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Anotace 

PRYSZCZ, David.: Systém a organizace humanitární pomoci na území Moravskoslezského kraje. 

Diplomová práce. Ostrava: VŠB-TU, 2013. 50 s 

 

Diplomová práce je zaměřená na zmapování problematiky systému a organizace humanitární pomoci 

se zaměřením na Moravskoslezský kraj. První část práce se věnuje humanitární pomoci 

obecně a činnosti státních a nestátních orgánů, organizací, spolků a jednotlivců s ohledem 

na Moravskoslezský kraj. Další část se zabývá úlohou Celní správy ČR při zajišťování materiálu 

humanitární pomoci, kdy je zanalyzována možnost využití některých dalších kategorií materiálů 

využitelných k humanitárním účelům. V závěrečné části diplomové práce jsou shrnuty získané 

poznatky a vyhodnoceny případné návrhy ke zlepšení fungování stávajícího systému humanitární 

pomoci.     
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Region. Diploma thesis. Ostrava: VŠB-TU, 2013. 50 p 

 

The diploma thesis is aimed at mapping the problematics of the humanitary aid system 

and organization, focused on Moravian-Silesian region. The first part of my work is devoted 

to the humanitary aid in general and the activities of the state authorities and non-governmental 
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findings are summarized and the possible proposals to enhance functionality of the existing system 

of humanitary aid are assessed. 
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1. Úvod 

Mám-li se v této práci zabývat systémem a organizováním humanitární pomoci, je třeba 

vykreslit systém obecně.  Systém je soubor prvků a vztahů mezi nimi. Systém bohužel nepoznáme 

jen jeho rozložením na jednotlivé prvky, protože zároveň obsahuje něco, co je oním výsledným 

produktem vnitřní strukturální a funkční provázanosti jeho částí. Proto se v této práci pokusím 

rozklíčovat jednotlivé prvky identifikováním a porozuměním vzájemně souvisejících procesů vně 

systému.   

Systém rozeberu z pohledu Integrovaného záchranného sytému
1
, především Hasičského 

záchranného sboru kraje, při provádění záchranných, likvidačních prací a úkolů a opatření z hlediska 

ochrany obyvatelstva a typických úkolů a opatření, které provádí orgány veřejné správy 

nebo právnické, podnikající fyzické nebo fyzické osoby po ukončení záchranných a likvidačních 

prací v rámci obnovovacích prací. Úkoly a opatřeními se rozumí humanitární pomoc postiženému 

obyvatelstvu v rámci nebo nad rámec opatření ochrany obyvatelstva (zajištění ubytování a stravy, 

duchovní pomoc, organizování sbírek a další níže popsané formy.) 

Po přezkoumání dostupných metod a jejich možností, lze k dosažení výše uvedeného aplikovat 

následující metody: 

 teoretické (rešerše, analýza a syntéza poznatků) 

 simulační ( SWOT analýza, hra typu LARP) 

 experimentální (zkušenosti a poznatky z praxe) 

Na základě výstupů jednotlivých metod se budu snažit dosáhnout těchto cílů: 

 vyhodnocení dosavadní organizace humanitární pomoci 

 návrh zlepšení fungování stávajícího systému 

 Hlavním důvodem bude snaha přispět k zefektivnění a zlepšení účinnosti organizace humanitární 

pomoci nalezením některých možných řešení a nějakého využitelného výstupu. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Pojmy vyplývající ze zákona č.239/2000 Sb.,viz příloha č.2 [16]        
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2. Rešerše  

PROCHÁZKA, Zdeněk. Humanitární pomoc v České republice. 3. vyd. Praha 4: MV – GŘ HZS ČR, 

2006. ISBN 80-86640-53-1. 

Příručka MV – GŘ HZS ČR obsahuje základní charakteristiku nejvýznamnějších humanitárních 

organizací působících na území České republiky a přehled jimi nabízených forem pomoci. Dále 

se zabývá rozdílným přístupem při poskytování humanitární pomoci příslušníkům některých 

náboženských skupin a uvádí doporučené zásady chování obyvatelstva při mimořádné události [1] 

 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Tento zákon definuje integrovaný záchranný systém, který člení na základní a ostatní složky 

a rozděluje konkrétní činnosti zejména na Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví 

a Ministerstvo dopravy. Dále také vymezuje působnost a pravomoc státních orgánů, orgánů 

územních samosprávních celků, a práva a povinnosti fyzických a právnických osob při přípravě 

na mimořádné události a záchranných a likvidačních pracích  při ochraně obyvatelstva 

před a po dobu vyhlášení krizových stavů. [23] 

 

Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného 

systému, ve znění pozdějších předpisů.  

Tento právní předpis je prováděcím předpisem výše uvedeného zákona o integrovaném 

záchranném systému. Jeho úkolem je podrobněji popsat zásady koordinace jeho složek 

při společném zásahu, spolupráce operačních středisek a způsobu krizové komunikace a spojení. 

Mimo jiné rovněž definuje obsah a náležitosti dokumentace IZS, podrobnosti o úkolech OPIS 

a podrobnosti o stupních poplachů. [30] 

 
 Metodiky I. a II. Správy státních hmotných rezerv České republiky. 

Tyto metodiky se zabývají činností při plánování a zajišťování nezbytných dodávek v systému 

hospodářských opatření pro krizové stavy pro krajské úřady, hasičské záchranné sbory kraje, obecní 

úřady obcí s rozšířenou působností.  Dále řeší koordinaci a podporu procesů při uplatňování a řešení 

požadavků na věcné zdroje, k čemuž byl vytvořen nástroj informační podpory IS Krizkom. Naopak 

neřeší specifickou oblast zabezpečení pohonnými hmotami. [10] [25] 
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3. Humanitární pomoc v základních pojmech 

3.1. Humanitární pomoc obecně 

Humanitární pomoc je především projevem solidarity v době, kdy se určitá část populace 

nachází v nouzi. Podstatou takovéto pomoci je   zamezit ztrátám na životech a zmírnit lidské utrpení 

způsobené přírodní či lidmi způsobenou katastrofou nebo ozbrojeným konfliktem. Rovněž jde 

o pomoc zemím a regionům postiženým dlouhodobou komplexní humanitární krizí
2
. Jak je patrno 

z výše uvedeného, humanitární pomocí se rozumí jak okamžitá reakce, tak následná pomoc 

při obnově základních životních podmínek. 

Za humanitární pomoc se rovněž považují programy určené k efektnímu zapojení příjemců 

do přípravy, implementace a vyhodnocení pomoci. Do moderní definice humanitární pomoci je 

zahrnuta i prevence katastrof a příprava na jejich lepší zvládání. 

Samotná humanitární pomoc je realizována prostřednictvím tzv. humanitární akce, která trvá 

od rozhodnutí o poskytnutí humanitární pomoci do jejího ukončení. Činnosti humanitární pomoci 

jsou prováděny v souladu se zásadami mezinárodního práva a v souladu se zásadními principy: 

 neutrality,  

 nestrannosti, 

 a nepřípustnosti diskriminace. 

Hlavní cíle HP jsou: 

 zmírnění útrap, 

 ochrana zdraví a životů, 

 potřeba zachování lidské důstojnosti. [1] [3] [6] 

Pro účely této práce budeme pohlížet na humanitární pomoc jako na činnost (souhrn opatření, 

provedených níže uvedenou formou) státních a nestátních orgánů, organizací, spolků a jednotlivců, 

která je po ukončení zásahu složek integrovaného záchranného systému doplňkovým zdrojem 

výhradně využívaným pro uspokojení základních lidských potřeb po vzniku mimořádné události 

(dále také "MU“) anebo krizové situace (dále také "KS"). Tato pomoc musí být poskytována 

bezúplatně a zcela nezištně. Především proto, že podle zákona o IZS patří humanitární pomoc mezi 

opatření prováděná s cílem pomoci obyvatelstvu zasaženému vlivem mimořádné události. [11] 

 

 

                                                 
2
 humanitární krize, událost nebo souběh takových událostí, které mají dopad na velkou skupinu populace na rozsáhlém 

území a zanechá po sobě oběti na životech, zraněné či jinak trpící lidi a značné materiální škody. Komplexní humanitární 

krize se týkají především zemí subsaharské Afriky.  
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3.2. Formy humanitární pomoci 

Co se forem pomoci tyká, každý zdroj uvádí několik různých forem, ale v obecné rovině 

se jedná především o to, že lze tyto formy rozdělit na zahraniční humanitární pomoc a vnitřní 

humanitární pomoc 
3
.  

Zahraniční humanitární pomocí se rozumí úkoly v oblasti poskytování humanitární pomoci 

do zahraničí, které především plní Ministerstvo vnitra v součinnosti s Ministerstvem zahraničních 

věcí. Formy této pomoci pak jsou: 

 záchranářská - vyslání záchranářského týmu, který je technicky a materiálně určen k řešení 

daného typu mimořádné události, nebo také zapojení se do záchranářských operací.  

 materiální (potravinová) - poskytnutí materiálů, techniky a potravin jak na základě vlastní 

analýzy potřeb, tak na základě specifikací humanitárních organizací a příjemců pomoci. 

 zdravotní - poskytování akutní zdravotní péče, vakcinace, poskytnutí lékařského personálu, 

provoz polních nemocnic atd. 

 finanční - poskytnutí finančních prostředků humanitárním organizacím nebo příslušným 

organům postižené oblasti na základě specifikací humanitárních organizací.  

 poradenská - vyslání specialistů, expertů a odborníků, nebo poskytnutí potřebných informací 

vedoucích k zamezení ztrát na lidských životech a omezení materiálních škod, rovněž také 

příprava realizace projektu. 

 kombinovaná - tato forma je vzhledem ke komplexnosti humanitárních katastrof a krizí 

tou nejčastější formou pomoci. [2] [3] 

Vnitřní humanitární pomoc je na straně druhé vnímaná jako pomoc, která je poskytována 

bezplatně orgány státní správy a orgány územních samosprávných celků, právnickými osobami, 

podnikajícími fyzickými osobami, nevládními organizacemi, neziskovými organizacemi 

a sdruženími občanů, skupinami osob a jednotlivci, a to na základě výzev nebo z vlastní iniciativy 

formou nabídek. Její formy jsou především: 

 věcné prostředky (základní předměty pro postižené obyvatelstvo) 

 finanční prostředky sloužící nejčastěji k nákupu základních předmětů 

 duchovní (náboženská) a psychologická pomoc 

 poradenská pomoc (např. pojištění, nakládání s vysoušeči…) [2]  

 

Z výše uvedeného vyplývá, že formy pomoci vně a uvnitř ČR jsou ekvivalentní. Ostatní  formy 

v podstatě pokrývají svou činností složky Integrovaného záchranného systému (dále také “IZS“).   

                                                 
3
 Rozdělení, které vychází z Modulu E-Ochrana obyvatelstva [2] 
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Skutečnost, že lze členit humanitární pomoc, a to nejen co se týká forem, ale i dalších oblastí, 

na výše zmíněné druhy pomoci, je pro další směr této diplomové práce skutečností dosti podstatnou, 

neboť se dále budu zabývat vnější humanitární pomocí. [11] 

3.3. Fáze humanitární pomoci 

Humanitární pomoc není jen krátkodobou pomocí, která má lidem zasaženým humanitární krizí 

pomoci uspokojit jejich základní životní potřeby, ale jde také o dlouhodobější proces, jehož cílem je 

obnovit důstojný život do podoby, jakou měl před danou krizí. Tento proces se nesmí uspěchat, 

zejména jde-li o obnovu. Ve většině případů neplánovaná okamžitá pomoc přináší více škody než 

užitku. Pro efektivnější plánování se člení tento proces do několika fází: 

 

 

 

 
Běžná situace     Akutní  fáze Střednědobá fáze Dlouhodobá fáze 

 

 

 1-14 dní             14 dní-2měsíce                    2 měsíce- 1 rok 

 

 

Obrázek č. 1: Časové zobrazení jednotlivých fázi, zdroj: vlastní 

1. Akutní fáze je okamžitá pomoc, která se vztahuje na první dny až týdny po události a zahrnuje 

zejména elementární pomoc zaměřenou na záchranu životů (což je prioritně úkolem složek IZS, 

záchranářů, zdravotníků a zdravotnického personálu) a prvotní podporu přeživších (jídlo, voda, 

nouzová přístřeší, generátory, nouzová sanitace). V této fázi jde o pomoc při pytlování písku, o výdej 

přikrývek, náhradního ošacení a další činnosti na výzvu velitele zásahu. [3] 

 

2. Střednědobá fáze časné rehabilitace je období cca 2 týdny až 2 měsíce po události. Zahrnuje 

především péči o lidi evakuované v důsledku této události, nebo synergie událostí,  (náhradní 

přístřeší, potraviny, voda, zdravotní a psychosociální péče) a snahu o rychlou obnovu bazální  

infrastruktury (voda, elektřina, sanitace, dopravní spojení, zdravotnická zařízení, školy). Zároveň 

v této fázi probíhá vyhodnocování škod a potřeb obnovy, které při událostech většího rozsahu ústí 

do zpracování komplexního plánu obnovy. V této fázi je důležitá role nevládních organizací, 

které implementují pomoc z dostupných zdrojů. Při této implementaci jde o pomoc s odklízením 

následků MU, provádí se také například terénní šetření, distribuce další materiální pomoci 

a poskytováni psychosociální pomoci a to především za dobrovolnické pomoci. [3] 

   MU 
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3. Dlouhodobá fáze je fáze obnovy (a následného rozvoje), v kontextu humanitární pomoci 

se počítá i několik měsíců, zpravidla do jednoho roku maximálně však do dvou let od vzniku 

události. Kromě kompletní obnovy přístřeší, veřejných institucí a infrastruktury dochází k pomoci 

i při opravách a rekonstrukcích obydlí, zdrojů pitné vody a distribuci finanční pomoci zasaženým 

obyvatelům a pokračuje psychosociální, odbornou pomocí směřující především k těm, kteří nemají 

dostatečné zdroje ke zvládnutí dané situace. Důležitá je v rámci obnovy také prevence. [3] 

 

Za zmínku stojí uvést, že předchozí fáze jsou aktuální pro většinu mimořádných událostí, závisí 

to ovšem na mnoha dalších okolnostech, které jsou rozepsány v následující části. 

