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Zásady činnosti Národní skupiny pro implementaci mezinárodního 
humanitárního práva 

 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Národní skupina je stálým koordinačním a poradním orgánem pro zúčastněné subjekty  

(tj. Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo obrany, Český červený kříž a další 
subjekty, které se k ujednání připojí postupem podle čl. VIII) v otázkách souvisejících 
s problematikou mezinárodního humanitárního práva. 

 
2. Funkci sekretariátu Národní skupiny plní mezinárodněprávní odbor Ministerstva 

zahraničních věcí ČR. 
 

II. 
Činnost Národní skupiny 

 
 Národní skupina zejména: 
 

a) sleduje a vyhodnocuje  aktuální otázky související s rozvojem mezinárodního 
humanitárního práva; 

 
b) sleduje a vyhodnocuje implementaci mezinárodního humanitárního práva v České 

republice, včetně praxe justičních a správních orgánů a praxe činnosti ozbrojených sil; 
 
c) v případě potřeby zřizuje ad hoc pracovní skupiny pro řešení specifických otázek 

souvisejících s mezinárodním humanitárním právem;  
 

d) předkládá zúčastněným subjektům doporučení a návrhy týkající se zejména 
legislativních a jiných opatření s cílem zajistit plnění závazků České republiky 
vyplývajících z mezinárodního humanitárního práva, včetně doporučení týkajících se 
sjednání dalších mezinárodních smluv v oblasti mezinárodního humanitárního práva; 

 
e) v pravidelném intervalu, zpravidla dvou let, vyhodnocuje svoji činnost a přijímá akční 

plán pro další období; 
 

f)  podporuje šíření mezinárodního humanitárního práva rovněž v rámci státní správy, 
v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech České republiky, ve složkách 
integrovaného záchranného systému, ve školách a na univerzitách; 

 
g)  podílí se na přípravě vědeckých projektů v oblasti mezinárodního humanitárního 

práva; 
 
h) spolupracuje s národními skupinami pro implementaci mezinárodního humanitárního 

práva ostatních států a s mezinárodními organizacemi, zejména s Mezinárodním 
výborem Červeného kříže;  

 
i) spolupracuje s českými a zahraničními odborníky zabývajícími se otázkami 

mezinárodního humanitárního práva; 
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j) ve spolupráci s Českým červeným křížem zveřejňuje prostřednictvím jeho webových 

stránek informace o své činnosti. 
 

III. 
Pravomoci Národní skupiny 

 
1. Národní skupina vykonává svou činnost v mezích působnosti zúčastněných subjektů, jak 

tyto jednotlivým subjektům vyplývají z příslušných právních předpisů. 
 
2.  Národní skupina přijímá usnesení, jejichž obsahem jsou návrhy a doporučení. 
 
3.  Každý zúčastněný subjekt bude usilovat, aby usnesení Národní skupiny byla v oblasti jeho 

působnosti implementována. 
 
4.  Předseda Národní skupiny na základě jejího usnesení zajistí předložení jejích návrhů a 

doporučení i subjektům, které nejsou součástí Národní skupiny   
 

IV. 
Složení a orgány Národní skupiny  

 
1. Národní skupina je složená z předsedy Národní skupiny (dále jen „předseda“), členů 

Národní skupiny a tajemníka Národní skupiny (dále jen „tajemník“).  
 
2. Předsedou Národní skupiny je zástupce Ministerstva zahraničních věcí. V případě potřeby 

pověří předseda buď zástupce Ministerstva obrany ČR nebo zástupce Českého Červeného 
kříže svým zastupováním. 

 
3. Členy Národní skupiny jsou jeden zástupce každého zúčastněného subjektu s výjimkou 

tajemníka. 
 
4. Každý zúčastněný subjekt nominuje svého zástupce podle svých vnitřních pravidel, 

přičemž by se mělo jednat zejména o odborníka v oblastech úzce souvisejících s činností 
Národní skupiny. 

 
V. 

Tajemník 
 
1. Tajemník je pracovníkem mezinárodněprávního odboru Ministerstva zahraničních věcí 

ČR.  
 

