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I.    ÚVOD  

II.  

I.A Prováděcí směrnice k Druhému protokolu z r. 1999  

k Haagské úmluvě z r. 1954 o ochraně kulturních statků 

za ozbrojeného konfliktu  

 

1. Hlavním cílem tohoto dokumentu (dále jen "Prováděcí směrnice") je být 

stručným a praktickým nástrojem, který má pomoci Smluvním stranám při 

provádění Druhého protokolu k Haagské úmluvě z roku 1954 o ochraně 

kulturních statků za ozbrojeného konfliktu (dále jen "Druhý protokol") a 

zároveň poskytnout Výboru pro ochranu kulturních statků za ozbrojeného 

konfliktu (dále jen "Výbor") a Sekretariátu UNESCO (dále jen 

"Sekretariát") hlavní linie k výkonu jejich funkcí, tak jak jsou definovány 

Druhým protokolem.   

2. Záměrem Prováděcí směrnice je uvést nejlepší praxi pro provádění 

Druhého protokolu.  

 

3. V souladu s čl. 27.1 (a) Druhého protokolu Prováděcí směrnici vypracuje 

Výbor.  Za použití čl. 23.3 (b) Druhého protokolu ji poté schválí 

Zasedání Smluvních stran. Znění Prováděcí směrnice může být 

revidováno ve smyslu rozhodnutí a doporučení přijatých Zasedáním 

Smluvních stran a Výborem.    

 

     I.B  Rozsah působnosti Druhého protokolu  

 

4. Druhý protokol, který vstoupil v platnost a nabyl účinnosti 9. března 

2004, je mezinárodní dohodou, která doplňuje Haagskou úmluvu z roku 

1954 o ochraně kulturních statků za ozbrojeného konfliktu (dále jen 

"Úmluva"), pokud jde o vztahy mezi členskými státy. Jeho smyslem je 

zlepšit v případě ozbrojeného konfliktu ochranu kulturních statků 

definovaných Úmluvou. Pro potřeby Druhého protokolu jsou bez ohledu 

na původ nebo vlastníka za "kulturní statky" považovány:  

 

(a) movité nebo nemovité statky, které jsou pro kulturní dědictví národů 

významné, jako jsou architektonické, umělecké nebo historické 

sakrální či laické památky, archeologická naleziště; stavební celky, 

které jako takové mají historický nebo umělecký význam; umělecká 

díla; rukopisy, knihy a další předměty uměleckého, historického nebo 

archeologického významu; rovněž i vědecké sbírky a významné 

sbírky knih, archivů nebo reprodukcí výše uvedených statků;    

 

(b) Budovy, jejichž hlavním a skutečným posláním je uchovávat nebo 

vystavovat movité kulturní statky uvedené v odstavci (a), jako jsou 

muzea, velké knihovny, archivní depozitáře, jakož i úložiště, která 

mají v případě ozbrojeného konfliktu ochránit movité kulturní statky 

uvedené pod písmenem (a);  

 

(c) centra, v nichž se vyskytuje značný počet kulturních statků uvedených 

v odstavcích (a) a (b), nazvaná "památková centra".  

Článek 27.1 (a)  

Druhého protokolu  

Článek 23.3 (b)  

Druhého protokolu  

Článek 2               

Druhého protokolu  

Článek 1 (b)  Druhého 

protokolu a Článek  

1Úmluvy  



 

5. Kromě ustanovení, která se použijí v době míru, se Druhý protokol 

provádí:: 

(a) V případě vypuknuvší války nebo jakéhokoliv jiného ozbrojeného 

konfliktu mezi dvěma nebo více Smluvními stranami, i pokud jedna 

nebo více Smluvních stran válečný stav neuzná.  

(b) Ve všech případech okupace celého území nebo jeho části některé 

Smluvní strany, i když proti této okupaci není kladen žádný vojenský 

odpor. 

(c) V případě ozbrojeného konfliktu, který nemá mezinárodní charakter a 

který vznikne na území jedné ze Smluvních stran.  

6. Druhý protokol doplňuje Úmluvu v tom, že posiluje ustanovení o ochraně 

a respektování kulturních statků za ozbrojeného konfliktu.   

 

7. Druhý protokol zavádí režim zvýšené ochrany. Stanovuje, že kulturní 

statek, který má pro lidstvo nejvyšší význam, může být umístěn pod 

zvýšenou ochranu. Zvýšená ochrana je přiznána kulturnímu statku od té 

doby, kdy je rozhodnutím Výboru zapsán na Seznam kulturních statků 

pod zvýšenou ochranou (dále jen "Seznam").   

8. Druhý protokol definuje závažná porušení a vytváří pro Smluvní strany 

povinnost přijmout nutná legislativní opatření, aby taková porušení byla 

v jejich vnitřním právním řádu považována za trestný čin, aniž by byla 

dotčena odpovědnost Smluvních stran podle mezinárodního práva. Uvádí 

také další povinnosti Smluvních stran ve věci trestní odpovědnosti a 

soudní příslušnosti.    

9. Druhý protokol ustavuje Výbor, který se skládá z dvanácti Smluvních 

stran a je zásadně odpovědný za administrativu režimu zvýšené ochrany, 

za monitorování a dohled nad prováděním Druhého protokolu, jakož i za 

poskytnutí mezinárodní pomoci. Ustavuje také Fond pro ochranu 

kulturních statků za ozbrojeného konfliktu (dále jen "Fond"). Druhý 

protokol také ustavuje pravidelná zasedání Smluvních stran.   

I.C   Vztah mezi Úmluvou a Druhým protokolem  

10.  Pouze Vysoké smluvní strany Úmluvy se mohou stát Smluvními 

stranami Druhého protokolu. Druhý protokol doplňuje Úmluvu v oblasti 

vzájemných vztahů mezi Smluvními stranami. Pokud je ale výjimečně 

jednomu kulturnímu statku přiznaná zároveň zvláštní ochrana stanovená 

Úmluvou i zvýšená ochrana, provádějí se pouze ustanovení týkající se 

zvýšené ochrany.    

Článek 3.1               

Druhého protokolu 

Článek 5 až 9               

Druhého protokolu  

Článek 10 až 14               

Druhého protokolu 

Články 15 až 21               

Druhého protokolu  

Kapitola 6               

Druhého protokolu  

Článek 2 a 4 (b)              

Druhého protokolu  



11. Druhý protokol není na újmu právům a povinnostem Vysokých 

smluvních stran Úmluvy
2
. Pokud jde o vzájemné vztahy mezi Vysokými 

smluvními stranami Úmluvy, jsou strany nadále vázány pouze Úmluvou. 

Ve svých vzájemných vztazích jsou státy, které jsou Smluvními stranami 

Úmluvy a Druhého protokolu, vázány oběma dokumenty Ve vzájemných 

vztazích mezi státem, který je Smluvní stranou Úmluvy a Druhého 

protokolu, a Vysokou Smluvní stranou Úmluvy, jsou Smluvní strany 

vázané pouze ustanoveními Úmluvy.  

 

I.D   Klíčové subjekty Druhého protokolu  

 

12. Klíčovými subjekty Druhého protokolu jsou:  

(a) Smluvní strany; 

(b) Zasedání Smluvních stran; 

(c) Výbor; a  

(d) UNESCO. 

13. Klíčové subjekty Druhého protokolu jsou vyzvány, aby zajistily účast 

širokého spektra aktérů, zejména mezinárodních a národních vládních a 

nevládních organizací, jejichž cíle jsou podobné s cíli Úmluvy a obou 

jejích Protokolů. Jejich účast může zejména – kromě dalších aspektů 

spojených s Druhým protokolem – spočívat v provádění Druhého 

protokolu na národní úrovni, v jeho lepší znalosti a šíření u cílových 

skupin i široké veřejnosti tím, že budou poskytovat odborná stanoviska o 

ochraně kulturních statků anebo, pokud jde orgány, jež tvoří Mezinárodní 

výbor Modrého štítu, poskytovat poradenství týkající se přiznání zvýšené 

ochrany.     

 Smluvní strany 

14. Vysoké Smluvní strany Úmluvy jsou vyzvány, aby se staly Smluvními 

stranami Druhého protokolu tím, že u Generálního ředitele UNESCO 

(dále jen „Generální ředitel“) uloží listinu o ratifikaci, přijetí, schválení 

nebo přistoupení. Vzorové nástroje k tomuto účelu poskytne Sekretariát.  

15. Druhý protokol vstupuje v platnost a nabývá účinnosti pro každou novou 

Smluvní stranu tři měsíce po uložení listiny o ratifikaci, přijetí, schválení 

nebo přistoupení. Výjimkou z pravidla tří měsíců jsou situace ozbrojeného 

konfliktu mezinárodního nebo nemezinárodního charakteru, jež vedou k 

okamžité účinnosti ratifikace, přijetí, schválení nebo přistoupení 

k Druhému protokolu, které složí strany konfliktu před nebo po začátku 

nepřátelství nebo okupace.         

