát procent 
nezbytných prost�edk�.  
 
 

	l.91 
Odpov�dnost 

 
     Strana  v  konfliktu,  která  poruší  ustanovení  Úmluv, nebo tohoto Protokolu, bude povinna nahradit  
škodu, pokud  k ní došlo. Bude odpov�dna za veškeré  škody spáchané osobami p�íslušejícími k jejím 
ozbrojeným silám.  
 
 

�ást VI 
Záv�re�ná ustanovení 

 
 

	l.92 
Podpis 

 
     Tento  Protokol bude  otev�en k  podpisu stranami Úmluv šest m�síc� po podpisu Záv�re�ného aktu  a 
z�stane otev�en k podpisu po dobu dvanácti m�síc�.  
 
 

	l.93 
Ratifikace 

 
     Tento Protokol bude ratifikován co možná nejd�íve. Ratifika�ní listiny budou uloženy u Švýcarské  
spolkové rady, depozitá�e Úmluv.  
 
 

	l.94 
P�ístup 

 
     Tento  Protokol  bude  otev�en  k  p�ístupu  kterékoli stran� Úmluv, která  ho nepodepsala. Listiny  o 
p�ístupu budou  uloženy u depozitá�e.  



	l.95 
Nabytí platnosti 

 
     1. Tento Protokol nabude platnosti šest m�síc� po uložení dvou ratifika�ních listin nebo listin o 
p�ístupu. 
 
     2. Pro každou  stranu Úmluv, která  ratifikuje tento Protokol nebo  k n�mu  p�istoupí pozd�ji,  nabude 
platnosti  šest m�síc� po uložení její ratifika�ní listiny nebo listiny o p�ístupu.  
 
 

	l.96 
Smluvní vztahy po nabytí platnosti tohoto Protokolu 

 
     1. Jestliže  strany   Úmluv  jsou  zárove   stranami  tohoto Protokolu, pak  se Úmluvy budou  aplikovat 
tak, jak  jsou dopln�ny tímto Protokolem. 
 
     2. Jestliže jedna ze stran v konfliktu není vázána tímto Protokolem, strany Protokolu budou nadále 
vázány tímto Protokolem ve svých  vzájemných vztazích. Budou dále  vázány tímto Protokolem ve vztahu 
ke každé ze stran, které jím nejsou vázány, pokud takové strany p�ijmou a budou aplikovat ustanovení 
tohoto Protokolu. 
 
     3. Orgán, který je p�edstavitelem národa bojujícího proti n�které Vysoké smluvní stran� v ozbrojeném 
konfliktu typu, o kterém hovo�í �lánek 1 odstavec  4, se m�že jednostranným prohlášením adresovaným 
depozitá�i zavázat, že bude v tomto konfliktu aplikovat Úmluvy a tento  Protokol. Takové prohlášení bude 
ve vztahu k tomuto konfliktu mít po jeho obdržení depozitá�em tyto ú�inky: 
a) Úmluvy a  tento Protokol nabývají platnosti pro uvedený orgán jakožto stranu v konfliktu s okamžitou 

ú�inností; 
b) výše uvedený orgán má stejná práva a povinnosti jako Vysoké smluvní strany Úmluv a tohoto 

Protokolu, a 
c) Úmluvy a tento Protokol jsou  stejn� závazné pro všechny strany v konfliktu.  
 
 

	l.97 
Zm�ny 

 
     1. Každá  Vysoká smluvní  strana m�že  navrhovat zm�ny tohoto Protokolu. Text navrhované zm�ny  
bude zaslán depozitá�i, který po konzultaci  se všemi  Vysokými smluvními  stranami a  Mezinárodním 
výborem 	erveného k�íže rozhodne, zda je t�eba svolat konferenci k posouzení navrhované zm�ny. 
 
     2. Depozitá� pozve na tuto  konferenci všechny Vysoké smluvní strany, jakož i strany Úmluv bez  
ohledu na to, zda tento Protokol podepsaly �i nikoliv.  
 
 

	l.98 
Revize p�ílohy I 

 
     1. Ne  pozd�ji  než  �ty�i  roky  po  nabytí platnosti tohoto Protokolu  a poté  v intervalech  ne kratších  
než �ty�i roky bude Mezinárodní  výbor  	erveného  k�íže  konzultovat  Vysoké  smluvní strany, pokud jde 
o p�ílohu I  k tomuto Protokolu, a pokud to bude považovat  za nutné,  m�že  svolat  poradu technických  
expert� za ú�elem revize p�ílohy I a navržení takových zm�n v ní, které mohou být žádoucí. Pokud b�hem 
šesti  m�síc� od sd�lení Vysokým smluvním stranám  o návrhu  na svolání   porady nemá  jedna t�etina  
z nich námitky, Mezinárodní výbor 	erveného  k�íže takovou poradu svolá a zárove  pozve pozorovatele  
p�íslušných mezinárodních organizací. Taková porada m�že být také svolána Mezinárodním výborem 
	erveného k�íže v kterékoli dob� na  žádost jedné t�etiny Vysokých smluvních stran. 
 
     2. Depozitá�  svolá  konferenci Vysokých  smluvních stran a stran  t�chto  Úmluv  k projednání  zm�n  
navržených  na  porad� technických  expert�,  jestliže  po  takové  porad�  o  to  požádá Mezinárodní  
výbor  	erveného  k�íže  nebo  jedna t�etina Vysokých smluvních stran. 
 



     3. Zm�ny v  p�íloze I mohou na  takové konferenci být p�ijaty dvout�etinovou   v�tšinou   p�ítomných   a   
hlasujících  Vysokých smluvních stran. 
 
     4. Depozitá� sd�lí každou takto p�ijatou zm�nu Vysokým smluvním stranám a stranám  Úmluv.  Zm�ny 
budou považovány za p�ijaté  po uplynutí  jednoho roku  od takového sd�lení, pokud v tomto období 
nedošlo depozitá�i prohlášení o nep�ijetí  zm�n nejmén� jednou t�etinou Vysokých smluvních stran. 
 