3.4. Právní rámec humanitární pomoci 

Základním stavebním kamenem humanitární pomoci je tzv. Mezinárodní humanitární právo, 

které se opírá o pilíře, kterými jsou čtyři Ženevské úmluvy a dva dodatkové protokoly k těmto 

úmluvám. Všechny členské státy EU mají povinnost dodržovat pravidla a normy mezinárodního  

humanitárního práva, k jejichž plnění  jsou zavázány na základě  mezinárodní smlouvy. Některá tato 

pravidla se mohou vztahovat i na jiné než státní subjekty. [1] [3] 

 

 Ženevská úmluva I o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil 

v poli z roku 1949 

 Ženevská úmluva II o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků ozbrojených sil 

na moři z roku 1949 

 Ženevská úmluva III o zacházení s válečnými zajatci z roku 1949 

 Ženevská úmluva IV o ochraně civilních osob za války z roku 1949 

 Dodatkový protokol I k Ženevským úmluvám ze dne 12. srpna 1949 o ochraně obětí 

mezinárodních ozbrojených konfliktů z roku 1977 

  Dodatkový protokol II k Ženevským úmluvám ze dne 12. srpna 1949 o ochraně obětí 

ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter z roku 1977 

 Dodatkový protokol III k Ženevským úmluvám ze dne 12. srpna 1949, který se týká přijetí 

dodatečného rozeznávacího znaku z roku 2005 

 

Výše uvedené úmluvy patří mezi hlavní úmluvy mezinárodního humanitárního práva, je však 

třeba podotknout, že k těmto úmluvám je nutno doplnit další důležitou, pro mnohé  nejdůležitější 

úmluvu, kterou je  Haagská  úmluva o pravidlech zákonů a obyčejů války pozemní  z roku 1907. 
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Haagská pravidla a většina Ženevských úmluv a dodatkových protokolů z roku 1977 jsou všeobecně 

uznávána za mezinárodní zvykové právo. 

 

Pro účely této diplomové práce je ovšem důležitější vykreslit právní rámec ČR, který musí 

vycházet z právních norem EU. Problematikou humanitární pomoci v ČR, včetně jejího financování, 

poskytování a dalšího nakládání, se zabývá několik právních norem, které mají formu zákonů, 

nařízení a vyhlášek. 

  

 zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále také „krizový zákon) 

  zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované 

do zahraničí a o změně souvisejících zákonů, 

 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 

ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 zákon  č. 198/2002, Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých  zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 nařízení vlády ČR č. 463/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 527/2002 Sb. ze dne 

18. 11 . 2002, o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, 

poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými 

osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva, 

 

Tento výčet zákonných norem a předpisů nelze požadovat za vyčerpávající. K dané 

problematice se vztahuje celá řada zákonů a mezinárodních smluv. Celkový počet právních norem 

potřebných pro objasnění problematiky, která je hlavní náplní této diplomové práce, bude uveden 

v závěru této práce. 
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4. Aktéři humanitární pomoci 

V této kapitole se zaměřím především na komplexní zmapování nejkompetentnějších 

zúčastněných subjektů v procesu humanitární pomoci, které mají povinnost nebo právo do tohoto 

procesu vstoupit a nějakým způsobem se na něm podílet. Jedná se pouze o zmapování. Jakým 

způsobem do tohoto procesu vstupují, bude popsáno v dalších kapitolách. 

4.1. Orgány státní správy a samosprávy  

V prvé řadě to jsou státní orgány, orgány územních samosprávných celků, které nám přibližuje 

níže uvedená tabulka. V této tabulce je uvedeno, o které orgány se jedná a kterým zákonem jsou tyto 

orgány zřízeny. Stěžejním zřizovacím dokumentem je zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev 

a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. Tímto zákonem jsou zřízena ministerstva a další ústřední orgány státní správy. 

Tabulka č.1: Přehled orgánů státní správy a samosprávy, zdroj: vlastní 

Ministerstva 

Státní správa a 

samospráva 

 

Zákon č. 2/1969 Sb., 

o zřízení ministerstev 

a jiných ústředních 

orgánů státní správy 

České republiky, ve 

znění pozdějších 

předpisů 

Jiné správní úřady 

(SSHR) 

Zákon č. 2/1969 Sb., 

o zřízení ministerstev 

a jiných ústředních 

orgánů státní správy 

České republiky, ve 

znění pozdějších 

předpisů 

Kraje 

Zákon č. 129/2000 

Sb., o krajích 

(krajské zřízení), ve 

znění pozdějších 

předpisů 

Obce 

Zákon č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších 

předpisů 
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4.1.1. Ministerstva  

V předchozí části této kapitoly jsem zmínil tzv. kompetenční zákon, který zřizuje jednotlivá 

ministerstva a současně vymezuje i jejich působnost a pravomoc. Na základě tohoto zákona v  České 

republice působí tato ministerstva (ústřední orgány státní správy), v jejichž čele stojí vždy člen 

vlády:  

 Ministerstvo financí, 

 Ministerstvo zahraničních věcí, 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 

 Ministerstvo kultury, 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

 Ministerstvo zdravotnictví, 

 Ministerstvo spravedlnosti, 

 Ministerstvo vnitra, 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

 Ministerstvo pro místní rozvoj, 

 Ministerstvo zemědělství, 

 Ministerstvo obrany, 

 Ministerstvo dopravy a spojů, 

 Ministerstvo životního prostředí. [26] 

Ministerstva jako ústřední orgán státní správy jsou zřizovatelem dalších podřízených orgánů 

státní správy (např. Ministerstvo práce a sociálních věcí je zřizovatelem úřadů práce, Ministerstvo 

financí je zřizovatelem finančních ředitelství, Ministerstvo zemědělství krajských veterinárních 

správ, Ministerstvo zdravotnictví krajských hygienických stanic atd.), pro které je charakteristická 

jejich způsobilost ke státní správě a to v rozsahu příslušné pravomoci a působnosti. Pro tyto orgány 

státní správy je dále charakteristické, že jako organizační složky mají zpravidla vlastní organizační 

strukturu a člení se na příslušné organizační útvary. Z pohledu tématu této diplomové práce půjde 

především o zmapování nejvýznamnějších ministerstev, kterými jsou: 

 

 Ministerstvo vnitra, které je nejkompetentnější ministerstvem jednak proto, že v součinnosti 

s Ministerstvem zahraničních věcí plní úkoly v oblasti poskytování humanitární pomoci do zahraničí, 

a jednak proto, že prostřednictvím jedné ze svých organizačních složek sjednocuje postupy 

ministerstev, ostatních ÚSÚ, krajských úřadů, obecních úřadů, právnických osob a podnikajících 

fyzických osob v oblasti ochrany obyvatelstva. Pro účely této práce jsou důležité činnosti této složky 
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zejména při plnění úkolů nouzového přežití, neboť vytváří podmínky k zapojení nevládních 

humanitárních organizací s celostátní působností při plnění opatření nouzového přežití a humanitární 

pomoci na regionální úrovni. [5] [11]    

Takovou organizační součástí je Hasičský záchranný sbor ČR (dále také "HZS"), 

který v současné době tvoří generální ředitelství HZS ČR, které se dále člení na příslušné organizační 

útvary, a hasičské záchranné sbory zřízené u jednotlivých krajů. Výkon státní správy je prováděn 

přímo 14. krajskými hasičskými záchrannými sbory. HZS Moravskoslezského kraje se člení 

na jednotlivé územní odbory a stanice. 

Územní odbory
4
 (centrální požární stanice)  a  stanice územních odborů jsou:  

Územní odbor Bruntál:  Územní odbor Frýdek–Místek:  

         Stanice č. 1 – Bruntál          Stanice č. 1 – Frýdek–Místek 

         Stanice č. 2 – Krnov           Stanice č. 2 – Třinec 

         Stanice č. 3 – Rýmařov           Stanice č. 3 - Nošovice 

Územní odbor Karviná:  Územní odbor Ostrava:  

         Stanice č. 1 – Karviná           Stanice č. 1 – Ostrava–Zábřeh 

         Stanice č. 2 – Havířov          Stanice č. 2 – Ostrava–Fifejdy

         Stanice č. 3 – Český Těšín         Stanice č. 3 – Ostrava–Poruba

         Stanice č. 4 – Orlová          Stanice č. 4 – Ostrava–Hrabůvka 

         Stanice č. 5 - Bohumín           Stanice č. 5 – Slezská Ostrava

Územní odbor Opava:           Stanice č. 6 – Ostrava-Přívoz

         Stanice č. 1 – Opava  Územní odbor Nový Jičín:  

         Stanice č. 2 – Vítkov           Stanice č. 1 – Nový Jičín

         Stanice č. 3 – Hlučín           Stanice č. 2 – Bílovec 

 

Mezi další součásti Generálního ředitelství HZS ČR patří tato vzdělávací, technická a účelová 

zařízení: Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-

Místku, Záchranný útvar HZS ČR v Hlučíně, Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, 

Technický ústav požární ochrany Praha, Opravárenský závod Olomouc,  Základna logistiky 

Olomouc a v neposlední řadě Národní základna humanitární pomoci ve Zbirohu. [16] [31] 

 

Další organizační součástí Ministerstva vnitra je Policie České republiky jakožto ozbrojený 

bezpečnostní sbor zřízený zákonem České národní rady ze dne 21. června 1991, který slouží 

veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet 

                                                 
4
 Starší označení, které je natolik vžité, že se s ním v praxi setkáváme ještě dnes.  
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trestné činnosti. Plní rovněž úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku 

a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, 

které jsou součástí právního řádu České republiky. Tvoří ji policejní prezidium, útvary s celostátní 

působností, krajská ředitelství a útvary zřízené v rámci krajských ředitelství. Zákon zřizuje 

14 krajských ředitelství policie. Jejich územní obvody se shodují s územními obvody 14 krajů České 

republiky. Úkoly Policie České republiky plní 47 000 policistů a 11 000 zaměstnanců. [4] 

 

 Ministerstvo zdravotnictví jako ústřední orgán státní správy pořizuje a spravuje věcné 

prostředky pro řešení mimořádných událostí a krizových situací prostřednictvím svých přímo 

řízených organizací. Těmito organizacemi jsou: Nemocnice na Homolce, Fakultní nemocnice 

u sv. Anny v Brně, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice Plzeň, Fakultní nemocnice Hradec 

Králové, Fakultní nemocnice Ostrava, Fakultní nemocnice Olomouc, Fakultní nemocnice v Motole, 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní 

Thomayerova nemocnice. Uvolnění těchto věcných prostředků k poskytování humanitární pomoci 

se  provádí na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví. [17] [21] 

Výše zmíněné organizační součásti jednotlivých ministerstev tvoří jádro integrovaného 

záchranného systému, které zabezpečuje koordinační a organizační činnosti humanitární pomoci 

na státní úrovni, z tohoto důvodů jsou zde podrobněji rozepsány. Ostatní ministerstva, neméně 

významná, v rámci své odbornosti  plní všeobecné a ještě některé další úkoly při přípravě 

na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prácí a ochraně obyvatelstva. [5] [11]    

4.1.2. Jiné správní úřady 

Obecně lze tyto orgány rozdělit na jiné správní úřady s celostátní působností, které jsou 

v kompetenčním zákoně uvedeny, a správní úřady rovněž s celostátní působností, které jsou 

podřízené některému z ministerstev a nejsou v kompetenčním zákoně uvedeny.  Dle kompetenčního 

zákona v České republice působí tyto další ústřední orgány státní správy: 

 Český statistický úřad, 

 Český úřad zeměměřický a katastrální, 

 Český báňský úřad, 

 Úřad průmyslového vlastnictví, 

 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,  

 Úřad pro veřejné informační systémy, 

 Správa státních hmotných rezerv, 
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 Komise pro cenné papíry, 

 Národní bezpečnostní úřad, 

 Energetický regulační úřad. 