16. Seznam Smluvní stran je on-line na adrese: www.unesco.org. 
 

 

 

                                                           
2
 Závěrečný dokument Diplomatické konference o Druhém protokolu k Haagské úmluvě o ochraně kulturních statků za 

ozbrojeného konfliktu (Den Haag, 15. – 26. března 1999). Analytická zpráva, Příloha 1, odstavec 11. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001332/133243fo.pdf 

Článek 34 Vídeňské 

úmluvy o smluvním 

právu (1969) 

Článek 30.4 Vídeňské 

úmluvy o smluvním 

právu (1969) 

Článek 41 a 42               

Druhého protokolu 

Článek 43 a 44               

Druhého protokolu  

Článek 23               

Druhého protokolu  

http://www.unesco.org/
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001332/133243fo.pdf


Zasedání Smluvních stran  

17. Zasedání Smluvních stran je nejvyšší orgán ustavený Druhým protokolem 

k propagování jeho provádění. Jeho úkolem je:   

(a) zvolit členy Výboru; 

(b) schválit Prováděcí směrnici vypracovanou Výborem; 

(c) vypracovat hlavní směry týkající se využití Fondu Výborem a zajistit 

dohled nad jeho využíváním;   

(d) prostudovat zprávy, které předkládá Výbor; 

(e) zabývat se jakýmkoliv problémem spojeným s prováděním Druhého 

protokolu a případně vyjádřit doporučení; a 

(f) svěřit Výboru další kompetence kromě těch, které jsou uvedeny v článku 

27.1 (a) až (f) Druhého protokolu. 

18. Zasedání Smluvních stran se svolává zároveň s Generální konferencí 

UNESCO a v koordinaci se Zasedáním Vysokých smluvních stran 

Úmluvy, pokud toto zasedání svolal Generální ředitel. Generální ředitel 

svolává mimořádné Zasedání Smluvních stran, pokud to požaduje alespoň 

jedna pětina Smluvních stran.     

  Výbor 

19. Výbor je mezivládní výkonný orgán, kterému je Druhým protokolem 

svěřeno oprávnění vykonávat ve spolupráci s Generálním ředitelem tyto 

funkce:    
 

(a) vypracovat Prováděcí směrnici k Druhému protokolu; 

(b) poskytnout, pozastavit nebo odejmout zvýšenou ochranu kulturním statkům a zpracovat, 

 aktualizovat a zajistit propagaci Seznamu;  

(c) monitorovat a vykonávat dohled nad prováděním Druhého protokolu 

a podporovat stanovení kulturních statků pod zvýšenou ochranou;  

(d) prostudovat zprávy Smluvních stran a vyjádřit k nim připomínky, 

v případě potřeby získat další upřesnění a pro Zasedání Smluvních 

stran zpracovat vlastní zprávu o provádění Druhého protokolu;  

(e) přijímat a zkoumat žádosti Smluvních stran o mezinárodní pomoc 

podle Druhého protokolu;  

(f) rozhodovat o použití Fondu; a  

(g) vykonávat jakékoliv další kompetence, které by mu mohlo svěřit 

Zasedání Smluvních stran. 

Článek 24 až 27               

Druhého protokolu  



20. Kromě těchto kompetencí schvaluje Výbor pravidla, která upravují 

podávání žádostí o mezinárodní pomoc. Definuje také možné formy této 

pomoci. Výbor je rovněž prostředníkem u technické pomoci, kterou 

poskytují Smluvní strany nebo strany daného konfliktu.   

21. Výbor se skládá z dvanácti Smluvních stran, které jsou s ohledem na 

spravedlivé zeměpisné zastoupení voleny Zasedáním Smluvních stran na 

dobu čtyř let a mohou být bezprostředně opětně zvoleny pouze jednou. 

Ke svému zastupování si Smluvní strany, jež jsou členy Výboru, zvolí 

osoby, která mají kvalifikaci v oblastech kulturního dědictví, obrany 

nebo mezinárodního práva, a snaží se společně dbát na to, aby ve Výboru 

byly zastoupeny příslušné kompetence ve všech těchto oblastech.       

22. Výbor se schází jednou ročně na svém řádném zasedání a na 

mimořádném zasedání pokaždé, pokud to pokládá za nutné. Pracuje 

podle svého Jednacího řádu.   

23. Výbor schvaluje a reviduje svůj Jednací řád. Může si stanovit roční 

interní pracovní kalendář a v souladu s Jednacím řádem další směry 

týkající se praktických aspektů jeho činnosti. Tyto směry uvedené 

v Jednacím řádu a týkající se Smluvních stran zveřejní a distribuuje 

Sekretariát.    

24. Výbor spolupracuje také s mezinárodními a národními vládními nebo 

nevládními organizacemi, jejichž cíle jsou podobné s cíli Úmluvy a jejích 

dvou Protokolů. Na pomoc k výkonu svých funkcí může Výbor přizvat 

k účasti na svých zasedáních a vyžádat si v rámci řízení o přiznání 

zvýšené ochrany poradní stanoviska od významných profesních 

organizací, např. těch, které mají formální vztahy s organizací UNESCO, 

jako Mezinárodní výbor Modrého štítu (ICBS) a jeho orgány 

(Koordinační rada pro asociace audiovizuálních archivů (CCAAA), 

Mezinárodní rada archivů (ICA), Mezinárodní rada muzeí (ICOM), 

Mezinárodní rada pro památky a sídla (ICOMOS) a Mezinárodní 

federace asociací knihovníků a knihoven (IFLA)). Zástupci 

Mezinárodního studijního centra pro konzervaci a restaurování kulturních 

statků (Římské centrum) (ICCROM) a Mezinárodní výbor Červeného 

kříže (ICRC) mohou být také vyzváni, aby se zúčastnily jeho zasedání 

jako poradci.          

 

UNESCO 

25. Výboru pomáhá v jeho práci Sekretariát, který mu zpracovává 

dokumentaci, program zasedání a zajišťuje výkon jeho rozhodnutí. 

Sekretariát dostává, překládá a distribuuje všechny oficiální dokumenty 

Výboru, a pokud je to nutné, organizuje tlumočení jednání. Vykonává 

také všechny další nezbytné funkce k tomu, aby Výbor mohl řádně 

pracovat.   

 

Článek 32.3               

Druhého protokolu  

Článek 32.4              

Druhého protokolu  

Článek 24               

Druhého protokolu  

Článek 24               

Druhého protokolu  

Článek 26.1                 

Druhého protokolu  

Článek 27.3               

Druhého protokolu  

Článek 28               

Druhého protokolu  

Článek 33               

Druhého protokolu 

Jednací řád Výboru   



26. Kromě toho UNESCO poskytuje technickou pomoc Smluvním stranám 

při organizování ochrany kulturních statků. Druh a způsob této pomoci je 

podrobně popsán v kapitole VI.     

 

II.    VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O OCHRANĚ  

 

II.A Ochrana kulturních statků  

 

27. Přípravná opatření učiněná v dobách míru pro ochranu kulturních statků 

před předvídatelnými dopady ozbrojeného konfliktu zahrnují v souladu s 

článkem 3 Úmluvy:   

- zpracování inventářů; 

- naplánování naléhavých opatření k zajištění ochrany statků proti 

rizikům požáru nebo zřícení budov;  

- příprava odvozu movitých kulturních statků nebo poskytnutí 

adekvátní ochrany těmto statkům in situ; a  

- určení příslušných orgánů odpovědných za ochranu kulturních statků. 

Vzhledem k tomu, že tento seznam není vyčerpávající, Smluvní strany jsou 

vyzvány, aby přemýšlely o dalších vhodných opatřeních v souladu se 

záměrem Druhého protokolu.  

28. Výbor vyzývá Smluvní strany ke spolupráci s kompetentními nevládními 

organizacemi na mezinárodní i národní úrovni a k výměně informací o 

národní politice a praxi v oblasti ochrany.  

29. K tomu, aby dokumentace všech kulturních statků chráněných podle 

Druhého protokolu byla harmonizována, vyzývá Výbor Smluvní strany, 

aby příslušná ustanovení Prováděcí směrnice, která se týkají dokumentace 

k žádosti o poskytnutí zvýšené ochrany, použily na dokumentaci všech 

kulturních statků chráněných podle Druhého protokolu.      

 

II.B Ochranná opatření proti dopadům projevů nepřátelství  

30. V maximální možné míře Smluvní strany musí: 

 odstranit movité kulturní statky z blízkosti vojenských objektů; 

nebo zajistit adekvátní ochranu in situ; a  

 zabránit tomu, aby vojenské objekty byly umístěny v blízkosti 

kulturních statků. 

 

III.   ZVÝŠENÁ  OCHRANA  
 

III.A  Přiznání zvýšené  ochrany  
 

Kritéria  

 

Článek 8               
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31. Výbor je oprávněn poskytnout kulturnímu statku zvýšenou ochranu, 

pokud splňuje tři kritéria uvedená v Druhém protokolu.  

 

Statky nejvyššího významu pro lidstvo  

 

32. Když bude Výbor zjišťovat, zda kulturní statky mají pro lidstvo nejvyšší 

význam, bude individuálně hodnotit jejich výjimečný kulturní význam a/nebo 

jedinečný charakter a/nebo zda by jejich zničení představovalo pro lidstvo 

nenahraditelnou ztrátu.  

33. Kulturní statky národní, regionální nebo celosvětové hodnoty mohou mít 

výjimečný kulturní význam. Tento význam může být odvozen z těchto 

orientačních kritérií:   

 

- jde o výjimečný kulturní statek, který je dokladem jednoho nebo 

více vývojových období lidstva na národní, regionální nebo 

světové úrovni;  

- představuje mistrovské dílo lidské tvořivosti;  

- přináší mimořádné svědectví o kulturní tradici nebo o žijící či 

zaniklé civilizaci;   

- přináší svědectví o významné výměně vlivů lidstva na rozvoj 

umění a věd v daném období nebo v dané kulturní oblasti světa; 

- má zásadní význam pro kulturní identitu určitých společností.  

