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Základní principy Červeného kříže
a Červeného půlměsíce – I. díl
Každé společenství lidí určitým způsobem
spojené (ideály, názory, systémem hodnot, způsobem myšlení apod.) má ať již explicitně nebo
implicitně formulované základní hodnoty a pravidla, která jsou ostatními členy tohoto společenství přijímána. Mezinárodní hnutí Červeného
kříže a Červeného půlměsíce patří mezi nemnohé
organizace, které se vyznačují pregnantně formulovanými zásadami, které ve všech situacích
řídí jejich veškeré jednání a jejichž proklamace
umožňuje okolí snadno rozpoznat, jaké jednání
od nich může za všech okolností očekávat. V našem případě jsou jimi Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce, od jejichž
dnes platné formulace letos uplyne právě 45 let.
Je proto jistě účelné si znova připomenout formulace i obsah jednotlivých ze sedmi Principů a zabývat se důsledky, které mají pro naše jednání jak
směrem dovnitř naší organizace, tak především
navenek – tedy směrem k těm, jimž pomáháme,
k těm, s nimiž spolupracujeme či s nimi nás poutají jiné vazby.
První formulaci základního poslání a hodnot
bychom našli již v knize Vzpomínka na Solferino, v niž Henri Dunant navrhuje založení organizace, která by poskytovala humanitární pomoc bez
ohledu na národnost či příslušnost k té či oné straně konﬂiktu. Již při vzniku naší organizace tedy
existovaly všeobecně sdílené zásady, byť v nepsané
podobě.
Sám Mezinárodní výbor ústy G. Moyniera,
jednoho z pětice zakladatelů, poprvé formuloval
určité principy r. 1875, a sice předvídavost (tedy
přípravu na pomocné akce již v době klidu), solidaritu (povinnost národních společností pomáhat si navzájem), centralizaci (existence jediné
národní společnosti v každé zemi) a vzájemnost
(imperativ pomáhat všem potřebným bez ohledu na jejich národnost či příslušnost k bojující

straně). Šlo o principy spíše praktické, směřující
k národním společnostem, a ony „hlavní ideje“
se i nadále pokládaly za samozřejmé a byly ponechány v rovině nepsané.
Ostatně i první Statut MVČK (1915) ukládal Výboru chránit základní a univerzální principy, na nichž je organizace založena, aniž by je
blíže speciﬁkoval. K tomu dochází při revizi
Statutu MVČK r. 1921, kdy jsou vyhlášeny
tyto základní principy: nestrannost – politická,
náboženská a ekonomická nezávislost – světovost Červeného kříže – rovnost národních společností. Odtud se tyto zásady dostaly i do prvního Statutu Mezinárodního Červeného kříže
přijatého r. 1928. Povšimněme si, že princip
ústřední, tj. princip humanity, je pokládán

za natolik samozřejmý, že i v tomto explicitním výčtu chyběl…
Jeden z význačných teoretiků Červeného
kříže i mezinárodního humanitárního práva,
Jean Pictet, se systematicky formulací našich
základních principů zabýval a výsledky jeho
zkoumání vedly nakonec r. 1965 k tomu, že XX.
Mezinárodní konference Červeného kříže, konaná ve Vídni, oﬁciálně vyhlásila dodnes platný soubor sedmi Základních principů, který
najdeme jak ve Statutu Mezinárodního hnutí
ČK&ČP, tak všech jeho složek: HUMANITA
– NESTRANNOST – NEUTRALITA – NEZÁVISLOST – DOBROVOLNOST – JEDNOTA
– SVĚTOVOST.
Tento vzájemně provázaný systém principů
zavazuje všechny složky Hnutí ČK&ČP –
tedy Mezinárodní výbor Červeného kříže, všech
186 národních společností Červeného kříže
(půlměsíce, Davidovy hvězdy) a jejich Mezinárodní federaci ČK&ČP. Zavazuje je nejen jako
organizace, zavazuje nejen jejich jednotlivé orgány a organizační jednotky, ale i každého jednotlivého člena, zaměstnance i dobrovolníka.
Při jednání Mezinárodních konferenci ČK&ČP
zavazuje dokonce i vládní delegace k tomu,
aby nepředkládaly žádné návrhy s Principy neslučitelné.
Soubor Základních principů je základní devizou naší organizace. Jejím příslušníkům dává
jasná pravidla, jak se chovat za všech okolností,
našemu okolí pak umožňuje čitelnost Mezinárodního hnutí ČK&ČP. Abychom principy mohli dodržovat a prosazovat, musíme je v prvé řadě
dobře znát. A k tomu by měl posloužit tento seriál Novin Červeného kříže.
RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
prezident ČČK 

ZPRÁVY, AKTUALITY

V dubnu 2010 se uskutečnila zasedání obou
Komor ČČK na jejichž programu bylo především
projednání písemných materiálů předkládaných
na květnové Shromáždění delegátů ČČK.

Česká komora se na svém zasedání sešla v Praze dne 24. dubna 2010 za řízení své předsedkyně
a první viceprezidentky ČČK JUDr. Jany Lexové.
S činností Úřadu ČČK seznámil účastníky jeho ředitel RNDr. Josef Konečný. Na zasedání rovněž vystoupil prezident ČČK RNDr. Marek Jukl, Ph.D.

Moravskoslezská komora ČČK uskutečnila své zasedání o týden dříve v Přerově, tedy
17. dubna 2010. Jednání řídil její předseda a druhý viceprezident ČČK MUDr. Petr Vlk. Prezident ČČK a ředitel Úřadu ČČK se zde ujali stejné agendy jako na zasedání České komory ČČK.
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Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce
II. – PRINCIP HUMANITY
Dnešní díl seriálu je věnován principu
humanity, který v plném znění říká: Mezinárodní hnutí ČK&ČP vzniklo z potřeby
přinášet pomoc raněným na bitevním poli
bez jakékoli diskriminace. Toto hnutí se snaží
– v národním i mezinárodním měřítku – za
všech okolností předcházet a zmírňovat lidské
utrpení. Chce chránit lidský život a zdraví
a zajistit respektování lidské bytosti. Napomáhá vzájemnému porozumění, přátelství, spolupráci a trvalému míru mezi všemi národy.
Tento princip je spolu s principem nestrannosti pokládán za princip ústřední
a i jeho zařazení na první místo mezi ostatními základními principy podtrhuje jeho
význam. Pokud bychom totiž chtěli vyjádřit
jedním slovem vše, co se Červeného kříže
týká nebo naopak z jediného slova všechno
takové odvodit, bylo by jím právě slovo humanita (lidskost). Slovo humanita v názvu
základního principu má dvojjediný význam
– popisuje totiž způsob jednání Červeného
kříže i cíl jeho snažení.
Co je tedy obsahem principu humanity? Jeho úvodní věta je určitou historickou
preambulí odrážející okolnosti a (především) důvod vzniku naší organizace, která se opravdu zrodila z krve tisíců prolité
u Solferina, jimž chtěl zakladatel Červeného
kříže pomoci bez ohledu na příslušnost k té
či oné válčící straně, tedy bez nepříznivého
rozlišování (diskriminace). Lidské utrpení je
tím, co i 150 let poté podněcuje Červený
kříž k činnosti – ke službě trpícímu. Nejde
jen však o mírnění již nastalého utrpení, ale
všude kde je to možno, snaží se Červený kříž
utrpení předcházet. Lidské utrpení má mnoho tváří – ať již jsou to ranění ve válkách,

