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ANOTACE 

NAVRÁTILOVÁ, M.: Humanitární pomoc na národní a mezinárodní úrovni. Diplomová 

práce. Ostrava: VŠB-TU, 2011. 

Diplomová práce se zabývá zmapováním problematiky humanitární pomoci v České 

republice se zaměřením na její financování. První část práce se věnuje financování 

humanitární pomoci ČR do zahraničí z úrovně státu, jejímu právnímu rámci a způsobům 

poskytování humanitární pomoci. Dále je zde uvedeno financování humanitární pomoci 

nestátními subjekty a působení mezinárodních humanitárních organizací v ČR. Druhá část 

popisuje koordinaci humanitární pomoci na mezinárodní úrovni a analyzuje tok peněz při 

zapojení ČR do mezinárodní humanitární pomoci v letech 2002-2010. V závěrečné části 

diplomové práce jsou vyhodnoceny získané poznatky a případné návrhy ke zlepšení 

fungování systému financování humanitární pomoci. 

Klíčová slova: humanitární pomoc, právní rámec, Ministerstvo zahraničních věcí 

 

 

 

ANNOTATION 

NAVRÁTILOVÁ, M.: Humanitarian Aid on the National and International Levels. Thesis. 

Ostrava: VŠB-TU, 2011. 

This thesis deals with the mapping of humanitarian aid in the Czech Republic with regard to 

its funding. The first chapter of thesis devotes to funding humanitarian aid to abroad CR on 

state level; the legal framework and ways of providing humanitarian aid. There is described 

the financing of humanitarian aid non-governmental organizations and the operation of 

international humanitarian organizations in the CR. The second chapter describes the 

coordination of humanitarian aid on international level and analyzes the money flow in the 

involvement of CR to international humanitarian aid in the years 2002-2010. In the final 

chapter of the thesis are evaluated the lessons learned and any suggestions to improve the 

functioning of the system of financing of humanitarian aid.  

Key words: humanitarian aid, the legal framework, Ministry of Foreign Affairs 
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1 Úvod 

Problematika poskytování humanitární pomoci byla v minulosti doménou zejména 

mezinárodních organizací a nevládních charitativních společenství. V současné době se však 

dostává do centra pozornosti, jak na úrovni jednotlivých vlád, tak i na úrovni nepříliš znalé 

veřejnosti. Jedním ze základních nástrojů humanitární pomoci je totiţ oficiální pomoc 

v krizových situacích a je určena zejména pro ty, jeţ se ocitly v nepříznivé ţivotní situaci 

a nedisponují dostatečnými finančními, materiálními či sociálními prostředky pro její řešení. 

Je nutné podotknout, ţe humanitární krize přináší velké utrpení zasaţené populaci a přináší 

také lidské i ekonomické ztráty, které mohou výrazným způsobem zbrzdit další rozvoj 

zasaţených oblastí.  

V předkládané práci je věnována pozornost humanitární pomoci, a to jak na úrovni 

Vlády České republiky, tak i na nadnárodní úrovni. Na národní úrovni je pozornost 

směřována na problematiku změn souvisejících se změnou ve financování humanitární 

pomoci, ke které došlo přijetím Zákona č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a 

humanitární pomoci poskytované do zahraniční a o změně souvisejících zákonů.  

Na mezinárodní úrovni práce analyzuje tok finančních prostředků z České republiky 

do zahraničí, který směřuje na mezinárodní humanitární pomoc. Identifikovány jsou zejména 

nejproblematičtější okruhy financování humanitární pomoci, na jejich základě jsou navrhnuta 

řešení, která by mohla v budoucnu zabezpečit efektivnější fungování organizace, financování 

i realizaci humanitární pomoci.  

Téma diplomové práce bylo zvoleno s ohledem na skutečnost, ţe se Česká republika 

(dále jen ČR) stala k 1. květnu 2004 právoplatným členem Evropské unie, čímţ se stala 

součástí i mezinárodního soukolí humanitární pomoci. Z tohoto titulu se ČR musí aktivně 

podílet na práci těchto organizací. Efektivita humanitárních akcí je navíc jedním z faktorů, 

které charakterizují zahraniční a diplomatické vztahy naší země. Proto je zapotřebí věnovat 

zlepšování financování a komplexní koordinaci této oblasti zvýšenou pozornost, aby bylo 

zajištěno dostání mezinárodních závazků a splnění náročného očekávání mezinárodního 

společenství. 
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2 Rešerše 

Základními zdroji informací pro oblast humanitární pomoci jsou: Zákon č. 151/2010 Sb., 

o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně 

souvisejících zákonů, a Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování 

do mezinárodních záchranných operací, poskytování a příjímání humanitární pomoci 

a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami 

na ochranu obyvatelstva ve znění nařízení vlády č. 527/2002 Sb. 

 

Ministerstvo zahraničních věcí [online]. 2011 [cit. 2011-04-05]. Dostupný z WWW: 

<http://www.mzv.cz/jnp/cz/index.html>. 

Jedná se o oficiální webové stránky Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Nachází 

se zde obecné i aktuální informace o humanitární pomoci, včetně statistických údajů.  

 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky [online]. 23. 12. 2010 [cit. 2011-04-03]. 

Operační strategie humanitární pomoci ČR na rok 2011. Dostupné z WWW: 

<http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/aktualne/operacni_strate

gie_humanitarni_pomoci_cr.html>.  

Operační strategie humanitární pomoci ČR na rok 2011 je dokument vydaný Ministerstvem 

zahraničních věcí České republiky, který vychází z aktuálních humanitárních potřeb ve světě 

a z mezinárodních závazků, a charakterizuje cíle pomoci v krizových situacích pro celý rok 

2011. 

 

Český červený kříž [online]. 2011 [cit. 2011-04-05]. Dostupný z WWW: 

<http://www.cervenykriz.eu/cz/cz_root.aspx>.  

Z oficiálních webových stránek Českého červeného kříţe jsou čerpány informace 

o humanitární pomoci v rámci celého mezinárodního společenství. Opodstatněnost tohoto 

zdroje je dána tím, ţe Český Červený kříţ se prezentuje jako neutrální zprostředkovatel 

v otázkách týkajících se humanitární pomoci. 
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BAŠTECKÁ, B. a kol.: Terénní krizová práce: psychosociální intervenční týmy. 1. vyd. 

Praha: Grada Publishing, a.s., 2005. 299 s. ISBN 80-247-0708-X.  

Kniha seznamuje s krizovými situacemi a moţnostmi pomoci, kterou je moţné postiţeným 

osobám poskytnout. 

 

PROCHÁZKA, Z.: Humanitární pomoc v České republice. 3. vyd. Praha: Ministerstvo 

vnitra, 2006. 55 s. Dostupné z WWW: <www.hzscr.cz/soubor/humanitarni-pdf-54.aspx>. 

Příručka má za úkol blíţe seznámit především odbornou veřejnost s dosavadním vývojem a 

získanými poznatky v rámci daného oboru. 

 Obecně lze říci, ţe o humanitární pomoci zatím neexistuje dostatek odborných 

monografií či sborníků. Většinu informací je tak zapotřebí čerpat z legislativy České 

republiky a dokumentů poskytnutých státními i nestátními subjekty pro pomoc v krizových 

situacích. 
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3 Humanitární pomoc  

„Humanitární pomoc je výrazem solidarity s postiţenými, jako součást úsilí 

mezinárodního společenství při řešení kritických problémů a situací tam, kde jejich řešení 

přesahuje moţnosti postiţených zemí. V řadě případů je humanitární pomoc předstupněm 

dalších, systematičtěji zaměřených forem pomoci, na kterou navazují další rozvojové 

záměry―[2]. 

V průběhu lidských dějin se vytvořila tradice pomáhat chudším a jinak potřebným. 

Tato pomoc přicházela zejména v dobách válek a přírodních katastrof, postupně se však stále 

častěji objevovala i v dobách klidu. Humanitární pomoc je výsledkem postupného vytváření 

etických norem a zásad. Má kořeny ve světových náboţenských a filozofických směrech 

zejména od 18. století aţ do současnosti. Největšího posunu v této oblasti bylo dosaţeno 

v období humanismu a osvícenské ideologie, která se opírala právě o víru v osvícený rozum. 

Současné pojetí humanitární pomoci se však výrazně liší od technik pouţívaných v minulosti. 

Odráţí totiţ změny, ke kterým došlo ve světové ekonomice, geopolitice apod. Rovněţ je 

nezbytné podotknout, ţe pojetí humanitární pomoci se výrazně liší i mezi jednotlivými 

zeměmi, odráţí rozdílné politické, sociální, kulturní či ekonomické klima daných států.  

Opodstatněnost humanitární pomoci leţí ve dvou mezích [26]: 

1. první mez se dotýká náboženských a etických důvodů, do kterých je moţné řadit 

hodnoty pramenící z odkazů křesťanství a náboţenství, které se postupně formulovaly 

v dobách osvícenství a humanismu, 

2. druhá mez zastupuje důvody politické a pragmatické. Zde je moţné uvést např. snahy 

jednotlivých zemí o zlepšení postavení zahraniční politiky, dále snahy států předcházet 

mezinárodním konfliktům, hrozbám terorismu či nelegální migraci obyvatelstva.  

S humanitární pomocí do zahraničí úzce souvisí také zahraniční rozvojová spolupráce. 