34. Kulturní statek je považován za jedinečný svého druhu, pokud neexistuje 

žádný jiný srovnatelný kulturní statek, který by měl stejný kulturní 

význam. Jedinečnost tohoto statku vyplývá z různých orientačních 

kritérií, mezi něž patří:  

(a) stáří; 

(b) historie; 

(c) společenství; 

(d) reprezentativnost; 

(e) umístění; 

(f) velikost a rozměr; 

(g) forma a koncepce; 

(h) čistota a autenticita stylu; 

(i) integrita; 

(j) kontext; 

(k) kvalita umělecké práce; 

(l) estetická hodnota; 

Článek 10               
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(m) vědecká hodnota. 

35. Kritérium nenahraditelné ztráty pro lidstvo je splněno, pokud škoda na 

daném kulturním statku nebo jeho zničení přinese ochuzení kulturní 

diverzity nebo kulturního dědictví lidstva.    

36. S výhradou jiných zjištění v dané věci se předpokládá, že Výbor bude mít 

za to, že nemovité kulturní statky zapsané na Seznam světového dědictví 

splňují podmínku nejvyššího významu pro lidstvo.     

37. V případě dokumentárního dědictví vezme Výbor v úvahu, že kulturní 

statky jsou zapsány v Registru Paměti světa UNESCO.   

 

Adekvátní vnitřní, právní a administrativní ochranná opatření   

38. Kulturní statek je chráněn adekvátními vnitřními, právními a 

administrativními opatřeními, která uznávají jeho výjimečnou kulturní a 

historickou hodnotu a zaručují nejvyšší stupeň ochrany. Ochrana 

poskytovaná kulturnímu statku výjimečné hodnoty bere v úvahu 

povinnosti Smluvních stran podle článku 12 Druhého protokolu.   

39. Tato opatření zaručují, že statek je i v dobách míru řádně chráněný proti 

jakékoliv formě nedbalosti, poškození nebo zničení. Výbor při 

posuzování, zda jsou kulturní statky chráněny vhodnými vnitřními 

legislativními a administrativním opatřeními, která uznávají jejich 

výjimečnou kulturní a historickou hodnotu a zajišťují jim nejvyšší stupeň 

ochrany, se zaměřuje zejména na národní opatření, jejichž cílem je:   

 identifikace a ochrana kulturních statků navržených k zesílené 

ochraně v souladu s článkem 5 Druhého protokolu;   

 žádoucí pozornost plně věnovaná ochraně kulturních statků 

navržených k zesílené ochraně ve vojenských plánech a 

vojenských výcvikových programech; a      

 odpovídající trestní legislativa, která stanovuje represi a soudní 

postih trestných činů spáchaných proti kulturním statkům pod 

zesílenou ochranou ve smyslu a v souladu s Kapitolou 4 Druhého 

protokolu.  

40. Vnitřní, právní a administrativní opatření zaručující ochranu jsou 

adekvátní pouze tehdy, pokud jsou v praxi účinná. Výbor tedy také 

posuzuje, zda tato opatření se opírají o konzistentní systém ochrany a zda 

přinášejí očekávané výsledky.   

41. Smluvní strana může požádat Výbor o mezinárodní pomoc při přípravě, 

zpracování nebo provádění zákonů, administrativních ustanovení a 

dalších možných opatření.    

 

Zákaz využití k vojenským účelům  

Článek 10 (b) a 12  

Druhého protokolu  

Článek 32.1   
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42. Daný kulturní statek nesmí být využitý k vojenským účelům ani 

k ochraně vojenských objektů. Smluvní strana, která má kulturní statek 

pod kontrolou, musí potvrdit v prohlášení, že statek nebude využitý 

k vojenským účelům nebo k ochraně vojenských objektů. V souladu 

s článkem 3 Druhého protokolu tato ustanovení platí i v době míru.    

 

43. Dohled nad kulturním statkem vykonávaný ozbrojenými strážci, kteří 

jsou k tomu speciálně zmocněni, nebo přítomnost v blízkosti daného 

kulturního statku policejních složek, jejichž úkolem je běžně zajišťovat 

veřejný pořádek, není považována za „využití k vojenským účelům“.   
 

Řízení pro přiznání zvýšené ochrany  

44. Smluvní strany mají právo a jsou vyzývány, aby Výboru předkládaly 

žádosti o přiznání zvýšené ochrany kulturním statkům, které spadají pod 

jejich jurisdikci nebo kontrolu. Výbor, který sestavuje a aktualizuje 

Seznam, rozhoduje v každém konkrétním případě, zda jsou výše uvedená 

kritéria splněna. K usnadnění žádosti o přiznání zesílené ochrany 

připravil Sekretariát zvláštní formulář (příloha I).    

45. Žádost o přiznání zvýšené ochrany je zaslána Výboru přes Stálou misi 

smluvního státu při UNESCO prostřednictvím Sekretariátu. Žádosti musí 

být doručeny Sekretariátu nejpozději 1. března každého roku pro 

projednání na následujícím zasedání Výboru. Žádosti doručené po tomto 

termínu budou projednávány během dalšího zasedání Výboru. Výše 

uvedený termín se nevztahuje na žádosti o přiznání prozatímní zvýšené 

ochrany. 

 

46. Sekretariát potvrdí příjem, ověří, zda dokumentace je kompletní a žádost 

zaregistruje. Smluvní stranu požádá o jakékoliv doplnění informace, 

které se mu jeví jako užitečné, všechny tyto informace musí být doručeny 

nejlépe v jediné kompletní složce předložené do dvou měsíců od data 

žádosti Sekretariátu. Kompletní žádosti předá Byru Výboru 

k prozkoumání prima facie, se zprávou o kompletnosti žádosti, kterou 

provedl. 

47. Byro může konzultovat s organizacemi, které mají pro posouzení žádosti 

potřebnou odbornost. Potom ji (s posudkem) předá Výboru a může 

navrhnout rozhodnutí.   

48. Když Výbor dostane žádost o zápis na Seznam, informuje o tom všechny 

Smluvní strany. Strany mohou do šedesáti dnů předložit Výboru své 

připomínky k žádosti. Tyto připomínky se mohou zakládat pouze na 

kritériích uvedených v článku 10, budou specifikovány a založeny na 

faktech.     

49. Výbor zhodnotí připomínky a než přijme rozhodnutí, poskytne Smluvní 

straně žádající o zápis možnost odpovědět. 

50. Ve výjimečných případech, kdy kulturní statek nesplňuje kritérium 

článku 10 (b), požádá Výbor Smluvní stranu, jež má daný kulturní statek 
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v jurisdikci nebo pod kontrolou, aby předložila žádost o mezinárodní 

pomoc podle článku 32.   

51. Výbor může rozhodnout, že vyzve Smluvní stranu, aby požádala o zápis 

některého kulturního statku na Seznam. Další Smluvní strany, jakož i 

ICBS a další nevládní organizace s příslušnou odborností mohou Výboru 

doporučit zápis kulturního statku na Seznam. V takovém případě může 

Výbor rozhodnout, že vyzve danou Smluvní stranu, aby požádala o zápis 

tohoto kulturního statku na Seznam.     

 

Indikativní seznamy  

52. Pro účel Prováděcí směrnice výraz „indikativní seznam“ označuje seznam 

kulturních statků, pro něž Smluvní strana zamýšlí požádat o přiznání 

zvýšené ochrany. Smluvní strany jsou vyzývány, aby předkládaly 

indikativní seznamy, a usnadnily tak Výboru vedení a aktualizaci 

Seznamu a monitorování žádostí o mezinárodní pomoc. Strany mohou, 

pokud to pokládají za nutné, kdykoliv své seznamy měnit. Smluvní strana 

může nicméně požádat o přiznání zesílené ochrany i pro kulturní statek, 

který na indikativním seznamu není uvedený.    

53. Smluvní strana prostřednictvím Sekretariátu předkládá Výboru indikativní 

seznam se stručným popisem předmětných kulturních statků.   

Obsah žádosti  

54.  Aby Výbor posoudil žádost Smluvní strany, musí splňovat tyto 

podmínky: 

(a) Identifikace kulturního statku  

55. Hranice nemovitého kulturního statku a jeho bezprostředního okolí jsou 

jasně definovány, a souřadnice systému U.T.M. (Universal Transverse 

Mercator) hranic zmíněného statku jsou vyznačeny na mapě/mapách na 

vyžádání. Mapy musí být dostatečně podrobné, aby přesně ukázaly, o jaký 

pozemek a/nebo jakou budovu či budovy jde. Movitý kulturní statek musí 

být identifikován podrobným popisem a dostatečným počtem vyobrazení.    

56. Umístění kulturního statku (včetně úkrytů a další úložných míst, kde se 

mají uchovávat movité kulturní statky) by mělo být uvedeno svou 

zeměpisnou polohu. Minimálně by měl být uveden aproximativní 

centrální bod každého kulturního statku dvojicí souřadnic systému U.T.M. 

(Universal Transverse Mercator). Hranice statku o větší rozloze by mohly 

být stanoveny seznamem souřadnic, který by vyjadřoval, kudy prochází 

hranice statku. Pokud jde o movité kulturní statky, tyto informace se týkají 

místa, kde jsou nebo mají být tyto kulturní statky uloženy.     