     5. Zm�na  považovaná za p�ijatou v souladu s odstavcem 4 nabude platnosti t�i m�síce po  jejím p�ijetí 
pro  všechny Vysoké smluvní strany krom� t�ch, které u�inily prohlášení o nep�ijetí t�chto  zm�n v  
souladu s  tímto odstavcem. Strana, která u�inila takové prohlášení, je m�že v kterékoli dob� odvolat a  
zm�na v tomto p�ípad�  pro stranu nabude  platnosti t�i m�síce  po takovém odvolání. 
 
     6. Depozitá� bude informovat Vysoké smluvní  strany a strany Úmluv o nabytí  platnosti zm�n, o tom,  
které strany jsou jimi vázány, o datu nabytí platnosti t�chto zm�n ve vztahu ke každé stran�, o 
prohlášeních o nep�ijetí zm�n u�in�ných v souladu s odstavcem 4 a o odvoláních takových prohlášení.  

 
 

	l.99 
Výpov�� 

 
     1. V p�ípad�, že Vysoká smluvní strana vypoví tento Protokol, výpov��  nabude  platnosti  teprve  za  
rok  od obdržení listiny o výpov�di.  Pokud se  však vypovídající  strana po  uplynutí tohoto roku nachází  
v n�které ze  situací uvedených v  �lánku 1, výpov�� nenabude  platnosti  p�ed  ukon�ením  ozbrojeného  
konfliktu nebo okupace a v žádném p�ípad� p�ed ukon�ením operací spojených s definitivním 
propušt�ním, repatriací nebo usídlením osob chrán�ných Úmluvami a tímto Protokolem. 
 
     2. Výpov��  musí být  oznámena písemn�  depozitá�i, který ji p�edá všem Vysokým smluvním stranám. 
 
     3. Výpov�� má platnost pouze pro vypovídající stranu. 
 
     4. Výpov�� podle  odstavce 1 nebude  mít vliv na  povinnosti, které  již vznikly  z  d�vod�  ozbrojeného 
konfliktu  podle tohoto Protokolu  pro  takovou  vypovídající  stranu,  pokud  jde  o �iny spáchané p�ed tím, 
než výpov�� nabyla platnosti.  
 
 

	l.100 
Notifikace 

 
     Depozitá� bude informovat Vysoké smluvní strany, jakož i strany Úmluv bez ohledu na to, zda jsou 
signatá�i tohoto Protokolu �i nikoli: 
a) o podpisech  p�ipojených k tomuto Protokolu a uložení ratifika�ních listin nebo listin o  p�ístupu v 

souladu s �lánky 93 a 94; 
b) o datu  nabytí platnosti tohoto  Protokolu v souladu  s �lánkem 95; 
c) o sd�leních  a prohlášeních, které  obdržel v souladu  s �lánky 84, 90 a 97; 
d) o prohlášeních obdržených podle �lánku 96 odstavec 3, která musí být sd�lena co nejrychlejším 

zp�sobem a 
e) o výpov�di v souladu s �lánkem 99.  
 
 

	l.101 
Registrace 

 
     1. Po nabytí platnosti zašle depozitá� tento Protokol sekretariátu Organizace spojených národ� k 
registraci a publikaci v souladu s �lánkem 102 Charty Organizace spojených národ�. 
 
     2. Depozitá�  bude rovn�ž  informovat sekretariát  Organizace spojených  národ� o  všech ratifikacích,  
p�ístupech a výpov�dích, které obdržel v souvislosti s tímto Protokolem.  
 

 



	l.102 
Autentické texty 

 
     Originál tohoto  Protokolu, jehož anglický,  arabský, �ínský, francouzský,  ruský a  špan�lský  text  má 
stejnou  platnost, bude uložen u  depozitá�e, který zašle jeho  ov��ené kopie všem stranám Úmluv.  
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Dodatkový protokol 
k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 

o ochran� ob�tí ozbrojených konflikt� nemajících mezinárodní charakter  
(Protokol II) 

 
Vysoké smluvní strany, 
 
     p�ipojímajíce, že  humanitární zásady zakotvené  ve spole�ném �lánku 3  Ženevských úmluv z  12. 
srpna 1949 tvo�í základ úcty k lidské osobnosti v p�ípadech ozbrojeného konfliktu, který nemá 
mezinárodní charakter, 
 
     p�ipomínajíce dále, že mezinárodní  dokumenty vztahující se k lidským práv�m poskytují základní 
ochranu lidské osobnosti, 
 
     zd�razujíce  pot�ebu  zajistit  lepší  ochranu ob�tem t�chto ozbrojených konflikt�, 
 
     p�ipomínajíce, že v p�ípadech,  které nejsou upraveny platným právem, z�stává  lidská osobnost pod  
ochranou zásad humánnosti  a požadavk�m spole�enského v�domí, 
 
     se dohodly takto: 
 
 

�ást I 
Rozsah aplikace tohoto Protokolu 

 
 

	l.1. 
Materiální rozsah aplikace 

 
     1. Tento Protokol, který rozvíjí a dopluje spole�ný �lánek 3 Ženevských  úmluv z  12. srpna  1949 a  
nem�ní existující podmínky jeho aplikace,  se bude vztahovat na  všechny ozbrojené konflikty, které 
nejsou obsaženy v �lánku 1 Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochran� 
ob�tí mezinárodních ozbrojených konflikt� (Protokol I) a k nimž dochází na  území Vysoké smluvní strany 
mezi jejími ozbrojenými silami a disidentskými ozbrojenými silami nebo jinými organizovanými   
ozbrojenými skupinami vykonávajícími pod odpov�dným velením takovou kontrolu nad �ástí jejího  území,  
která  jim  umožuje  vést  trvalé  a koordinované vojenské operace a aplikovat tento Protokol. 
 
     2. Tento Protokol nebude aplikován v p�ípad� vnit�ních nepokoj� a nap�tí, jako jsou vzpoury,  
izolované a sporadické násilné �iny a ostatní �iny podobné povahy, které se nepovažují za ozbrojené 
konflikty.  

 
 

	l.2. 
Personální rozsah aplikace 

 
     1. Tento Protokol bude aplikován bez jakéhokoliv nep�íznivého rozdílu založeného na rase, barv�,  
pohlaví, jazyku, náboženství nebo ví�e, politických nebo jiných názorech, národním nebo sociálním 
p�vodu, majetku, rodovém p�vodu nebo jiném stavu, nebo na jiných podobných kritériích (dále  
uvád�ných jako "nep�íznivý rozdíl") na všechny osoby postižené ozbrojeným konfliktem ve smyslu 
uvedeném v �lánku 1. 
 