Humanitární pomoc se od rozvojové liší zejména její krátkodobostí. Zahraniční rozvojovou 

spoluprací rozumíme: „souhrn činností hrazených ze státního rozpočtu, jejichž cílem je 

přispět k odstraňování chudoby v kontextu udržitelného rozvoje, včetně plnění rozvojových 

cílů tisíciletí, k ekonomickému a sociálnímu rozvoji, k ochraně životního prostředí, jakož 

i k podpoře demokracie, dodržování lidských práv a řádné správy věcí veřejných 

v rozvojových zemích“ [30].  

Pojmem humanitární pomoc do zahraničí se pak rozumí: „souhrn činností hrazených 

ze státního rozpočtu, jejichž cílem je zamezit ztrátám na životech a újmě na zdraví, zmírnit 
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utrpení a obnovit základní životní podmínky lidí po vzniku mimořádných událostí, jakož i 

zmírňovat dlouhodobě trvající následky mimořádných událostí a předcházet jejich vzniku a 

negativním následkům“ [30]. 

Podle dostupných informací existuje několik forem humanitární pomoci [15]: 

 materiální pomoc, 

 finanční pomoc, 

 expertní neboli poradenská pomoc, 

 záchranářská pomoc, 

 kombinace jednotlivých forem. 

Materiální pomoc sestává především z trvanlivých potravin a nápojů, léků, 

zdravotnického materiálu, desinfekčních a hygienických prostředků. 

Finanční pomoc je realizována z finančních zdrojů přidělených vládou ze státního 

rozpočtu vţdy na období jednoho roku, která je určena především pro české a mezinárodní 

humanitární organizace nebo pro humanitární organizace působící přímo v místě pomoci. 

Expertní pomoc představuje poskytování informací fundovanými specialisty 

a odborníky, kteří jsou vysílání do potřebných oblastí, aby vzdělávali postiţené obyvatelstvo. 

Díky tomu je moţné minimalizovat ztráty na lidských ţivotech či materiální škody.  

Záchranářská pomoc spočívá v expedici záchranných týmů, a to jak samostatně 

působících, tak i určených k zapojení do mezinárodních záchranářských operací. Jedná se 

o zdravotnické záchranáře, hasiče, vodní záchranáře, vojenské záchranáře atd. 

Humanitární pomoc se dále dělí na: 

a) vysílanou, 

b) přijímanou.  

Humanitární pomoc se ve své podstatě soustředí zejména na takové aktivity, které 

bezprostředně následují katastrofy. Během humanitárních krizí jsou cíle humanitární pomoci 

následující [22]: 

 zmírnění lidského utrpení, 

 ochrana ţivotů, 

 respekt vůči lidské důstojnosti. 

Aktivity humanitární pomoci je nutné předem pečlivě promýšlet a plánovat. 

Zodpovědnost za tyto aktivity nese vedoucí mise. Nelze se ovšem vyhnout situacím, kdy je 
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z důvodů nepředvídatelného průběhu událostí na místě konání mise zapotřebí aktivity zcela 

přehodnotit. V kaţdé fázi mise je však zapotřebí se drţet určitých cílů.  

Zásadní principy humanitární pomoci představuje nestrannost, neutralita a humanita. 

Tyto principy se řídí Mezinárodním humanitárním právem, na nějţ navazuje Kodex chování 

Mezinárodní federace Červeného kříţe a Červeného půlměsíce. Tento dokument pojednává 

o tom, ţe pomoc by neměla být politicky motivována a nesmí být takto ani vnímána. Při 

poskytování humanitární pomoci nesmí být ničí zájmy poškozeny a poskytovaná pomoc musí 

být zaloţena na lidských potřebách bez ohledu na rasu, náboţenské smýšlení či národnost 

[22].  

Ve skutečnosti však realizace humanitární pomoci má při uplatnění výše popsaných 

principů určité hranice. Jak jiţ bylo výše naznačeno, pomoc v krizi se potřebným dostává 

mimo jiné také z politických důvodů. Humanitární pomoc je bezesporu mocným nástrojem 

zahraniční politiky jednotlivých států. Z čehoţ vyplývá, ţe v současnosti neexistují účinné 

mechanismy, které by ji mohly jednoduše změnit. Její dopady však lze alespoň zmírnit, a to 

rozloţením sponzorství neziskových, obecně prospěšných organizací, zabývajících se 

humanitární pomocí, mezi státní a soukromý sektor. 

S dalšími limity principů humanitární pomoci je moţné se setkat v případě 

komplikovaných válečných sporů, kdy jsou humanitární organizace nuceny postavit se 

k problému jako jedna z bojujících stran. Zachování principu neutrality je tak v podstatě 

nemoţné. Obdobné jsou také případy, kdy se organizace musí rozhodnout, zda bude pomáhat 

pouze určité skupině „privilegovaných― v krizové oblasti, nebo vůbec nikomu. 

              Tyto problémy jsou zaloţené na nedostatku respektu vůči tzv. humanitárnímu 

prostoru, který by měl zajistit humanitárním organizacím volný přístup k těm, kteří jejich 

pomoc skutečně potřebují. 

 Na druhou stranu, ačkoliv musí pracovníci humanitárních organizací principy 

humanitární pomoci často ignorovat, jsou pro ně samotné velkou oporou. Tato práce není 

jednoduchá, pracovníci pomáhají pouze ostatním, jim samotným se ţádné pomoci ani 

podpory nedostává. Proto je důleţité, aby si vnitřně udrţeli pocit, ţe stále konají dobro. 

V rozporuplných případech, které byly nastíněny výše, je princip humanity tím jediným, co 

můţe pracovníky podpořit. Na ţebříčku jejich hodnot zkrátka stále musí stát nejvýše lidský 

ţivot.  
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4 Humanitární pomoc poskytovaná Českou republikou do zahraničí  

Cílem této kapitoly je analýza způsobů a celkových moţností financování humanitární 

pomoci směřující z České republiky do zahraničních krizových oblastí, a to v rámci státních 

i nestátních subjektů. 

4.1 Státní subjekty 

Následující podkapitoly se věnují humanitární pomoci České republiky do zahraničí 

z hlediska státních subjektů, jimiţ jsou zejména jednotlivá ministerstva. Analyzuji v nich 

právní rámec této pomoci, moţné způsoby, kterými ji lze poskytnout a její financování. 

Zabývám se také oblastí humanitární pomocí v rámci Hospodářských opatření pro krizové 

stavy. 

4.1.1 Právní rámec 

Právní rámec humanitární pomoci poskytované státními orgány České republiky do 

zahraničí tvoří zákony, nařízení, předpisy, rezoluce a pokyny. V posledních letech byla řada 

zákonů novelizována, nebo byly dokonce vydány zákony zcela nové. Obecně lze říci, ţe 

humanitární pomoc je řešena v následujících předpisech - Tabulka 1: 
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Tabulka 1: Předpisy související s humanitární pomocí - upraveno autorkou s vyuţitím zdrojů 

[15] a [28] 

Předpisy související s humanitární pomocí 

Zákon č. 151/2010 Sb. 
o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci 

poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů 

Zákon č. 238/2000 Sb. 
o Hasičském záchranném sboru ČR a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů 

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 

Zákon č. 241/2000 Sb. 
o hospodářských opatřeních pro krizové a o změně některých 

souvisejících zákonů 

Zákon č. 133/1985 Sb. o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 147/2010 Sb. 

kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 221/1999 Sb., 

o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 361/2003 Sb. 
o sluţebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 

463/2000 Sb. 

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, ve znění nařízení 

vlády č. 527/2002 Sb. 

Usnesení vlády ČR č. 

458 ze dne 9. května 

2001 

k návrhu zapojení České republiky do mírových a záchranných 

operací a humanitární pomoci 

Pokyn generálního 

ředitele Hasičského 

záchranného sboru 

ČR a náměstka 

ministra vnitra č. 45 

ze dne 9. 10. 2003 

kterým se stanoví zásady pro vytváření odřadů HZS ČR pro 

poskytování pomoci mezi kraji v rámci České republiky a při 

zapojení České republiky do mezinárodních záchranných operací ve 

znění pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru 

ČR a náměstka ministra vnitra č. 7 ze dne 2. 2. 2004 

 

Zákon č. 151/2010 Sb. s platností od 1. července 2010, přinesl celou řadu změn. Došlo 

např. ke změnám v doposud platném způsobu poskytování humanitární pomoci v zákonech 

č. 239/2000 Sb., potaţmo č. 97/1993 Sb.  
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Ministerstvo zahraničních věcí (dále MZV) ve své Důvodové zprávě 

k z. č. 151/2010 Sb. odůvodnilo své návrhy tím, ţe dosavadní realizace zahraniční rozvojové 

spolupráce a humanitární pomoci do zahraničí není doposud upravena tak, aby byla 

zabezpečena efektivní pomoc. Bylo stanoveno, ţe neexistují obecně závazné právní předpisy, 

které by účelně reflektovaly potřeby vládní politiky zahraniční rozvojové spolupráce [3]. 

Smyslem přijetí nového zákona bylo postihnout problematiku humanitární pomoci komplexně 

a upravit kompetence zainteresovaných subjektů prostřednictvím jednoho předpisu. 

 Bez tohoto kroku by se humanitární pomoc stala neefektivní z hlediska veřejných 

finančních prostředků, coţ vyplývá i ze závazku ČR v rámci Evropské unie. Česká republika 

se zavázala, ţe bude usilovat v rámci rozpočtových procedur o navýšení poskytovaných 

finančních prostředků na zahraniční rozvojovou spolupráci na úroveň 0,17% hrubého 

národního důchodů (dále HND) do roku 2010 a do roku 2015 na výši 0,33% HND [3].  