Červený kříž působí především tam, kde
váleční zajatci, vězněné osoby, oběti přírodních katastrof, sociálně potřební lidé i oběti jiný nechce či nemůže zasáhnout. Snaží se
nalézt originální přínos v situacích, které jiní
vlastní neznalosti a tak dále.
Předcházet lidskému utrpení znamená nepředvídali. I to je úkol chránit lidský život
postupovat iniciativně a přijímat předem a zdraví a zajistit respektování lidské bytosti.
opatření k ochraně potenciálních trpících.
Červený kříž svou činností prosazuje soMůže to být přípravou přijímání, podporou lidaritu jak uvnitř národů, tak i mezi nimi.
respektování a šířením znalostí norem mezi- Neprosazuje ji politicky, ale svými konkrétnárodního práva k ochraně možných obětí ními činy pomoci. Spolupráce jednotlivých
– tedy např. norem mezinárodního huma- složek Červeného kříže, a to jak mezi sebou,
nitárního práva k předtak s vládami či jinými orcházení a mírnění utrpení
ganizacemi, vytváří konkrétní příklady jednání
obětí ozbrojených konﬂiktů, norem mezinárodního
nezatíženého
násilnými
konﬂikty. Snaží se tak připráva reakce na katastrofy,
spět k vytvoření mírového
prosazováním
obecných
humanitárních principů.
ducha. Jak řekl jeden z teoretiků Červeného kříže,
Děje se tak zdravotní výchovou či výukou první
Jean Pictet – činnost Červeného kříže je založena na
pomoci. Budováním sociálních a zdravotních zařízení
realistickém optimismu,
který odmítá zoufalství
a v neposlední řadě přípravou příslušného personálu
a ztrátu naděje, ale současně nevytváří u trpících
– všechny složky Červeného kříže, ať již Mezinárodní
nereálná očekávání.
Princip
humanity
výbor ČK, Mezinárodní federace ČK&ČP a všechny
nepředstavuje vyčerpávající popis našeho jednání
národní společnosti musí
Jean Pictet - autor dnešních
pro předcházení a mírnění
a našich cílů. Naopak – je
Základních principů ČK
lidského utrpení vychovápro nás výzvou k tomu,
vat personál. To je úkol, který je dlouhodobý abychom se stále zamýšleli nad formami
– každá národní společnost musí mít přimě- lidského utrpení a hledali způsoby, jak jim
řený počet vyškolených členů, zaměstnanců konkrétní činností předcházet nebo je alesi dobrovolníků pro poskytování pomoci při poň zmírňovat.
katastrofách, dobrovolné zdravotníky pro
Princip humanity se klene mezi oběma
případ válek, instruktory zdravotní výchovy hesly Červeného kříže a Červeného půlměa první pomoci či personál pro úkoly v soci- síce – Milosrdenství mezi zbraněmi – Humanitou k míru.
ální oblasti.

Přijetí vedoucích představitelů Českého červeného kříže u ministra zdravotnictví
Jedním z nových ministrů české vlády
jmenované v červenci 2010 je i ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.
Pochází z Hradce Králové a je lékařem
– rentgenologem. Své manažerské kvality
osvědčil už jako ředitel Fakultní nemocnice
Hradec Králové, kterou úspěšně vedl 14 let.

Má i zahraniční zkušenosti. Kromě Fakultní
nemocnice Hradec Králové pracoval několik
let také v zahraničí - USA, Kuvajt, Německo.
Ministerstvo zdravotnictví má pro práci
a rozvoj činnosti ČČK tradičně zásadní význam. A to dokonce takový, že většinu dotačních ﬁnančních prostředků na naše projekty

dostáváme prostřednictvím tohoto resortu.
Ale nejde samozřejmě jenom o peníze, tematická příbuznost ba přímo provázanost činnosti ČČK se zdravotnictvím, je zřejmá.
Pokaždé, když je jmenován nový ministr
zdravotnictví, obdrží obvykle hned v prvpokračování na další straně
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Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce
III. – PRINCIP NESTRANNOSTI
Druhý z ústředních principů, princip nestrannosti, zní: Mezinárodní hnutí ČK&ČP
nečiní žádné rozdíly založené na národnosti,
rasy, náboženství, sociálního zařazení či politické orientace. Pomoci jednotlivcům se věnuje
výlučně úměrně jejich utrpení a prioritou jsou
případy nejnaléhavější tísně.
Již princip humanity konstatuje, že Červený kříž vznikl z potřeby pomáhat bez jakékoli diskriminace. Princip nestrannosti
tedy zaručuje, že naše pomoc bude s touto
potřebou v souladu. V opačném případě,
tedy pokud by bylo přihlíženo k jiným
okolnostem, než je objektivně existující
potřeba pomoci, by nemohl být princip
humanity naplněn...
Již H. Dunant dosáhl povolení francouzských orgánů, aby mohl ošetřovat i raněné
vojáky rakouské. Právě příslušnost k té či oné
straně konﬂiktu byla v minulosti i v té chvíli
hlediskem hrozícím raněné diskriminovat.
Princip nestrannosti, nazývaný též princip rovnosti či nediskriminace, tedy zakazuje při poskytování pomoci brát ohled na vše
jiné, než je objektivní naléhavost stavu
toho či onoho jednotlivce, zejména na ty
rozdíly mezi lidmi, které jeho text výslovně
uvádí. V řadě společností je však rozlišování
na základě původu, pohlaví či majetku hluboce založené a pracovníci Červeného kříže
se tak mohou dostat i do konﬂiktu s veřejným míněním. Dvojnásob to platí v případě

válek, kdy může být velmi obtížné vysvětlit,
že pozornosti Hnutí ČK&ČP se těší vlastní
raněný stejně jako nepřítel. Podobně může
být nepochopeno, že nárok na rovné zachá-

zení v tísni má člověk z okraje společnosti
stejně jako tzv. slušný člověk. Nezapomínejme, že i dárci často Červenému kříži přispívají s jistou dávkou egoismu. Náš postup je
vždy třeba citlivě vysvětlovat a mírnit eventuální konﬂikty.
Není třeba připomínat, že poskytnutá
pomoc se nesmí řídit ani subjektivními sympatiemi či antipatiemi konkrétního příslušníka Červeného kříže k jejímu konkrétnímu
příjemci.