     2. Na konci ozbrojeného konfliktu budou všechny osoby zbavené svobody nebo osoby, jejichž   
svoboda byla omezena  z d�vodu souvisejících  s takovým  konfliktem, jakož i osoby, které byly zbaveny 
své svobody nebo jejichž svoboda byla omezena po konfliktu z týchž d�vod�, používat ochrany podle  
�lánk� 5 a 6, dokud takové zbavení nebo omezení svobody neskon�í.  
 
                                
 



	l.3. 
Nevm�šování 

 
     1. Žádné ustanovení tohoto Protokolu nebude uplatováno s cílem zasáhnout do suverenity státu nebo 
povinnosti vlády udržovat a znovu  zavád�t všemi  zákonnými  prost�edky  právo a  po�ádek ve stát� nebo 
bránit národní jednotu a územní celistvost státu. 
 
     2. Žádné ustanovení tohoto Protokolu nebude vykládáno jako oprávn�ní k p�ímému nebo nep�ímému 
vm�šování z jakéhokoli d�vodu do ozbrojeného konfliktu nebo do vnit�ních nebo zahrani�ních záležitostí  
Vysoké  smluvní  strany, na  jejímž území k tomuto konfliktu došlo.  
 
 
 

�ást II 
Humánní zacházení 

 
 

	l.4. 
Základní záruky 

 
     1. Všechny  osoby, které  se  p�ímo  neú�astní nebo  které se p�estaly ú�astnit  nep�átelských akcí bez  
ohledu na to, zda byla jejich svoboda omezena �i nikoliv, mají právo na respektování své osoby, cti, 
p�esv�d�ení a náboženského vyznání. Za všech okolností bude s nimi zacházeno humánn� bez 
jakéhokoli nep�íznivého rozdílu. Je zakázáno vydat rozkaz, že nikdo nez�stane naživu. 
 
     2. Bez újmy obecným výše uvedeným ustanovením jsou a z�stanou zakázány v každé dob� a na 
každém  míst� následující �iny proti osobám zmín�ným v odstavci 1: 
a) ohrožování života, zdravotního a fyzického nebo duševního stavu osob, zvlášt� vražda, jakož i kruté 

zacházení  jako mu�ení, mrza�ení nebo jakákoliv forma t�lesných trest�; 
b) kolektivní tresty; 
c) braní rukojmí; 
d) teroristické �iny; 
e) urážky osobní d�stojnosti,  p�edevším ponižující a urážející zacházení, znásiln�ní, nucená prostituce 

a  jakákoli  forma nemravného jednání; 
f) otroctví a obchod s otroky ve všech svých formách; 
g) plen�ní; 
h) hrozby vykonat jakýkoli z výše uvedených �in�. 
 
     3. D�tem  bude poskytnuta  pé�e a  pomoc, kterou  vyžadují, a zvlášt�: 
a) bude jim poskytnuto vzd�lání, v�etn� náboženské a morální výchovy, v souladu s p�áním  jejich rodi�� 
nebo v nep�ítomnosti rodi�� t�ch, kdo jsou odpov�dni za pé�i o n�; 
b) budou u�in�na všechna nezbytná opat�ení, aby se usnadnilo sjednocování rodin, které jsou do�asn� 
rozd�leny; 
c) d�ti do v�ku 15 let nebudou povolávány do ozbrojených sil nebo skupin a nebude jim dovoleno ú�astnit 
se nep�átelských akcí; 
d) zvláštní ochrana,  kterou poskytuje tento �lánek  d�tem do v�ku 15 let, se na n� bude vztahovat i tehdy, 
ú�astnily-li se p�ímo nep�átelských akcí bez ohledu na ustanovení odstavce c) a budou zajaty; 
e) v p�ípad� nutnosti  budou u�in�na  opat�ení, a  to pokud možno vždy se souhlasem jejich rodi�� nebo 
osob, které za  n� na základ� práva nebo zvyku p�edevším odpovídají, aby d�ti byly do�asn�  p�emíst�ny 
z oblasti, v níž dochází k nep�átelským akcím, do bezpe�n�jší oblasti v zemi, a aby bylo zajišt�no, že 
budou  doprovázeny osobami  odpov�dnými za  jejich bezpe�nost a blaho.  
 

 
 
 
 
 
 
 



	l.5. 
Osoby, jejichž svoboda byla omezena 

 
     1. Krom� ustanovení �lánku 4 budou p�inejmenším dodržována následující ustanovení týkající se  
osoby zbavených svobody z d�vod� souvisejících s ozbrojeným konfliktem, a
 jsou internovány, �i 
zadrženy: 
a) s ran�nými a nemocnými bude zacházeno v souladu s �lánkem 7; 
b) osobám uvedeným v tomto odstavci  budou ve stejném rozsahu jako místnímu civilnímu  obyvatelstvu 

poskytovány potraviny a pitná voda a budou jim poskytnuta  záruky týkající se zdraví, hygieny a 
ochrany  proti nep�ízni podnebí a nebezpe�ím vyplývajícím  z ozbrojeného konfliktu; 

c) bude jim umožn�no p�ijímat individuální nebo kolektivní podporu; 
d) bude jim umožn�no vykonávat jejich náboženské ob�ady, a požádají-li o to a bude-li to možné, 

p�ijímat duchovní pomoc od osob vykonávajících náboženské úkony, nap�. od kn�ží apod.; 
e) budou-li  p�inuceny  pracovat,  budou  mít  pracovní podmínky a záruky podobné t�m, jaké má místní 

civilní obyvatelstvo. 
 