Každý z těchto úřadů má významnou roli ve veřejné správě a při plnění jejích úkolů, 

ale v dalších částech diplomové práce se už budu zabývat  jen Správou státních hmotných rezerv.[26] 

 

Správa státních hmotných rezerv, v souladu se svou působností dle zákona č.97/1993 Sb., 

o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, vyvíjí činnosti 

při plánování a zajišťování financování, obměně, záměně, půjčkách, uvolnění, nájmu, prodeji, 

skladování, ochraňování a kontrole státních hmotných rezerv a na základě požadavků krizových 

plánů i jejich pořizování. Z hlediska účelu se státní hmotné rezervy člení na  

 hmotné rezervy,  

 mobilizační rezervy,  

 pohotovostní zásoby  

    a zásoby pro humanitární pomoc, které tvoří vybrané základní materiály a výrobky určené 

po vyhlášení krizových stavů k bezplatnému poskytnutí fyzické osobě vážně materiálně postižené.  

K účelu tvorby, plánovaní, ochraňování a skladování výše uvedených hmotných rezerv 

zpracovává koncepci pro dané oblastí. Ve spolupráci s ústředními správními úřady zpracovává 

v systému hospodářských opatření pro krizové stavy (dále jen" HOPKS) "Plány vytváření civilních 

zdrojů k zajištění bezpečnosti ČR"
5
 a koordinuje použití mobilizačních rezerv, pohotovostních zásob 

a zásob pro humanitární pomoc za krizových stavů. [10] [25] 

 

Z pohledu jiných správních úřadů s celostátní působností, které jsou také součástí ústřední státní 

správy, ale nejsou v kompetenčním zákoně uvedeny, je takovým orgánem Česká obchodní inspekce 

(dále také "ČOI") ustanovená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění 

pozdějších předpisů a jako taková je ČOI orgánem státní správy podřízeným Ministerstvu průmyslu 

a obchodu ČR. ČOI jsem zmínil z toho důvodu, že na základě svých pravomocí vyplývajících 

ze zákona o České obchodní inspekci mohou zajistit výrobky využitelné pro humanitární účely, 

o kterých může ředitel inspektorátu rozhodnout, že budou poskytnuty k těmto účelům, 

a to bezplatně.[9]   

 

                                                 
5
 Racionalizovaná a podle důležitosti uspořádaná sestava požadavků ústředních správních úřadů na vytvoření civilních 

zdrojů potřebných k zabezpečení nezbytných a mobilizačních dodávek, které nelze zajistit běžným způsobem 

a prostředky existujících civilních zdrojů  
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4.1.3. Samospráva 

V rámci fungování České republiky je zaveden dvoustupňový systém územní samosprávy, 

který vychází z Ústavy České republiky, v níž je zakotveno členění České republiky na základní 

a vyšší územní samosprávné celky. Základními územními samosprávnými celky jsou obce, vyššími 

územními samosprávnými celky jsou pak kraje. Tyto samosprávné celky vytvářejí vlastní orgány, 

jejichž prostřednictvím je samotný výkon samosprávy uskutečňován. Kromě vlastních orgánů může 

každý z těchto územních samosprávných celků k výkonu samosprávy vydávat právní normy s nižší 

zákonnou váhou na základě svých samostatných kompetencí, do kterých jiný územní samosprávný 

celek nemůže zasahovat. [27] [28] 

Činnost Moravskoslezského kraje je založena na vzájemné součinnosti s obcemi a státem. MSK 

se se administrativně člení na 300 obcí, které jsou začleněny do 22 správních obvodů obcí 

s rozšířenou působností, které vykonávají státní správu v přenesené působnosti. Kraj je především 

spravován zastupitelstvem kraje a těmito dalšími orgány: 

 radou kraje, 

 hejtmanem kraje, 

 krajským úřadem.  

Orgánem kraje jsou též zvláštní orgány kraje zřízené podle zákona o krajích. Takovýmto 

orgánem je Bezpečnostní rada kraje, která je poradním orgánem pro přípravu na krizové situace. 

V čele bezpečnostní rady je hejtman coby předseda bezpečnostní rady kraje, který  jmenuje 

jednotlivé  členy bezpečnostní rady. Dalším důležitým orgánem je krizový štáb kraje. Je to pracovní 

orgán pro řešení krizových situací používaný ke koordinaci a provádění záchranných a likvidačních 

prací, který je zřízen podle § 14 odst. 2 písm. b), § 18 odst. 3 písm. a) a § 21 odst. 2 písm. 

a) krizového zákona, a jeho organizační uspořádání vyplývá ze směrnice ministerstva vnitra 

č. 6/2011 VVpOK
6
. Organizačně je v tomto orgánu začleněna  stálá pracovní skupina (dále „SPS“), 

jejíž složení je řešeno  s ohledem na druh MU nebo KS . Důležité je však, že součástí této SPS jsou 

odborné skupiny.   V případě MSK to jsou: 

 odborná skupina analýzy situace a nasazení jednotek, 

 odborná skupina pro součinnost a komunikaci,  

 odborná skupina týlového zabezpečení a ochrany obyvatelstva. 

Poslední zmiňovaná je skupinou, která je v rámci humanitární pomoci skupinou nejpovolanější, 

protože pro tyto účely má externí pracovní skupinu. [29] [31] 

                                                 
6
 Směrnice, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce 

s rozšířenou působností a krizového štábu obce ( příloha č.3) 
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Co se týče orgánů obcí a obcí s rozšířenou pravomocí, jsou obdobně koncipovány jako orgány 

kraje. Na rozdíl od kraje mají obce možnost zřídit jednotky sborů dobrovolných hasičů, kde činnost 

v těchto jednotkách až na výjimky vykonávají členové jednotek sborů dobrovolných hasičů obce 

na základě dobrovolnosti. Tyto jednotky pak mohou být nějakým způsobem využity při poskytování 

humanitární pomoci. Obdobně může být využita obecní policie. Ovšem ne všechny obce si vzhledem 

ke svým rozpočtům mohou dovolit tyto složky zřídit. [5] 

4.2. Právnické a fyzické podnikající osoby 

Právnické osoby, podnikající fyzické osoby, nevládní organizace, neziskové organizace 

a sdružení občanů, skupiny osob a jednotlivci, subjekty, které se angažují v oblasti humanitární 

pomoci, jejichž forma a  zřízení vychází z některého  níže uvedeného zákona, jsou z pravidla 

považovány za  humanitární organizace.  

 

Tabulka č.2: Přehled právnických a fyzických osob, zdroj: vlastní 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchodní společnost 

Fyzické a právnické 

osoby 

 

Zákon č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

Obecně prospěšná 

společnost 

Zákon č. 248/1995 Sb., o 

obecně prospěšných 

společnostech, ve znění 

pozdějších předpisů 

Zájmové sdružení 

právnických osob 

Zákon č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

Smlouva o sdružení 

Zákon č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

Občanské sdružení 

Zákon č. 83/1990 Sb., o 

sdružování občanů, ve 

znění pozdějších předpisů 

Církevní a 

náboženská 

společnost 

Zákon č. 3/2002 Sb., o  

církvích a náboženských 

společnostech, ve znění 

pozdějších předpisů 

Nadace a nadační 

fondy 

Zákon č. 227/1997 Sb., o 

nadacích a nadačních 

fondech, ve znění 

pozdějších předpisů 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=52309&nr=3~2F2002&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=52309&nr=3~2F2002&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=52309&nr=3~2F2002&rpp=15#local-content
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Tyto organizace poskytují především materiální, finanční, poradenskou, duchovní 

a psychologickou pomoc. Na celostátní úrovni je uzavřeno 5 smluv (dohody o spolupráci) s těmito 

organizacemi: 

 Charita česká republika (dále také “Charita ČR“), 

 ADRA,  

 Česká biskupská konference,  

 Ekumenická rada církví a  

 Český červený kříž.  

 

       Nevládní organizace pomáhají zejména na regionální a místní úrovni, a to na základě smluv mezi 

HZS kraje a nevládními regionálními organizacemi, které by se na vyžádání podílely na řešení 

mimořádné události. Z toho důvodu je na krajské úrovni uzavřeno více takovýchto smluv a mezi 

nejvýznamnější organizace na území MSK patří:      

 Slezská Diakonie, 

 Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava, 

 Ostravské Dobrovolnické centrum ADRA, 

 Diecézní charita ostravsko-opavská, 

 Diakonie českobratrské církve evangelické, 

 Armáda spásy. [1] 

 

Charita ČR je součástí římskokatolické církve registrované v České republice a jejím 

zřizovatelem je Česká biskupská konference. Českou biskupskou konferencí se již nebudu zvlášť 

zabývat. Síť charity tvoří 348 farních, městských a oblastních Charit
7
, což jsou obvykle právě ty, 

které provozují jednotlivé služby a zařízení. Servisním prvkem všech Charit a charitních zařízení 

v oblasti sociálních a zdravotních služeb, koordinace projektu humanitární pomoci a rozvojové 

spolupráce a pomoci cizincům v nouzi na území České republiky je sekretariát Charity ČR. Dále 

zajišťuje spolupráci s vládou a státní správou v oblastech, kterým se Charita ČR věnuje. Spravuje 

centrální sbírková konta a podílí se také na přípravě, vyhodnocení a na propagaci celostátních 

charitních akcí a kampaní.  

Na regionální úrovni se  místní subjekty sdružují do dvou arcidiecézních a šesti diecézních 

Charit, které působí na území daného (arci)biskupství. V případě kraje Moravskoslezského jde 

o Diecézní charitu ostravsko-opavskou, která  má holdingovou organizační strukturu a tvoří ji těchto  

 

                                                 
7
 viz mapa(příloha č.4) 

http://www.cirkev.cz/
http://www.charita.cz/o-charite/adresar/?tab=service&show=all#directory
http://www.caritasczech.org/
http://www.caritasczech.org/
http://dchoo.caritas.cz/dchoo/
http://dchoo.shp-ukrajina.cz/kdo-jsme/profil-dchoo/
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17 oblastních charit s právní subjektivitou: 

 Charita  Sv. Alexandra,   Charita Kopřivnice, 

  Charita Bohumín,   Charita Krnov, 

  Charita Český Těšín,   Charita Nový Jičín,  

  Charita Frenštát pod Radhoštěm,   Charita Odry, 

  Charita Frýdek-Místek,   Charita Opava, 

  Charita Hlučín,   Charita Ostrava, 

  Charita Hrabyně,   Charita Studénka, 

  Charita Jablunkov,   Charita Třinec. 