Princip nestrannosti však neříká, že se
všem osobám musí dostat stejné kvantity
pomoci – součástí tohoto principu je výslovné konstatování, že pomoc je poskytována úměrně její potřebě, tedy stupni
naléhavosti utrpení daného konkrétního
člověka. Množství potravin pro těhotnou
ženu tak bude přirozeně vyšší, než v opačném případě, poskytnutá zdravotní péče
bude rozsáhlejší v případě závažnějšího
zdravotního stavu a bude dříve poskytnuta
zdravotně naléhavějším případům a podobně. Princip nestrannosti nás tak současně
zavazuje k tomu, aby pomoc byla adresná
a přiměřená potřebě, zapovídá tak rovnostářský přístup, který může vést k tomu, že
některým se pomoci nedostane dostatečně
a jinde se jí plýtvá.
Princip nestrannosti nalezl díky iniciativě
Mezinárodního hnutí ČK&ČP svůj odraz
i v normách mezinárodního práva. Mezinárodní humanitární právo i právo reakce
na katastrofy jej zná jako jednu ze svých základních zásad – již první Ženevská úmluva
z r. 1864 říkala, že voják vyřazený z boje zraněním či nemocí bude sebrán a ošetřen, ať
patří ke kterékoli z bojujících stran….
Dodržet všechny aspekty principu nestrannosti nemusí být lehké. Princip však
představuje ideál, jímž nás naše okolí bude
v konkrétní situaci poměřovat a ideál, kterým
i my musíme poměřovat sami jednání své.

AKTUALITY – INFORMACE

Severní Čechy – šest týdnů po povodni
V polovině září jsem se vydal do oblastí
Libereckého kraje postižených přívalovou
povodí, která tuto oblast postihla začátkem
srpna letošího roku. Jednání na městských
úřadech ve Frýdlantu, Raspenavě a Chrastavě a obecním úřadě v Nové Vsi byla, díky
přístupu jejich zaměstnanců, pověřených
řešením obnovy postižených částí obce
a pomoci občanům postiženým povodí, velice konstruktivní a z hlediska ČČK vysoce
přínosná. Podařilo se získat konkrétní in-

formace o domech, které byly trvale obydlené a jejichž obyvatelé tak přišli o střechu
nad hlavou. Z poskytnutých podkladů bylo
možné získat přehled o celkovém rozsahu
živly poškozených objektů.
Následky povodně, i když od jejího řádění
uplynul již více než měsíc, byly stále patrné.
Byly však jiného charakteru, než který jsme
mohli sledovat v srpnových zpravodajstvích
sdělovacích prostředků. Stržené mosty, napokračování na další straně

Hrádek nad Nisou
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Základní principy Červeného kříže
a Červeného půlměsíce IV. – PRINCIP NEUTRALITY
Dvojice ústředních principů vyme- těné skutečnosti budou použity ne ve upozorňuje strany konfliktu či sporu na
zila inspiraci a hlavní cíle naší činnosti. prospěch chráněných vězňů či zajatců, jejich závazky plynoucí z mezinárodního
Druhou skupinu tvoří ty principy, které ale jako nástroj propagandy proti dané práva a humanitárních principů a užíumožňují naplnění ústředních principů, straně konfliktu, budou se státy snažit vá všech prostředků k dosažení nápravy
dosažení jimi určených cílů. Řeč bude klást různé formální překážky. Tato dů- – v krajním případě teoreticky i zveřejněo principech neutrality a nezávislosti.
věra zvedá hraniční závory a otvírá cestu ním případu. K tomu však není v drtivé
Princip neutrality zní: Aby si Mezi- kamionům s humanitární pomocí. Tato většině případu třeba sáhnout.
národní hnutí ČK&ČP uchovalo důvěru důvěru umožňuje často Červenému kříži
Chovat se neutrálně nemusí být vůvšech, neúčastní se nikdy na nepřátelských sehrát roli neutrálního prostředníka při bec snadné – vždyť každý má své názory
akcích ani na sporech politického, nábožen- propouštění rukojmí, výměnách a repat- i na podstatu daného sporu. Při výkonu
ského, rasového a ideologického rázu.
riaci zajatců či zadržovaných civilistů, při svého humanitárního poslání člena, zaTímto principem si Červený kříž zajištění humanitární komunikace mezi městnance i dobrovolníka Červeného
ukládá zdržet se vyjádření k příčinám znepřátelenými stranami a tak bychom kříže musí však vždy vystupovat tak, aby
ozbrojených konfliktů či uvedených spo- mohli pokračovat.
jej tyto názory neovlivňovaly a musí se
rů, nesmí přímo ani nepřímo podporoPrincip neutrality je tedy sebeomeze- zdržet jejich projevení (podobně jsme
vat úsilí stran konfliktů či sporů. Důvod ním, které umožňuje zachovávat a dále o tom hovořili v případě principu netéto zdrženlivosti sám princip uvádí – je rozvíjet aktivity definované principem hu- strannosti). Jde tedy o příkaz neutrálně
jím snaha zachovat si důvěru těch, kte- manity. V případě Mezinárodního výboru se chovat, nikoli ve svém nitru být náří mají právo na ochranu, důvěru těch, ČK je odrazem tohoto principu i přísná zorově neutrální. Je třeba zdůraznit, že
kterým chce Červený kříž pomáhat, mlčenlivost jeho delegátů či jejich mezi- i takříkajíc „mimo službu“ se příslušník
důvěru těch, kteří mají takové osoby ve národním právem uznané právo nevypo- Červeného kříže musí chovat tak, aby
své moci. Důvod neutrality je tedy jen vídat před soudy.
nenarušil důvěru v neutralitu naší orgaa pouze umožnění plnění humanitárŘekli jsme, že neutralita znamená po- nizace. Platí to nejen ve válce, ale i v míního poslání organizace, tedy umožnění vinnost nevyjadřovat se k příčinám války ru – např. politická kariera či duchovní
pomoci trpícím.
či sporu. Naprosto však neznamená, že si funkce v zemi rozdělené na nesmiřitelné
Neutralita tedy neznamená pasivitu Červený kříž nevšímá průběhu a způsobu tábory se s činností v Červeném kříži sači alibizmus, jak bývá někdy některými vedení válek či sporů. Vyžaduje-li to zá- mozřejmě vylučuje.
mylně říkáno, ale přesně naopak: je tím jem obětí, je právě Červený kříž tím, kdo
Aby si Červený kříž uchoval důvěru
co humanitární aktivity umožvšech nepřijímá v době konfliktu
ňuje. Dlouhá zkušenost Černapř. ozbrojenou ochranu a jeho
veného kříže ukazuje, že lidé
pracovníci nejsou ozbrojeni.
se často bojí vůbec vyhledat
V rozporu s principem neutnapř. lékařské ošetření, neboť
rality samozřejmě není, poskytuneví, jak by se daný zdravotník
je-li národní společnost své zdrazachoval – ke které straně konvotníky armádě ani to, stane-li se
fliktu např. patří – ČK je tak
její příslušník členem „nezdratím, kdo může zdravotní péči
votnických složek“ ozbrojených
poskytnout. Stejně tak je to
sil (v tom případě však nemůže
důvěra v neutralitu Červeného
souběžně vyvíjet aktivitu v Čerkříže, co otvírá brány věznic či
veném kříži).
zajateckých táborů delegátům
Červeného kříže – v případě,
RNDr. Marek Jukl, Ph.D.,
že by existovala obava, že zjiš- vlajka Červeného kříže – často jediná naděje pomoci
prezident ČČK n