     2. Ti, kdo jsou odpov�dni za internování nebo zadržení osob uvedených v odstavci 1, budou v rámci  
svých možností rovn�ž zachovávat následující ustanovení týkající se t�chto osob: 
a) krom� p�ípad�,  kdy jsou muži a ženy z jedné rodiny ubytováni spole�n�, budou ženy ubytovány  v 

prostorách odd�lených od muž� a budou pod bezprost�edním dozorem žen; 
b) osoby uvedené v odstavci 1 jsou oprávn�ny odesílat a p�ijímat dopisy a pohlednice,  jejichž  množství   

m�že  být  omezeno p�íslušným orgánem, pokud to považuje za nutné; 
c) prostory k internování a zadržení nebudou umíst�ny v blízkosti oblasti boj�. Osoby uvedené v 

odstavci 1 budou evakuovány, budou-li prostory, kde jsou internovány nebo zadrženy, zvlášt� 
vystaveny  nebezpe�í vyplývajícímu z ozbrojeného konfliktu, pokud m�že jejich evakuace být 
provedena za  dostate�n� bezpe�ných podmínek; 

d) budou mít právo na léka�ské prohlídky; 
e) jejich zdraví a jejich t�lesná  �i duševní  integrita nebudou ohroženy žádným  neoprávn�ným �inem, 

nebo opomenutím. Je tudíž zakázáno podrobovat osoby  uvedené v  tomto �lánku  jakémukoli 
léka�skému zákroku, který zdravotní stav p�íslušné osoby nevyžaduje a který není v souladu s obecn� 
p�ijatými léka�skými normami užívanými ve vztahu k svobodným osobám za obdobných 
zdravotnických podmínek. 

 
     3. S  osobami, které nejsou uvedeny v odstavci 1, avšak jejichž svoboda  byla jakýmkoli  zp�sobem   
omezena z d�vod� souvisejících s ozbrojeným konfliktem, bude zacházeno humánn� v souladu s 
�lánkem  4 a  s odstavci  1 a),  c) a  d) a 2 b) tohoto �lánku. 
 
     4. Bude-li rozhodnuto propustit osoby zbavené svobody, p�ijmou ti, kdo tak rozhodli,  nutná opat�ení k  
zajišt�ní jejich bezpe�nosti.  
 
 

	l.6. 
Trestní stíhání 

 
     1. Tento  �lánek se  týká stíhání  a trestání  trestných �in� souvisejících s ozbrojeným konfliktem. 
 
     2. Nad osobami, které byly shledány vinnými z trestného �inu, nebudou vynášeny  rozsudky a 
vykonávány tresty  krom� p�ípad�, kdy byl vynesen rozsudek soudem, který poskytuje základní záruky 
nezávislosti a nestrannosti, zejména: 
a) soudní �ízení poskytne obžalovanému možnost být bezodkladn� informován o podrobnostech 

trestného �inu, z n�hož je obžalován a poskytne obžalovanému p�ed �ízením a b�hem �ízení všechna 
nezbytná práva a prost�edky obhajoby; 

b) nikdo  nebude  odsouzen  za  trestný  �in  jinak než na základ� osobní trestní odpov�dnosti; 
c) nikdo nebude  odsouzen za jednání nebo  opomenutí, která nebyla podle zákona  trestným �inem v  

dob� jeho spáchání.  Stejn� tak nebude uložen trest t�žší než jaký  mohl být uložen v dob�, kdy byl 
trestný  �in spáchán. Stanoví-li  zákon vydaný po  spáchání trestného  �inu  leh�í  trest,  bude  tento  
zákon aplikován ve prosp�ch pachatele; 

d) každý obžalovaný bude považován za nevinného, dokud nebude v souladu se zákonem prokázána 
jeho vina; 



e) každý obžalovaný bude mít právo,  aby se soudní �ízení konalo v jeho p�ítomnosti; 
f) nikdo nebude nucen, aby sv�d�il  proti sob� nebo aby se p�iznal k vin�. 
 
     3. Odsouzené osob�  bude p�i vynesení  rozsudku sd�leno, jaké má  právní a  jiné opravné  prost�edky 
a  lh�ty, v  nichž je  m�že uplatnit. 
 
     4. Trest smrti nebude vynesen nad osobami  mladšími 18 let v dob� spáchání trestného �inu a  nebude 
vykonán na t�hotných ženách a na matkách malých d�tí. 
 
     5. Po skon�ení  nep�átelských akcí se  budou vládnoucí orgány snažit ud�lit amnestii  v nejširší  možné 
mí�e osobám, které se zú�astnily ozbrojeného konfliktu, nebo t�m, které byly zbaveny svobody z d�vod�  
souvisejících s ozbrojeným konfliktem, bez ohledu na to, zda byly internovány nebo zadrženy.  
 
 

�ást III 
Ran�ní, nemocní a trose�níci 

 
 

	l.7. 
Ochrana a pé�e 

 
     1. Všichni ran�ní, nemocní a trose�níci bez ohledu na to, zda se zú�astnili ozbrojeného konfliktu �i 
nikoliv, budou respektováni a chrán�ni. 
 
     2. Za všech okolností bude s nimi zacházeno lidsky a bude jim poskytnuta v co nejv�tší možné mí�e a 
co nejrychleji léka�ská pé�e a ošet�ení, které vyžaduje jejich stav. Nebude mezi nimi �in�n rozdíl z jiných 
d�vod� než zdravotních.  
 
 

	l.8. 
Pátrání 

 
     Kdykoli  to okolnosti umožní, a zvlášt� po skon�ení boje, budou bezodkladn� u�in�na všechna možná  
opat�ení k vypátrání a sebrání ran�ných, nemocných a trose�ník�, aby byli ochrán�ni p�ed plen�ním a  
špatným zacházením a aby mohla být zajišt�na pat�i�ná pé�e o n�, jakož i pátrání po mrtvých, aby se 
zabránilo  jejich oloupení a aby byli d�stojn� poh�beni.  
 
 

	l.9. 
Ochrana zdravotnického a duchovního personálu 

 
     1. Zdravotnický  a duchovní   personál bude  respektován a chrán�n a  p�i výkonu jeho  povinností mu 
bude poskytnuta veškerá možná pomoc. Nem�že být nucen, aby plnil úkoly, které jsou neslu�itelné s jeho 
humanitárním posláním. 
 
     2. Není možno žádat, aby zdravotnický personál p�i pln�ní svých funkcí dával p�ednost jakékoliv  
osob� z jiných než zdravotních d�vod�.  
 
 

	l.10. 
Všeobecná ochrana osob, které vykonávají zdravotnickou �innost 

 
     1. Za  žádných okolností nebude trestána žádná osoba za provedení zdravotnických úkon�, které jsou 
v  souladu s léka�skou etikou, bez ohledu na to, ve  prosp�ch které osoby se tato �innost provádí. 
 