(b) Popis kulturního statku  

57. Smluvní strana dodá příslušné informace a dokumentaci k danému 

kulturnímu statku, zejména stav jeho zachování a vzhled v dané chvíli, 

jeho historii a vývoj. Jde o to popsat, jak kulturní statek dospěl do své 

stávající podoby a jaké významné změny prodělal. Jsou předložena 
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nezbytná fakta pro podporu a zdůvodnění tvrzení, že kulturní statek má 

nejvyšší význam pro lidstvo ve smyslu článku 10 (a).  

(c) Ochrana kulturního statku  

 

58. Smluvní strana přiloží seznam právních a administrativních opatření, která 

přijala k adekvátní ochraně a údržbě kulturního statku. Jde o podrobnou 

analýzu skutečného provádění těchto ochranných opatření a péče na 

nejvyšším stupni ochrany. Texty zákonů, předpisů a/nebo institucionální 

texty nebo resumé těchto textů jsou v příloze k žádosti. Jsou uvedena 

nezbytná fakta pro podporu a zdůvodnění tvrzení, že kulturní statek je 

chráněný odpovídajícím způsobem ve smyslu článku 10 (b).     
 

(d) Využití kulturního statku  

59. Smluvní strana popíše, jakým způsobem se kulturní statek využívá. 

Poskytne všechny relevantní informace za účelem prokázání, že statek 

není využíván pro vojenské účely nebo k ochraně vojenských objektů. 

Kromě toho přiloží k žádosti prohlášení podepsané národním orgánem, jež 

dotčený stát určil jakožto kompetentní v této věci, které potvrzuje, že 

kulturní statek a jeho bezprostřední okolí nebudou použity k vojenským 

účelům nebo k ochraně vojenských objektů. Jsou předložena fakta, která 

slouží k podpoře a zdůvodnění tvrzení, že kulturní statek splňuje kritérium 

stanovené v článku 10 (c).    

(e) Informace o odpovědných orgánech  

60. Žádost obsahuje přesné informace, podle nichž je možné kontaktovat 

odpovědné orgány.  
 

(f) Podpis jménem Smluvní strany  

61. Žádost je náležitě podepsána kompetentními orgány Smluvní strany.  
 

(g) Formát žádosti  

62. Smluvní strany jsou vyzvány, aby předkládaly své žádosti jak na 

papírovém nosiči, tak v elektronickém formátu. Oba formáty poskytne 

Sekretariát. Žádosti mohou být podány v jednom ze dvou pracovních 

jazyků Sekretariátu.   
 

Naléhavá žádost  

63. Pokud Smluvní strana předloží svou žádost na počátku vypuknutí 

nepřátelství, musí být považována za „naléhavou žádost“ ve smyslu 

článku 11.9. Naléhavá žádost musí splňovat podmínky uvedené pod 

písmeny (a), (b), (d), (e), (f) a (g) v odstavcích 54-62.    
 

Zpětvzetí žádosti  

64. Smluvní strana může písemně vzít zpět svou žádost kdykoliv před 

zasedáním Výboru, které ji mělo posoudit. Žádost k předmětnému 
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kulturnímu statku může předložit znovu a tato žádost bude pokládána za 

žádost novou.  

 

Oznámení o změně situace 

65. Smluvní strana ihned informuje Výbor o každé změně, která se týká 

situace kulturního statku z pohledu kritérií uvedených v článku 10, aby 

bylo možné provést aktualizaci a případně nové posouzení stavu zesílené 

ochrany a/nebo aby Výbor mohl přijmout nové rozhodnutí.   

 

Rozhodování Výboru o zvýšené ochraně  

66. Výbor rozhoduje dvoutřetinovou většinou svých přítomných a hlasujících 

členů o tom, zda kulturní statek má nebo nemá získat zvýšenou ochranu 

nebo zda má být žádost odložena v čase nebo dokumentace vrácena 

žadateli. Čtyřpětinová většina přítomných a hlasujících členů Výboru je 

nutná ve dvou výjimečných případech:   

 

(i) pokud Smluvní strany předloží Výboru připomínky k žádosti jiné 

Smluvní strany o zápis na Seznam; a   

(ii)  pokud Smluvní strana žádá o zesílenou ochranu z důvodů naléhavé 

situace.   

67. Členové Výboru se neúčastní hlasování o žádném rozhodnutí, které se 

týká kulturních statků zasažených ozbrojených konfliktem, v němž jsou 

jednou ze stran.   

68. Pokud se Výbor rozhodne přiznat kulturnímu statku zvýšenou ochranu, 

přijme „Prohlášení o zápisu na Seznam kulturních statků pod zvýšenou 

ochranou“ (dále jen „Prohlášení“). Prohlášení potvrzuje, že všechna 

kritéria uvedená v článku 10 jsou splněna. Musí obsahovat stručný popis 

úvahy, která vedla Výbor k tomu, aby stanovil, zda kulturní statek má pro 

lidstvo nejvyšší význam a aby se zejména ujistil, že byla přijata 

adekvátní interní ochranná opatření a zda kulturní statek není využíván 

k vojenským účelům. Prohlášení vytváří základ pro budoucí ochranu 

kulturního statku. Zvýšená ochrana je přiznána kulturnímu statku jeho 

zápisem na Seznam.   

69. Výbor informuje okamžitě Generálního ředitele o svém rozhodnutí zapsat 

kulturní statek na Seznam. Generální ředitel okamžitě oznámí rozhodnutí 

Výboru Generálnímu tajemníkovi OSN a všem Smluvním stranám.  

70. Pokud se Výbor rozhodne žádost o zvýšenou ochranu zamítnout, nebude 

většinou stejnou žádost v budoucnosti akceptovat.   

71. Žádosti, které Výbor Smluvní straně vrátí k doplnění informace a/nebo 

dokumentace, mohou být Výboru znovu předloženy k posouzení. Vrácená 

žádost, která není předložená Výboru do tří let od původního rozhodnutí 

Výboru, bude při svém opětném předložení k posouzení považována za 

žádost novou a bude podléhat běžnému postupu řízení.     
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Články 11.5 a 11.9.  

Druhého protokolu  

Článek 26.3               

Druhého protokolu  

Článek 11.11               

Druhého protokolu 



72. Výbor může rozhodnout, že odloží posouzení žádosti kvůli provedení 

podrobnějšího posouzení, studie nebo zásadní revize Smluvní stranou.  

Pokud Smluvní strana rozhodne, že znovu předloží revidovanou žádost, 

bude žádost nově posuzována podle běžného postupu.     

Rozhodnutí o přiznání zvýšené ochrany ve výjimečných případech  

73. Výbor může ve výjimečných případech přiznat zvýšenou ochranu 

kulturnímu statku, který nesplňuje kritéria článku 10 (b) za podmínky, že 

Smluvní strana předloží žádost o mezinárodní pomoc podle článku 32 

Druhého protokolu. Může Smluvní straně poradit, jaká má pro dodržení 

článku 10 (b) přijmout opatření. Pro přiznání zvýšené ochrany v takovém 

případě se Výbor řídí postupem popsaným v odstavcích 66-72. 

Prohlášení musí nicméně uvést, že kritéria stanovená pod písmenem (a) a 

(c) článku 10 jsou splněna a že Smluvní strana již žádost předložila 

74. Pokud Smluvní strana nesplní kritéria uvedená pod písmenem (b) článku 

10 v určité lhůtě, může Výbor zesílenou ochranu pozastavit.  

 

Rozhodnutí o přiznání dočasné zvýšené ochrany  

75. Hned od počátku nepřátelství přijme Výbor co nejrychleji rozhodnutí o 

přiznání dočasné zvýšené ochrany z důvodů naléhavé situace. Zvýšená 

ochrana je tehdy poskytnuta výlučně dočasně v očekávání výsledku 

běžného postupu řízení za podmínky, že kritéria uvedená pod písmenem 

(a) a (c) jsou splněna. Když Výbor rozhodne o přiznání dočasné zvýšené 

ochrany pro kulturní statek, přijme „Prohlášení o dočasném zápisu statku 

na Seznam kulturních statků pod zvýšenou ochranou“. Toto prohlášení 

uvádí stručně důvody, které Výbor vedly k tomuto rozhodnutí, pokud 

vypuknutí nepřátelství neumožňuje použít regulérní postup a pokud daný 

kulturní statek splňuje kritéria uvedená pod písmenem (a) a (c) článku 10.  

Dočasná zvýšená ochrana je poskytována od chvíle, kdy je kulturní statek 

zapsán na Seznam.     

 

III.B Seznam   
 

76. Výbor Seznam sestavuje, aktualizuje a propaguje. Seznam má dva oddíly:  

(a) Oddíl 1: Kulturní statky pod zvýšenou ochranou; a  

(b) Oddíl 2: Kulturní statky pod dočasnou zvýšenou ochranou  

77. Každý kulturní statek je zapsán buď v jednom nebo druhém oddílu 

Seznamu. Informace, které se týkají kulturního statku a rozsahu jeho 

ochrany, jsou uvedeny v těchto rubrikách:  

(a) Jméno a identifikace kulturního statku, 

(b) Popis kulturního statku, 

(c) Umístění, hranice a bezprostřední okolí kulturního statku, 

(d) Další relevantní informace. 

Článek 11.9               

Druhého protokolu  

Článek 11.8               

Druhého protokolu  

Článek 27.1 (b)               

Druhého protokolu  



78. Pod písmenem (d) výše uvedeného seznamu je zapsáno datum zápisu 

statku na Seznam, popis výjimečné nebo naléhavé situace, rozhodnutí a 

doporučení Výboru a podmínky stanovené Výborem, jako např. lhůty, a 

dále pozastavení a zrušení.  