Č E RV E N É H O K Ř Í Ž E
Ročník 18 (38)

březen / duben

Číslo 2 – 2011

Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce
V. – PRINCIP NEZÁVISLOSTI
Minule byla řeč o principu neutrality,
který spolu s principem nezávislosti, kterému se budeme věnovat dnes, tvoří dvojici
principů zaručujících naplnění principů
ústředních.
Princip nezávislosti zní: Mezinárodní
hnutí ČK&ČP je nezávislé. Národní společnosti pomáhají veřejné správě při zabezpečování humanitární činnosti a řídí se platnými zákony dané země. Současně si však
zachovávají nezávislost, která jim umožní
za všech okolností jednat podle zásad Hnutí
ČK&ČP.
Princip nezávislosti vychází z přesvědčení, že má-li Červený kříž účinně a bez
jakékoli nepříznivé diskriminace předcházet nebo aspoň zmírňovat lidské utrpení,
musí jedině on sám, na základě objektivního a nezávislého posouzení situace, přijmout rozhodnutí o pomoci v každém
konkrétním případě. To platí pro každou
složku Hnutí ČK&ČP.
Pokud by Červený kříž přihlížel k politické objednávce, řídil se jen veřejným
míněním či tím, co říkají média a ignoroval skutečnou potřebu pomoci, mohla
by být by jeho pomoc neúčinná nebo
dokonce škodlivá. Pro musí být nezávislý
– nezávislý na přání vlád či jiných vnějších
aktérů, veřejném mínění, mediálních
tlacích, názorech ostatních humanitárních společností či dokonce
donorů, pokud by tato přání
svazovala jeho pomoc, směřovala
ji k dané skupině osob (vybrané
podle politických, národních,
rasových či náboženských hledisek) a současně vylučovala
z pomoci jinou skupinu, jejíž
potřeba by byla naléhavější.
Pokud jde o nezávislost Mezinárodního výboru Červeného
kříže, ta je zakotvena v jeho sta-

tutu, který z rozhodování vylučuje kohokoli krom svých vlastních členů, tedy oné
nejvýše 25 členné skupině Švýcarů, kteří
sami rozhodují o doplnění uvolněných
míst. Dále je zakotvena zvláštní smlouvou
se Švýcarskou konfederací, která Výboru
zaručuje postavení nezávislé na švýcarské
veřejné moci.
Národní společnosti mnohdy hájí
nezávislost svého jednání o poznání obtížněji. Jsou, jak říká Statut Hnutí ČK&ČP,
totiž současně pomocníky státních
i samosprávných orgánů na poli zdravotním, sociálním a humanitárním, jsou
pomocníky armádní zdravotnické služby.
Dostávají se tak do mnohem užšího kontaktu s veřejnou správou, která je ostatně
musí oficiálním aktem (zákonem, vládním
či panovnickým dekretem) právně uznat
a má mnohdy neodolatelnou zálibu v řízení a kontrolovaní toho, komu eventuálně
poskytuje finanční příspěvky.
I zde však mezinárodní společenství
zmíněným Statutem uznalo, že národní společnosti mají právo řídit si své
záležitosti i poskytovat pomoc skutečně
nezávisle, což se má promítnout i do zmíněného vnitrostátního dokumentu uznání
národní společnosti.

V mnohých zemích tradičně úřady
jmenují např. do výkonných rad své představitele (např. ze zdravotní správy, ministerstev obrany či školství), prezidenta
Amerického ČK jmenuje např. prezident
USA z osob navržených mu Americkým
ČK. Toto samo ještě není v rozporu s principem nezávislosti, pokud reálně existuje
možnost, že funkcionáři svobodně zvolení členstvem národní společnosti mohou
rozhodovat o řízení národní společnosti
nezávisle na těchto vládních představitelích (musí tedy např. počet volených členů
výkonné rady převážit počet členů jmenovaných vládou, prezidentu USA musí
návrh na prezidenta AČK předložit volený
orgán této národní společnosti apod.).
Vhodnější je samozřejmě úplné oddělení orgánů Červeného kříže a státu. V řadě zemí projevuje stát svůj vliv na národní
společnost „neformálně“ – např. tím, že si
vyhrazuje právo předem posoudit kandidáty do orgánů národní společnosti apod.
Situace, kdy národní společnost či jiná
složka Hnutí ČK&ČP jednala evidentně
„na objednávku“ by závažným způsobem
ohrozila důvěru v pomoc poskytovanou
Červeným křížem. Zejména v ozbrojených
konfliktech je třeba úzkostlivě dbát na to,
aby pomoc Červeného kříže nebyla – ať
již oprávněně či jen domněle – spojována s některou stranou konfliktu.
To by vážně ohrozilo účinnost této
pomoci či dokonce její příjemce,
jak jsme o tom hovořili u principu
neutrality. Neutralita bez nezávislosti není totiž možná.
V dalších částech si všimneme
poslední skupiny principů – principů týkajících se organizace a způsobu práce Červeného kříže.
RNDr. Marek Jukl, Ph.D.,
prezident ČČK n
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VI. – PRINCIP DOBROVOLNOSTI
Principem dobrovolnosti, nazývaným
též principem dobrovolné služby, vstupujeme do oblasti poslední trojice základních
principů týkajících se organizace, tj. formy a způsobu činnosti Mezinárodního
hnutí ČK&ČP (proto se někdy hovoří
o organických principech). Principy dobrovolnost, jednota a světovost tvoří obrazně
řečeno „základní kameny“, na nichž stojí
pomyslná pyramida ostatních principů,
stavba završená principem humanity.
Princip dobrovolnosti říká: Mezinárodní hnutí ČK&ČP poskytuje pomoc dobrovolně a nezištně.
Explicitně sice tento princip oficiálně doplnil čtveřici vepsanou do prvního
Statutu Mezinárodního Červeného kříže
(1928) až v r. 1965, obsahově však byl
základním prvkem činnosti Červeného
kříže od jeho vzniku – již ustavující mezinárodní konference v r. 1863 definuje jako
základní úkol naší organizace nábor a přípravu dobrovolného personálu ku pomoci
trpícím na bitevním poli...
Co je tedy vlastním obsahem tohoto
principu? Jeho obsah je dvojí.
Za prvé se týká motivace těch, kteří
se rozhodli dát se do služeb Červeného
kříže. Princip dobrovolnosti vyžaduje,
aby důvodem pro angažmá v Červeném
kříži byla snaha osobně přispívat k předcházení nebo mírnění lidského utrpení
v duchu poslání Hnutí ČK&ČP. Motivací
pro to, aby se někdo stal členem, zaměstnancem či dobrovolníkem Hnutí ČK&ČP
tedy nemůže být snaha dosáhnout osobního prospěchu, v případě zaměstnanců pak
jen snaha najít zdroj obživy, ale dobrovolné rozhodnutí přijmout své členství nebo
zaměstnání jako službu, jako bezprostřední projev humanity včetně všech závazků
z toho plynoucích,.

Co je důvodem tohoto požadavku? Je
skutečností, že ten, kdo je motivován snahou pomoci druhému, bude svou službu
poskytovat opravdově, s plným využitím své kvalifikace, že se skutečně bude
řídit snahou maximálně lidské utrpení
zmírňovat či mu předcházet, zkrátka že
pro něj bude prioritou pomoc druhému
člověku. Toto nelze podchytit jakýmikoli
směrnicemi, standardizovanými postupy
pro konkrétní případy či dohledem. Obětavě bude jednat jen ten, u něhož je práce
prostřednictvím Červeného kříže pomocí
potřebným.