Subjekty, které působí v resortu humanitární pomoci, neměly do doby přijetí 

z. č. 151/2010 Sb. pevně vymezenou oblast pravomocí. Zákon také právně zakotvuje Českou 

rozvojovou agenturu (ČRA) jako implementační organizaci české zahraniční rozvojové 

spolupráce. V minulosti nebyl ani jasně definován rozdíl mezi rozvojovou spoluprací a 

humanitární pomocí, coţ zákon nyní obsahuje. Aby byl splněn cíl stanovený Evropskou unií, 

byla vytvořena také nová pravidla pro čerpání finančních prostředků na poskytování 

humanitární pomoci do zahraničí.  

Zákon se dotýká především těchto ústředních orgánů státní správy, které mají co 

dočinění s poskytováním humanitární pomocí: Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva 

vnitra, okrajově také Ministerstva financí, Ministerstva obrany, Ministerstva zdravotnictví 

a Správy státních hmotných rezerv. Zde je důleţité upozornit na skutečnost, ţe Zákon 

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

svém původním znění v rámci humanitární pomoci o rozhodování zejména Ministerstva 

vnitra spolu s Ministerstvem zahraničních věcí, cituji: „Ministerstvo vnitra rozhoduje 

v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí o humanitární pomoci poskytované státem do 

zahraničí a zapojování do mezinárodních záchranných operací ― [31].  

Tento postup byl změněn Zákonem 151/2010 Sb. - bylo odstraněno spolurozhodování 

ministra vnitra a ministra zahraničí, nyní rozhoduje Ministerstvo zahraničních věcí 

o poskytování humanitární pomoci mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor 

a Ministerstvo vnitra o poskytování humanitární pomoci do Evropské unie či Evropského 

hospodářského prostoru.  
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4.1.2 Způsoby poskytování humanitární pomoci do zahraničí 

Přijetím Zákona o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované 

do zahraničí č. 151/2010 Sb., byla nově např. ustanovena právoplatná definice humanitární 

pomoci. Dále byly vymezeny pravomoci MZV a MV pro poskytování humanitární pomoci. 

Podle dostupný informací bude také v roce 2011 pokračovat spolupráce obou ministerstev 

na dosavadním základu, zejména vzhledem k existenci jediného humanitárního rozpočtu 

v gesci MZV [14]. 

Nový zákon MZV přiděluje následující kompetence ve vztahu k humanitární pomoci [30]: 

 navrţení koncepce a zásad poskytování humanitární pomoci, 

 evaluace humanitární pomoci, 

 sestavení ročního plánu humanitární pomoci, 

 rozhodování o poskytnutí peněţních darů do států, které nenáleţí k Evropské unii, 

 rozhodování o poskytnutí peněţních příspěvků zahraničním institucím,  

 koordinace činnosti dalších orgánů státní správy, podílejících se na humanitární 

pomoci,  

 podpora tuzemských subjektů, které jsou součástí projektů humanitární pomoci,  

 spolupráce s institucemi Evropské unie.  

Nově zřízená Česká rozvojová agentura představuje státní organizační sloţku, která 

působí v oblasti humanitární pomoci, a to i do zahraničí. Spadá pod Ministerstvo zahraničních 

věcí, včetně finančního zázemí. Jedná se o účetní jednotku, která se v oblasti rozvojové 

spolupráce stará o [30]: 

 provedení pomoci v rámci jejího plánu,  

 provedení projektů humanitární pomoci v rámci poţadavků Ministerstva zahraničních 

věcí, 

 finanční podporu tuzemských subjektů v rámci plánu pomoci, 

 návrhy na finanční podporu pro ostatní případné subjekty. 
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V rámci poskytování humanitární pomoci do zahraničí má jednu z hlavních rolí také 

Ministerstvo vnitra. Ačkoliv se jeho pravomoci přijetím zákona č. 151/2010 Sb. poměrně 

změnily, i nadále zůstává důleţitým aktérem v této oblasti. (viz Operační strategie 

humanitární pomoci ČR na rok 2011). V současnosti plní tzv. poradenskou funkci. Mezi jeho 

kompetence patří [30]: 

 poskytování humanitární pomoci v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského 

prostoru, 

 rozhodování o rozsahu a formě této pomoci,  

 informování Ministerstva zahraničních věcí o provedené činnosti,  

 tvorba státních hmotných rezerv pro materiální a záchranářskou pomoc a podíl na 

rozhodování o její realizaci ve spolupráci s MZV. 

Při poskytování humanitární pomoci do zahraničí má nezastupitelnou roli Správa 

státních hmotných rezerv. Ta se v současné době řídí pokyny jak Ministerstva zahraničních 

věcí, tak Ministerstva vnitra. Jejím hlavním úkolem je tvorba zásob pro humanitární pomoc 

(pohotovostních zásob) do zahraničí.  

Humanitární pomoc do zahraničí se jako součást zahraniční politiky České republiky 

odvíjí od momentálních finančních moţností státního rozpočtu ČR. Je zaloţena na 

respektování zásad stanovených Organizací spojených národů (dále OSN) a prohlášení, která 

vydávají mezinárodní společenství, instituce a organizace. Mezi nejvýznamnější z nich patří 

kromě jiţ zmiňované organizace OSN také Mezinárodní výbor Červeného kříţe a Červeného 

půlměsíce apod. 

 „Kontaktním místem České republiky pro mezinárodní organizace a jejich operační 

centra, jako jsou EU-MIC, NATO-EADRCC, MAAE, UN-OCHA atd., je operační 

a informační středisko MV-generálního ředitelství HZS ČR.― [27] EU-MIC nebo také MIC 

EU označuje Monitorovací a informační centrum Evropské unie (Monitoring and Information 

Centre), které působí v rámci Mechanismu civilní ochrany Unie. NATO-EADRCC 

je Euroatlantické koordinační centrum pro reakce na katastrofy (The Euro-Atlantic Disaster 

Response Coordination Centre), které koordinuje humanitární pomoc ze zemí Euroatlantické 

rady partnerství v případě všech moţných katastrof. Pod zkratkou MAAE se skrývá 

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (v angličtině má zkratku IAEA - International 

Atomic Energy Agency), nezávislá mezivládní organizace spadající pod OSN pro vědu 

a technologii, která se zabývá mírovým vyuţíváním jaderné energie v souladu se Smlouvou 

o nešíření jaderných zbraní. UN-OCHA je Úřad Spojených národů pro koordinaci 
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humanitárních záleţitostí (The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian 

Affairs) a jeho posláním je posílení koordinace mezi organizacemi OSN, které pomáhají 

v nouzových situacích. 

Česká republika poskytuje humanitární pomoc na bilaterální úrovni. Tato pomoc je 

poskytována [15]: 

a) přímo postiţenému státu,  

b) prostřednictvím mezinárodních vládních mechanismů konkrétním skupinám obyvatel, 

c) prostřednictvím mezinárodních nevládních mechanismů konkrétním skupinám 

obyvatel.  

Samotná realizace humanitární pomoci do zahraničí se nikdy neodehrává bez 

pravidelné komunikace se zastupitelskými úřady v postiţené oblasti. Tyto úřady mají za úkol 

při záchranných akcích pomáhat, a to ve všech fázích procesu - od jejich přípravy aţ po 

realizaci. Kromě toho jsou to právě ony, kdo informují Českou republiku o vzniku mimořádné 

události v zahraničí.  

Samozřejmě existují určité zásady, které je při poskytování humanitární pomoci 

do zahraničí zapotřebí dodrţovat. Základem kaţdé humanitární akce je její efektivní realizace. 

Akce musí proběhnout co nejrychleji s ohledem na to nejpotřebnější, co se musí vykonat. 

Mezi zásady poskytování humanitární pomoci do zahraničí patří i tzv. kontinuita pomoci. 

Podle této zásady jsou rozlišovány tyto etapy pomoci [15]: 

1. neodkladná pomoc – záchrana lidských ţivotů, ochrana obyvatel před dopady 

katastrofy; je důleţitá zejména v prvních hodinách po události a netrvá déle, neţ pár 

dní, ve výjimečných případech týdnů 

2. pomoc při obnově – poskytnutí a umoţnění základních lidských potřeb obětem 

katastrofy, zajištění jídla, pití, alespoň minimálních hygienicky nezávadných 

podmínek, bydlení, ošacení apod.; trvá několik týdnů aţ měsíců, výjimečně let 

3. rozvojová pomoc – samostatná část mezinárodní pomoci. 

Dbát by se ovšem mělo nejen na potřeby v rámci postiţené oblasti, ale také v rámci 

celé země. Kaţdý stát má svoje vlastní tradice, na nichţ jsou postaveny místní společenské 

normy a hodnoty, které by měli záchranáři znát a dodrţovat. V opačném případě hrozí 

narušení vzájemných diplomatických vztahů. Proto je jedním z principů humanitární pomoci 

do zahraničí nadřazení potřeb postiţené země nad nabídku humanitárních organizací. 
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Kaţdá humanitární akce má také stanovený rozpočet, přidělené finance je zapotřebí 

vyuţít co nejefektivnějším způsobem. Tyto finance pocházejí jak z národních, tak 

z mezinárodních fondů. Vţdy je ovšem třeba myslet na to, ţe musí zůstat jejich část 

pro případ nouze. Obdobně se musí nakládat také s materiálními zdroji, technickými 

prostředky, ale i lidskými kapacitami.  