  Charita Javorník, 

  V čele každé z Charit stojí ředitel, který je zároveň jejím statutárním zástupcem. Poradním 

orgánem každého ředitele je Charitní rada. Ředitelé oblastních Charit jsou přímo podřízeni řediteli 

Diecézní charity ostravsko-opavské, který je zároveň do funkce jmenuje. Oblastní Charity provozují 

četná charitní zařízení, jako jsou charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, domovy pokojného 

stáří, azylové domy pro lidi bez domova, domovy pro matky v tísni, domovy a chráněné dílny 

pro zdravotně postižené, charitní poradny a jiné. Zplnomocnění zástupci jednotlivých charit se pak 

setkávají na odborných oborově zaměřených  kolegiích. [1] [18] 

 

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace 

s vysokou mezinárodní prestiží poskytující pohotovou pomoc lidem v nouzi. Tato organizace patří 

k největším organizacím v ČR, které při mimořádných událostech koordinují pomoc. Za tímto 

účelem spolupracuje s ostatními organizacemi, a také získává finanční a věcné dary 

v ČR i v zahraničí.V České republice začala ADRA
8
 působit v roce 1992, od této doby byla zřízená 

dobrovolnická centra celkem ve dvanácti městech ČR. V současné době je to už jen deset center, 

která koordinují dobrovolníky ve 27 městech. Konkrétně v Moravskoslezském kraji jsou to tato tři 

dobrovolnická centra: 

 DCA Frýdek Místek a Třinec 

 DCA Havířov 

 DCA Ostrava 

Dobrovolnická centra jsou jedním z několika projektů, které ADRA organizuje v ČR. Tato DCA 

fungují jako prostředník mezi dobrovolníky, kteří pomáhají mimo jiné  v případě mimořádných 

událostí, a přijímajícími organizacemi. V postižených oblastech dobrovolníci distribuují humanitární 

                                                 
8
 Původně nadace ADRA, o dva roky později občanské sdružení ADRA, nebo též ADRA o. s. 

http://novyjicin.charita.cz/
http://www.frenstat.charita.cz/
http://odry.charita.cz/kontakt/
http://www.fm.charita.cz/charita/index.php?section=3&lang=cz
http://www.charitaopava.cz/?page=kontakt
http://www.charitahlucin.cz/kontakt/
http://www.ostrava.caritas.cz/view.php?cisloclanku=2009010006
http://www.hrabyne.charita.cz/kontakt/
http://studenka.charita.cz/kontakt/
http://jablunkov.caritas.cz/kontakty/
http://www.charitatrinec.cz/index.php/kontakty
http://javornik.charita.cz/vyhledavani-v-adresari/?tab=organizations&filter%5Borganization%5D=47
http://dchoo.caritas.cz/dchoo/odborna-kolegia/
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pomoc a  pomáhají fyzickou pomocí či psychosociální podporou zasaženým občanům při zvládání 

následků živelních pohrom, ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému přispívají 

významnou měrou k  odstranění škod a ke zmírnění jejich následků.  

Dalším z projektů jsou tzv. KIP 
9
 týmy, jejichž členové (dobrovolníci různých profesí 

a zaměření - lidé s empatií, sociální pracovníci, duchovní, psychologové atd.) fungují v rámci 

akreditovaného programu Ministerstva vnitra „KIP týmy pro mimořádné události“. Cílovou 

skupinou KIP týmů jsou přímo zasažení, rodinní příslušníci, očití svědkové a pomáhající, skupina, 

kterým nabízejí podporu při zvládání dopadů mimořádné události s důrazem na využití jejich 

vlastních sil, zdrojů a prostředků, touto formou spolupracují se zástupci obcí, církvemi a jinými 

pomáhajícími organizacemi a navazují tak na práci složek Integrovaného záchranného systému 

ČR.[1] [19] 

 

Český červený kříž je národní dobrovolnou humanitární společností a součástí celosvětově 

působícího Mezinárodního Červeného kříže a Červeného půlměsíce. ČČK spolupracuje s orgány 

státní správy a působí v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. V těchto oblastech se věnuje 

především činnostem, jako jsou výchova k poskytování humanitární pomoci a první předlékařské 

pomoci, pomoc při mimořádných událostech, poskytování zdravotnických, sociálních a dalších 

humanitárních služeb. Okruhy činnosti ČČK jsou stanoveny zákonem č.126/1992 Sb., o ochraně 

znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži, ve znění pozdějších předpisů. 

Český Červený kříž tvoří místní skupiny, které jsou začleněny do oblastních spolků a které jsou 

organizačními jednotkami Společnosti ČČK. Na území MSK jsou zřízeny tyto oblastní spolky: 

 OS Bruntál 

 OS Frýdek Místek 

 OS Karviná 

 OS Nový Jičín 

 OS Opava 

 OS Ostrava 

Tato organizace rovněž v rámci své činnosti vytváří projekty zaměřené především 

na poskytování pomoci při katastrofách a jiných mimořádných událostech, takovým projektem 

v tomto případě je „Připravenost na katastrofy“. Hlavním nástrojem projektu jsou Humanitární 

jednotky ČČK, které jsou zřízeny při 60 oblastních spolcích ČČK. Jednotky jsou zaměřeny 

na poskytnutí pomoci lehce zraněným a nezraněným osobám na místě neštěstí, při katastrofách 

                                                 
9
 Zkratka pro Komunitní Intervenční Psychosociální tým 
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velkého rozsahu. Humanitární jednotka ČČK minimálně o 21 členech se na základě odbornosti 

a vymezených hlavních úkolů člení na: 

 velitele 

 zdravotní sekci 

 stravovací sekci 

 psychosociální sekci 

 technickou sekci 

S ohledem na potřebu v místě nasazení  se k vlastnímu zásahu rozkazem velitele sestavují oddíly, 

skupiny HJ ČČK, které se flexibilně určují výběrem z jednotlivých výše uvedených sekcí. [1] [20] 

 

Slezská diakonie je NNO, která poskytuje své služby především v sociální oblasti. V současné 

době provozuje více než šedesát středisek, která nemají samostatnou právní subjektivitu a jsou řízena 

centrálně Ústředím Slezské diakonie v Českém Těšíně. Na území MSK působí čtyři projektová 

střediska, která se člení na jednotlivé oblasti: 

 Bruntál, Krnov, Nový Jičín,  

 Ostrava, Havířov, 

 Těšínsko,  

 Frýdek Místek, Třinec 

Tato organizace působí kromě  Moravskoslezského kraje také v Jihomoravském 

a v Olomouckém kraji.   Slezská diakonie spolupracuje s různými organizacemi a institucemi z ČR 

v oblasti veřejné správy, neziskového sektoru, podnikatelského sektoru apod. Důležitou oblastí 

zájmů této organizace je podíl na koordinaci pomoci při  mimořádných událostech a v krizových 

situacích.   Další důležitou oblastí je řízení Dobrovolnického centra při: 

 realizace programů tuzemského dobrovolnictví,  

 zprostředkování kontaktu dobrovolníků a vedoucích středisek,  

tak aby dobrovolnická služba byla vždy přínosná všem zúčastněným. Významným počinem je 

rovněž skutečnost, že tato organizace disponuje pro výše uvedené oblasti kraje plány akceschopnosti, 

ve kterých je sumarizován přehled sil a prostředků. [1] [22] 
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5. Analýza současného stavu 

 

Tato kapitola podrobně popíše rozhodovací procesy, rozdělení pravomocí a kompetencí hlavních 

aktérů a rozpracuje zabezpečení jednotlivých forem systému a organizace humanitární pomoci 

na území MSK, které jsou tak významné při celkovém seznamování se s oblastí humanitární pomoci. 

Zjednodušeně by měla tato kapitola odpovědět na otázku: Kdo a kdy začíná s pomocí?  

 

Než se dostanu k samotnému popisu daného systému a jeho organizaci, je třeba uvést hlediska, 

která mají vliv na organizaci systému. Dále se musím zmínit o velmi důležité součásti poskytování 

pomoci při MU, doplňujícím prvku IZS. Tímto prvkem je materiální základna humanitární pomoci 

v Hlučíně, která je předurčená k zabezpečení oněch popisovaných základních životních potřeb, a to 

na dobu nezbytně nutnou, v případech, že nebude možné využít k tomuto účelu předem vytipovaná 

a v plánech zanesená stacionární zařízení (ubytovny, školy, tělocvičny apod.). Rovněž musím 

podotknout, že humanitární pomoc lze poskytovat nebo přijímat (některou z forem uvedenou 

v kapitole 3. 2.) k uspokojování základních lidských potřeb a k obnově území, jež bylo zasaženo 

mimořádnou událostí. Na základě tohoto poznatku jsem se rozhodl systém rozčlenit na níže 

zobrazené části.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.2: Pojetí systému a organizace humanitární pomoci na území MSK, zdroj: vlastní 
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5.1. Vlivy  

5.1.1. Časové hledisko 

Činnost orgánů státní správy, samosprávy, nevládních organizací, spolků, skupin osob 

a jednotlivců závisí na řadě faktorů, skutečností a okolností a jak zjistíme, začne se tato s časem 

měnit. Při každodenních událostech se jedná o běžné úkoly a preventivní opatření, které ony subjekty 

plní a jsou důvodem jejich bytí. Zlom nastává vznikem  MU a bezprostředně po ní, protože  její  

vznik a působení nelze zpravidla časově předvídat a také nelze předvídat rozsah co do počtu 

postižených osob. Čas je právě tím, kdo má rozhodující vliv na jednotlivé činnosti poskytované 

pomoci při odstraňování následků zejména událostí, kdy je vyhlášení třetí a zvláštní stupeň poplachu 

a případně pak činnosti při vyhlášení některého z krizových stavů, kdy se do procesu poskytování 

humanitární pomoci v rámci HOPKS zapojí SSHR. [12] 

5.1.2. Mimořádné události 

V předchozích částech jsem zmínil mimořádnou událost, proto je třeba uvedený pojem vysvětlit. 

Tento termín je definován zákonem č.239/2000 Sb., o  integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  Ten definuje MU jako škodlivé působení sil a jevů, 

které je vyvoláno: 

 lidskou činností, 

 přírodními silami, 

 havárií. 

Toto škodlivé působení popsaných atributů má takovou váhu, že ohrožuje: 

 život,  

 zdraví,  

 majetek nebo životní prostředí, 

a vyžaduje si provedení záchranných a likvidačních prací. Z výše uvedeného je zřejmé, že se jedná 

o událost nebo havárii, která může být způsobena lidským činitelem nebo živly. Jde tedy o tyto druhy 

událostí: 

 neurogenní, 

 antropogenní, 

 nebo kombinovanou. 

Důležité však pro účely této práce je také to, jaký bude na základě vyhlášky ministerstva vnitra 

328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49556&nr=239~2F2000&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49556&nr=239~2F2000&rpp=15#local-content


- 21 - 

 

vyhlášen stupeň poplachu10. Stupeň poplachu udává rozsah mimořádné události, která tímto dostává 

4 rozměry. [23][30] 

Při 1. a 2. stupni poplachu nemusí vždy dojít na všechny formy humanitární pomoci, nejčastěji 

se jedná o věcnou pomoc, která je realizována: 

 soupravou (základního ošacení a přikrývek) k okamžitému použití, která je určena 

až pro 20 osob a je uložena na každé z 22 výše popsaných stanic HZS MSK, 

 soupravou (základního ošacení a obuvi, hygienických potřeb, přikrývek a jídelního nádobí) 

k následnému použití, která je určena až pro 50 osob a je uložena na každém z 6 výše 

popsaných územních odborů (centrálních požárních stanicích) HZS MSK. 

Další dva stupně poplachů, 3. a zvláštní, si už vyžadují složitější proces rozhodování a reakce. Je 

jasné, že při tomto rozsahu musejí nastat opatření podle havarijního plánu kraje. Konkrétně půjde-li 

o humanitární pomoc, neboli o pomoc lidem v nouzi, bude převážná část této problematiky řešena 

"Plánem nouzového přežití obyvatelstva". Plán nouzového přežití obyvatelstva obsahuje:  

 nouzové ubytování,  

 nouzové stravování,  

 nouzové zásobování potravinami,  

 nouzové zásobování pitnou vodou,  

 nouzové základní služby obyvatelstvu,  

 nouzové dodávky energií,  

 organizování humanitární pomoci  

 a rozdělení odpovědnosti za provedení opatření pro nouzové přežití obyvatelstva. 