Dobrovolná sestra Červeného kříže na vyobrazení z 1. světové války – ztělesnění principu dobrovolnosti
Odměnou, na kterou nesmíme nikdy
zapomínat, mu však musí být dosažení
pocitu prospěšnosti a užitečnosti jeho
jednání, morální ocenění prospěšné prá-

ce, možnost seberealizace.
Náhrada vynaložených nákladů či přiměřená odměna je přirozeně zcela slučitelná s principem dobrovolnosti, ať jde
o člena, zaměstnance či dobrovolníka (ti
všichni jsou „dobrovolníky“ ve smyslu
tohoto principu).
Za druhé je obsahem princip dobrovolnosti skutečnost, že všechny složky Hnutí
ČK&ČP se snaží potřebným pomáhat
z důvodu všelidské solidarity, nikoli pro
dosažení zisku. Znamená to, že zisk v ekonomickém smyslu slova, kterého je samozřejmě třeba dosahovat, je plně využíván
k rozvoji naší organizace tak, aby se její
humanitární potenciál zvýšil – tedy aby
vzrostl okruh těch, kterým může pomoci, aby se snížil rozsah lidského utrpení.
Znamená to dále, že rozsah poskytované
pomoci je dán jen naléhavostí její potřeby a ne ekonomickým kalkulem. Znamená to vposledku i to, že pomoc trpícím
není podmíněna platbou.
Neznamená to však, že aktivity Červeného kříže jsou vždy zdarma. Jeho obecně prospěšné „mírové programy“ (zejm.
v oblasti výuky, vzdělávání, zdravotních
či sociálních služeb) mohou být – a jsou
– pochopitelně poskytovány za přiměřenou úplatu, jejíž výše zohledňuje však
nejen ekonomický přínos, ale i potřebnost
a prospěšnost konkrétní služby.
Hnutí Červeného kříže a Červeného
půlměsíce na všech úrovních se také současně snaží získat dary či jiné příspěvky
těch, kteří jeho činnosti chtějí podpořit,
ať jde o firmy, státy, mezinárodní organizace či jednotlivce, aby se díky tomu zvýšil okruh těch, kteří mohou jeho služeb
využívat.
Závěrem můžeme říci, že popisují-li
principy humanity, nestrannosti, neut-

Noviny Červeného kříže
rality či nezávislosti objektivní složku jednání Hnutí ČK&ČP, jeho složek i jednotlivců,
pak princip dobrovolnosti stanoví subjektivní složku našeho jednání v rámci aktivit
Červeného kříže a Červeného půlměsíce.
Princip dobrovolnosti tím, že motivaci
jednání jednotlivců i složek Hnutí ČK&ČP
primárně vidí v mimoekonomické oblasti,
umožňuje, aby dobrovolníci poskytli prostřednictvím Červeného kříže takové služ-
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by, jejichž skutečné náklady „na trhu“ by
nemohly být pokryty např. státem. Dále,
důvodem stojícím již u vzniku Červeného
kříže, je fakt, že jeho dobrovolný personál
představuje početný lidský potenciál, který se aktivuje při mimořádných situacích
a doplní tak síly státních profesionálních
složek, které přirozeně – už z ekonomických důvodů – tak početné v „normální
době“ být nemohou.

Odtud se odvíjí specifická role Červeného kříže jako pomocné organizace
veřejné správy. V dobrovolnosti služby
je nezastupitelná role Hnutí ČK&ČP
ve světě, v tom je také záruka naplnění
principů humanity i ostatních principů
předchozích.
RNDr. Marek Jukl, Ph.D.,
prezident ČČK n

aktuality – informace

Představujeme Vám letošní držitele Medaile Alice Masarykové
Paní Jindře Kantorové z Poděbrad
mělo být toto nejvyšší vyznamenání ČČK
uděleno již v loňském roce, ale ze zdravotních důvodů si pro medaili mohla do
Senátu ČR přijet až
letos v květnu. Paní
Kantorová je členkou ČČK od svých
8 let a 30 let - až
do roku 2010 byla
předsedkyní
MS
ČČK Poděbrady III,
kde pro svých více
než 600 členů organizovala školení první pomoci, tuzemské
i zahraniční zájezdy, výuku cizích jazyků,
návštěvy divadel a místní skupina se velmi
iniciativně ujala spolupráce při odběrech
krve. V loňském roce založila Akademii
3. věku, kam dochází kolem stovky členů,
pořádají společné návštěvy divadel i zájezdy - například na jaře si prohlédli rozkvetlý park v Průhonicích a také uskutečnili
týdenní pobyt pro seniory v Tatrách. Navštěvují Dětský domov v Pyšelích, pro který
pořádají sbírky šatstva a hraček.
Paní Kantorová je držitelkou vyznamenání ČČK „Za dlouholetou práci“. Letos
18. srpna slaví již své 83. narozeniny – gratulujeme.

Jana Pokorná z OS ČČK Rakovník
Paní Jana Pokorná je členkou ČČK
od roku 1952. Je aktivní členka Oblastní
výkonné rady ČČK Rakovník, v letech 1958
až 2009 byla vedoucí lektorského sboru
při OS ČČK, je zdravotnická instruktorka
ČČK a své pedagogické zkušenosti využívá ve výuce první pomoci dětí a mládeže
na základních školách. Ve 12 hodinové
Základní normě zdravotnických znalostí
školí jak studenty středních škol, tak i pedagogické pracovníky speciálních mateřských
a základních škol. Učitele, kteří se zúčastňují letních táborů školí v normě Zdravotník
zotavovacích akcí. V letošním roce byla již
po dvaadvacáté vedoucí okresního studijního střediska, připravuje děti v zájmových
zdravotnických kroužcích do postupových
soutěží Hlídek mladých zdravotníků a spolupracuje při organizování okresního kola
této soutěže. K letošním 82. narozeninám
srdečně gratulujeme.

Zdena Kmoníčková, Úřad ČČK n

13. zasedání Výkonné rady ČČK
Dne 11. června 2011 projednala
a schválila Výkonná rada ČČK tyto materiály : organizační řád Úřadu ČČK, pravidla pro poskytování půjček OS ČČK
na rozvoj jejich činnosti, návrh koncepce
krizové připravenosti ČČK do roku 2015,
úpravu systému vzdělávání zdravotnických
instruktorů ČČK, pokrytí hospodářského
výsledku – ztráty r. 2010 z Rezervního
fondu společnosti, změnu pověřeného
OS ČČK v Ústeckém kraji z OS ČČK
Litoměřice na OS ČČK Teplice, návrh na

Hana Vacovská
z OS ČČK České Budějovice
Paní Hana Vacovská je dlouholetá
členka ČČK, pracuje na Úřadě oblastního spolku ČČK od roku 1971 a od roku
1996 ve funkci ředitelky ÚOS. Kromě
plnění „minimálního programu ČČK“
zajišťuje OS ČČK řadu významných akcí,
v loňském roce poskytl humanitární i psychosociální pomoc do zaplavených oblastí, zajišťují cvičení humanitárních jednotek ČČK, pořádají pobyty pro zdravotně
postižené děti, paní Vacovská má osobní
zásluhu na rozvoji Domácí ošetřovatelské
péče Alice, která
v okrese velmi
dobře prosperuje. Velmi ochotně převzala nové
úkoly nad rámec
svých
pracovních povinností
– jsou pověřených oblastním
spolkem ČČK
pro Jihočeský kraj a zabezpečují činnost
krajského pohotovostního skladu pro
humanitární pomoc.