V době humanitárních krizí není pomoc v ţádném případě poskytována automaticky. 

Vţdy se zakládá na pečlivém odborném vyhodnocení, finanční a technické uzpůsobilosti 

poskytovatele a z diplomatických potřeb [15]. 

Formy humanitární pomoci do zahraničí se shodují s formami humanitní pomoci tak, 

jak s nimi seznamuje třetí kapitola této diplomové práce.  

Vznik mimořádné události můţe být hlášen zastupitelskými úřady, generálními 

konzuláty, stálými misemi, ale také hromadnými sdělovacími prostředky, tiskovými 

agenturami, mezinárodními i tuzemským humanitárními organizacemi, samotnými 

postiţenými státy, NATEM, OSN, EU atd. Informace, které ministerstva takto získají, se 

následně vyhodnocují, probíhá jejich analýza [15].  

Materiální a záchranářská pomoc se vysílá na základě poţadavku postiţené strany 

(zejména při přírodních katastrofách), a na rozdíl od pomoci finanční tedy není tak efektivní, 

zejména co se týče rychlosti odeslání pomoci do postiţené oblasti. Při rozhodování 

o poskytnutí materiální a záchranářské pomoci do zahraničí postupuje Ministerstvo vnitra 

v součinnosti s Ministerstvem zahraničních věcí, dále spolupracuje se sloţkami integrovaného 

záchranného systému nebo ústředními správními úřady.  

V rámci implementace humanitární pomoci do zahraničí vyuţívá vláda České 

republiky moţnost spolupráce s nestátními humanitárními organizacemi. Jedná se 

o organizace, které získaly akreditaci pro tento obor. Spolupráce má velmi pozitivní dopad 

nejen na humanitární pomoc jako takovou, ale také na celkovou zahraniční politiku České 

republiky. Potřebnou kvalifikaci a zkušenost pracovníků organizací prověřují Ministerstvo 

vnitra s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.  
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4.1.3 Financování humanitární pomoci do zahraničí 

Ze zákona vyplývají následující pravidla pro „nakládání s prostředky na zahraniční 

rozvojovou spolupráci a na humanitární pomoc: 

1. Výdaje na zahraniční rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc … se povaţují 

za další výdaje podle zákona o rozpočtových pravidlech. 

2. Na financování zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci se nevztahují 

ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech o programech a jejich financování 

ze státního rozpočtu. 

3. Vláda stanoví, do jakého limitu nebude třeba jejího souhlasu k poskytnutí peněţního 

daru do zahraničí.― [30]  

Do roku 2008 byl humanitární rozpočet alokován v rozpočtové kapitole Všeobecná 

pokladní správa jako účelově vázaná poloţka – celková výše rozpočtu byla pevně daná 

a finance se čerpaly bez potřeby vládního souhlasu. Tento postup vyplýval ze sdílení 

kompetencí v oblasti humanitární pomoci mezi Ministerstvem zahraničních věcí 

a Ministerstvem vnitra, tj. oba ministři schvalovali kaţdou humanitární operaci. Díky 

plánované reformě zahraniční rozvojové spolupráce byl rozpočet na humanitární pomoc 

od roku 2008 přesunut do rozpočtové kapitoly MZV. Zákon, který rozděluje kompetence 

v oblasti humanitární pomoci mezi MZV a MV ovšem vstoupil v platnost aţ v roce 2010, 

takţe i přes tento krok měla ministerstva i nadále sdílené kompetence. 

 Z kapitoly Všeobecná pokladní správa jsou však i nadále uvolňovány mimořádné 

prostředky na katastrofy velkého rozsahu. Peníze jsou poskytovány z poloţky vládní 

rozpočtová rezerva, tj. z nealokovaných prostředků.  

 Pokud mají být tyto finanční prostředky pouţity na jednorázovou akci, závisí 

rozhodnutí o udělení či neudělení souhlasu s tímto jednáním na ministru zahraničních věcí. 

Celková výše takto poskytnutých financí ovšem nesmí přesáhnout částku 5 milionů korun 

(pro kaţdý případ zvlášť). V opačném případě je potřeba rozhodnutí vlády, která rozhodne 

v souladu s návrhem, který podává MZV.  

 V době reformy zahraniční rozvojové spolupráce se předpokládalo, ţe na schválení 

Zákona č. 151/2010 Sb. naváţe přijetí novelizovaných Zásad pro poskytování pomoci. Tyto 

zásady měly také upravit limit z výše zmiňovaných 5 milionů Kč na 10 milionů Kč. Zásady 

pro poskytování pomoci ovšem nakonec novelizovány nebyly, navíc světová finanční 
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a hospodářská krize zasáhla i oblast humanitární pomoci. Limit se tedy neupravil a ani se 

o tom do budoucna zatím neuvaţuje. 

Cílem následující Tabulka 2 je srovnání výše finanční humanitární podpory z České 

republiky do zahraničí v letech 2009 - 2010. 

Tabulka 2: Humanitární pomoc poskytnuta ČR do zahraničí v letech 2009 - 2010 - upraveno 

autorkou s vyuţitím zdrojů [16] a [17] 

 2009 2010 

Světadíl Asie, Afrika, Amerika, Evropa Asie, Afrika, Amerika, Evropa 

Příčiny 
ozbrojené konflikty, komplexní 

krize, zemětřesení, tajfuny 

 komplexní krize, zemětřesení, 

záplavy 

Plánovaný 

rozpočet  

(v tis.) Kč 

85 000 73 000 

Mimořádné 

prostředky na HP  

(v tis.) Kč 

0 20 000 

Čerpání  

(v tis.) Kč 
84 920 89 333 

Čerpání (%) 99,90% 99, 98% 

 

V roce 2009 bylo vyčleněno v rámci rozpočtu MZV 85 000 tis. Kč. Nad rámec této 

částky nebyly vládou ČR během roku 2009 uvolněny ţádné další prostředky na humanitární 

pomoc mimořádného rozsahu.  

V roce 2010 se jednalo o 73 000 tis. Kč. Podle Výroční zprávy 2010 byla tato částka 

krácena o 5% na 69 350 tis. Kč. Byly ovšem také uvolněny mimořádné prostředky na 

humanitární pomoc v celkové výši 20 000 tis. Kč. 15 000 tis. Kč bylo uvolněno na pomoc 

Haiti po ničivém zemětřesení, 5 000 tis. Kč na pomoc Pákistánu po záplavách velkého 

rozsahu. 

Níţe následují výhledy uvolňování financí ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva 

zahraničních věcí na humanitární pomoc z České republiky do zahraničí v letech 2011 – 2013.  
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Tabulka 3: Výhledy na uvolňování financí ze státního rozpočtu na HP do zahraničí v letech 

2011 – 2013 - upraveno autorkou s vyuţitím zdroje [23]  

Rok Výhledy (v tis.) Kč 

2011 73 000 

2012 73 000 

2013 73 000 

 

Jak je patrné z Tabulka 3, výhledová částka na uvolňování financí ze státního rozpočtu 

je pro všechny uváděné roky stejná a to ve výši 73 000 tis. Kč. Kromě schváleného řádného 

rozpočtu na humanitární pomoc z humanitárního rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí 

mohou být uvolněny vládou České republiky také mimořádné prostředky z vládní rozpočtové 

rezervy.  

Následující tabulka obsahuje předběţné rozvrţení humanitárního rozpočtu na rok 2011. 

Tabulka 4: Předběţné rozvrţení humanitárního rozpočtu 2011 - upraveno autorkou s vyuţitím 

zdroje [14] 

Termín 

Podíl na 

rozpočtu HP 

(%) 

Částka (v tis.) 

Kč 
Způsob využití 

I. čtvrtletí 

22 16 000 

Dotační řízení NNO:  

Komplexní krize 

(DR Kongo, Etiopie, Barma, Srí Lanka) 

13,5 10 000 
Dotační řízení NNO:  

Obnova po katastrofách 

(Haiti, Pákistán) 

I. - II. čtvrtletí 12,5 9 000 Afghánistán (QIP), Barma 

II. - III. 

čtvrtletí 
23,5 17 000 

Výzvy OSN/ICRC 2011:  

(Súdán, Somálsko, Zimbabwe aj.) 

III. - IV. 

čtvrtletí 
24,5 18 000 

Dobrovolné příspěvky: 

CERF, OCHA, UNHCR, UNICEF, 

UNRWA, WFP 

IV. čtvrtletí 4 3 000 DRR aktivity (DREF) 

Celkem 100 73 000  

 

Jak je vidět v Tabulka 4, předběţný rozpočet humanitární pomoci do zahraničí pro rok 

2011 je o zhruba 17 milionů niţší, neţ byla skutečně poskytnutá finanční humanitární pomoc 

v roce 2010. To ovšem vzhledem k moţnostem uvolňování mimořádných finančních 

prostředků nemusí znamenat, ţe výsledky pro rok 2011 budou skutečně niţší.  

V roce 2008 byla na Hodnotící konferencí k  Financování pro rozvoj v Dauhá 

stanovena mezinárodně závazná výše financí, které je zapotřebí poskytnout na rozvoj chudých 
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států. Česká republika se snaţí „o plnění Závěrů Rady EU z roku 2005, podle kterých má jako 

nový členský stát usilovat o dosaţení 0,17 % HND v roce 2010 a 0,33 % HND v roce 2015. 