79. Sekretariát dává Seznam k dispozici vhodnými prostředky.   

III.C Ztráta zvýšené  ochrany  

80. Kulturní statek pod zvýšenou ochranou tuto ochranu ztrácí za jedné ze tří 

dále uvedených podmínek:  

(a) zvýšenou ochranu Výbor pozastaví; 

(b) zvýšenou ochranu Výbor zruší; 

(c) kulturní statek se stal svým využitím vojenským objektem.  

81. Pokud třetí případ nevyžaduje další vysvětlení vzhledem k tomu, že  

pojem „vojenský objekt“ je definován v článku 1, písmeno (f), podmínky 

pozastavení nebo zrušení musí ale Výbor uvést.    

 

Pozastavení  

 

82. Pozastavení je dočasné opatření, které nevede k definitivní ztrátě zvýšené 

ochrany, ale k přerušení této ochrany, pokud kritéria jejího poskytování 

již nejsou naplňována. Pokud jsou kritéria opět naplňována, Výbor 

rozhodne, zda je třeba zesílenou ochranu obnovit.     

 

83. Výbor může pozastavit zesílenou ochranu za dvou podmínek: 

(a) pokud kulturní statek již nenaplňuje některé z kritérií uvedených 

v článku 10; nebo  

 

(b) v případě závažného porušení článku 12 vzhledem k využití 

kulturního statku pod zvýšenou ochranou pro vojenskou akci.  

 

84. Vzhledem k tomu, že pozastavení je dočasným opatřením, může Výbor 

pozastavit zvýšenou ochranu pouze tehdy, pokud kritéria uvedená 

v článku 10, která nejsou splněna ve chvíli jeho rozhodnutí, mohou být 

později opět naplněna. Toto ustanovení se vztahuje na kritéria uvedená 

pod písmeny (b) a (c) článku 10: je totiž možné, že kritéria adekvátní 

vnitřní ochrany a nevyužití k vojenským účelům nemohou být po určitou 

dobu splňována a budou později opět splněna.     

 

85. Výbor může pozastavit zvýšenou ochranu kulturního statku, pokud statek 

a jeho bezprostřední okolí je využito pro vojenskou akci.   
 

Zrušení  

Článek 13.1 (a) a (b) 

Druhého protokolu  

Článek 1, písmeno (f) 

Druhého protokolu  

Článek 14  

Druhého protokolu  

Článek 14.1 a 14.2  

Druhého protokolu  



86. Zrušení je konečné opatření. Projevuje se konečnou ztrátou zvýšené 

ochrany. Výbor může zrušit zesílenou ochranu za dvou podmínek:  

(a) když kulturní statek již nesplňuje některé z kritérií uvedených 

v článku 10; nebo 

(b) v případě trvalého a závažného porušení článku 12 vzhledem 

k využití kulturního statku pod zvýšenou ochranou pro vojenskou 

akci.  

87. Vzhledem k tomu, že zrušení je konečné opatření, může Výbor zrušit 

zvýšenou ochranu pouze tehdy, když kritéria, uvedená v článku 10, která 

již nejsou splňována, nemohou být ani později splněna.   

 

88. Výbor může výjimečně zrušit zvýšenou ochranu kulturního statku, pokud 

je kulturní statek kontinuálně využíván pro vojenskou akci. Podmínka 

kontinuity je splněna, pokud je využití delší než šest měsíců a nic 

nenasvědčuje tomu, že toto využívání skončí.    

 

 

III.D  Postupy řízení u pozastavení a zrušení  

89. Předtím, než Výbor pozastaví nebo zruší zvýšenou ochranu, informuje 

Smluvní stranu o svém záměru pozastavit nebo zrušit tuto ochranu a o 

důvodech svého rozhodnutí. Výbor seznámí Smluvní stranu s lhůtou, 

kterou má na odpověď. Tato lhůta není delší než tři měsíce.   

90. Výbor ihned informuje Generálního ředitele o svém rozhodnutí 

pozastavit nebo zrušit zvýšenou ochranu kulturního statku. Generální 

ředitel pak bez odkladu oznámí Generálnímu tajemníkovi OSN a všem 

Smluvním stranám Protokolu rozhodnutí Výboru pozastavit nebo zrušit 

zvýšenou ochranu kulturního statku.  

 

Pozastavení  

91. Pokud Výbor pozastaví zvýšenou ochranu, není kulturní statek odstraněn 

ze Seznamu. Pozastavení je ale na Seznamu náležitě uvedeno.   

92. Výbor obnoví zvýšenou ochranu, pokud Smluvní strana prokáže, že 

kritéria uvedená pod písmeny (b) a (c) článku 10 jsou opět splněna a že 

kulturní statek již není využíván k vojenským účelům nebo k ochraně 

vojenských objektů. Obnovení zvýšené ochrany je v Seznamu náležitě 

poznamenáno.   

 

 Zrušení  

93. Pokud Výbor zruší zvýšenou ochranu, je kulturní statek odstraněn ze 

Seznamu. Smluvní strana může pouze předložit novou žádost o 

zvýšenou ochranu za použití běžného postupu.  

 

Článek 14.1 a 14.2  

Druhého protokolu  

Článek 14.1  

Druhého protokolu  

Článek 14.2  

Druhého protokolu  

Článek 14.3 

Druhého protokolu  



III.E Poznávací znak pro kulturní dědictví pod zvýšenou ochranou a jeho používání  

94. Aniž by tím byla dotčena ustanovení Haagské úmluvy z roku 1954, a 

příslušné prováděcí předpisy týkajících se označování kulturních statků 

pod obecnou a zvláštní ochranou, je vytvořen poznávací znak (dále jen 

poznávací znak) pro výlučné označování kulturních statků pod zvýšenou 

ochranou.   

95. Výrazem „označení kulturního statku pod zvýšenou ochranou“ se rozumí 

označení definované jako ratione materiae v odstavci103 této Prováděcí 

směrnice.  

96. Při rozhodování o umístění poznávacího znaku se smluvní strany řídí 

úvahami o jeho viditelnosti. 

Způsoby používání poznávacího znaku 

97. Poznávací znak by se měl používat v souladu s níže uvedenými způsoby 

používání. Podle těchto směrnic výraz „způsoby používání poznávacího 

znaku“ zahrnuje základní principy vztahující se k poznávacímu znaku, 

způsobům jeho používání a opatřením proti jeho zneužívání.  

 Základní principy vztahující se k poznávacímu znaku 

98. Účelem poznávacího znaku je zajistit rozpoznání a identifikování 

kulturního statku pod zvýšenou ochranou zejména během nepřátelských 

aktivit, aby byla zajištěna účinnost ustanovení Druhého protokolu a 

především tím přispět k účinnosti článku 12 o „imunitě kulturního statku 

pod zvýšenou ochranou“. Účelem poznávacího znaku je rovněž zajištění 

právní jistoty vzhledem k trestní odpovědnosti válčících stran, aby bylo 

zajištěno přiměřené uplatňování článku 15, odst. 1 Druhého protokolu. 

Podle těchto směrnic „přiměřené uplatňování“ znamená kvalifikovat 

vážné porušení Druhého protokolu, jehož se strany dopustily, jako trestný 

čin podle vnitrostátního trestního práva, jak uvádí článek 15, odst. 2 

Druhého protokolu. 

99. Označení kulturního statku pod zvýšenou ochranou je deklaratorní 

přiznání zvýšené ochrany kulturnímu statku na základě rozhodnutí 

Výboru. Ačkoliv označení kulturního statku přispívá k účinnější zvýšené 

ochraně, nemá zákonný účinek.  

100. Vzhledem k tomu, že se poznávací znak používá za účelem ochrany a 

zvýšení viditelnosti – aniž by tím bylo dotčeno používání ostatních 

znaků pro označování kulturního dědictví, zejména znaku světového 

dědictví – tak by měl být umístěn samostatně bez dalších označení a 

znaků, přičemž je nutné vzít v potaz zorné pole bojovníků při 

pozemním, námořním nebo leteckém útoku během nepřátelských aktivit. 

101. Poznávací znak se musí používat v souladu s příslušnými pravidly 

v mezinárodních humanitárních zákonech a způsobem pro jeho 

Články 6, 16 a 17 

Úmluvy a článek 20 

jejího Jednacího řádu  

 

Článek 16.1 Úmluvy  



používání podle ratione matriae a ratione temporis uvedených v těchto 

směrnicích. Jakékoliv používání poznávacího znaku, jež je v rozporu 

s předepsanými pravidly, by mělo být považováno za zneužití. 

102. Pokud Výbor přizná kulturnímu statku zvýšenou ochranu na základě 

normální procedury, vyzve stranu, která má daný kulturní statek ve své 

jurisdikci či pod svoji kontrolou, aby ho označila poznávacím znakem 

pro kulturní statek pod zvýšenou ochranou. Je-li výbor požádán o 

přiznání zvýšené ochrany v rámci urgentní procedury, bude požadovat, 

aby strana, která má daný kulturní statek ve své jurisdikci či pod svojí 

kontrolou, statek takto označila. 

Způsoby používání poznávacího znaku 

Používání ratione materiae 

103. Poznávací znak by se měl používat pouze pro označení kulturního statku 

pod zvýšenou ochranou. Nesmí být použit pro jiné účely, např. komerční 

či nekomerční povahy, než ty, které jsou uvedeny v těchto směrnicích.  