Pojem organizování humanitární pomoci představuje zejména činnosti, které budou popsány 

v kapitole 5.4. [11] [31] 

 

Mimořádné události tedy lze členit dle rozsahu a druhu. Obě tato hlediska jsou z pohledu této 

práce důležitá, k bližšímu vysvětlení rozdělení podle druhu se dostanu později. Nyní se podíváme 

na statistiku MU na území MSK za posledních šest let. 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Podrobnosti o stupních poplachů viz příloha.č.5 
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Tabulka č.3: Statistický přehled MU, zdroj: [14][15], přepracováno 

Událost Typ události 
sledované období 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Požár 
P - s účastí JPO 2583 2540 2367 2002 2326 2400 

P - bez účastí JPO 57 72 63 87 66 64 

Dopravní nehoda 

DN - silniční  2098 2059 1917 1834 1697 2114 

DN - silniční hromadná 11 15 12 27 44 41 

DN - železniční 40 46 70 79 60 67 

DN - letecká 2 1 0 0 0 2 

DN - ostatní 0 3 0 9 7 5 

Živelní pohroma 

ŽP  - přev.povodeń atd.  637 370 562 x x x 

ŽP -  přev.sníh, námrazy 215 0 119 x x x 

ŽP  - přev.větrná smršť 732 1546 632 x x x 

ŽP  - sesuv půdy 0 1 0 x x x 

ŽP  - ostatní 0 0 0 x x x 

Únik nebezpečné chemické látky 

UNL - plynu / aerosolu 105 130 115 113 114 161 

UNL - kapaliny (mimo rop. prod.) 64 48 34 29 39 55 

UNL - ropných látek 436 417 362 345 410 351 

UNL - pevné látky 4 0 3 0 1 0 

UNL - ostatní 10 7 12 26 13 6 

Technická havárie 

TH - technická havárie 0 0 0 1 0 0 

TH - technická pomoc 12259 9369 9830 13938 11572 10365 

TH - technologická pomoc 62 45 45 38 24 43 

TH - ostatní pomoc 255 487 417 659 434 625 

Radiační havárie a nehoda Radiační havárie a nehoda 0 0 0 0 0 0 

Ostatní MU Ostatní mimořádné události 3 0 0 0 0 9 

Planý poplach 1090 1167 1087 1 142 1 110 1 127 

Události celkem 20663 18326 17646 20 329 17 917 17 435 

 

Z této statistiky vyplývá, že největší počty událostí jsou tvořeny požáry, dopravními silničními 

nehodami a technickou pomocí. Z pohledu této práce by byla zajímavá čísla z kategorie živelní 

pohroma, která ovšem byla od 1. 1. 2010 zařazena do kategorie technická havárie.  Data o živelních 

událostech tak nejsou dostatečně vypovídající. Jsou zkreslena nejčastějším typem technického 

zásahu, kterým je událost spojená s činností jednotek při vnikání do uzavřených prostor bytových 

jednotek a dalšími asistenčními činnostmi prováděnými zejména ve spolupráci s Policií ČR.  
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Požáry proto zůstávají hlavním důvodem pro poskytování humanitární pomoci na území MSK 

a lze je rozdělit do následujících skupin:  

 bytového domovního fondu a v rodinných domech, 

 odpadních kontejnerů a odpadních produktů, 

 průmyslových, výrobních a skladovacích ploch, 

 dopravních prostředků, 

 travních a lesních porostů. 

První skupina požárů je ta, při které každoročně zemřou desítky lidí, zraněny jsou pak další stovky 

osob a způsobené škody dosahují značných částek. Rovněž sekundární následky jsou dosti značné. 

Pokud nedojde k přímému zničení majetku, je jeho následné použití takřka nemožné z důvodu jeho 

poškození vodou nebo kouřem. Toto všechno otvírá prostor pro humanitární pomoc ve všech 

formách. [14][15] 

Samozřejmě přicházejí v úvahu i jiné výše uvedené události rozsáhlého a hromadného 

charakteru, které mohou reálně nastat. Jde především o ty události, při kterých zůstanou postižení 

náhle bez možnosti uspokojení primárních potřeb. Vedle požáru to jsou i povodně a třeba i situace, 

kdy dojde k rozsáhlé poruše plynulosti silniční dopravy, a to zejména na dálnicích a odlehlých 

místech, kde není možnost se dostatečně uchránit před chladem, nebo naopak vedrem. Toto opět 

souvisí s ročním obdobím a dokonce i s denní dobou a časovým hlediskem vůbec. 

5.1.3. Krizové stavy 

Dalšími vlivy na systém a organizaci humanitární pomoci jsou krizové stavy. Krizové stavy 

bývají vyhlašovány při těch situacích, kdy se stále jedná o MU, ale vzhledem k jejímu rozsahu tuto 

není možné zvládnout běžnými prostředky. Jde tedy o to zavést takové pomocné procesy, které nám 

v danou chvílí rozvážou ruce a pomůžou nám mimořádnými prostředky a rychlejšími postupy situaci 

zvládat. V době vyhlášení těchto krizových stavů mohou být omezena i některá občanská práva. 

Také krizové stavy se dají členit dle typu a to na vojenské a nevojenské. Budeme-li se dále zabývat 

z pohledu území MSK jen těmi stavy nevojenskými, pak by se dalo říct, že je lze členit 

i co do rozsahu. Protože, je-li: 

 stav nebezpečí vyhlášen hejtmanem kraje pro území celého kraje, nebo jen pro jeho část, 

v případě, kdy jsou ohroženy lidské životy, zdraví, majetek a životní prostředí a toto 

ohrožení nelze odvrátit běžnou činností správních úřadů a složek IZS, 

pak je zřejmé, že druhý z neválečných stavů je rozsáhlejší, protože je: 
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 nouzový stav vyhlášen vládou ČR v případě živelních pohrom, ekologických 

nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu 

ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.   

Zjednodušeně může být nouzový stav vyhlášen tehdy, kdy půjde o stav nebezpečí hned v několika 

sousedních krajích současně, nebo je vyhlášen stav nebezpečí v jednom z krajů, ale MU přesáhne 

rámec tohoto kraje.  Co konkrétně tyto KS přinášejí a obnášejí, bude blíže popsáno v kapitole 5.4. [5] 

[7] [24]  

5.2. Přijímání HP 

V této části popíšu proces přijímání HP jak ze strany humanitárních organizací, tak ze strany 

HZS MSK. Nejprve bych chtěl předeslat, že stejně jako mají jednotlivé subjekty možnost přijímat, 

stejně tak mají možnost pomoc odmítnout. Problematika přijímání humanitární pomoci  HZS MSK, 

je stejně jako i v jiných krajích řešena interním předpisem, jenž byl  vydán na základě usnesení vlády 

č. 684 ze dne 9. července 2003. Tím předpisem  je Pokyn GŘ HZS Č.j.:PO-377-7/OOB-2003, 

jenž stanovuje zásady postupu HZS krajů při organizování a koordinaci přijetí darů movitých věcí 

nabídnutých tuzemskými dárci v rámci humanitární pomoci. Tento pokyn zůstal v platnosti 

i po vydání pokynu PO-10/2010 generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 

ze dne 11. února 2010 k realizaci opatření nouzového přežití obyvatelstva v působnosti Hasičského 

záchranného sboru České republiky.  Jelikož se jedná o předpis interní a neveřejný, bude velice 

nesnadné popsat činnost vykonávanou na jeho základě. Shrneme si proto všeobecné skutečnosti. 

Základní součástí věcné pomoci HZS MSK, orgánů státní správy a samosprávy vůbec jsou 

zásoby humanitární pomoci pořizované z prostředků státního rozpočtu.  Konkrétně soupravy 

k okamžitému a následnému použití jsou pořizovány Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. 

Jedná li se o materiální pomoc, výše uvedené orgány preferují, na rozdíl od humanitárních 

organizací, materiál nový, nepoužívány. Následně v rámci připravenosti pak z tohoto materiálu tvoří 

zásoby podle svých skladovacích možností, při mimořádné události jej přímo nebo prostřednictvím 

orgánů zasažené obce distribuují postiženým. Velmi často dochází k zřízení služby, střediska 

humanitární pomoci. Obce mohou dále využít i dobrovolníků, ať už na základě výzev nebo vlastní 

iniciativy těchto jednotlivců. Hlavní úlohou státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků 

zůstává vedení, přehled a evidence nabídek a požadavků na humanitární pomoc. Podobně tomu 

je i u humanitárních organizací, od kterých se ovšem očekávají níže popsané činnosti. [31][32] 
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 Základem věcné pomoci ostatních subjektů jsou sbírky humanitární pomoci, organizované 

subjekty z kapitoly 4.2. na základě aktuálních požadavků z postižených oblastí. Většina organizací 

disponuje určitým množstvím materiálu (např. pracovní prostředky, desinfekce, deky), ale materiál 

podléhající zkáze (potraviny a balená pitná voda) je zabezpečován operativně, až při vzniku dané 

události, k čemuž slouží tyto možnosti: 

 dary a veřejné sbírky, 

 loterie, hazardní a jiné hry, 

 živnostenské podnikání, 

 fondy EU,  

 dotace z veřejného rozpočtu. 

Veřejné sbírky jsou určeny na získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků 

na základě zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách a změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Nejčastějšími dary jsou pak věcné nefinanční předměty, drobné věci 

jako ošacení, jídlo nebo předměty denní potřeby, které jsou běžnou součástí těchto charitativních 

a humanitárních sbírek.  Věcná materiální pomoc z těchto sbírek je soustřeďována ve skladech 

organizačních složek státu. Další způsoby (jedním z těchto způsobů se budu podrobněji zabývat 

v kapitole 6) přijímaní a získávaní prostředků a předmětů, jsou rovněž upraveny platnou legislativou. 

Také zde mají organizace možnost, podobně jako tomu bylo u výše uvedených orgánů, využít 

dobrovolníků. Ovšem tito dobrovolníci procházejí určitým procesem vzdělávání a jsou tak 

na případné využití při mimořádných situacích mnohem lepé využitelní. Dále je třeba říct, 

že se od humanitárních organizací očekává větší angažovanost v oblasti humanitární pomoci než 

od státního sektoru, který má během těchto událostí více povinností.  

Pro úplnost ještě zmíním možnost pomoci ze zahraničí, ta je řešena prostřednictvím  Národní 

základny humanitární pomoci ve Zbirohu a to tak, že HZS ČR postupuje při přijímání humanitární 

pomoci ze zahraničí v součinnosti se Správou státních hmotných rezerv, která je oprávněna 

hospodařit se zahraniční humanitární pomocí, pokud tak určí Ministerstvo vnitra. [6][29] 

5.3. Poskytování HP 

Základním kritériem pro poskytování humanitární pomoci je adresnost a celková dostupnost 

poskytnuté pomoci, z čehož plynou požadavky na její rychlost, vhodný obsah a formu s ohledem  

na potřeby postiženého obyvatelstva. Aby bylo možno pomoc co nejadresněji poskytovat, je nutné 

nejdříve využit vlastních zdrojů (soupravy okamžité a následné pomoci), tak jak jsem je popsal 

u mimořádných událostí prvního a druhého poplachového stupně. Tato předem popsaná činnost 
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se bude logicky očekávat především od IZS, protože jeho složky jsou v postižené oblasti kraje 

nejrychleji.  Teprve až po tomto prvním úkonu a následném průzkumu oblasti se budou podílet  

na realizaci humanitární pomoci převážnou měrou NNO ve spolupráci s HZS MSK. Tito aktéři 

se do tohoto procesu zapojují jako pracovní skupina pro koordinaci poskytování humanitární 

pomoci. Jedná se o monitoring základních potřeb postiženého obyvatelstva v zasažené oblasti 

a od toho se odvíjejících dalších forem pomoci.  

Jsou to zejména činnosti, které: 

 navazují na práci složek IZS, 

 probíhá jak v terénu, 

 tak v místě sídla dotčených pomáhajících organizací. 

Pracovní skupina pro koordinaci poskytování humanitární pomoci se zapojuje do tohoto procesu 

z pravidla při třetím a čtvrtém poplachovém stupni a její činnost trvá po dobu, jež byla uvedena 

v části 3.3. Vedoucím této skupiny je pracovník skupiny odborné skupiny týlového zabezpečení 

a ochrany obyvatelstva, který, jedná přímo se zastupiteli obcí zasažených MU. Zbytek týmu tvoří 

zástupci vybraných humanitárních organizací, kteří především koordinují pomoc svých mateřských 

organizaci, tak aby společně pokryly pomoc: 

 materiální při zajišťování životních potřeb postiženého obyvatelstva, a to hlavně v podobě 

dodávek balené pitné vody, potravin a ošacení, 

 při zajišťování služeb nouzového ubytování a stravování, 

 při odstraňování následků v podobě dodávek stavebních a desinfekčních materiálů a dodávek 

úklidového materiálu, 

 při organizování dobrovolnické činnosti, 

 psychologickou, psychosociální a duchovní. 

Formy pomoci, které jsou tyto organizace schopny poskytnout, jsou komplexní. Proto jde o to, 

že jednotlivé organizace se dohodnou mezi sebou o tom, kdo bude co vykonávat, popřípadě 

si rozdělí jednotlivá území, ve kterých budou pomoc poskytovat. Z ekonomického hlediska je 

činnost těchto organizaci vítána, neboť tak nejsou kladeny nároky na zásoby veřejné správy a tím 

na jejich obnovování, což vyčerpává rozpočet jednotlivých úřadů. [6][23][29][30][31] 

 

Pro lepší ilustraci výše popsaných činností, se pokusím tuto činnost přiblížit na konkrétním případu. 

V neděli 17. února 2013 přibližně ve 3 hodiny 50 minut došlo na ulici 6. května ve Frenštátě 

pod Radhoštěm k rozmetání panelového domu č. p. 39 výbuchem plynu.  
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První jednotka, která okamžitě zahájila hasební a záchranné práce, dorazila na místo MU 

ve 3 hodiny 58 minut. Téměř okamžitě byl také aktivován krizový štáb obce, 

který  koordinoval  pomoc postiženým.  