Zatím se však výše oficiální rozvojové pomoci (Official Development Assistance – ODA) ČR 

stabilizovala v relativních hodnotách nad 0,11 % HND a její podíl na HND postupně roste. 

Bilaterální ODA ČR dosáhla v roce 2009 výše 1,63 mld. Kč, objem multilaterální ODA činil 

2,49 mld. Kč. Celkem tedy ČR vynaloţila 4,12 mld. Kč.―[10] Ačkoliv se tato informace týká 

primárně rozvojové spolupráce, je zapotřebí si uvědomit, ţe humanitární pomoc se také 

započítává do ODA. 

Cílem České republiky je od loňského roku stabilní roční nárůst pomoci. Podle 

Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období 2010 – 2017 by stačilo 

0,01% HND, pokud by stoupající trend nebyl pouze dočasný. Nízké procento nárůstů je 

v současné době samozřejmě ovlivněno světovou finanční a hospodářskou krizí, která silně 

zasáhla všechny ekonomiky světa. Z toho důvodů se předpokládá, ţe by se procento nárůstu 

mohlo po určité době zvýšit, po odeznění krize. Spolu s tím by se také měl zvyšovat celkový 

objem finančních prostředků poskytovaných na humanitární pomoc do zahraničí.  

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje kaţdoročně dotační výběrové řízení na humanitární 

projekty. Jednotlivé návrhy projektů jsou výběrovou komisí hodnoceny na základě několika 

kritérií [13]: 

 přínos pro příjemce pomoci,  

 schopnost realizace, 

 respektování charakteru a principů poskytování humanitární pomoci, 

 účelnost vynaloţení finančních prostředků, 

 vyuţití jiných zdrojů financování, finanční udrţitelnost. 

V následující Tabulka 5 jsou uvedeny projekty, které byly prozatím v letošním roce 

schváleny v rámci výběrových dotačních řízení. Jednotlivé projekty jsou roztříděny podle 

druhu krize, pro kterou byly koncipovány, a to včetně svého předkladatele a schválené výše 

dotace. 
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Tabulka 5: Výběrová dotační řízení 2011 - schválené projekty a výše dotace - upraveno 

autorkou s vyuţitím zdroje [17] 

Předkladatel Název projektu 

Schválená 

výše dotace 

(v tis.) Kč 

Komplexní krize 

Člověk v tísni 
Reintegrace navracejících se interně vysídlených osob na 

severu Srí Lanky 
2 000 

Člověk v tísni 
Primární zdravotní péče pro vnitřní uprchlíky a populaci 

v ohroţení v pohraničních oblastech Barmy 
2 000 

ADRA 
Šance pro vnitřní uprchlíky se speciálními potřebami na 

severu Srí Lanky 
1 810 

Arcidiecézní 

charita Praha 

Zajištění obţivy pro 1000 rodin postiţených válečným 

konfliktem v DRC, v provincii Severní Kivu 
2 000 

Charita ČR Etiopie: podpora pastevců v Somali regionu 2 000 

Lékaři bez 

hranic 

Zdravotnická, psychologická, socio-ekonomická a právní 

pomoc obětem sexuálního násilí v zdravotnické zóně Ituri 

(DR Kongo) 

2 000 

Charita ČR 
Zlepšování připravenosti komunit na přírodní katastrofy, 

Barma 
2 000 

ADRA 
Zlepšení ţivotního standardu obětí cyklónu Nargis 

(Barma) 
1 912 

Celkem 15 722 

Obnova po katastrofách 

Člověk v tísni 
Pomoc při obnově obydlí a zdrojů pitné vody v provincii 

Sindh, Pákistán 
3 500 

Charita ČR 
Prevence a podpora léčby cholery v lokalitách  

Port-au-Prince, Duval (Haiti) 
1 800 

Czech Hospital 
Obnovení přístupu obyvatel z údolí Basho k civilizaci 

(Pákistán) 
600 

Charita ČR 
Podpora zdrojů obţivy a zlepšení ţivotních podmínek 

v zaplavených oblastech provincie Sindh a KPK, Pákistán 
2 500 

Člověk v tísni Podpora rurálních oblastí komunity Petit-Goâve (Haiti) 1 800 

Magna Děti v 

tísni 
Rozšíření sluţeb stávajícího zdrav. zařízení Magna (Haiti) 1 800 

Celkem 12 000 

 

Od roku 2009 také kaţdoročně vyhlašuje Ministerstvo zahraničních věcí Operační 

strategii humanitární pomoci. Tato strategie musí být schválena vládou České republiky. 

Jejím obsahem jsou veškeré mezinárodní humanitární programy nevyjímaje ČR. 

Humanitární pomoc za daný kalendářní rok hodnotí Ministerstvo zahraničních věcí ve 

svých Výročních zprávách, které zpracovává jedenkrát ročně. Výroční zprávy vţdy obsahují 
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přehled financování humanitární pomoci do zahraničí. Ministerstvo zprávy předkládá vládě 

České republiky, která je schvaluje. 

Důleţitým dokumentem, který se také týká financování humanitární pomoci, je Plán 

ZRS ČR na nejbliţší rok s výhledem na další dva roky, v jehoţ rámci vláda schvaluje částku 

na humanitární pomoc na příslušný rok. Zrcadlem k Plánu je pak Informace o humanitární 

pomoci (a samozřejmě Informace o ZRS), která se předkládá po uplynutí příslušného roku. 

4.1.4 Humanitární pomoc v rámci Hospodářských opatření pro krizové stavy 

HOPKS je systém Hospodářských opatření pro krizové stavy. Tato opatření jsou: 

a) organizační,  

b) materiální, 

c) nebo finanční. 

Opatření jsou přijímaná správním úřadem za krizových stavů pro zabezpečení 

nezbytné dodávky výrobků prací a sluţeb, bez níţ nelze zajistit překonání krizových stavů. 

Zahrnují systém nouzového hospodářství, systém hospodářské mobilizace, pouţití státních 

hmotných rezerv, výstavbu a údrţbu infrastruktury a regulačních opatření [12]. 

V rámci HOPKS působí Správa státních hmotných rezerv (SSHR), jako ústřední 

správní úřad. SSHR spravuje zásoby humanitární pomoci, které jsou zapotřebí v prvních 

dnech humanitární krize. 

Zásoby pro humanitární pomoc (ZHP) byly vytvořeny v souladu s ustanovením § 12 

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

souvisejících zákonů, v důsledku analýzy potřeb vzniklých při povodních v roce 1997.  

Od povodní v roce 2002 nebyly ZHP pouţity, přestoţe od této doby byly na území 

České republiky několikrát vyhlášeny krizové stavy, „stav nebezpečí― a „nouzový stav―. ZHP 

do zahraničí jsou opět součástí zákona č. 151/2010 Sb.  

Aktuální skladbu ZHP tvoří [11]: 

 9 000 ks  humanitárních balíčků, 

 4 500 ks  konzervovaných dávek potravin, 

 20 000 ks přikrývek, 

 1 000 ks spacích pytlů, 

 13 500 l balené pitné vody, 

 1 000 spr. pracovních oděvů. 
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SSHR se soustředí pouze na materiální humanitární pomoc. Do zahraničí byla z její 

strany pomoc poskytnuta naposledy v roce 2005. V tomto roce došlo k většímu mnoţství 

přírodních katastrof a Česká republika tak prostřednictvím SSHR posílala pomoc během 

celého roku dohromady 12x. Příjemci se nacházeli v Pákistánu, USA, Rumunsku, Bulharsku, 

Srí Lance a Indonésii [25]. 

Následující Tabulka 6 shrnuje tehdejší počty akcí a částky na ně vynaloţené. 

Tabulka 6: Materiální humanitární pomoc za účasti SSHR v roce 2005 - upraveno autorkou 

s vyuţitím zdroje [21] 

Země Počet akcí Částka (v tis.) Kč 

Srí Lanka, Indonésie 4 10 847 

Bulharsko 1 902 

Rumunsko 3 4 226 

USA 1 2 393 

Pákistán 3 5 951 

Celkem 12 24 319 

ČR celkem  68 832 

 

Jak vyplývá ze srovnání údajů z Tabulka 6 s celkovými částkami poskytnutými ČR, 

poslední humanitární pomoc do zahraničí v rámci SSHR byla v roce 2005 poskytnuta 

v celkové výši zhruba 35,3% celkové částky poskytnuté z České republiky. Akce se 

soustřeďovaly do Asie, Evropy a Ameriky. 
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4.2 Nestátní subjekty 

Následující část pojednává o humanitární pomoci České republiky do zahraničí 

z hlediska nestátních subjektů - vybraných nestátních neziskových organizací v naší zemi. 

Jednotlivé kapitoly se zaměřují na právní rámec nestátní humanitární pomoci, organizace 

poskytující pomoc do zahraničí a jejich financování. 