104. Používáním poznávacího znaku pro kulturní statek pod zvýšenou 

ochanou nejsou dotčena ustanovení Haagské úmluvy z roku 1954 ani 

její prováděcí předpisy týkající se „transportu pod zvláštní ochranou“. 

Používání ratione temporis 

105. V době míru mohou strany, které mají kulturní statek pod zvýšenou 

ochranou ve své jurisdikci či pod svou ochranou učinit přípravy na jeho 

označení poznávacím znakem.  

106. V průběhu ozbrojeného konfliktu, např. propuknutím nepřátelských akcí 

před ozbrojeným konfliktem až do jeho skončení včetně okupace, se 

znepřátelené strany vybízejí k tomu, aby označily kulturní statek pod 

zvýšenou ochranou poznávacím znakem. 

107. Aniž by byl dotčen článek 17, odst. 2 Haagské úmluvy z roku 1954, 

pokud Výbor pozastaví či odvolá zvýšenou ochranu, měly by strany 

odstranit poznávací znak použitý pro označení statku, který mají ve své 

jurisdikci či pod svoji kontrolou a jehož se toto pozastavení či odvolání 

týká.  

Způsoby umístění poznávacího znaku 

108. Umístění poznávacího znaku a zajištění jeho viditelnosti je na 

odpovědných orgánech stran.  

109. Jelikož kulturní statek pod zvýšenou ochranou představuje především 

součást a exemplář dědictví, jež má pro lidstvo mimořádný význam, měl 

by být poznávací znak na kulturní statek umístěn užitečným způsobem. 



110. Pokud zdroje stran dovolí, rozhodne v době míru i za ozbrojeného 

konfliktu o prostředcích použitých pro umístění poznávacího znaku na 

kulturní statek pod zvýšenou ochranou včetně movitých statků 

technologický vývoj. 

 

Ochrana před zneužitím poznávacího znaku 

 

111. Je třeba zabránit používání poznávacího znaku, které není v souladu 

s principy stanovenými v těchto směrnicích. 

112. Strany se vybízejí k tomu, aby mezi civilním obyvatelstvem a 

příslušníky ozbrojených složek šířily informace týkající se poznávacího 

znaku a způsobů jeho používání. 

113. Strany se vybízejí k tomu, aby přijaly zákony o ochraně poznávacího 

znaku a způsobech jeho používání a/nebo případně přijaly jiná opatření 

o ochraně poznávacího znaku a způsobech jeho používání. 

 

IV. ZVEŘEJNĚNÍ   

 

114. Druhý protokol žádá po Smluvních stranách, aby zveřejňovaly v co 

nejširším měřítku v dobách míru i v dobách ozbrojeného konfliktu jeho 

ustanovení. Smluvní strany se zavazují, že se budou vhodnými 

prostředky zasazovat o to, aby si celá populace více vážila kulturních 

statků a respektovala je. Zvláštní pozornost musí být věnována podpoře 

vzdělávacích a informačních programů.      

 

115. Vojenské nebo civilní orgány, které mají v době ozbrojeného konfliktu 

odpovědnost za provádění Druhého protokolu, musí dokonale znát jeho 

znění. K tomu jsou Smluvní strany vyzývány, aby   

• zapracovaly do svých vojenských nařízení, vojenské doktríny a 

výcvikových materiálů směry a pokyny k ochraně kulturních statků, 

• ve spolupráci s UNESCO a s příslušnými vládními a nevládními 

organizacemi vypracovaly a realizovaly v dobách míru instruktážní a 

vzdělávací programy, 

• si vzájemně prostřednictvím Generálního ředitele sdělovaly informace o 

zákonech,  správních předpisech a přijatých opatřeních za použití 

předchozích odstavců, a   

• si vzájemně co nejrychleji prostřednictvím Generálního ředitele 

sdělovaly zákony a  správní předpisy, která přijaly k zajištění provádění 

Druhého protokolu.   

 

Článek 30 Druhého 

protokolu  



V. MONITOROVÁNÍ PROVÁDĚNÍ DRUHÉHO PROTOKOLU  

 

116. Druhý protokol posiluje ochranu kulturních statků tím, že zavádí    

      mechanismus k monitorování jeho provádění. V souladu s Druhým  

      protokolem jsou Smluvní strany žádány, aby Výboru podávaly zprávy  

      o opatřeních přijatých k provádění Protokolu. Výbor tyto zprávy posoudí   

      a vypracuje k nim komentář a následně pak vypracuje svoji zprávu pro  

        Zasedání Smluvních stran.    

 

V.A Pravidelné zprávy Smluvních stran 

117.  Vzhledem k tomu, že Vysoké smluvní strany musí každé čtyři roky 

předkládat zprávu o provádění výše uvedených nástrojů, Smluvní 

strany Druhého protokolu se vyzývají, aby pro předkládání zpráv 

používaly stejnou periodicitu čtyř let jako pro Úmluvu
3
. Zprávy o 

provádění Úmluvy jsou určeny Generálnímu řediteli, zatímco 

pravidelné zprávy o Druhém protokolu jsou prostřednictvím 

Sekretariátu určeny Výboru.    

 

118. Proto, aby usnadnil Smluvním stranám provádění ustanovení Druhého 

protokolu, je Výbor vyzývá, aby předkládaly zprávu o provádění 

Druhého protokolu zároveň se zprávou o provádění Úmluvy. 

Pravidelné zprávy mají náležitě uvádět právní, správní a praktická 

opatření, která Smluvní strany pro provádění Druhého protokolu 

přijaly.  

119. Výbor žádá Smluvní strany, aby se ve svých pravidelných zprávách o 

provádění Druhého protokolu zpracovaly tyto body:   

 

•   Provádění obecných ustanovení týkajících se ochrany 

- Informovat o přípravných opatřeních, uskutečněných nebo 

zamýšlených pro ochranu kulturních statků v době míru. 

- Smluvní strany, které jsou okupačními mocnostmi, mají 

informovat o tom, jak jsou dodržována ustanovení 

Protokolu o ochraně kulturních statků na okupovaném 

území.  

 

•   Provádění ustanovení o zvýšené  ochraně  

 

-    Uvést, zda Smluvní strana má v úmyslu žádat o zápis kulturního statku na Seznam. 

 

- Informovat o používání poznávacího znaku, tak jak je uvedeno v kapitole III E     

Prováděcí směrnice. 

                                                           
3 Generální ředitel požádal Vysoké Smluvní strany, které jsou Smluvními stranami Druhého protokolu, aby předaly svou 

první zprávu o provádění Druhého protokolu k 1. červenci 2008. Druhá zpráva má být předána v roce 2012. 

 

Článek 27.1 (d)  

Druhého protokolu  

Článek 26.2 Úmluvy a 

článek 37.2  Druhého 

protokolu  

Kapitola 2 Druhého 

protokolu  

 

Kapitola 3 Druhého 

protokolu  

 



 

•   Provádění ustanovení o trestní odpovědnosti  

- Informovat o národní legislativě upravující trestní odpovědnost  

za závažná porušení ve smyslu Druhého protokolu. 

- Informovat o národních legislativních, správních a 

disciplinárních opatřeních k potlačení jiných porušení. 

•    Provádění ustanovení o publikování  

  

- Informovat o opatřeních uskutečněných pro publikování 

informace          

 

•    Provádění ustanovení o technické pomoci  
 

- Každá další činnost ve vazbě na Druhý protokol, včetně činností na 

bilaterální nebo multilaterální úrovni, sloužících ke sdílení zkušeností 

a správné praxe v souladu s odstavcem 132 Prováděcí směrnice.  

 

120. Smluvní strany Druhého protokolu by měly také předat Sekretariátu 

jméno a adresu jednotného národního kontaktního místa, aby mu 

Sekretariát mohl zasílat všechny oficiální dokumenty a korespondenci 

týkající se provádění Druhého protokolu jejich příslušnými orgány. Pokud 

Smluvní strany nestanoví jinak, budou kontaktními místy stálá zastoupení 

Smluvních stran u UNESCO. Sekretariát zpřístupní Smluvním stranám 

tento seznam adres na svých webových stránkách.    

121. Smluvní strany jsou také vyzývány, aby prostřednictvím Sekretariátu a na 

základě dobrovolnosti informovaly Výbor o všech legislativních, soudních 

a o všech dalších otázkách užitečných pro Smluvní strany, které se týkají 

provádění Druhého protokolu. Sekretariát tyto informace zaznamená do 

databáze.   

 

V.B Zprávy Výboru pro Zasedání Smluvních stran  

122. Významnou funkcí Výboru je sledovat a dohlížet na provádění Druhého 

protokolu a podporovat identifikaci kulturních statků, které mají být pod 

zvýšenou ochranou. Výbor je způsobilý k tomu, aby se posuzoval zprávy 

Smluvních stran a vyjadřoval k nim připomínky, získával podle potřeby 

upřesnění, aby pro Zasedání Smluvních stran zpracoval vlastní zprávu o 

provádění Druhého protokolu. Při výkonu svých funkcí Výbor případně 

vyjadřuje svá doporučení.      

123. Výbor ve spolupráci se Sekretariátem bude sledovat všechny aspekty 

provádění Druhého protokolu. Výbor plně v rámci možností využívá 

pravidelných zpráv, připomínek a dalších sdělení Smluvních stran. 