Koordinace spočívala v následujících krocích: 

 zajištění prostor na radnici pro evakuované z okolních domů,  

 poskytování občerstvení a zajištění stravování pro příslušníky IZS, 

 zřízení služby, kde mohli občané, fyzické a právnické osoby, telefonicky nebo osobně, 

oznámit formu případné pomoci, 

 organizování  humanitární sbírky: 

finanční (organizátor – obecní úřad) prostřednictvím speciálně zřízeného bankovního 

účtu, 

materiální (organizátor – Charita Frenštát pod Radhoštěm). 

Od prvních okamžiků byly příslušnými subjekty a jednotlivci podnikány kroky pro materiální, 

finanční, ale i psychickou pomoc všem postiženým a jejich rodinám. Krizový štáb měl možnost 

vyžádat si podporu pracovní skupiny pro koordinaci poskytování humanitární pomoci u odboru 

Ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS MSK, ten se však rozhodl pro úzkou spolupráci 

s místní Charitou Frenštát pod Radhoštěm. Dalším projevem humanitární pomoci bylo uspořádání 

Ekumenické bohoslužby za obětí frenštátského neštěstí. Na tomto příkladě je vidět, 

že při mimořádných událostech není humanitární pomoc směřována pouze k lidem, kteří byli 

v maximální míře vystaveni této události, ale i ostatním jako jsou: 

 truchlící příbuzní a přátelé, 

 záchranáři, vyprošťující a terapeutický personál, 

 nepřímo zúčastněni lidé uvržení do nesnází. 

Tímto jsem chtěl jen poukázat na to, že pomoc poskytována humanitárními organizacemi není 

komplexní jen co do forem pomoci, ale i co do rozsahu cílové skupiny.  

5.4.  Zásoby HP 

Bavíme-li se o zásobách HP, musíme nejprve zmínit proces tvorby těchto zásob. Tvorba 

(pořízení, skladování, ochraňování) zásob je činnost stanovena zákonem 241/200 Sb., 

o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.  Dalším 

klíčovým zákonem pro tuto oblast je zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných 

rezerv, ve znění pozdějších předpisů.  
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Zásoby pro humanitární pomoc se skládají z: 

 nouzové dávky potravin,  

 balené pitné vody,  

 základních hygienických potřeb,  

 zdravotních potřeb,  

 prostředků pro přípravu pitné vody,  

 prostředků pro ohřev stravy, 

 spacích pytlů a přikrývek. 

SSHR kromě tvorby zásob, zabezpečuje i přepravu k vyžadujícímu úřadu. [10][25] 

  

Dalším procesem je jejich vyžadování. Dokumentem, který tuto problematiku řeší, 

je Metodika Správy státních hmotných rezerv České republiky ze dne 21. června 2011, 

která upravuje činnosti při plánování a zajišťování nezbytných dodávek v systému hospodářských 

opatření pro krizové stavy pro krajské úřady, hasičské záchranné sbory kraje, obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností.  

Na rozdíl od tvorby zásob, která je běžnou činností SSHR, přichází vyžadování těchto zásob 

na řadu až v momentě, kdy je vyhlášen některý z krizových stavů.  Pro účely této diplomové práce 

se budu zabývat jen stavem nebezpečí, protože to je za posledních 10 let jediný krizový stav, 

který byl na území MSK vyhlášen. Konkrétně šlo o stavy nebezpečí, které byly vyhlášeny 

rozhodnutím hejtmana Moravskoslezského kraje z důvodu povodní v roce 2009 a 2010
11

. Dále bude 

řeč o činnostech, které vykonává hejtman. Tím myslím hejtmana v přeneseném slova smyslu, 

protože ten má k těmto účelům krizový štáb. Zároveň to, co platí pro hejtmana, se obdobně 

hierarchicky vztahuje i na starosty obcí s rozšířenou působností a obcí, protože ti uplatňují své 

požadavky prostřednictvím svých krizových štábů na zajištění věcných zdrojů, které nelze zajistit 

v jejich správních obvodech, výhradně u krizového štábu ORP. Požadavek ORP je pak součtem 

vlastních požadavků a požadavků jednotlivých obcí v jejich správním obvodu, které nebylo možné 

pokrýt v rozsahu správního obvodu ORP a ten potom uplatňují výhradně u krizového štábu MSK. 

Hejtman MSK je tou osobou, jež má povinnost za stavu nebezpečí zajistit nouzové zásobování 

pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva a organizovat 

humanitární pomoc. Primárně bude s využitím údajů v plánu nouzových dodávek zajišťovat věcné 

zdroje dostupné ve správním obvodu příslušného orgánu krizového řízení. Přitom využívá institutu 

vyžádání "věcných prostředků" podle krizového zákona nebo smluvních ujednání. 

                                                 
11

 Rozhodnutí VMOK 1/2009 a VMOK1/2010(viz příloha č.6) 
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Až poté, není-li schopen tyto prostředky poskytnout z vlastních připravených zdrojů 

nebo využitím pohotovostních zásob, si hejtman vyžádá  na základě žádosti
12

 zásoby humanitární 

pomoci. Tuto pomoc pak poskytuje zdarma a rovněž odpovídá za její přidělení postiženým osobám 

v prvních zhruba 3 dnech po vyhlášení KS, ovšem za předpokladu, že se jedná o konkrétní fyzickou 

osobu, která: 

 nebyla evakuována, 

 zůstala v zasaženém místě, 

 zůstala bez potřebných věcných prostředků nutných k přežití,  

 a tyto si v místě svého trvalého pobytu nemůže opatřit. 

Evakuovaným osobám se obvykle poskytuje pomoc v příslušných evakuačních střediscích. Hejtman 

postupuje při vyžadování zásob pro humanitární pomoci podle usnesení vlády č. 345/2003 

a schválené Metodiky pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace a schváleného Systému 

koordinace využití dostupných věcných zdrojů potřebných k řešení krizové situace. K situaci, 

kdy by musel hejtman jako věcné pomoci využít zásob humanitární pomoci, ještě nikdy ovšem 

na území MSK nedošlo. [10][25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Základní způsob je realizován cestou IS Krizkom, náhradní  způsob je žádost o (viz příloha č.7) 
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  6. Úloha Celní správy při zajištění materiálu humanitární pomoci 

  
V této kapitole se budu věnovat možnostem zajištění materiálu využitelného k humanitární 

pomoci, které má Celní správa ČR (dále také „CS“). Zároveň se zde dotknu využívání materiálu 

zajištěného celní správou, který má sloužit jako náhradní oblečení pro dospělé i děti pro případ 

nouzového přežití, na kterém se společně s HZS MSK podílí Celní správa ČR, Český červený kříž 

a Vězeňská služba ČR.  

6.1.  Činnost CS 

CS je ozbrojeným bezpečnostním sborem a soustavou správních orgánů, které plní úkoly 

vyplývající ze zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

Organizačně je CS podřízena Ministerstvu financí a člení se na Generální ředitelství cel a jednotlivé 

celní úřady, kterých je v současné době 15. Tyto úřady vykonávají působnost na všech území vyšších 

územních samosprávných celků a na největším mezinárodním letišti v ČR. Na území MSK 

je to Celní úřad pro Moravskoslezský kraj (dále jen“CÚ MSK). CÚ je orgánem, který mimo jiné 

dohlíží na dodržování zákazu nabízení za účelem prodeje, prodeje a vývozu mimo území České 

republiky výrobků, které jsou určeny pro humanitární účely. Tato povinnost je dána zákonem 

č.634/1993 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. V podstatě jde o činnosti, 

které mají zabránit zneužití materiálu HP. [33] [34] 

Podstatnější ovšem je, že na základě tohoto zákona a zákona č.191/19991 Sb., o opatřeních 

týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního 

vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, má CS oprávnění  získávat  

materiální zdroje k humanitárním účelům. Termínem humanitární účely se rozumí činnosti 

prováděné s cílem zajistit základní potřeby obyvatelstva, které se ocitlo v tíživé životní situaci 

nebo bylo postiženo mimořádnou událostí, kdy je opodstatněno využití mimořádných materiálních 

zdrojů. Materiální zdroje k těmto účelům budou tvořit tzv. výrobky nebo zboží porušující právo 

duševního vlastnictví, laicky řečeno padělky, napodobeniny atd. Máme-li dva zákony, máme také dva  

způsoby,  jakými se CS podílí na boji proti výrobcům zboží porušujícího práva duševního vlastnictví. 

Jsou to následující:  

 činnost při celním řízení, tedy v době kdy jsou přijímána opatření vůči zboží, které ještě není 

zbožím společenství, 
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 činnost CS při ochraně vnitřního trhu
13

, jedná se o kontrolu tržnic, stánků i běžných prodejen. 

Obecně lze říct, že kontrola takového zboží či výrobků nekončí při dovozu na hranici, ale je rozšířena 

na kontrolu na vnitřním trhu. Dále se již nebudu rozepisovat o procesu řízení, kterým se rozhoduje 

o zajištění výrobků nebo zboží a jejich propadnutí nebo zabrání na základě pravomocného rozhodnutí. 

Jen se zmíním o tom, že vlastníkem propadlých nebo zabraných výrobků se stává stát, tyto jsou pak 

určeny ke zničení, anebo jsou-li využitelné pro humanitární účely, mohou být k těmto účelům poskytnuty 

a to bezplatně na základě smlouvy. Předmětem smlouvy je tedy bezúplatný převod materiálu podle 

§ 14b odst. 4 zákona č. 191/1999 Sb., k humanitárním účelům na přejímající organizaci, která může být: 

 subjektem uvedeným v kapitole 4. 1. (organizační složky a příspěvkové organizace státu 

nebo územních samosprávných celků zřízené za účelem poskytování sociální péče 

nebo působící v oblasti zdravotnictví nebo školství). Bohužel  HZS MSK se v těchto 

oblastech neangažuje. 

 subjektem uvedeným v kapitole 4. 2. (právnické osoby, které nebyly zřízeny za účelem 

podnikání, ale za účelem poskytování sociální péče nebo působení v oblasti zdravotnictví 

nebo školství a poskytující humanitární pomoc nejméně 2 roky).   

Smlouva o bezúplatném převodu padělků bude uzavřena za předpokladu, že povaha a stav zboží, 

jehož bezúplatný převod nebo poskytnutí má být předmětem smlouvy, umožňuje jeho využití 

pro humanitární účely. Tím se rozumí takové zboží, které není zdravotně závadné, je bezpečné 

a ze kterého byly přejímající organizací beze zbytku odstraněny a zničeny prvky porušující práva 

duševního vlastnictví a to vlastními silami organizace nebo zprostředkovaně.  Každý takovýto 

materiál musí byt označen neodstranitelným nápisem „HUMANITA“ a to takovým způsobem, 

aby nebyla dotčena důstojnost fyzických osob, které jej budou užívat. [8] [9] 

6.2.  Projekty 

Dříve, než se budu věnovat jednotlivým projektům, se podíváme na statistiku vyřizovaných 

žádostí o bezúplatný převod padělků k humanitárním účelům - stav k 31. 12. 2012. Důležitým 

údajem vypovídajícím o úloze CS je počet vyřízených žádostí, na jejichž základě jsou pak 

realizovány jednotlivé projekty. Ostatní žádosti nebylo možno vyřídit např. z důvodu nevyhovujícího 

sortimentu, případně velikostí, nebo v mnohých případech také to, že žadatel od svého záměru 

odstoupil. [35] 

 

                                                 
13

 Rovněž ČOI , ať s CS nebo samostatně, kontroluje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky 

a zboží na  vnitřní trh, a může podobně využít výrobky porušující duševní právo k humanitárním účelům. 
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Tabulka č.4: Statistický přehled žádosti, zdroj: [35] 

 

Jeden z prvních případu realizace se odehrál začátkem listopadu 2011, kdy pracovníci tehdejšího 

Celního úřadu Karviná předávali zboží, které specialisté na duševní vlastnictví označili jako vhodné 

pro humanitární účely padělky oděvů. Z celního skladu si je převzal zástupce Českého červeného 

kříže Olomouc. Jednalo se celkem o 617 kusů triček, mikin, zimních bund, teplákových souprav, 

čepic, šatů, plavek a kalhot, které byly napodobeninou světoznámé značky NIKE. 