     2. Osoby,  které  vykonávají  zdravotnickou  �innost, nebudou nuceny provád�t úkony nebo vykonávat 
práce, které nejsou v souladu s pravidly  léka�ské  etiky  nebo  s  jinými  pravidly ur�enými ku prosp�chu  
ran�ných a nemocných nebo s ustanoveními tohoto Protokolu, ani nebudou nuceny k tomu, aby 
neprovád�ly úkony, které tato pravidla a ustanovení vyžadují. 



     3. Profesionální povinnosti osob vykonávajících léka�skou �innost, pokud jde o informace, které mohou 
získat o ran�ných a nemocných v jejich pé�i, budou respektovány s výhradou vnitrostátního práva. 
 
     4. S výhradou vnitrostátního práva nesm�jí být jakkoli trestány osoby vykonávající zdravotnickou  
�innost za to, že odmítnou  poskytnout nebo  že neposkytnou  informace o ran�ných a nemocných, kte�í 
jsou nebo byli v jejich pé�i.  
 
 

	l.11. 
Ochrana zdravotnických jednotek a zdravotnických p�epravních prost�edk� 

 
     1. Zdravotnické jednotky a zdravotnické p�epravní prost�edky budou vždy respektovány a chrán�ny a 
nestanou se p�edm�tem útoku. 
 
     2. Ochrana, na kterou mají zdravotnické jednotky a zdravotnické p�epravní prost�edky nárok, bude  
p�erušena pouze v tom p�ípad�, budou-li použity k nep�átelským �in�m mimo rámec jejich humanitárního 
poslání. Ochrana však bude p�erušena teprve když bude vydáno varování, které v p�ípad� pot�eby  
stanoví rozumnou lh�tu, a pouze poté, když tohoto varování nebude uposlechnuto.  
 
 

	l.12. 
Rozeznávací znak 

 
     Pod kontrolou p�íslušného orgánu bude zdravotnický a duchovní personál i zdravotnické jednotky  a   
zdravotnické p�epravní prost�edky ozna�en rozeznávacím znakem �erveného k�íže, �erveného p�lm�síce  
nebo �erveného lva a slunce na bílém pozadí. Bude respektován za všech podmínek a nebude ho  
použito nepat�i�ným zp�sobem.  
 
 

�ást IV 
Civilní obyvatelstvo 

 
 

	l.13. 
Ochrana civilního obyvatelstva 

 
     1. Civilní obyvatelstvo a jednotlivé civilní osoby požívají všeobecné ochrany proti nebezpe�ím  
vznikajícím v d�sledku vojenských operací. Aby tato ochrana byla ú�inná, musí se za všech okolností 
dodržovat následující pravidla. 
 
     2. Civilní obyvatelstvo jako takové, jakož i jednotlivé 
civilní osoby nesm�jí být p�edm�tem útoku. Násilné �iny nebo hrozby násilím, jejichž hlavním cílem je 
terorizování civilního obyvatelstva, jsou zakázány. 
 
     3. Civilní osoby požívají ochrany poskytované tímto �lánkem s výjimkou p�ípadu, kdy se p�ímo ú�astní 
nep�átelských akcí a po dobu t�chto akcí.  
 
 

	l.14. 
Ochrana p�edm�t� nezbytných k p�ežití civilního obyvatelstva 

 
     Je zakázáno užívat hladov�ní civilních osob jako zp�sobu vedení války. Je tudíž zakázáno úto�it na  
objekty, ni�it, odstraovat nebo znehodnocovat objekty nezbytné k p�ežití civilního obyvatelstva, jako jsou  
zásoby potravin, zem�d�lské oblasti sloužící k produkci potravin, sklize, dobytek, za�ízení pro dodávku 
vody a zásobování vodou a zavlažovací za�ízení.  
 

 
 
 



	l.15. 
Ochrana staveb a za�ízení obsahujících nebezpe�né síly 

 
     Stavby nebo za�ízení obsahující nebezpe�né síly, zvlášt� p�ehrady, hráze a atomové elektrárny, 
nesm�jí být p�edm�tem útoku, i když jsou vojenskými objekty, pokud takový útok m�že zp�sobit uvoln�ní 
nebezpe�ných sil a vést v d�sledku toho k vážným ztrátám na civilním obyvatelstvu.  
 
 

	l.16. 
Ochrana kulturních statk� a míst pro konání bohoslužeb 

 
     Bez  újmy  ustanovením  Haagské úmluvy o ochran� kulturních statk� za  ozbrojeného konfliktu ze  14. 
kv�tna 1954, je zakázáno provád�t jakékoli nep�átelské �iny namí�ené proti historickým památkám, 
um�leckým díl�m nebo míst�m pro konání bohoslužeb, které jsou kulturním a duchovním d�dictvím  
národ� a užívat je k podpo�e vojenského úsilí.  
 
 

	l.17. 
Zákaz nuceného p�emís
ování civilních osob 

 
     1. Z d�vod� vztahujících se k danému konfliktu nesmí být na�izováno p�emís
ování civilního 
obyvatelstva pokud to nevyžaduje bezpe�nost p�íslušných  civilních osob nebo  nevyhnutelné vojenské 
d�vody.  Jestliže  bude  nutno  takové  p�emíst�ní  provést, budou u�in�na  všechna  opat�ení,  aby  civilní  
obyvatelstvo  mohlo být p�ijato na  ur�eném míst� za uspokojujících  podmínek, pokud jde o ubytování, 
hygienu, zdraví, bezpe�í a výživu. 
 
     2. Civilní osoby nebudou nuceny opoušt�t své vlastní  území z d�vod� vztahujících se ke konfliktu.  
 
 

	l.18. 
Pomocné organizace a pomocné akce 

 
     1. Pomocné  organizace, které  se nacházejí  na území Vysoké smluvní strany, jako jsou organizace  
	erveného k�íže, 	erveného p�lm�síce, 	erveného  lva a slunce,  mohou nabídnout své  služby s cílem 
vykonávat své tradi�ní funkce ve vztahu k ob�tem ozbrojeného konfliktu. Civilní  obyvatelstvo m�že i ze  
své vlastní iniciativy nabídnout, že bude sbírat ran�né, nemocné a trose�níky a že bude o n� pe�ovat. 
 