Výbor může také využívat informace a sdělení subjektů uvedených 

v odstavci 13 Prováděcí směrnice, jakož i informačních a 

dokumentačních služeb UNESCO.     

Kapitola 4 Druhého 

protokolu  

Články 15 a 21 

Druhého protokolu  

Kapitola 7  

Druhého protokolu  

 

Článek 27.1 (c) 

Druhého protokolu  

Článek 27.1 (d) 

Druhého protokolu  



124. Zpráva Výboru bude obsahovat minimálně tyto body:  

 Žádosti Smluvních stran o zápis kulturních statků na Seznam; 

 Žádosti Smluvních stran o mezinárodní pomoc;  

 Mezinárodní spolupráci; a  

 Využití Fondu. 

VI. MEZINÁRODNÍ POMOC  

125. Pro posílení ochrany kulturních statků uvádí Druhý protokol následující 

formy pomoci: 

 

a) mezinárodní pomoc poskytovaná Výborem (článek 32 Druhého 

protokolu) včetně finanční nebo jiné pomoci poskytované Fondem 

(článek 29 Druhého protokolu),  

b) technická pomoc poskytovaná Smluvními stranami prostřednictvím 

Výboru (článek 32 Druhého protokolu), 

c) technická pomoc poskytovaná Smluvními stranami na bilaterální 

nebo multilaterální úrovni (článek 33 Druhého protokolu) a  

d) technická pomoc UNESCO (článek 33 Druhého protokolu). 
 

Příklady forem pomoci a pravidla postupu jsou uvedena v tabulce 1 

přílohy III. 

 

126. Všechny Smluvní strany mohou požádat o mezinárodní pomoc Výboru, 

Fondu nebo UNESCO. Poskytnutí mezinárodní pomoci přesto není 

automatické a závisí na dodržení podmínek uvedených v Druhém 

protokolu a relevantních částech Prováděcí směrnice a rovněž na 

prostředcích, které jsou k dispozici.   

  

VI.A Mezinárodní pomoc poskytovaná Výborem, včetně finanční nebo 

jiné pomoci poskytované Fondem  

 

Rámec provádění mezinárodní pomoci poskytované Výborem  

 

127. O mezinárodní pomoc, kterou poskytuje Výbor, může požádat: 

 kdykoliv některá Smluvní strana, nebo   

 strana konfliktu, která není Smluvní stranou Druhého protokolu, 

ale která během tohoto konfliktu akceptuje a provádí ustanovení 

v souladu s článkem 3.2 Druhého protokolu.  

 

128. O mezinárodní pomoc poskytovanou Výborem se může požádat pro:  

Články 29, 32 a 33  

Druhého protokolu  

P

r

o

t

o

c

o

l

e 

 

Články 32 a 3.2  

Druhého protokolu 

P

r

o

t

o

c

o

l

e 

 

Články 32.1 a 11.8 

Druhého protokolu  

 
 



 

 kulturní statek pod zvýšenou ochranou; 

 

 kulturní statek, který je předmětem žádosti o zápis na Seznam 

kulturních statků pod zvýšenou ochranou, pokud Výbor došel 

k názoru, že kritérium uvedené v článku 10(b) nemůže být 

splněno; a  

 

 kulturní statek za podpory opatření uvedených v článku 29.1  

 

129. Mezinárodní pomoc poskytovaná Výborem v zásadě doplňuje opatření, 

která Smluvní strana přijala pro ochranu kulturních statků na národní 

úrovni.  

 

130. K financování mezinárodní pomoci poskytované Výborem může Výbor 

používat zdroje Fondu.  

 

Formy mezinárodní pomoci poskytované Výborem  

 

131. Výbor posoudí žádosti o mezinárodní pomoc a v případě souhlasu tuto 

pomoc koordinuje. 

132. Mezinárodní pomoc, kterou Výbor poskytuje, může být technická nebo 

konzultační a může se konkrétně týkat právních, administrativních, 

vojenských a praktických aspektů ochrany kulturního statku.   

133. Mezinárodní pomoc Výboru může být podle prostředků, které jsou k 

dispozici, poskytována k těmto účelům: 

a) přípravná opatření; 

b) naléhavá opatření; a 

c) opatření na obnovu. 

 

134. Přípravná opatření jsou v zásadě přijímána v dobách míru jako: 

 

a) podpora trvalých globálních snah, které na národní úrovni Smluvní 

strany věnují kulturním statkům;   

b) příspěvek k vypracování a k rozvoji opatření, ustanovení nebo 

administrativních či institucionálních struktur pro zachování 

kulturních statků pod zesílenou ochranou; a  

c) příspěvek k vypracování, rozvoji a provádění zákonů, správních 

ustanovení a opatření, která uznávají výjimečnou kulturní a 

historickou hodnotu a zajišťují nejvyšší stupeň ochrany těch 

kulturních statků, které jsou navrženy k získání zvýšené ochrany. 

Příklady možných opatření jsou uvedeny v tabulce 2 přílohy III.  

Články 29.1 a 29.3 

Druhého protokolu  
 

Článek 32  Druhého 

protokolu  

Článek 5  

Druhého protokolu  

 
 

Článek 10 (b)  

Druhého protokolu  
 

 



135. Naléhavá opatření jsou v zásadě činěna během ozbrojeného konfliktu. 

Hlavním cílem je zajistit vhodnou ochranu daných kulturních statků a 

předcházet jejich poškození, zničení nebo drancování. Příklady možných 

opatření jsou uvedeny v tabulce 2 přílohy III.    

136. Opatření na obnovu jsou v zásadě činěna po konfliktu. Jejich cílem je 

hlavně zajistit zabezpečení a konzervaci kulturních statků poškozených 

okolnostmi konfliktu a navrácení kulturních statků, které byly převezeny 

na jiné místo. Příklady možných opatření jsou uvedeny v tabulce 2 

přílohy III.      

 

Priority a zásady přiznání mezinárodní pomoci poskytované Výborem  

137. Při posuzování žádostí o mezinárodní pomoc a vzhledem ke zvláštním 

potřebám Smluvních stran, jež jsou rozvojovými zeměmi, jsou prioritně 

zpracovávány naléhavé žádosti nebo žádosti, jež mají preventivní 

charakter. Naléhavá opaření mají nejvyšší prioritu.  

138. Rozhodnutí Výboru o přiznání mezinárodní pomoci mohou být učiněna 

mimo jiné po zvážení těchto aspektů:    

a) pravděpodobnosti, že pomoc může působit jako katalyzátor a mít 

multiplikační efekt („první financování“) a podnítit další zdroje 

k poskytování finanční a technické pomoci;   

b) snahy příjemce podporovat činnost na legislativní, administrativní, a 

pokud je to možné, i finanční úrovni;  

c) exemplárního významu činnosti; a  

d) poměru nákladu a efektivity činnosti.  

139. Podrobnosti o žádostech o mezinárodní pomoc a o procesu přiznání 

takové pomoci jsou uvedeny dále v kapitole VI.E Prováděcí směrnice.  

 

VI.B  Technická pomoc poskytovaná Smluvními stranami prostřednictvím 

Výboru  

140. Smluvní strany se vyzývají, aby poskytovaly prostřednictvím Výboru 

všechny formy technické pomoci Smluvním stranám nebo stranám 

konfliktu, které o ni požádají.  

141. Pomoc poskytovaná Smluvními stranami prostřednictvím Výboru se 

může týkat všech typů kulturních statků a může být realizována 

kdykoliv. Formy technické pomoci stanovují Smluvní strany, které tuto 

pomoc nabízejí. Zasedání Smluvních stran a Výbor mohou k této 

technické pomoci vyjádřit doporučení.  

Článek 10 (b)  

Druhého protokolu  

 
 

 

Článek 5 

Druhého protokolu  
 

 

Článek 32.4 

Druhého protokolu 
 

Článek 32.2 

Druhého protokolu 

 
 

 



142. Strana ozbrojeného konfliktu, která není Smluvní stranou Druhého 

protokolu, ale která akceptuje a provádí ustanovení v souladu s článkem 

3.2, může požádat o technickou pomoc pouze během tohoto konfliktu.  

143. Smluvní strany, které poskytují technickou pomoc, jsou odpovědné za 

její financování. 

144. Žádosti o technickou pomoc jsou předány Výboru prostřednictvím 

Sekretariátu, který předá informaci národním kontaktním místům 

Smluvních stran k posouzení.  

145. Smluvní strany, které mohou technickou pomoc poskytnout, jsou 

vyzývány, aby o možnosti poskytnout pomoc informovaly Výbor.  

146. Výbor prostřednictvím Sekretariátu předá tyto informace Smluvním 

stranám, které podaly žádost, nebo stranám konfliktu.  

147. Poté, co je informace sdělena, je na Smluvních stranách poskytujících 

pomoc a na Smluvních stranách nebo stranách konfliktu, které o pomoc 

požádaly, aby postupovaly dále a dohodly se o této pomoci přímo mezi 

sebou.     

 

VI.C   Technická pomoc poskytovaná přímo Smluvní stranami na bilaterální 

nebo multilaterální úrovni  

148. Smluvní strany jsou vyzvány, aby technickou pomoc poskytovaly jak na 

bilaterální, tak na multilaterální úrovni. Tato pomoc záleží na nich. Pro 

její poskytnutí se Smluvní strany vyzývají, aby mezi sebou navázaly 

přímé kontakty prostřednictvím svých národních kontaktních míst.    