zařazení Viktora Nečase z OS ČČK Ústí
n./L. do Ústřední pohotovostní záchranné
jednotky ČČK, užití finančních prostředků FH ČČK na pomoc Japonsku a Libyi,
prodloužení splatnosti poskytnutých půjček OS ČČK Tachov, Ostrava a Karlovy
Vary, projednala problematiku kompenzace úhrad regulačních poplatků v DOL
Bukovany a schválila zachování stávajícího systému v původně stanoveném rozsahu s tím, že budou hledána kritéria pro
větší adresnost úhrad regulačních poplat

ků – VR ČČK znovu projedná v prosinci
t.r. VR ČČK projednala a vzala na vědomí kontrolu usnesení z 12. zasedání VR
ČČK dne 12.3.2011, zprávu o činnosti
prezidenta ČČK a Úřadu ČČK za období od 12.3.2011, přehled aktivit Úřadu
ČČK a OS ČČK se sdělovacími prostředky od 12.3.2011, zprávu o hospodaření
a finanční plán společnosti „CCK servis
s.r.o.“, zprávu z kurzu maskérů a doškolovacího kurzu ZI ČČK a informaci o vydaném souhlasu s vyhlášením veřejné finanční sbírky OS ČČK Ústí n./Orlicí.
Zdena Kmoníčková, Úřad ČČK n
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VII. – PRINCIP JEDNOTY
Princip jednoty je druhý z trojice
organizačních principů a předposlední
z Principů vůbec. Jeho znění je následující: V každé zemi může být pouze jedna
národní společnost. Musí být otevřena všem
a svou humanitární činnost vyvíjet na celém
území státu.
Rozeberme nyní jednotlivě součásti
tohoto principu.
To, že v každé zemi může působit jen
jedna národní společnost, najdeme již
v rezoluci ustavující mezinárodní konference Červeného kříže r. 1863 a ostatně
princip centralizace byl již v první skupině
Základních principů formulované r.1875.
Požadavek je to přirozený – stát i veřejnost musí mít jediného humanitárního
partnera v rodině Červeného kříže. Opak
by vedl k nežádoucí konkurenci a zmatení veřejnosti. Přesto se ve výjimečných
situacích – např. při občanských válkách, kdy povstalci ovládají část státního
území s cílem vyhlásit vlastní stát nebo
převzít moc ve státě dosavadním – setkáváme s tím, že je ustavena další národní
společnost. Takovou však Mezinárodní
výbor Červeného kříže neuzná – nejméně do chvíle, než dojde k ukončení bojů,
k vyjasnění situace a ovšemže též splnění
podmínek pro uznání národní společnosti
ze strany kandidáta. To
ovšem může trvat i desetiletí. S onou „národní
společností“ jsou samozřejmě udržovány kontakty v rámci Hnutí
ČK&ČP – vždy však
jen takové, které mají
humanitární význam
pro obyvatele území, na
němž je „národní společnost“ ustavena.

Na jakém území může národní společnost působit? Podle podmínek pro uznání národní společností obsažených v čl. 4
Statutu Mezinárodního h nutí ČK&ČP
se termínem „země“ rozumí území suverénního státu, který je navíc účastníkem
alespoň první z Ženevských úmluv. Zde
je jistě zajímavé připomenout, že Palestinský Červený půlměsíc byl uznán Mezinárodním výborem ČK až v r. 2005, a to na
základě výzvy mezinárodního společenství
(ve formě rezoluce Mezinárodní konference ČK&ČP), z čehož lze dovodit, že
státy na Konferenci zastoupené pokládaly
Palestinu za samostatný stát… Naopak,
geograficky blízkým příkladem „neuznané“ národní společnosti je Kosovo.
Řekli jsme, že v každé zemi může působit jen jediná národní společnost. Slovo
jediná zde však má hlubší význam, než
jen vymezení počtu. Myslím se jím to, že
národní společnost musí být centrálně
řízená a organizovaná - tedy jednotná.
Může se samozřejmě dělit na územní sekce (oblastní spolky, místní skupiny), tyto
však nemohou být na „centru“ nezávislé
– centrální orgán společnosti musí mít
pravomoc stanovovat sekcím závazně
úkoly, stanovit jim územní působnost či
určovat jednotně postupy realizace humanitárních činností i spolkových záležitostí a pod.
Volně řečeno, množství
samostatných, nezávislých subjektů, jakýchsi
„dílčích Červených
křížů“ by bylo
s principem jednoty v rozporu. Totéž
se týká eventuálních organizací integrovaných
do národní spo-

lečnosti (kolektivní členství) nebo organizací dceřiných. Vždy musí mít národní
společnost efektivní vliv na jednání všech
entit, vystupujících jako součást Červeného kříže a užívajících jeho znak. Jednotou
se rovněž myslí, jednota navenek, tj. že
pravomoc komunikovat se zahraničními
složka Hnutí ČK&ČP či jinými zahraničními subjekty musí náležet jen ústředí
národní společnosti.
Druhou součástí princip jednoty je
otevřenost – tedy závazek přijímat členy,
zaměstnance či dobrovolníky bez diskriminace, což ostatně souvisí i s principem nestrannosti. Opět dle Podmínek
pro uznání národní společnosti nesmí
být přijímání těchto osob vázáno na rasu,
pohlaví, třídu, náboženství nebo politický
názor. Jistě jste si povšimli, že zde chybí
státní příslušnost. Ano, národní společnosti, jakožto pomocné organizace států,
mohou členství vázat na státní příslušnost (jako je tomu ostatně i v případě
ČČK). Princip jednoty tak požaduje, aby
v národní společnosti mohly být zastoupeny všechny skupiny tvořící společnost
dané země – vždyť i mezi příjemci pomoci
národní společnosti se všechny skupiny
– ať již např. sociální, rasové či náboženské
– nacházejí…
Princip jednoty však neznamená, že by
přijetí za člena muselo být automatické.
To jistě ne. Osoba, která neskýtá záruky,
že bude pro národní společnost přínosem,
osoba, jejíž morální vlastnosti či její minulost by mohly ohrozit dobré jméno národní společnosti, nemůže být za člena přijata
a naopak, člen, který se chová v rozporu
s principy a posláním národní společnosti,
z ní může být vyloučen.
Poslední součástí principu jednoty
je požadavek, aby své humanitár-