2. Tajemník plní funkce sekretariátu Národní skupiny, účastní se všech jejích jednání  a     
       případně jednání jejích pracovních orgánů.  
 
3. Tajemník vede seznam kontaktních míst zúčastněných subjektů. 
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VI. 
Zasedání Národní skupiny 

 
1.  Předseda ve spolupráci s tajemníkem a ostatními zakládajícími členy připravuje zasedání 

Národní skupiny, materiály pro jednání a návrhy usnesení  Národní skupiny. 
 
2. Tajemník podle pokynu předsedy svolává členy Národní skupiny k řádnému zasedání 

nejméně třikrát ročně. Tajemník podle pokynu předsedy nebo na návrh alespoň jedné 
třetiny členů Národní skupiny svolává členy Národní skupiny  k mimořádnému zasedání. 
Děje se tak elektronickou poštou nebo písemnou pozvánkou. Členové Národní skupiny 
jsou informováni o místu, času a programu řádného zasedání Národní skupiny nejméně 10 
pracovních dnů předem, v případě mimořádného zasedání alespoň 3 pracovní dny předem.  
 

3.  Program zasedání určuje předseda, každý člen Národní skupiny může navrhnout bod 
programu alespoň 2 pracovní dny předem. 

 
4.    Zasedání Národní skupiny řídí předseda. 
 
5.  Předseda zve z vlastní iniciativy nebo na návrh některého člena Národní skupiny na 

zasedání další osoby se znalostí v oblasti mezinárodního práva nebo příslušných oborů. 
Tyto osoby nemají hlasovací právo. 

 
6.  Po projednání s tajemníkem se zasedání může účastnit více zástupců zúčastněných 

subjektů. Tyto další osoby nemají hlasovací právo 
 
7.  Národní skupina je usnášeníschopná, je-li na zasedání přítomna většina jejích členů. 

Národní skupina usiluje o přijetí rozhodnutí konsenzem. Pokud je o usnesení hlasováno, 
Národní skupina přijímá usnesení  většinou členů přítomných na zasedání, v případě 
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.  

 
8.  O každém zasedání  Národní skupiny pořizuje tajemník nebo, v případě jeho absence, 

předsedou určený člen Národní skupiny zápis. Každý člen má právo, aby byl v zápise o 
jednání zaznamenán jeho názor, který je odchylný od názoru většiny. Zápis obdrží všichni 
členové Národní skupiny elektronickou poštou nebo písemně do čtrnácti dnů ode dne 
zasedání Národní skupiny.  

 
9.   Zasedání Národní skupiny probíhá v místě určeném tajemníkem  Národní skupiny nebo na 

návrh členů Národní skupiny kdekoliv jinde. 
 

VII. 
Odměna členů Národní skupiny 

 
Členství v Národní skupině je čestnou funkcí nezakládající nárok na odměnu. Členové 
Národní skupiny nemají vůči ní nárok na náhradu svých cestovních a jiných nákladů 
spojených s účastí na zasedání Národní skupiny.  
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VIII. 
Přijetí dalších subjektů do Národní skupiny 

 
1.  Ujednání, které vstoupilo v účinnost podpisem posledního ze zakládajících členů,  je vedle 

signatářů otevřeno k připojení se všem ostatním ústředním orgánům státní správy. 
 
2.  O členství dalších subjektů, například právnických fakult veřejných vysokých škol, 

rozhoduje na jejich žádost Národní skupina nadpoloviční většinou svých členů. 
 
 

IX. 
Zúčastněné subjekty 

 
1. Zúčastněné subjekty zřídí a tajemníkovi Národní skupiny oznámí kontaktní místo, které 

bude odpovědné za komunikaci s tajemníkem. 
 
2. Zúčastněné subjekty umožní účast jimi nominovaného člena Národní skupiny na zasedání  

Národní skupiny. 
 
3.  Zúčastněné subjekty v rámci svých možností umožní a zajistí, včetně finančních nákladů 

účast člena Národní skupiny na akcích souvisejících s činností Národní skupiny. 
 

X. 
Závěrečná ustanovení 

 
Změny těchto Zásad lze provádět formou dodatku, který je přijat všemi členy Národní 
skupiny na jejím zasedání. 
 

 