149. Smluvní strany, které vyvíjejí činnosti na bilaterální nebo multilaterální 

úrovni, jsou vyzývány, aby o tom informovaly Sekretariát ve svých 

pravidelných zprávách, aby se mohly podělit o své zkušenosti nebo 

správnou praxi.  

 

VI.D Technická pomoc poskytovaná UNESCO 

150. Smluvní strana může požádat UNESCO o technickou pomoc 

k zorganizování ochrany svých kulturních statků, zejména pokud jde o 

přípravná opatření k zajištění zachování kulturních statků, o preventivní 

a organizační opatření týkající se naléhavých situací a o vypracování 

národní inventarizace kulturních statků nebo z důvodu jakéhokoliv 

dalšího problému vyplývajícího z provádění Druhého protokolu. 

UNESCO může také nabídnout své služby v souladu s články 33(3) a 

22(7) Druhého protokolu.   

151. Příklady opatření technické pomoci poskytované UNESCO jsou uvedeny 

v tabulce 3 přílohy III.  

Článek 33.2 

Druhého protokolu 

 
 

 

Článek 33.1 

Druhého protokolu  

 
 

 
Články 33.3 a 22.7 

Druhého protokolu 

 
 

 



152. Sekretariát předloží Výboru na jeho zasedáních všechny relevantní 

informace týkající se technické pomoci poskytnuté Smluvním stranám.  

VI.E Proces posuzování žádostí o mezinárodní pomoc poskytovanou 

Výborem, včetně finanční nebo jiné pomoci poskytované Fondem  

153. Výbor případně úzce spolupracuje se Smluvními stranami, 

kompetentními mezinárodními a národními vládními a nevládními 

organizacemi, které jsou odborníky v dané oblasti, a se Sekretariátem, 

aby zajistil příslušné zpracování žádostí o různou kategorii pomoci tak, 

aby pomoc byla poskytnuta způsobem, který nejvíce odpovídá cílům 

Druhého protokolu.     

154. Navzájem se zejména podle potřeby informují o podaných žádostech a o 

poskytnuté pomoci, aby se zabránilo jakémukoliv překrývání činností a 

plýtvání časem a zdroji. Informace je předávána zejména v rámci zpráv, 

které Výboru podává Zasedání Smluvních stran.    

Žádosti o mezinárodní pomoc poskytovanou Výborem  

155. Smluvní strany se mohou na Výbor obrátit s žádostí o mezinárodní 

pomoc, kterou poskytuje Výbor. Kromě toho strana konfliktu, jež není 

Smluvní stranou Druhého protokolu, ale která akceptuje a provádí jeho 

ustanovení, může podat žádost o mezinárodní pomoc během konfliktu. 

Žádost mohou společně podat dvě nebo více zúčastněných Smluvních 

stran.    

156. Výbor v každém konkrétním případě posuzuje, zda priority a zásady 

Výboru týkající se mezinárodní pomoci poskytované Výborem jsou 

dodrženy. Výbor může také vyjádřit výhrady nebo podmínit pomoc 

určitým podmínkám podle konkrétních okolností jednotlivých případů. 

Může také, pokud to považuje za vhodné, navrhnout žadateli jiné formy 

pomoci, než jaké jsou uvedeny v původní žádosti.     

157. Výbor může rozhodnout, že pomoc neposkytne, pokud žadatel neakceptuje 

pomoc, kterou Výbor navrhuje.    

158. Pokud je to nutné, může Výbor vyzvat žadatele, aby poskytl doplňující 

informace.   

159. Výbor může také odložit posouzení žádosti v případě, že se jeví nutné 

hlubší posouzení nebo studie nebo zásadní úprava.   

160. Při posuzování žádostí o mezinárodní pomoc se může Výbor také zabývat 

možností získat technickou pomoc od Smluvních stran. Výbor se také 

může obrátit na Sekretariát s dotazem, zda žadatel nepodal za stejným 

účelem žádost o pomoc UNESCO.   

161. Žádosti o jakoukoliv formu mezinárodní pomoci musí být podány Výboru 

prostřednictvím Sekretariátu, který potvrdí příjem žádosti, ověří, zda je 

dokumentace úplná, a pokud tomu tak není, vyzve žadatele, aby poskytl 

chybějící požadované podklady uvedené v odstavci 152. Sekretariát 

Článek 27.3 

Duhého protokolu 
 

 

Články 32.1, 32.2, 

11.8 a 3.2 Druhého 

protokolu  

 
 

 



zaregistruje pouze náležitě vyplněné žádosti. Sekretariát informuje žadatele 

o zaregistrování jeho žádosti ve chvíli, kdy je žádost úplná. Jedno 

vyhotovení formuláře o mezinárodní pomoc pro kulturní statky 

poskytované Výborem je v příloze II.     

162. Žádosti, které zaregistruje Sekretariát nejméně šest měsíců před řádným 

zasedáním Výboru, jsou předány Byru Výboru k posouzení.   

163. K posouzení žádostí může Byro konzultovat s významnými mezinárodními 

a národními vládními a nevládními organizacemi, které mají v dané oblasti 

odborné znalosti, a v případě, kdy je nutná technická pomoc, konzultovat 

se Smluvními stranami, které nabízejí poskytnutí této pomoci.     

164. Po posouzení předá Byro žádost Výboru, aby ji přezkoumal a přijal 

příslušné rozhodnutí. Byro může navrhnout jakékoliv relevantní 

připomínky.  K výše uvedeným účelům požádá Výbor Byro, aby připravilo 

řádné zasedání Výboru.  

165. Výbor posuzuje žádost na svých zasedáních. Rozhodnutí o žádostech o 

mezinárodní pomoc jsou schvalována dvoutřetinovou většinou přítomných 

a hlasujících členů.   

166. Výbor sdělí prostřednictvím Sekretariátu žadateli své rozhodnutí do dvou 

týdnů od jeho přijetí. Pokud je mezinárodní pomoc přiznána, Sekretariát 

dohodne s žadatelem způsoby jejího poskytnutí.  

167. Žádosti k naléhavým opatřením mohou být podány kdykoliv. Navzdory 

šestiměsíční lhůtě uvedené v odstavci 145 posuzuje Výbor vzhledem 

k naléhavosti tyto žádosti bezodkladně a ad hoc.  

168. Poskytnutá mezinárodní pomoc podléhá příslušným monitorovacím 

opatřením a hodnocení Výboru.   

 

Obsah žádosti  

169. Každá žádost o mezinárodní pomoc poskytnutou výborem musí ke své 

registraci Sekretariátem povinně obsahovat tyto údaje:  

a) určení kulturního statku nebo předmětného projektu;  

b) případně určení místa činnosti; 

c) podle potřeby hodnocení nebo popis nebezpečí, kterým je 

kulturní statek vystaven; 

d) popis vyžádané pomoci, například:  

 podrobné informace o projektu, pro nějž se žádá o mezinárodní 

pomoc; 

Článek 27.3 

Druhého protokolu 

 
 

 

Článek  26.2  

Druhého protokolu 

 
 

 

Články 29.1 a 32.1 

Druhého protokolu  

 
 

 

Článek 27.3  

Druhého protokolu  

 
 

 



 vědecké a technické informace o pracích, které se mají vykonat; 

 podrobné uvedení potřebného materiálu a personálu; 

 opatření, která musí učinit žadatel a Smluvní strana nebo 

Smluvní strany, jež pomoc poskytují;   

 údaje týkající se Smluvních stran, které již prohlásily, že jsou 

nebo by mohly být připravené a schopné poskytnout 

mezinárodní pomoc; 

 údaje o tom, zda žadatel již požádal nebo zamýšlí požádat pro 

stejný kulturní statek o pomoc UNESCO, nevládní organizaci, 

stát nebo soukromý subjekt;   

e) časový harmonogram a rozpočet projektu;  

f) informace o odpovědných orgánech; 

g) pokud je žadatel stranou konfliktu, ale není Smluvní stranou 

Druhého protokolu, ale akceptuje a provádí jeho ustanovení: 

oficiální prohlášení a dokumenty, které dokazují, že daný stát je 

stranou konfliktu a že akceptuje a provádí ustanovení Druhého 

protokolu podle jeho článku 3, odstavec (2), 

h) v případě společné žádosti dvou nebo více žadatelů prohlášení, 

které je potvrzením jejich spolupráce;  

i) očekávané výsledky; 

j)   odůvodnění prioritního charakteru projektu, a   

k)   podpis (y) státu nebo států podávajících žádosti.  

170. Žadatelé se vyzývají, aby podávali své žádosti písemně na formuláři 

poskytnutém Sekretariátem a uvedeným v příloze II, a pokud je to možné, také 

v elektronickém formátu. Žádosti mohou být podány v jednom z pracovních 

jazyků Sekretariátu.  

 

VI.F  Žádost o pomoc poskytovanou UNESCO  

171. Smluvní strany mohou kdykoliv požádat o pomoc poskytovanou 

UNESCO. Když Sekretariát obdrží takovou žádost, ověří si, zda nebyla podána 

již stejná žádost o poskytnutí mezinárodní pomoci. Pokud je to nutné, Sekretariát 

může požádat o doplňující informace. Sekretariát informuje o žádosti Výbor. 

Pokud je to nutné, Sekretariát může konzultovat při posuzování žádosti 

mezinárodní a národní vládní a nevládní organizace, které mají příslušnou 

odbornost.  
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Příloha: 

Poznávací znak pro kulturní dědictví pod zvýšenou ochranou 

 

 

 

 