Noviny Červeného kříže
ní poslání plnila národní společnost na
celém státním území. To je zcela přirozené – žádná skupina osob nemůže být
vyloučena z okruhu těch, kterým Červený
kříž pomáhá, neboť by tak nemohl být
naplněn princip humanity… Zde opět
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může vzniknout problém v případě, kdy
stát je jistým způsobem rozdělen, např.
mezi dvě válčící skupiny. Pokud si některá
z nich ustavila svou „národní společnost“,
pak i když tato nemůže být uznána, je
humanitárním imperativem, aby obě spo-

lečnosti spolu udržovaly pracovní kontakty tak, aby pomoc Červeného kříže byla
opravdu poskytována co možná na celém
území státu.
RNDr. Marek Jukl, Ph.D.,
prezident ČČK n
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Zasedala
Výkonná rada ČČK
Na svém 14. zasedání dne 24.9.2011
Výkonná rada ČČK projednala a schválila
zaměření projektů ČČK předkládaných na
MZ ČR a MV ČR pro rok 2012, mimořádné udělení zlaté medaile prof. MUDr.
Janského paní Libuši Kociánové z Náchoda,
poskytnutí humanitární pomoci Japonsku
(3.část) a Somálsku z Fondu humanity ČČK,
nový způsob potvrzení úhrady členských příspěvků a nový typ členského průkazu, Směrnici ČČK č. 2/2011 o identifikačním znaku
ČČK, stanovila pověřený OS ČČK pro
hlavní město Prahu: OS ČČK Praha 9, řešila
stížnost OS ČČK Rychnov n./Kněžnou na
pověřený OS ČČK Hradec Králové a řadu
informačních zpráv vzala na vědomí.
Zdena Kmoníčková, Úřad ČČK n

Finanční dar pro Japonsko
Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota darovala Českému červenému kříži
250 000,- Kč pro Japonsko, postižené

přírodní katastrofou. Podle přání dárce
byl předem kontaktován Japonský červený kříž, který informoval, že darovaná částka bude použita pro distribuční

komisi místních úřadů v prefekturách
zasažených zemětřesením k rozdělení
v hotovosti přímo postiženým občanům.
Darovací smlouvu podepsali dne 1. září
2011 za dárce Ing. Jaroslav Říšský, předseda správní rady a Ing. Jiří Koutný, člen
správní rady a za obdarovaný Český červený kříž RNDr. Josef Konečný, ředitel
Úřadu Českého červeného kříže, který za
velkorysý dar poděkoval.
V neformální besedě se zástupci dárce
zajímali o další aktivity Českého červeného
kříže, které jim podal ředitel Úřadu ČČK.
Předseda správní rady je příznivcem ČČK
a dárcem krve. Na závěr setkání obdržel
ředitel Úřadu ČČK symbolický šek.
JUDr. Jiří Zapletal, Úřad ČČK n

Darovat svoji krev chtěla
i oblíbená herečka Iva Pazderková, na svůj odběr se těšila a strach
určitě neměla. Bohužel se po odebrání vzorku krve a konzultaci
s paní doktorkou dozvěděla, že se
dnes k ostatním dárcům nepřidá.
„Mrzí mě to, protože když mám
čas, ráda podpořím dobrou věc
a darovat krev je přirozená lidská
záležitost. Nic nestojí a pomůže
druhým,“ řekla Iva smutně. I když
se tedy nemohla přidat k ostatním
dárcům, kteří dohromady darovali „pár“ litrů krve, podívala se alespoň s dalšími zvídavými jedinci,
jak se z jejího vzorku krve zjišťuje
krevní skupina.

Známé tváře darovaly krev
Pozvání k srpnovému bezpříspěvkovému odběru krve organizovanému ve Fakultní Thomayerově nemocnici tentokráte přijala pozvání moderátorka Karla Mráčková, herečka Iva Pazderková, modelka
Lucie Smatanová a nechyběli ani zkušení a pravidelní dárci Petr Vágner, Míra Hejda, Zora Kepková a Eva Čerešňáková.
Pravidelní dárci krve i prvodárci se společně odhodlali jít darovat
krev a podpořit ve spolupráci s Českým červeným křížem dobrou
věc. „Přišla jsem darovat krev poprvé. Je pravda, že jsem se k odběru už dlouho odhodlávala, ale pracovní i rodičovské povinnosti jsou
na denním pořádku, takže
jsem ráda, že mi to dnes
konečně vyšlo,“ uvedla
Karla Mráčková, která
sice měla z odběru obavy, ale nakonec zjistila, že
odběr nebolí a s úsměvem
a spokojeností odcházela
z odběrové místnosti.

Mgr. Miroslava Jirůtková,
vedoucí programového oddělení
Úřadu ČČK n
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VIII. – PRINCIP SVĚTOVOSTI
Princip světovosti (zvaný též p. univerzality) uzavírá nejen skupinu organizačních principů, ale je i seriál o Základních
principů. Tento princip zní: Mezinárodní
hnutí ČK&ČP je celosvětové. Všechny jeho
národní společnosti mají stejná práva, stejnou odpovědnost a povinnost si navzájem
pomáhat.
Univerzalita Hnutí ČK&ČP tak zahrnuje jednak jeho celosvětový charakter
a z něj plynoucí celosvětovost činnosti
ČK&ČP, dále povinnou solidaritu v rámci Hnutí ČK&ČP, kolektivní odpovědnost
a konečně rovnost národních společností..
Celosvětová povaha Hnutí ČK&ČP
a celosvětová povaha jeho humanitárních
činností je těsně spojena s celosvětovou
povahou mezinárodního humanitárního
práva. Již při zrodu Červeného kříže v r.
1863 byla do rezolucí ustavující konference vtělena výzva, aby každá země ustavila
svou národní společnost. Současně Statut
Mezinárodního hnutí ČK&ČP říká, že
národní společnost může být ustavena jen
v zemi, která je účastníkem První Ženevské úmluvy – jelikož smluvními stranami
Ženevských úmluv jsou všechny suverenní
státy světa (194), je tak položen základ pro

opravdu univerzální působení národních
společností (těch je v tuto chvíli 187).

Celoplanetární povaha humanitárních
činností Hnutí ČK&ČP, tedy svazku
Mezinárodního výboru ČK, národních
společností a jejich Mezinárodní federace,
je ostatně nutnou podmínkou naplnění
ústředních základních principů – totiž
principu humanity a nestrannosti.
Jednotlivé složky Hnutí ČK&ČP mají
své „geograficky specifické“ poslání – primárním úkolem a odpovědností národní
společnosti je působit v oblasti humanitární, zdravotní a sociální na svém státním
teritoriu. Dále má Hnutí dvě ryze mezinárodně působící složky, a to Mezinárodní

výbor ČK a Mezinárodní federaci společností ČK&ČP.
Tím se dostáváme k otázce solidarity
členů Mezinárodního hnutí ČK&ČP
– národní společnosti jsou zavázány jedna druhé pomáhat – povinnost vzájemné
spolupráce národní společnosti s ostatními složkami Hnutí je jednou z desíti
podmínek pro její uznání… To vymezuje mezinárodní rozměr činnosti národní
společnosti – je její povinností na výzvu
mezinárodních složek Hnutí ČK&ČP či
národní společnosti postižené země pomoci v rámci svých finančních, materiálních
a personálních zdrojů obětem válek, přírodních a jiných katastrof, ať se odehrávají
kdekoli na Zemi. V tom se právě projevuje kolektivní odpovědnost všech národních společností za osud potřebných…
Tuto pomoc koordinují Mezinárodní výbor ČK (směřujeli do země zasažené válkou
či vnitrostátními nepokoji) nebo Mezinárodní federace ČK&ČP
(jde-li o země ostatní). Uvážíme-li, že
obě mezinárodní