4.2.1 Právní rámec 

Činnost nestátních neziskových organizací (NNO) pro humanitární pomoc se řídí zákony, 

které shrnuje následující Tabulka 7. Jedná se o právní úpravy, které : 

a) se vztahují k samotným NNO - upravují proces registrace, organizační strukturu, 

finanční řízení, hospodaření a zánik těchto organizací, 

b) se vztahují k oblastem, které s NNO těsně souvisí - např. dobrovolnictví či veřejné 

sbírky, 

c) jsou obecně platné a vztahují se i k NNO. 
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Tabulka 7: Předpisy související s humanitární pomocí poskytovanou NNO - upraveno 

autorkou dle zdroje [29] 

            Předpisy související s humanitární pomocí poskytovanou NNO 

ad a) Zákon č. 83/1990 Sb. o sdruţování občanů, ve znění pozdějších předpisů 

 

Zákon č. 248/1995 Sb. 
o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 227/1997 Sb. 

o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

Zákon č. 3/2002 Sb. 

o svobodě náboţenského vyznání a postavení církví a 

náboţenských společností a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů 

ad b) Zákon č. 198/2002 Sb. 
o dobrovolnické sluţbě a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů 

 

Zákon č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů 

Zákon č. 202/1990 Sb. 
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších 

předpisů 

ad c) Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

 Daňová legislativa: 

 Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích 

 Zákon č. 47/2011 Sb. 

kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („novela zákona o 

DPH―) s účinností od 1. 4. 2011 

 Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů 

 Zákon č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 

 Zákon č. 531/1990 Sb. o územních finančních orgánech 
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4.2.2 Humanitární organizace poskytující pomoc do zahraničí 

Nestátní humanitární organizace v České republice se podílejí na pomoci do zahraničí 

v poměrně velké míře. Za nejvýznamnější se v této oblasti povaţují organizace Člověk v tísni, 

Český červený kříţ, ADRA a Charita Česká republika. Jejich pomoc se soustředí do těch 

nejvíce ohroţených a rizikových částí světa. Mají vysoce stabilní základnu v potřebných 

státech, spolupracují s místními organizacemi státního i nestátního charakteru a jejich činnost 

je proto vysoce efektivní.  

 ADRA 

„ADRA je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. ―[1] 

K jejímu zaloţení došlo v 60. letech 20. století ve Spojených státech amerických. V současné 

době se její pobočky nacházejí v celkem 125 zemích po celém světě. V roce 1997 získala tato 

organizace od Ekonomické a sociální rady Organizace spojených národů statut vrchního 

poradce pro humanitární pomoc na mezinárodní úrovni.  

V České republice existuje pobočka ADRA od roku 1992. Původně se jednalo 

o nadaci, která pouze přerozdělovala finanční humanitární pomoc. Postupně se ale zvětšoval 

počet projektů, které ADRA předkládala ke schválení orgánům státní správy, aţ v roce 1994 

došlo k zaloţení samotného občanského sdruţení ADRA. „Jeho úkolem je poskytovat 

humanitární, sociální a rozvojovou pomoc nejen doma, ale i v zahraničí. ADRA dnes patří 

mezi tři největší humanitární organizace v České republice.―[1] 

  ADRA poskytuje humanitární pomoc fyzického, psychického i duchovní charakteru, 

a to jak bezprostřední, tak následnou. Mezi její úkoly dále patří koordinování humanitární 

pomoci s ohledem na činnost sloţek integrovaného záchranného systému při řešení 

mimořádných událostí. Nabízí ubytování, přepravu, skladové prostory, týlový tým, 

spolupráci, spolupracovníky, brigádní a dobrovolnická místa, časový limit dohotovení 

k provádění pomoci, jiné pomoci a lokální působnost. 

 ADRA se účastní záchranných prací při mimořádných událostech, jako jsou ţivelné 

pohromy či válečné konflikty, ovšem nabízí pomoc i při dlouhodobých rozvojových 

projektech. Jejím heslem je rovnost lidí - bez rozdílu rasy, pohlaví, vyznání, náboţenského 

přesvědčení atd. 

 Kromě výše zmiňované činnosti řídí ADRA několik dobrovolnických center, azylové 

domy a psychosociální tým. Je poskytovatelem ceny Michala Velíška za nezištnou pomoc 
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občanům nacházejícím se v přímém ohroţení. V současnosti je také hlavním aktérem několika 

programů [1]: 

 Projekt není problém – program pro pracovníky NNO, 

 PRVák – vzdělávání dětí a mládeţe v oblasti problematiky rozvojových zemí 

a rozvojové spolupráce.  

O. s. ADRA ČR spadá pod divizi ADRA Euro Africa Region. Je členem ADRA EU, 

národní české platformy organizací pro rozvojovou pomoc FoRS, České klimatické koalice 

a informační kampaně Česko proti chudobě. 

Člověk v tísni 

O. p. s. Člověk v tísni je projekt České televize - humanitární organizace, která 

pomáhá v postiţených zemích a zároveň dbá na dodrţování lidských práv ve světě. 

Organizace byla zaloţena jako tzv. Nadace Lidových novin v roce 1992. Od roku 1994 

působila pod názvem Nadace Člověk v tísni při České televizi. Jako obecně prospěšnou 

společnost ji veřejnost zná od roku 1999. „Společnost Člověk v tísni realizuje humanitární 

pomoc, dlouhodobé rozvojové projekty a podporuje snahy o demokratizaci a dodrţování 

lidských práv. ―[7] S humanitární a rozvojovou pomocí má tato společnost skutečně velmi 

bohaté zkušenosti. Za dobu své existence dopravila stovky zásilek s přímou humanitární 

pomocí a realizovala rozvojové projekty v různých zemích Evropy, Asie i Afriky, 

konkrétními projekty podpořila disidenty, nezávislé novináře, obhájce lidských práv či 

představitele demokratické opozice ve více neţ 37 zemích světa [7]. 

 Organizace spolupracuje s médii, institucemi, kulturními spolky, mezinárodními 

agenturami a dalšími NNO a je pořadatelem mezinárodního festivalu dokumentárních filmů 

o lidských právech Jeden svět. Přehled zemí, do kterých směřuje humanitární pomoc 

z organizace Člověk v tísni je uveden v příloze 1. 

Katolická charita 

Katolická charita působí na našem území jiţ od roku 1918. Momentálně zaměstnává 

300 000 stálých zaměstnanců a další tisíce dobrovolníků. Sestává se z menších charit místních 

významů. Zřizuje vlastní charitní domovy a střediska pomoci. Je členem mezinárodních 

organizací Caritas Europa a Caritas Internationalis. Nabízí materiální pomoc, lidské zdroje 

a další formy pomoci. Jedná se o největšího nestátního poskytovatele sociálně zdravotních 
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sluţeb u nás [9]. Příloha 2 obsahuje seznam států, do nichţ směřovala v posledních letech 

humanitární pomoc této nestátní nezisková organizace. 

Český červený kříž 

Český červený kříţ (ČČK) je zákonem výlučně uznaná pomocná organizace vojenské 

zdravotnické sluţby i v oblasti ochrany obyvatelstva. Jeho úkolem je vytváření 

zdravotnických, záchranných, sociálních a dalších humanitárních sluţeb. Na tomto území 

působí uţ od roku 1868. Mezinárodním výborem Červeného kříţe byl Český červený kříţ 

uznán v roce 1993. Členem Mezinárodní federace Červeného kříţe a Červeného půlměsíce se 

stal v témţe roce [5]. 

K 1. lednu 2010 působilo v Českém červeném kříţi celkem 57 000 zaměstnanců 

i dobrovolníků. Pobočky nalezneme po celé České republice – v současné době existuje 

celkem 1 399 místních skupin, působících v 78 oblastních spolcích [6].  

Data související s humanitární pomocí vysílanou Českým červeným kříţem 

do zahraničí jsou uvedena v příloze 3. Nutno podotknout, ţe ze všech čtyř nestátních 

neziskových organizací, na něţ se tato kapitola zaměřuje, pouze Český červený kříţ uvádí ve 

svých Výročních zprávách nikoliv pouze země a případné důvody, kam a proč humanitární 

pomoc směřuje, ale také částky, které byly uvolněny. Otázkou zůstává, zda se jedná 

o důsledek nedostatku administrativních pracovníků neziskových organizací, nebo si samy 

organizace nepřejí, aby tato data byla zveřejňována. 

4.2.3 Financování 

Neziskovou organizací rozumíme právnickou osobou, jejíţ hlavní činnost představuje 

sluţby a  činnosti neziskového charakteru. Většinou se jedná o takové sluţby, které jsou 

prospěšné veřejnému zájmu.  

Jedním ze základních stavebních kamenů neziskových organizací je skutečnost, ţe 

majetek neziskové organizace nelze vyuţít ve prospěch zřizovatelů organizace, nýbrţ pouze 

na účely, k nimţ byla organizace zřízena. 

 Příjmy neziskových organizací pramení z jejich hlavní činnosti. Můţe se jednat 

o vzdělávání obyvatel v dané problematice, prodej souvisejících produktů apod. Další 

alternativou jsou tzv. vedlejší neboli doplňkové činnosti, kam řadíme skutečné příjmy 

z podnikání, podílení se na veřejných zakázkách, pronájem prostor atd. 
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Nestátní neziskové organizace (NNO) se dělí na: 

 občanská sdruţení, 

 obecně prospěšné společnosti, 

 nadace a nadační fondy,  

 registrované církve a náboţenské společnosti. 

V rámci financí se podmínky pro jednotlivé typy NNO ze zákonů liší. Moţné finanční zdroje 

jsou následující: 

 dary a veřejné sbírky, 

 loterie, hazardní a jiné hry, 

 ţivnostenské podnikání, 

 fondy EU, 

 dotace z veřejného rozpočtu. 