     2. Pokud civilní obyvatelstvo trpí nadm�rnou nouzí v d�sledku nedostatku zásob nutných k jeho  
p�ežití, jako jsou zásoby potravin a lék�, budou s výhradou  souhlasu p�íslušné Vysoké smluvní strany  
podniknuty pomocné akce  pro civilní obyvatelstvo, které  jsou ovšem výlu�n� humanitární  a nestranné  
povahy a jsou provád�ny bez jakéhokoliv nep�íznivého rozdílu.  
 

 
�ást V 

Záv�re�ná ustanovení 
 
 

	l.19. 
Ší�ení 

 
Tento Protokol bude ší�en v co možná nejv�tší mí�e. 

 
 

	l.20. 
Podpis 

 
     Tento  Protokol bude  otev�en stranám Úmluv k podpisu šest m�síc� po podpisu Záv�re�ného aktu a  
z�stane otev�en po dobu dvanácti m�síc�.  
 



	l.21. 
Ratifikace 

 
     Tento Protokol bude ratifikován co možná nejd�íve. Ratifika�ní listiny budou uloženy u Švýcarské  
spolkové rady, depozitá�e Úmluv.  
 
 

	l.22. 
P�ístup 

 
     Tento Protokol bude otev�en k p�ístupu kterékoli stran� Úmluv, která ho nepodepsala. Listiny o 
p�ístupu budou  uloženy u depozitá�e.  
 
 

	l.23. 
Nabytí platnosti 

 
     1. Tento Protokol nabude platnosti šest m�síc� po uložení dvou ratifika�ních listin nebo listin o 
p�ístupu. 
 
     2. Pro každou stranu Úmluv, která ratifikuje tento Protokol nebo k n�mu p�istoupí pozd�ji, nabude 
platnost  šest m�síc�  po uložení její ratifika�ní listiny nebo listiny o p�ístupu.  
 
 

	l.24. 
Zm�ny 

 
     1. Každá Vysoká smluvní  strana m�že navrhnout zm�ny tohoto Protokolu. Text navrhované zm�ny  
bude zaslán depozitá�i, který po konzultaci se všemi Vysokými smluvními stranami a s Mezinárodním 
výborem 	erveného k�íže rozhodne, zda je t�eba svolat konferenci k posouzení navrhované zm�ny. 
 
     2. Depozitá� pozve na tuto  konferenci všechny Vysoké smluvní strany, jakož i strany Úmluv bez  
ohledu na to, zda tento Protokol podepsaly �i nikoliv.  
 
 

	l.25. 
Výpov�� 

 
     1. V p�ípad�, že Vysoká smluvní strana vypoví tento Protokol, nabude  výpov��  platnosti  teprve  po  
uplynutí  šesti  m�síc� od obdržení listiny o výpov�di. Pokud se však vypovídající strana po uplynutí  šesti  
m�síc� nachází v situaci uvedené v �lánku 1, výpov�� nenabude platnosti p�ed ukon�ením ozbrojeného 
konfliktu. Osoby, které byly zbaveny svobody nebo jejichž  svoboda byla omezena z d�vod� vztahujících 
se ke  konfliktu, budou však nadále požívat výhod z ustanovení tohoto Protokolu až do svého kone�ného 
propušt�ní. 
 
     2. Výpov�� bude  oznámena písemn� depozitá�i,  který ji zašle všem Vysokým smluvním stranám.  
 

 
	l.26. 

Notifikace 
 
     Depozitá�  bude  informovat Vysoké smluvní strany, jakož i strany Úmluv bez ohledu na to, zda jsou 
signatá�i tohoto Protokolu �i nikoli: 
a) o podpisech p�ipojených k tomuto Protokolu a o uložení ratifika�ních listin nebo listin o p�ístupu v 

souladu s �lánky 21 a 22; 
b) o datu  nabytí platnosti tohoto  Protokolu v souladu  s �lánkem 23; 
c) o sd�leních  a prohlášeních, které obdržel  v souladu s �lánkem 24.  
 
 



	l.27. 
Registrace 

 
     1. Po nabytí platnosti bude tento Protokol zaslán depozitá�em sekretariátu Organizace spojených  
národ� k registraci a  k publikaci v souladu s �lánkem 102 Charty  Organizace spojených národ�. 
 
     2. Depozitá�  bude rovn�ž  informovat sekretariát  Organizace spojených národ� o všech  ratifikacích a 
p�ístupech, které obdržel v souvislosti s tímto Protokolem.  
 
 

	l.28. 
Autentické texty 

 
     Originál tohoto  Protokolu, jehož anglický,  arabský, �ínský, francouzský,  ruský a  špan�lský  text  má 
stejnou  platnost, bude uložen u  depozitá�e, který zašle jeho  ov��ené kopie všem stranám Úmluv.   
 
 
 
************************************************************************************************************************ 



Dodatkový protokol  

k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949  

o p�ijetí dalšího rozeznávacího znaku  

(Protokol III) 
 

Vysoké smluvní strany,  

potvrzujíce ustanovení Ženevských úmluv z 12. srpna 1949 (zejména �lánk� 26, 38, 42 a 44 I. 
Ženevské úmluvy) a, kde jsou aplikovatelné, jejich Dodatkových protokol� z 8. �ervna 1977 (zejména 
�lánk� 18 a  38 Dodatkového protokolu I a �lánku 12 Dodatkového protokolu II) týkající se používání 
rozeznávacích znak�, 

p�ejíce si doplnit výše uvedená ustanovení, a tím zvýšit jejich ochrannou hodnotu a univerzální 
povahu, 

berouce na v�domí, že tento Protokol není na újmu uznanému právu Vysokých smluvních stran 
nadále používat znaky, které používají v souladu se svými závazky plynoucími ze Ženevských úmluv 
a, kde jsou aplikovatelné, z jejich Dodatkových protokol�, 

p�ipomínajíce, že povinnost respektovat osoby a objekty chrán�né Ženevskými úmluvami a jejich 
Dodatkovými protokoly vyplývá z jejich statusu chrán�ného mezinárodním právem a nezávisí na 
používání rozeznávacích znak�, znamení �i signál�, 

zd�raz�ujíce, že rozeznávací znaky nemají mít žádný náboženský, etnický, rasový, regionální �i 
politický význam, 