  Dalším případem byl případ, kdy byly do věznice za účelem odstranění ochranné známky 

převezeny padělky oděvů, dětské oteplovací soupravy, mikiny, tepláky či trička v celkové výši 

25.000 kusů, které slouží k humanitárním účelům. Předání se tehdy zúčastnili zástupci Celního úřadu 

Ostrava, Věznice Heřmanice, Českého červeného kříže a Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje. Ve výčtu těchto projektů bych mohl pokračovat, ale ze zcela 

pochopitelných důvodů už uvedu jen jednu zajímavou realizaci. 

 V tomto případě se nejednalo o padělky, ale šlo o zboží, které bylo zajištěno při mobiliární 

exekuci u dlužníka. Šlo o 240 párů dětské obuvi, tato obuv neporušující žádné předpisy byla 

po vyjádření a doložení dlužníka, že se nejedná o jeho majetek, převzata do majetku státu a nic 

nebránilo možnosti nabídnout je HZS MSK. [34] 

 Tyto realizace pokračují i do současné doby, vyšly z vzájemné dohody výše uvedených složek. 

Role jednotlivých složek byly následující: CS výše uvedený materiál zajistila, jak je patrno 

z předchozího. Vedení věznice Heřmanice pak zakoupilo šicí stroje a zapojilo do procesu vězně, 

a jakmile byly odstraněny všechny ochranné markanty a oblečení bylo označeno nápisem 

„Humanita“, převzali si jej zástupci Českého červeného kříže. Následně jej pak převzal od červeného 

kříže HZS MSK, který jej navezl do skladu HZS kraje.  

Žádosti podané vyřízené zamítnuté v řízení odstoupili nabídka odložené počet kusů zboží 

2005 36 22 3 0 7 3 1 8475 

2006 61 40 4 0 13 4 0 12511 

2007 27 17 4 0 6 0 0 21096 

2008 29 24 1 0 4 0 0 13425 

2009 22 5 0 0 0 0 0 707 

2010 18 28 1 0 0 37 0 12363 

2011 23 17 0 0 0 23 0 18376 

2012 26 21 0 9 0 26 0 42379 

Celkem 243 174 13 9 30 93 1 129332 
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Přijatý materiál bude sloužit ke zkvalitnění souprav materiálu humanitární pomoci k okamžitému 

a následnému použití a pro doplnění optimální „normy“ obsahující základní skupiny materiálu 

a optimální počty k zabezpečení potřeb u územních odborů HZS kraje. 

Tuto normu tvoří:  

 pracovní ošacení, 

 pracovní materiál, 

 ošacení pro dospělé a děti, 

 ubytovací a stravovací materiál, 

 hygienické potřeby, 

 materiál protipovodňové ochrany.  

Tímto novým materiálem bude postupně nahrazován stávající přestárlý vojenský materiál získaný 

bezúplatným převodem nepotřebného majetku ze zásob Armády ČR. [32] 

6.3.  Využitelnost materiálu 

V této části podrobněji rozeberu členění padělků do jednotlivých kategorií a posoudím jejich možné 

využití coby materiálu k humanitárním účelům (zde nebudu pohlížet na humanitární účely obecně, 

ale konkrétně využitelné při MU a KS). Ke každé kategorii se vyjádřím a uvedu důvody, proč nelze 

využít. Základním předpokladem ovšem musí být souhlas majitele práv k jejich použití k těmto účelům 

a jejich úprava tak, aby nebyla poškozena práva majitele ochranné známky. Dále musejí být dodrženy 

zvláštní právní předpisy, které zaručují jejich nezávadnost, ať technickou, bezpečnostní nebo zdravotní, 

hygienickou atd. např.: 

 Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, 

 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 Nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické 

prostředky, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Tabulka č. 5: Kategorie 1, zdroj: vlastní 

1 Potraviny, alkoholické a jiné nápoje   

a potraviny A/N záleží na expirační době 

  b alkoholické nápoje NE zatíženo  spotřební daní, navíc neetické 

c jiné nápoje A/N záleží na expirační době 

Tabulka č. 6: Kategorie 2, zdroj: vlastní 

2 Věci osobní potřeby    

a parfémy a kosmetika  ANO  

  b ostatní osobní potřeby  ANO   

Tabulka č. 7: Kategorie 3, zdroj: vlastní 

3 Oděvy a doplňky    

a oblečení (k okamžitému nošení) ANO  

  b oděvní doplňky ANO   

Tabulka č. 8: Kategorie 4, zdroj: vlastní 

4 Obuv včetně částí a doplňků   

4a sportovní obuv ANO  

  4b oděvní doplňky ANO   

Tabulka č. 9: Kategorie 5, zdroj: vlastní 

5 Osobní doplňky   

a sluneční a jiné brýle ANO  

  b tašky včetně náprsních tašek ANO   

c hodinky ANO  

d šperky a jiné doplňky ANO  

Tabulka č. 10: Kategorie 6, zdroj: vlastní 

6 Mobilní telefony   

a mobilní telefony ANO  

  b součásti a technické příslušenství MT ANO   

Tabulka č. 11: Kategorie 7, zdroj: vlastní 

7 Elektrické a elektronické přístr, PC   

a audio/video-přístroje ANO  

  b paměťové karty, externí paměti ANO   

c tiskové kazety, tonery ANO  

d počítačové vybavení (hardware) ANO  

e ostatní přístroje ANO  
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Tabulka č. 12: Kategorie 8, zdroj: vlastní 

8 CD, DVD, kazety, herní kazety   

a nahrané (hudba, film software…) NE porušení autorských práv 

  b nenahrané ANO   

Tabulka č. 13: Kategorie 9, zdroj: vlastní 

9 Hračky, hry a sportovní zboží   

a hračky ANO  

  b hry (včetně elektronických ...) ANO   

c sportovní zboží (volný čas) ANO  

Tabulka č. 14: Kategorie 10, zdroj: vlastní 

10 Tabákové výrobky   

a cigarety NE zatíženo  spotřební daní,  

  b jiné tabákové výrobky NE zatíženo  spotřební daní,  

Tabulka č. 15: Kategorie 11, zdroj: vlastní 

11 Léčiva NE  

Tabulka č. 16: Kategorie 12, zdroj: vlastní 

12 Ostatní   

a stroje a nástroje ANO  

  b vozidla včetně příslušenství a součástí A/N  vozidla budou bez TP,  

c kancelářské potřeby ANO  

d obalové materiály NE není možné odstranit ochr. známku 

e zapalovače ANO  

f etikety, visačky, nálepky NE není možné odstranit ochr. známku 

g textilní výrobky ANO  

h ostatní přístroje ANO  

 

V jednotlivých tabulkách jsou uvedeny kategorie zboží a výrobků podle toho, jak jsou rozděleny CS 

pro účely aplikace duševního vlastnictví. Nejedná se o rozdělení zboží podle kombinované 

nomenklatury, protože by to nebylo možné ani účelné z důvodu rozsahu položek jednotlivých druhů 

výrobků.  Pro účely této práce plně postačí toto rozdělení. Barva jednotlivých tabulek se odvíjí od toho, 

zda je jednotlivá skupina výrobků využitelná při MU a KS. Bez barevné výplně jsou označeny ty skupiny 

výrobků,  které mohou být, a některé i jsou, využity při MU a KS. Červeně jsou pak označeny ty skupiny, 

které by byly využitelné, ale až ve fázi obnovy po MU, ve formě darů (nejedná se o výrobky 

pro uspokojení základních lidských potřeb). Černě jsou označeny ty skupiny výrobků, které jsou 

naprosto nevhodné. 
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7. Shrnutí 

 

V této kapitole nejprve zmapuji nedostatky jednotlivých oblastí, se kterými začnu odzadu. Poté 

na základě jednotlivých nedostatků a poznatků z jednotlivých kapitol a konzultací sestavím 

jednotlivé části analýzy SWOT. Výstupy z této analýzy budou následně sloužit pro návrh některých 

zlepšení stávajícího systému. 

7.1.  Nedostatky jednotlivých oblastí a jejich možná řešení 

 Ke kapitole o úloze CS, která popisuje nové možnosti získávání materiálu, je v prvé řadě třeba 

zdůraznit, že výše popsaný postup je značně zdlouhavý a vyžaduje zejména ochotu ke spolupráci 

všech zainteresovaných. Pravdou je, že ve skladech Celního úřadu pro MSK se nachází dostatek  

materiálu ve výše popsaných kategoriích, které by bylo možno využít jak k naplňování dané normy. 

Ovšem překážek k realizaci je hned několik: 

 zajištěné zboží především pochází z tržnic, tudíž není v dostatečném množství, je to pár 

kusů různých druhů. 

 odstranění mnohých ochranných známek vede k narušení funkce nebo k úplnému zničení. 

Zde se nabízí možnost velmi úzké spolupráce, kdy by se musely jednotlivé položky pořadně posoudit 

a zhodnotit využití každé z nich. Další věcí zůstává, že se jedná o majetek státu, ale jeho předání 

až do skladů HZS MSK probíhá zprostředkovaně. Při tom by stačilo jen doplnit do daného odstavce 

zákona, který toto upravuje, dvě slova. Pak by to znělo takto: „organizační složky a příspěvkové 

organizace státu nebo územních samosprávných celků zřízené za účelem poskytování sociální péče 

nebo působících v oblasti zdravotnictví, školství, nebo ochrany obyvatelstva
14

“. Jde ovšem 

o legislativní proces a ten sám o sobě je značně zdlouhavý a komplikovaný. 

 

Teď se podíváme na  jednotlivé části kapitoly č.5. První je shrnutí tvorby zásob humanitární 

pomoci SSHR. Jak jsem se již v této kapitole zmínil, je tvorba zásob HP diametrálně odlišná 

od ostatních, proto je nežádoucí, že nedochází k jejich využívání. Především proto, že tyto zásoby 

zcela jistě stárnou a musejí být obměňovány, by bylo opravdu možná lepší přenést tuto kompetenci 

na Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Tím mám na mysli 

legislativně to zanést do činnosti Národní základny humanitární pomoci. Bohužel toto je řešení  opět 

z oblasti legislativy. Když už jsem u takových řešení, napadá mě ještě jedno velmi neobvyklé. Toto 

                                                 
14

 Ona dvě slova, která mají být předmětem legislativní změny. 
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řešení naráží na reorganizaci veřejné správy do veřejné služby. Několikrát při psaní této práce mne 

napadla myšlenka vytvoření státní agentury, která by celou problematiku humanitární pomoci 

zaštiťovala a to nejen ze strany výstupů, ale i procesních postupů. 

Další oblasti, přijímání a poskytování, shrnu do jednoho výstupu, neboť úzce souvisí. Tady vidím 

problém především v komunikaci. Nebude-li odpovídajícím způsobem efektivně využit informační 

systém evidující nabídky a poptávky k jejich cílenému využívání, pak může dojít k tomu, že v dané 

postižené oblasti bude některé komodity nebo formy pomoci více, než by bylo potřebné, a naopak. 

Efektivně se v tomto případě myslí tak, aby byly z pohledu účelu (míry potřeby, místa určení, 

způsobu doručení adresátům, výdeje příjemcům humanitární pomoci, kvality, atd.) jak měřitelné, 

tak i hodnotitelné. Rovněž by se měla zjednodušit administrativa, která je vedena za tím účelem, 

aby bylo vyloučeno zneužití a zabráněno znehodnocení humanitární pomoci. K tomuto účelu by bylo 

možno využít dobrovolníků. Nevidím důvod, proč by obec nevyužila této možnosti a pro dané 

případy by si nevyškolila dobrovolníka, třeba z řad aktivních důchodců nebo staršího člena 

dobrovolných hasičů. 

 Ke kapitole popisující aktéry humanitární pomoci bych uvedl, že vzhledem k dnešnímu trendu 

snižovaní výdajů na veřejnou správu a komplexnosti poskytovaných služeb (materiální pomoc, 

nouzové ubytování, transport, ostatní formy pomoci) je lepší přenést tuto činnost v co největší míře 

na humanitární organizace. 

7.2.  Analýza SWOT 

Předchozím shrnutím jsem došel k závěru, že daný systém funguje uspokojivým, téměř 

bezchybným způsobem. Drobné nedostatky se však objeví vždy a všude. Na základě těchto poznatků 

a výsledků předchozího analyticko-konzultačního procesu jsem vytvořil situační analýzu.  

Silné stránky 

 Dobré vztahy - pod tímto pojmem se skrývá pracovní i mimopracovní spolupráce a aktivita, 

která může zákonitě přinést mnohem překvapivější řešení, návrhy, podněty atd. v konkrétních 

situacích. [31] 

 Koordinace - je efektivní řízení činnosti při řešení následků mimořádné události 

prostřednictvím Pracovní skupiny pro koordinaci poskytování HP.  