Čtenářům Novin Červeného kříže

přejeme
krásné Vánoční svátky
a v roce 2012 hodně zdraví,
štěstí a úspěchů
prezident ČČK a ředitel Úřadu ČČK

Noviny Červeného kříže
složky ČK&ČP navíc udržují celosvětovou síť svých stálých delegací, představuje to spolu se sítí národních společností
zcela ojedinělou humanitární sílu – trvalý humanitární potenciál, který dosud
nepřekonala žádná jakkoli velká potřeba ať v podobě světové války či nesmírně
rozsáhlé přírodní katastrofy. Právě tento
potenciál, vyjádřený počtem více než
90 milionů členů, zaměstnanců a dobrovolníků je podkladem jedinečnosti
naší organizace. Její univerzální povaha
tak nevyžaduje zbytečné přesuny tisíců
„rukou“ ani desetitisíců tun materiálu
z jednoho konce světa na druhý, ale naopak umožňuje mobilizovat tyto potřebné
počty rukou i pecnů chleba v relativně
nevelkém teritoriu, což šetří nejen peníze
použitelné tak přímo k pomoci, ale především zkracuje čas nutný jak pro zjištění
rozsahu potřeby, tak pro zahájení zásahu
samotného…
Solidarita se však neprojevuje jen v případě válek a katastrof. Znamená také
pomoc při rozvoji národních společností
a jejich programů – povinnost těch větších a rozvinutějším těm menším a disponujícím menšími finančními či materiál-
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ními zdroji a tím posílení humanitárního
potenciálu Hnutí ČK&ČP jako celku…
Právem se tak hovoří o „rodině Červeného
kříže a Červeného půlměsíce“.
Rovnost národních společností v právech je provázána s již zmíněnou zásadou
solidarity a kolektivní odpovědnosti, která je odrazem rovnosti v povinnostech.
Rovnost v právech národních společností
zakomponoval Mezinárodní výbor ČK do
svého Statutu již v r.1921 (do Statutu Hnutí ČK&ČP pronikla až r.1952). Byť nám
tato zásada připadá zcela samozřejmá, je jistě zajímavé, že Liga společností ČK (dnešní Mezinárodní federace) byla při svém
založení v r. 1919 otevřena jen národním
společnostem spojenců vítězů z dob I. světové války a nikoli tedy ze států bojujících
na straně bývalých centrálních mocností…
(stejně tak tomu ostatně bylo ve Společnosti
národů, z níž si Liga vzala tento, dnešními
měřítky zcela nepřípustný, příklad.)
Praktickým projevem rovnosti národních společností, dnes explicitně zakotvené
v Základních principech, je jejich rovnost
při hlasování v nejvyšším orgánu ČK&ČP
– Mezinárodních konferencích ČK&ČP, jak
stanoví čl. 9 Statutu Mezinárodního hnutí

ČK&ČP, neboť dle tohoto ustanovení má
každá národní společnost, stejně jako každá
země – smluvní strana Ženevských úmluv,
mezinárodní výbor ČK a Mezinárodní
federace ČK&ČP, toliko jeden hlas, a to
bez ohledu na počet svých členů, finanční
sílu, rozsah poskytované pomoc etc. Totéž
platí i na jednání Rady delegátů ČK&ČP
(čl.13 Statutu) a samozřejmě i na Valném
shromáždění Mezinárodní federace ČK&ČP
(čl. 20 její Ústavy, ovšem v případě neplacení čl. příspěvků může být národní společnost hlasovacího práva zbavena).
Národní společnosti představují pestrý
obraz – liší se v řadě znaků, liší se svým
potenciálem, velikostí či akceschopností. Liší se tak, jak se liší jednotliví lidé na
Zemi. Za všech okolností je však spojuje
snaha pomáhat potřebným a tomu podřídit své osobní zájmy. Spojuje je respektování, šíření a prosazování Základních
principů, jimž jsme věnovali náš seriál.
O našich principech však nestačí pouze
hovořit či psát. Důležité je jimi žít a být tak
pro naše okolí čitelnou, a tedy důvěryhodnou, organizací. Mějme to stále na paměti.
RNDr. Marek Jukl, Ph.D.,
prezident ČČK n

stupnice oblast turecké provincie Van,
která leží na východě země při hranicích
s Íránem. Jde o nejsilnější zemětřesení
v Turecku za posledních 10 let a jeho
intenzita je srovnatelná s otřesy na Haiti v r. 2010. Počet zřícených budov se
pohybuje kolem sta. Tisíce osob muselo
upustit své domovy.
Podle zpráv Mezinárodní federace
ČK&ČP zahájil Turecký ČP okamžitě
svou pomoc – příslušníci TČP byli na
místě již 40 minut po otřesech. Turecký ČP vyslal do postižené oblasti své
týmy záchranářů a obyvatelstvu rozdělil
na deset tisíc přikrývek a stanů, krom
potravinových balíčků rozdává teplou
polévku a dopravuje do oblasti mobilní pekárny, stanové tábory zásobuje též
kamny, neboť teploty již klesají pod
bod mrazu a lidé se nemohou vrátit do
budov z obav před dalšími otřesy. Současně poskytuje TČP obyvatelstvu psychologickou pomoc.

č.ú. 222826/5500, var.s. 777
nebo dárcovskou SMS z mobilního telefonu s textem: DMS CCK na telefonní
číslo 87777
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Tiskové zprávy ČČK
Česká republika ustavila Národní
skupinu pro implementaci MHP
10. října se ČR připojila k 97 státům
světa, v nichž jsou ustaveny národní skupiny zabývající se implementací mezinárodního humanitárního práva. Na půdě
Ministerstva zahraničí došlo k jejímu
ustavení podpisem ustavujícího dokumentu zástupci Ministerstva zahraničí
ČR, Ministerstva obrany ČR a Českého
červeného kříže.
Mezinárodní humanitární právo představuje předpoklad pro ochranu člověka
v dobách ozbrojených konfliktů, které
i dnes sužují téměř polovinu zemí světa.
Jde tedy o problematiku velmi aktuální,
a to nejen vzhledem k případné účasti sil
ČR v některých ze současných či budoucích konfliktů.

Turecko: Červený kříž a Červený půlměsíc pomáhají obětem zemětřesení
Dne 23. října 2011 zasáhlo zemětřesení o značné síle 7,2° Richterovy

Na okamžitou pomoc obětem i následnou pomoc poskytovanou v Turecku
složkami Červeného kříže můžete přispět
do 20.12.2011 prostřednictvím sbírkového účtu ČČK



Cena DMS je 30,- Kč, na konto ČČK
bude připsáno 27,- Kč. Získané finanční prostředky budou použity na pomoc
postiženým zemětřesení v Turecku. Více
informací naleznete na www.cerevnykriz.
eu a www.darcovskasms.cz . Děkujeme !

Porada ředitelů
ÚOS ČČK
Dne 10.října 2011 se v hotelu
Labe v Pardubicích konala pravidelná
porada ředitelů ÚOS ČČK. Hlavním
tématem byla problematika činnosti
pověřených oblastních spolků v jednotlivých krajích. Rozvinula se široká
diskuse, která přinesla řadu nových
poznatků. Současně byly projednány
hlavní úkoly v programové a ekonomické oblasti.
Zdena Kmoníčková,
Úřad ČČK