podtrhujíce d�ležitost zajišt�ní plného dodržování závazk� vztahujících se k rozeznávacím 
znak�m uznaným Ženevskými úmluvami a, kde jsou aplikovatelné, jejich Dodatkovými protokoly, 

p�ipomínajíce, že �lánek 44 I. Ženevské úmluvy �iní rozdíl mezi ochranným užíváním 
a identifika�ním užíváním rozeznávacích znak�, 

p�ipomínajíce dále, že národní spole�nosti provozující �innost na území jiného státu musejí 
zajistit, aby znaky, které p�i t�chto �innostech hodlají používat, sm�ly být používány v zemích, kde 
�innosti probíhají, a v tranzitní zemi �i v tranzitních zemích, 

v�domy si potíží, které ur�ité státy a národní spole�nosti mohou mít s užíváním stávajících 
rozeznávacích znak�, 

konstatujíce odhodlání Mezinárodního výboru �erveného k�íže, Mezinárodní federace spole�ností 
�erveného k�íže a �erveného p�lm�síce a Mezinárodního hnutí �erveného k�íže a �erveného 
p�lm�síce zachovat si své stávající názvy a znaky, 

se dohodly takto:  

 

 

�lánek 1 
Dodržování tohoto Protokolu a rozsah jeho uplat�ování 

1. Vysoké smluvní strany se zavazují za všech okolností dodržovat tento Protokol a zajistit jeho 
dodržování. 

2. Tento Protokol znovu potvrzuje a dopl�uje ustanovení �ty� Ženevských úmluv z 12. srpna 1949 
(„Ženevské úmluvy") a, kde jsou aplikovatelné, jejich dvou Dodatkových protokol� z 8. �ervna 1977 
(„Dodatkové protokoly z roku 1977") týkající se rozeznávacích znak�, jmenovit� �erveného k�íže, 
�erveného p�lm�síce a �erveného lva a slunce, a vztahuje se na tytéž situace jako zmín�ná 
ustanovení. 

 

 

 



�lánek 2 
Rozeznávací znaky 

1. Tento Protokol uznává vedle rozeznávacích znak� Ženevských úmluv a k týmž ú�el�m další 
rozeznávací znak. Rozeznávací znaky mají rovný status. 

2. Tento další rozeznávací znak, tvo�ený �erveným �tvercovým rámcem na bílém poli 
postaveným na hrot, je shodný s vyobrazením v p�íloze k tomuto Protokolu. Tento rozeznávací znak je 
v tomto Protokolu ozna�ován jako „znak III. Protokolu". 

3. Podmínky pro užívání a respektování znaku III. Protokolu se shodují s podmínkami pro 
rozeznávací znaky stanovenými Ženevskými úmluvami a, kde jsou aplikovatelné, Dodatkovými 
protokoly z roku 1977. 

4. Zdravotnický a duchovní personál ozbrojených sil Vysokých smluvních stran m�že, aniž by tím 
byly dot�eny jejich stávající znaky, do�asn� užívat jakýkoliv rozeznávací znak uvedený v odstavci 1 
tohoto �lánku, pokud tím bude zvýšena jeho ochrana. 

 

�lánek 3 
Identifika�ní užívání znaku III. Protokolu 

1. Národní spole�nosti t�ch Vysokých smluvních stran, které se rozhodnou používat znak III. 
Protokolu, mohou p�i užívání znaku v souladu s p�íslušnými vnitrostátními právními p�edpisy do n�j 
pro identifika�ní ú�ely vložit: 

a) rozeznávací znak uznaný Ženevskými úmluvami �i kombinaci takových znak�; nebo 

b) jiný znak, který je efektivn� používán n�kterou Vysokou smluvní stranou a byl prost�ednictvím 
depositá�e p�ed p�ijetím tohoto Protokolu p�edm�tem sd�lení ostatním Vysokým smluvním 
stranám a Mezinárodnímu výboru �erveného k�íže. 

Vložení bude odpovídat vyobrazení v p�íloze k tomuto Protokolu. 

2. Národní spole�nost, která se v souladu s odstavcem 1 tohoto �lánku rozhodne vložit do znaku 
III. Protokolu jiný znak, m�že v souladu s  vnitrostátními právními p�edpisy používat název tohoto 
znaku a tento znak na svém státním území. 

3. Národní spole�nosti mohou v souladu s vnitrostátními právními p�edpisy za výjime�ných 
okolností a k usnadn�ní své �innosti do�asn� užívat rozeznávací znak uvedený v �lánku 2 tohoto 
Protokolu. 

4. Tento �lánek nemá vliv na právní status rozeznávacích znak� uznaných Ženevskými úmluvami 
a tímto Protokolem ani na právní status jakéhokoliv konkrétního znaku vloženého pro identifika�ní 
ú�ely v souladu s odstavcem 1 tohoto �lánku. 

 

�lánek 4 
Mezinárodní výbor �erveného k�íže a Mezinárodní federace  

spole�ností �erveného k�íže a �erveného p�lm�síce 

Mezinárodní výbor �erveného k�íže a Mezinárodní federace spole�ností �erveného k�íže 
a �erveného p�lm�síce a jejich �ádn� pov��ený personál mohou za výjime�ných okolností a k 
usnadn�ní své �innosti užívat rozeznávací znak uvedený v �lánku 2 tohoto Protokolu. 

 

�lánek 5 
Mise pod záštitou Organizace spojených národ� 

Zdravotnický a duchovní personál ú�astnící se operací pod záštitou Organizace spojených 
národ� m�že, se souhlasem ú�astnících se stát�, užít jednoho z rozeznávacích znak� zmín�ných 
v �láncích 1 a 2. 

 

 

 

 



�lánek 6 
P�edcházení a postih zneužití 

1. Ustanovení Ženevských úmluv a, kde jsou aplikovatelné, Dodatkových protokol� z roku 1977 
upravující p�edcházení a postih zneužití rozeznávacích znak� se uplat�ují rovn�ž ve vztahu ke znaku 
III. Protokolu. Vysoké smluvní strany zejména u�iní nezbytná opat�ení, aby v každé dob� byla 
p�edcházena a postihována jakákoliv zneužití rozeznávacích znak� zmín�ných v �láncích 1 a 2 
a jejich názv�, v�etn� proradného užívání a užívání jakéhokoliv znaku �i názvu je napodobujícího. 