 Materiální zabezpečení - míra a množství materiálu ze všech možných zdrojů, 

každý zúčastněny je schopen a ochoten přispět svou měrou. 
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 Komplexnost poskytované pomoci - odráží skutečnost, že zainteresované subjekty jsou 

schopny poskytnout veškeré formy pomoci včetně služeb krizových intervenčních týmů 

a psychosociálních intervenčních týmů. 

 Připravenost - veškerá činnost, která představuje přípravu příslušného subjektu k řešení 

mimořádných události a krizových situací. 

 

Slabé stránky 

 Různorodost - představuje rozdílné potřeby a požadavky menšin, které se chovají podobně, 

mají podobnou charakteristiku, ale přece jenom mají určité rozdíly ve stravovacích 

a oděvních zvyklostech. 

 Logistika - špatně dostupná místa pro nákladní automobilovou dopravu v případech, kdy 

dojde k rozsáhlým mimořádným událostem. 

 Komunikace - představuje časovou prodlevu při přenosu informací od určitého subjektu 

k druhému, kdy může dojít k přebytku nebo naopak k nedostatku dané pomoci. 

 Administrativa - proces evidence a realizace předávání humanitární pomoci, kdy je nutné vést 

dokumentaci, která řeší místo určení, způsob doručení adresátům a výdej příjemcům 

humanitární pomoci, za účelem vyloučení její zneužití a zabránění jejímu znehodnocení. 

 Kontrolní činnost - potřeba kontroly adresnosti a nároku jednotlivých příjemců a rovněž 

vyloučení zneužití a zabránění znehodnocení poskytnuté pomoci. 

 

Příležitosti 

 Nové zdroje HP -  představují otvírání se nových možností  získávání materiálu, které mohou 

vzejít třeba z dobrých vztahů, kdy “slovo dalo slovo“. 

 Společná cvičení - procvičení vybraných činností s cílem zjištění některých úskalí a možných 

nedostatků. 

 Mediální prezentace - účelová, cílená medializace, která pomůže získat na svoji stranu 

širokou veřejnost a zanechá dlouhodobě pozitivní dojem a vlnu trvalé solidarity.  

 

Hrozby 

 Snižující se rozpočet - představuje snižování dávek sociálního charakteru a vládních nákupů 

zboží a služeb, zejména v oblasti zdravotnictví, školství, obrany a bezpečnosti, veřejné správy 

atd. 



- 39 - 

 

 Narůstající počet MU - podle statistiky výrazně se zvyšující počet mimořádných událostí 

způsobených zejména přírodními vlivy. 

 Nepoctivost postižených - rozšiřující se způsob, kterým se někteří, třeba i událostí přímo 

nezasažení, snaží  získat peníze nebo výhodu.  

Z předchozího stručného shrnutí faktů, které vyplynulo z výše uvedené analýzy současného 

stavu, a na základě srovnání jsem dospěl k  hodnotovému indexu následujících silných a slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb, tak jak je  vyjádřen v níže uvedených tabulkách.  

Tabulka č.17: SWOT, zdroj: vlastní 

 

V následujícím kroku musím jednotlivé atributy vzájemně konfrontovat pomocí konfrontačních 

matic. Tímto způsobem vyřeším problém, jak účelně dostat výstup, který bych jinak získal 

na základě brainstormingu skupiny tazatelů. Tato metoda je nenáročná, rychlá a lze takto získat nové 

mnohdy překvapivé  informace. [13] 

Tabulka č.18: Konfrontační matice předností a slabin, zdroj:vlastní 

  

       

 
 Silné stránky 

  
 Slabé stránky 

 
1 dobré vztahy 

  
-1 různorodost 

 
2 koordinace 

  
-2 logistika 

 
3 materiální zabezpečení 

  
-3 komunikace 

 
4 komplexnost poskytované HP 

  
-4 administrativa 

 
5 připravenost 

  
-5 kontrolní činnost 

       

 
 Příležitosti 

  
 Hrozby 

 
P1 nové zdroje HP 

  
H1 snižující se rozpočet  

 
P2 společná cvičení 

  
H2 narůstající počet MU 

 
P3 mediální prezentace 

  
H3 nepoctivost postižených 

 
Konfrontační matice SWOT 

         

 
Předností 

příležitosti hrozby 

 

P1 P2 P3 ∑ H1 H2 H3 ∑ ∑∑ 

 
dobré vztahy 2 2 1 5 0 0 0 0 5 

 
koordinace 0 3 0 3 1 2 0 3 6 

 
materiální zabezpečení 3 0 3 6 3 3 2 8 14 

 
komplexnost poskytované HP 3 0 1 4 2 3 0 5 9 

 
připravenost 0 3 0 3 2 2 0 4     7 

 
∑ 8 8 5 

 

8 10 2 
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Dalším krokem bude vyhodnocení SWOT analýzy a vyzdvižení těch faktorů, které mají 

strategický význam.  

Tabulka č.19: Posouzení vlivu a celkového významu předností, zdroj:vlastní 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tabulka č.20: Posouzení vlivu a celkového významu slabin, zdroj:vlastní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

           

            

 
Slabiny 

příležitosti hrozby 

 

 

P1 P2 P3 ∑ H1 H2 H3 ∑ ∑∑ 

 

 
různorodost -1 -2 0 -3 -2 -1 0 -3 -6 

 

 
logistika 0 -2 0 -2 -2 -2 0 -4 -6 

 

 
komunikace 0 -3 0 -3 -3 -2 0 -5 -8 

 

 
administrativa 0 -2 0 -2 -2 -2 -2 -6 -8 

 

 
kontrolní činnost 0 -3 -1 -4 -3 -3 -3 -9 -13 

 

 
∑ -1 -12 -1 

 

-12 -10 -5 

   

 
∑∑ 7 -5 4 

 

-4 0 -3 

   

            Legenda: 

3+ /- … významná souvislost 

2+ /- … střední  souvislost 

1+ /- … malá souvislost 

0       … nesouvisí 

 

Silné stránky 

Vliv na 
využitelnost 

příležitostí 

Vliv na 
významnost 

hrozeb 

Celkový význam 

Počet 

bodů Pořadí 

Počet 

bodů Pořadí 

Počet 

bodů Pořadí 

dobré vztahy 5 2. 0 5. 5 5. 

koordinace 3 4.-5. 3 4. 6 4. 

materiální zabezpečení 6 1. 8 1. 14 1. 

komplexnost poskytované HP 4 3. 5 2. 9 2. 

připravenost 3 4.-5. 4 3. 7 3. 

Slabé stránky 

Vliv na 

využitelnost 

příležitostí 

Vliv na 

významnost 

hrozeb 

Celkový význam 

Počet 

bodů Pořadí 

Počet 

bodů Pořadí 

Počet 

bodů Pořadí 

různorodost -3 2.-3. -3 5. -6 4.-5. 

logistika -2 4.-5. -4 4. -6 4.-5. 

komunikace -3 2.-3. -5 3. -8 2.-3. 

administrativa -2 4.-5. -6 2. -8 2.-3. 

kontrolní činnost -4 1. -9 1. -13 1. 
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Tabulka č.21: Posouzení vlivu a celkového významu příležitostí, zdroj:vlastní 

 

 
 

 

 

 
 

Tabulka č.22: Posouzení vlivu a celkového významu hrozeb, zdroj:vlastní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Při komplexním zhodnocení na základě konfrontační matice můžeme vidět, že velkou 

příležitostí budou společná cvičení.  Dalším důležitým přínosem je  získávání  humanitární pomoci 

z nových zdrojů. K významnosti těchto položek přispívá druhá ze silných stránek, kterou je 

komplexnost poskytovaných forem pomoci. Naopak  nejvýznamnější ze slabých stránek, na kterou je 

třeba brát zřetel, je  kontrolní činnost. Budou se tedy muset zintenzivnit a zlepšit podmínky k tomu, 

abychom  zamezili zneužívání humanitární pomoci. Největšími  hrozbami jsou dle konfrontační 

matice narůstající počet MU  a snižující se rozpočet. Zde bude potřeba rozhodnout, zda nebude lepší 

přenechání působení v této oblasti výhradně soukromému sektoru. 

7.3.  Diskuse  

 V předešlých částech kapitoly jsem navrhl některá opatření, která by mohla vést ke zlepšení 

stávajícího systému. Při popisování systému jsem narážel na zákonné normy, kterých bylo v této 

práci zmíněno celkem 42, není proto divu, že mnoha navržená opatření jsou z oblasti legislativy. 

Takovéto změny jsou v kompetenci zákonodárců, a pokud bychom chtěli prosadit reálnou změnu, 

museli bychom spolupracovat s těmi, které jsme si v demokratických volbách zvolili. Nejsem si jist, 

zda by to nějaké ovoce přineslo. Rozumnější bude se zabývat něčím, co má reálnější šanci na úspěch. 

Proto bych se soustředil na přípravu dobrovolníků, kteří budou opravdu zodpovědně vykonávat 

Příležitosti 

Vliv na 

využitelnost 

přednosti 

Vliv na omezení 

slabinami 
Celkový význam 

Počet 

bodů Pořadí 

Počet 

bodů Pořadí 

Počet 

bodů Pořadí 

nové zdroje HP 8 1.-2. 8 2. 16 2. 

společná cvičení 8 1.-2. 10 1. 18 1. 

mediální prezentace  5 3. 2 3. 7 3. 

Hrozby 

Vliv na 

využitelnost 

přednosti 

Vliv na omezení 

slabinami 
Celkový význam 

Počet 

bodů Pořadí 

Počet 

bodů Pořadí 

Počet 

bodů Pořadí 

snižující se rozpočet  -1 2.-3. -12 1. -13 2. 

narůstající počet MU -12 1 -10 2. -22 1. 

nepoctivost postižených  - 1 2.-3. -5 3. -6 3. 
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dozor nad účelným a adresným využitím humanitární pomoci. Jestliže je dána povinnost zajištění 

poskytování humanitární pomoci tak, aby bylo zabráněno jejímu zneužití a znehodnocení, je třeba 

investovat trochu úsilí a tyto dobrovolníky odborně připravit.  

Další možností, jak rozvíjet dovednosti a odhalit některá další slabá místa, je možnost 

společného cvičení. Nemusí nutně jít přímo o společná cvičení. K tomuto účelu můžeme využít 

některých  nových inspirujících tréninkových  metod. Jednou z těchto metod může být LARP. 

 LARP (live action role-playing) je rolová hra, která sice spojuje prvky divadla a sportu, 

ale pro účely odhalení případných nedostatků bohatě postačí. Při LARPu, který bude simulovat 

určitou událost, si jeho aktéři na základě konkrétního  scénáře rozdělí role postav fiktivní události, 

která vyžaduje záchranné a likvidační práce prováděné složkami IZS. Jednotlivé role jsou: 

 velitel zásahu - hasič, 

 příslušník Policie ČR – policista, 

 lékař záchranné zdravotnické služby, 

 humanitární pracovník. 

 Tyto role pak hrají jako herci v divadle a společně rozvíjí příběh, kdy postupují jako humanitární 

pracovníci na místě mimořádné události. Smyslem je naučit se pohybovat na místě události, kdy jsou 

podřízení jednotnému velení VZ a musejí s ním komunikovat, každou činnost konzultovat 

a informovat ho o zamýšlených krocích. 

Cílem cvičení a tréninkových metod není jen prověřit součinnost, ale jak jsem se výše zmínil 

zjistit některá úskalí, proto nemusí sloužit jen zainteresovaným, ale rovněž studentům. 

Z výše uvedeného vyplývá, že spolupráce mezi všemi subjekty je tím spojovacím řetězem, 

který napomáhá k úspěšnému zvládnutí  mimořádných událostí, zejména jedná-li se o požáry 

a povodně. Prohlubování spolupráce všech zainteresovaných bude i nadále přinášet ovoce 

za jakékoliv situace. 
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8. Závěr 

Cílem této práce bylo vyhodnocení dosavadní organizace humanitární pomoci a navržení 

zlepšení fungování stávajícího systému. Obsahově jsem se proto při zpracování této práce zaměřil 

na metody, které mohly přinést závěry, které by byly dostatečným podkladem pro zpracování SWOT 

analýzy. Bohužel, jak už to bývá, některé velmi podstatné informace mi zůstaly utajeny. Z tohoto 

důvodu jsem se zaměřil na oblast mi blízkou, a to na problematiku získávaní materiálu 

pro humanitární účely celní správou, kde jsem uvedl některé možnosti v této problematice. Zmíněné 

možnosti je třeba vzájemně prokonzultovat mezi všemi zainteresovanými. Teprve na základě tohoto 

výstupu bych viděl přínos této práce a to i přes to, že byly naplněny všechny cíle, které byly 

stanoveny v úvodu.  
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