Dary mohou mít podobu darů firemních, zahraničních nebo individuálních. Jsou 

předmětem tzv. daně darovací. V Zákoně č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a 

dani z převodu nemovitostí je uloţeno osvobození pro o.p.s., nadace a sdruţení při 

vykonávání činností, které vyplývají z jejich poslání – tj. i humanitární. Firmy si mohou 

odečíst od základu daně výši poskytnutého finančního daru, maximálně však 5%. 

Podle dostupných dat se od roku 2004, kdy se Česká republika stala členem Evropské 

unie, podstatně sníţil počet zahraničních darů pro české NNO. Tím tento sektor značně utrpěl, 

protoţe se jedná o dary, jejichţ výběr byl jednoduchý a snadno proveditelný, stejně jako 

následná kontrola. Navíc bývají zahraniční dary specifikovány natolik obecně, aby si přesný 

cíl / cíle mohla organizace vytyčit sama. 

Individuální dary poskytují jednotlivé osoby v podobě financí. Lze tak učinit např. 

v rámci veřejných sbírek, které jsou pořádány pravidelně. Takové dárcovství je ovšem 

anonymního rázu. 

Loterie a hazardní hry představují pro NNO velký příjem. Ve většině států jsou loterie 

a hazardní hry upraveny zvláštním zákonem. Zákony se v jednotlivých státech liší, shodná je 

pouze podmínka pro povolení ţivnosti: „Jako kompenzaci malého společenského přínosu 

loterií, kasin, sázkových a ostatních hazardních her musí jejich provozovatelé převést část 

zisku na účely, které jsou společnosti prospěšné. Výše odváděné části zisku na veřejně 

prospěšné projekty, způsob, jakým jsou peníze distribuovány, a to, kdo o celém procesu 

rozhoduje, se v kaţdé zemi liší.―[29] V České republice se tato výše odváděné části zisku 
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vypočítává jako 6 – 20% z celkového výtěţku. Minimální výše odvodu závisí na rozhodnutí 

Ministerstva financí České republiky. 

 Ţivnostenské podnikání je činnost, která je provozována soustavně a samostatně. 

Odpovědnost za tuto činnost nesou samy NNO. Podmínky pro ţivnostenské podnikání jsou 

stanoveny v příslušných zákonech. Zákaz provozování ţivnosti platí v současné době pouze 

pro nadace a nadační fondy a politické strany a hnutí. 

 Vstup České republiky do Evropské unie znamenal pro NNO velký převrat. Nabízené 

strukturální fondy Unie umoţňují nestátním organizacím účastnit se operačních programů, 

vypisovaných vţdy na určité období. Pro období 2007 – 2013, v němţ se momentálně 

nacházíme, existuje 24 programů. 

 Na obdobnou podporu ovšem nezapomíná ani sama Česká republika. Na základě 

obdobných principů, jako fungují strukturální fondy Evropské unie, lze čerpat finanční 

podporu z projektů vypisovaných v rámci kraje, a to díky tzv. Společnému regionálnímu 

operačního programu. 

 Dotace jsou poskytovány podle dokumentu „Zásady vlády pro poskytování dotací ze 

státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány 

státní správy―. Vláda jej schválila ke dni 7. února 2001. Získat dotaci lze pouze na základě 

předloţení projektu, a to na jeden rozpočtový rok a vţdy pro konkrétní organizaci. Nejsou 

právně vymahatelné. Schválení projektů probíhá v rámci plánu, který sestavují jednotlivá 

ministerstva pro následující rozpočtový rok. Plán obsahuje zásadní oblasti, pro něţ jsou 

dotace určeny. Dále jsou dotace poskytovány také státními fondy, kraji a obcemi [29]. 
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5  Koordinace humanitární pomoci na mezinárodní úrovni 

Cílem následujících kapitol je souhrn druhů a fází humanitární pomoci, definice 

humanitárních potřeb a sektorů pomoci a analýza návaznosti humanitární pomoc s rozvojovou 

spoluprací. 

5.1 Druhy a fáze humanitárních krizí 

Mezinárodní vymezení humanitární pomoci jasně říká, ţe humanitární pomoc představuje 

jednak záchranné akce v případě přírodních i lidmi zapříčiněných katastrof, a zároveň také 

pomoc při dlouhodobých krizích, případně v rámci prevence výše zmiňovaných katastrof. 

Jinými slovy, humanitární pomoc můţe být[15]: 

a) okamţitá reakce, 

b) následná pomoc při obnově ţivotních podmínek, 

c) předcházení katastrofám či jejich negativním dopadům, 

d) pomoc při vleklé neboli komplexní humanitární krizi - zejména v tzv. křehkých 

zemích. 

Humanitární katastrofou rozumíme náhlou krizi na určitém území, jejímţ důsledkem 

jsou oběti na ţivotech, zranění, nezvěstní či jinak trpící lidi a velké škody materiální 

charakteru. V jednotlivých fázích pomoci se záchranáři snaţí zmírnit problémy postiţených 

lidí na minimum.   

Ve fázi okamžité pomoci se záchranáři a zdravotníci snaţí zachránit co nejvíce 

lidských ţivotů. Zapotřebí je dostatek zdravotnického materiálu a také potrava, pití, 

generátory a nouzová sanitace pro ty, kteří katastrofu přeţili. V závislosti na rozsahu krize a 

funkčnosti orgánů postiţené oblasti lze uplatnit struktury civilního nebo vojenského 

krizového řízení. Koordinace je v rukou OSN, která také uvolňuje finance ze svých krizových 

fondů. V případě potřeby vydává tzv. okamţitou humanitární výzvu neboli flash appeal. Této 

fáze se často účastní také Červený kříţ. 

Ve fázi časné rehabilitace se humanitární pomoc zaměřuje na zabezpečení těch, kdo 

byli v rámci katastrofy evakuováni z postiţené oblasti. Je zapotřebí zajistit těmto lidem 

přístřeší, jídlo a pití, ale také zdravotnickou, psychickou a sociální podporu. Jedná se o fázi, 

kdy se záchranné akce soustředí na obnovu elementární infrastruktury postiţené oblasti - 

zdrojů vody a elektřiny, sanitace, dopravního spojení, zdravotnických a vzdělávacích zařízení. 
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Je nutné vyčíslit celkové škody a stanovit cíle obnovy. K tomu slouţí tzv. komplexní plán 

obnovy. V případě potřeby lze svolat dárcovskou konferenci. Koordinace se v této fázi 

zakládá v rámci tzv. clusterového systému. Jedná se o fázi, kdy NNO navrhují a realizují své 

projekty. 

Ve fázi obnovy a rozvoje se pokračuje s komplexní obnovou postiţené oblasti. Cílem 

není pouze obnovit v této oblasti vše tak, jak to bylo před katastrofou, ale také směřovat 

obnovu k co nejvyšší úrovni ţivotního standardu a rozvoje země. Jedná se o tzv. princip 

building back better. Další součástí fáze obnovy je prevence dalších katastrof, coţ je velmi 

důleţité hlavně tam, kde mají extrémní klimatické výkyvy. V souvislosti s touto fází 

hovoříme také o tzv. přijímací zemi, dělbě práce mezi donory a vzájemné provázanosti 

humanitární a rozvojové pomoci. 

Humanitární krize jako důsledek válečného konfliktu bývá [18]: 

a) dlouhodobá, komplexní, 

b) podobná jako krize v důsledku katastrofy. 

Ve druhém případě se postup pomoci odehrává tak, jak byl popsán výše. Podstatou 

krizí způsobených válečnými konflikty je vysídlení velkého mnoţství obyvatel, interní 

vysidlování osob a uprchlíků. Základním poţadavkem humanitární pomoci se tak stává 

zabezpečení a ochrana civilních obyvatel postiţené oblasti. Tento druh pomoci je samozřejmě 

komplexnější, protoţe zahrnuje péči o jiţ zmiňované interně vysídlené osoby, lidi 

v uprchlických táborech a tzv. hostitelských komunitách. Počítat bychom měli také s nutností 

odminování oblasti. 

S válečnými konflikty souvisí aplikace Mezinárodního humanitárního práva (zkráceně 

IHL), uprchlického práva. Výrazněji neţ u ostatních druhů humanitární pomoci je zapotřebí 

kontrolovat dodrţování zásad nestrannosti a nezávislosti. 

Dlouhodobé neboli komplexní humanitární krize se vyznačují např. politickou 

nestabilitou, bezpečnostní nestabilitou, chudobou, extrémně rychlým demografickým 

vývojem, negativními klimatickými podmínkami atd. V současné době je pomoc pro tento 

druh krize zapotřebí zejména v Africe, respektive v její subsaharské části. Jedná se o oblast, 

kde se prolínají humanitární a rozvojová pomoc ve skutečně velké míře.  

O potřebě humanitární pomoci v důsledku komplexní krize se dozvídáme většinou 

z Konsolidovaných humanitárních výzev Organizace spojených národů. Své humanitární 

výzvy většinou simultánně vydává také Mezinárodní Červený kříţ.  
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 Základem tohoto druhu pomoci bývá většinou dodání jídla a pití, obnova základních 

potřeb ţivobytí, pomoc s přizpůsobením se novým podmínkám, včetně těm způsobeným 

přírodními katastrofami, nejpotřebnější zdravotní péče a ochrany, coţ se týká především osob 

interně vysídlených a uprchlíků. Pomoc se však nabízí v mnoha různých podobách, a to 

včetně péče pro ty, kteří se stali oběťmi sexuálního násilí, HIV nemocných atd. Jinými slovy, 

při komplexní humanitární krizi je pomoc více neţ kdy jindy směřovaná k těm skupinám 

postiţených obyvatel oblasti, které jsou z jakéhokoliv důvodu utlačovány [18]. 