2. Bez ohledu na odstavec 1 tohoto �lánku mohou Vysoké smluvní strany povolit dosavadním 
uživatel�m znaku III. Protokolu �i jakéhokoliv znaku tento znak napodobujícího jeho další užívání, 
pokud toto užívání nem�že za ozbrojeného konfliktu vzbudit domn�nku, že má za ú�el poskytnout 
ochranu ve smyslu Ženevských úmluv nebo, kde jsou aplikovatelné, Dodatkových protokol� z roku 
1977, a pokud práva k takovému užívání byla získána p�ed p�ijetím tohoto Protokolu. 

 

�lánek 7 
Ší�ení 

Vysoké smluvní strany se zavazují, že budou v dob� míru, jakož i v dob� ozbrojeného konfliktu, 
ší�it ve svých zemích tento Protokol v  co nejv�tší mí�e a zejména že zahrnou jeho studium do 
program� vojenské p�ípravy a budou podporovat jeho studium civilním obyvatelstvem tak, aby se 
s tímto dokumentem seznámily ozbrojené síly i civilní obyvatelstvo. 

 

�lánek 8 
Podpis 

Tento Protokol bude otev�en k podpisu stranám Ženevských úmluv dnem svého p�ijetí a z�stane 
otev�en po dobu dvanácti m�síc�. 

 

�lánek 9 
Ratifikace 

Tento Protokol bude ratifikován co možná nejd�íve. Ratifika�ní listiny budou uloženy u Švýcarské 
spolkové rady, depozitá�e Ženevských úmluv a Dodatkových protokol� z roku 1977. 

 

�lánek 10 
P�ístup 

Tento Protokol bude otev�en k p�ístupu jakékoliv stran� Ženevských úmluv, která jej nepodepsala. 
Listiny o p�ístupu budou uloženy u depozitá�e. 

 

�lánek 11 
Vstup v platnost 

1. Tento Protokol vstoupí v platnost šest m�síc� poté, co byly uloženy dv� ratifika�ní listiny �i 
listiny o p�ístupu. 

2. Pro každou stranu Ženevských úmluv, která poté ratifikuje tento Protokol �i k n�mu p�istoupí, 
vstoupí v platnost šest m�síc� poté, co tato strana uložila svou ratifika�ní listinu �i listinu o p�ístupu. 

 

�lánek 12 
Smluvní vztahy p�i vstupu tohoto Protokolu v platnost 

1. Jsou-li strany Ženevských úmluv zárove� stranami tohoto Protokolu, budou se Úmluvy 
uplat�ovat tak, jak jsou dopln�ny tímto Protokolem. 

2. Není-li jedna ze stran v konfliktu vázána tímto Protokolem, budou strany Protokolu nadále 
vázány tímto Protokolem ve svých vzájemných vztazích. Budou dále vázány tímto Protokolem ve 
vztahu ke každé ze stran, které jím nejsou vázány, pokud takové strany p�ijmou a budou provád�t 
ustanovení tohoto Protokolu. 



�lánek 13 
Zm�ny 

1. Každá Vysoká smluvní strana m�že navrhovat zm�ny tohoto Protokolu. Text navrhované 
zm�ny bude p�edán depozitá�i, který po konzultaci se všemi Vysokými smluvními stranami, 
Mezinárodním výborem �erveného k�íže a Mezinárodní federací spole�ností �erveného k�íže 
a �erveného p�lm�síce rozhodne, zda je t�eba svolat konferenci k posouzení navrhované zm�ny. 

2. Depozitá� pozve na tuto konferenci všechny Vysoké smluvní strany, jakož i strany Ženevských 
úmluv bez ohledu na to, zda jsou signatá�i tohoto Protokolu �i nikoliv. 

 

�lánek 14 
Výpov�� 

1. V p�ípad�, že Vysoká smluvní strana vypoví tento Protokol, výpov�� nabude platnosti teprve 
za rok od obdržení listiny o výpov�di. Pokud se však vypovídající strana po uplynutí tohoto roku 
nachází v situaci ozbrojeného konfliktu nebo okupace, výpov�� nenabude platnosti p�ed ukon�ením 
ozbrojeného konfliktu nebo okupace. 

2. Výpov�� musí být oznámena písemn� depozitá�i, který ji p�edá všem Vysokým smluvním 
stranám. 

3. Výpov�� má platnost pouze pro vypovídající stranu. 

4. Výpov�� podle odstavce 1 nebude mít vliv na závazky, které již vznikly z d�vod� ozbrojeného 
konfliktu nebo okupace podle tohoto Protokolu takové vypovídající stran�, pokud jde o �iny spáchané 
p�ed tím, než výpov�� nabyla platnosti. 

 

�lánek 15 
Oznámení 

Depozitá� informuje Vysoké smluvní strany, jakož i strany Ženevských úmluv, a� již jsou signatá�i 
tohoto Protokolu �i nikoliv, o: 

a) podpisech p�ipojených k tomuto Protokolu a o uložení ratifika�ních listin a listin o p�ístupu podle 
�lánk� 8, 9 a 10; 

b) datu vstupu tohoto Protokolu v platnost podle �lánku 11, a to do 10 dn� od uvedeného vstupu 
v platnost; 

c) sd�leních obdržených podle �lánku 13; 

d) výpov�dích podle �lánku 14. 

 

�lánek 16 
Registrace 

1. Po vstupu v platnost bude tento Protokol p�edán depozitá�em Sekretariátu Organizace 
spojených národ� k registraci a publikaci v souladu s �lánkem 102 Charty Organizace spojených 
národ�. 

2. Depozitá� bude rovn�ž informovat Sekretariát Organizace spojených národ� o všech 
ratifikacích, p�ístupech a výpov�dích, které v souvislosti s tímto Protokolem obdržel. 

 

�lánek 17 
Autentická zn�ní 

Originál tohoto Protokolu, jehož zn�ní v angli�tin�, arabštin�, �ínštin�, francouzštin�, ruštin� 
a špan�lštin� mají stejnou platnost, bude uložen u depozitá�e, který p�edá jeho ov��ené kopie všem 
stranám Ženevských úmluv. 

 
 
 



P�íloha 
 

 