 Veškeré výše uvedené údaje – obsah humanitární pomoci při různých typech krizí a 

její rozfázování – shrnuje následující Tabulka 8. 
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Tabulka 8: Obsah fází pomoci při jednotlivých druzích krizí - upraveno autorkou s vyuţitím 

zdrojů [13] a [14] 

Druh krize  

Přírodní katastrofa Válečný konflikt Komplexní krize 
Fáze pomoci 
 

Okamžitá 

pomoc 

Záchranáři Zdravotní péče Potravinová pomoc 

Zdravotnické týmy Potraviny, voda Voda 

Základní materiál   

Voda, sanitace Nouzová přístřeší Zdravotní péče a výţiva 

Potraviny Ochrana Ochrana 

Nouzová přístřeší   

Časná 

rehabilitace 

Odklízení trosek Provoz táborů IDPs  

Dočasná obydlí  Elementární obţiva 

Voda, sanitace Ochrana Základní infrastruktura 

Potraviny   

Základní zdravotní 

péče 

Asistence hostitelským 

komunitám 

Provoz táborů IDPs a 

uprchlíků 

Prevence epidemií   

Elementární obţiva   

Obnova a 

rozvoj, 

prevence 

Obnova obydlí 
Obnova infrastruktury a 

obydlí 
 

Rekonstrukce 

zdravotnických a 

školních zařízení 

Obnova zdrojů obţivy a 

reintegrace IDPs 

Prevence (adaptace 

zdrojů obţivy na 

klimatické podmínky) 

Obnova infrastruktury Psycho-sociální péče  

Obnova udrţitelných 

zdrojů obţivy 

obyvatel 

Humanitární 

odminování  

Obnova udrţitelných 

zdrojů obţivy a 

reintegrace IDPs 

   

Další aspekty, 

zvláštní 

ohledy 

UN Flash Appel UN Flash Appeal CAP UN 

Plán obnovy 

postiţené oblasti 

Mezinárodní 

humanitární právo  
DDR 

dárcovská konference LRRD LRRD 

Mezinárodní 

koordinace 

Zranitelné skupiny: 

ţeny, děti (sexuální 

zneuţívání) 

marginalizované 

skupiny: ţeny,  

HIV/AIDS pozitivní  
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5.2 Humanitární potřeby a sektory pomoci 

Dalším pojmem souvisejícím s koordinací humanitární pomoci jsou tzv. humanitární potřeby. 

„Pojem humanitární potřeby se uţívá při pojmenování základních potřeb lidí ohroţených 

humanitární krizí ve vztahu k ochraně jejich ţivota a zdraví (včetně základní výţivy), 

základního ţivobytí (včetně dostupnosti jídla, pití, přístřeší) a bezpečnosti (včetně ochrany 

před nuceným vystěhováním, vězněním či znásilněním).―[18] Vymezení potřeb úzce souvisí 

s vymezením samotného problému, který má humanitární akce pokud moţno odstranit. 

Definování problému je základem výzvy financování humanitární intervence. Potřebou 

rozumíme to, co v postiţené oblasti chybí. 

Na vyhodnocování humanitárních potřeb se podílí celé mezinárodní společenství. 

„Ucelený universální systém komparativního vyhodnocování humanitárních potřeb v různých 

druzích krizí dosud neexistuje, resp. není aplikován. Úřad OSN pro koordinaci HP (OCHA) a 

jím řízený Stálý výbor (IASC) pracují na několika souběţných výstupech.―[18]  

V rámci vyhodnocování se pouţívá tzv. humanitární převodový systém (humanitarian 

dashboard). Jedná se o komparativní metodu. Doposud se mezinárodní společenství zabývalo 

zejména klasifikací jednotlivých kategorií pro oblast potravinové humanitární pomoci a 

výţivy postiţeného obyvatelstva. Metody a postupy vyhodnocování pro humanitární pomoc 

v důsledku přírodních katastrof jsou dílem Úřadu Spojených národů pro koordinaci 

humanitárních záležitostí (OCHA). Systémy vyhodnocování pro případy globálních krizí 

vytvořilo Generální ředitelství Evropské komise pro humanitární pomoc (DG ECHO - 

European Commission's humanitarian aid department). „Skupina NGO ustavila network 

hodnotitelů a školení na zvýšení expertízy pro vyhodnocování humanitárních potřeb. 

Vyhodnocování potřeb se zpravidla provádí podle etablovaných sektorů pomoci (UN cluster 

approach), v jejichţ rámci jsou definovány standardy jak pro identifikování potřeb, tak pro 

poskytování pomoci. V rámci sektorů/clusterů se vyhlašují humanitární výzvy a provádí 

koordinace humanitární intervence. Na globální úrovni bylo v rámci OCHA etablováno 11 

sektorů se stanovenou koordinující zodpovědností.―[18] 

 Následující Tabulka 9 shrnuje vedoucí organizace v jednotlivých globálních sektorech: 
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Tabulka 9: Vedoucí organizace v jednotlivých globálních sektorech – upraveno autorkou 

s vyuţitím zdrojů [18] 

Globální sektor Vedoucí organizace 

Zemědělství Organizace OSN pro výţivu a zemědělství 

Správa táborů pro 

uprchlíky a IDPs 

Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (konflikty) 

Mezinárodní organizace pro migraci (katastrofy) 

Časná obnova Rozvojový program OSN 

Vzdělávání Dětský fond OSN 

Nouzová přístřeší 

Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (konflikty) 

Mezinárodní federace červeného kříţe a červeného půlměsíce 

(katastrofy) 

Nouzová telekomunikace 
Úřad pro koordinaci humanitární činnosti / Dětský fond OSN 

/Světový potravinový program OSN 

Zdraví Světová zdravotnická organizace 

Logistika Světový potravinový program OSN 

Výživa Dětský fond OSN 

Ochrana 
Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (konflikty) 

Dětský fond OSN (katastrofy) 

Voda, sanitace, hygiena Dětský fond OSN 

 

Výše uvedené sektory přicházejí v rámci humanitárních krizí na řadu na základě 

potřeb koordinace humanitární pomoci tak, jak jdou za sebou jednotlivé její fáze. Kombinace 

jsou tedy libovolné, ani společně uváděné sektory nemusí v určitých případech být pospolu. 

Některé potřeby nejsou samozřejmě v dané krizi zastoupeny.  

Obdobný princip funguje i v oblasti volby vhodného koordinátora humanitní pomoci. 

Záleţí na tom, jaké organizace (státního i nestátního charakteru) mají v postiţené oblasti své 

zastoupení.  

V případě komplexních humanitárních krizí bývá kladen důraz zejména na „sektor 

potravinové pomoci (hl. zodpovědnost WFP), který má návaznost na oblast výţivy 

(potravinová pomoc reaguje především na hlad, reflektuje však také potřeby výţivy z hlediska 

zachování zdraví, tj. včetně intervence ve prospěch specifických skupin ohroţených 
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podvýţivou) a často samostatně řeší logistiku (otázka skladování a distribuce potravin)―[18]. 

V souvislosti s tímto existují také metody, jako je např.: 

 food for work – plat v podobě potravin namísto jídla, za práci, jako je stavba silnic, 

mostů, nemocnic, škol a dalších základních prvků infrastruktury postiţené oblasti, 

 cash for work – dočasné zaměstnávání v rámci veřejných projektů, např. při opravě 

silnic, odklízení pozůstatků katastrof, obnově infrastruktury atd. (práce za plat), 

 vouchers – obdobné jako cash for work, ale namísto platu lidé dostávají vouchery, 

tedy směnitelné za potřebné věci, jako je jídlo, ošacení apod. 

Kdyţ jsou humanitární potřeby vyhodnoceny, přichází na řadu aplikace standardů. Tyto 

standardy se týkají: 

 náplně humanitární pomoci,  

 kvality humanitární pomoci, 

 způsobu, jakým je humanitární pomoc prováděna. 

To vše se samozřejmě odehrává v rámci jiţ zmiňovaných globálních sektorů a 

základních humanitárních potřeb. Nejvýznamnější roli zde sehrávají tzv. humanitární 

standardy SPHERE. Cílem těchto standardů „je zlepšovat kvalitu asistence poskytované lidem 

stiţeným pohromou, zvyšovat odpovědnost jednotlivých států a organizací poskytujících 

humanitární asistenci a zefektivňovat celý systém humanitární reakce― [24]. Nejvýznamnější 

roli v tomto projektu hrají nestátní neziskové organizace. Řídí se teorií, která tvrdí, ţe lidské 

utrpení jak důsledek katastrofy jakéhokoliv druhu by mělo být co nejrychleji a nejefektivněji 

zmírněno. A to zejména s ohledem na listinu lidských práv a svobod, kde je mimo jiné 

zahrnuto také právo na důstojnost. Přitom důstojnost je jednou z věcí, která obyvatelům 

postiţených oblastí mnohdy schází v rámci abstraktních lidských potřeb nejvíce. 

Díky projektu SPHERE vznikl také dokument s názvem Humanitární charta a 

minimální standardy pro reakci na katastrofu (v originále Humanitarian Charter and Minimum 

Standards in Disaster Response).  
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5.3 Návaznost humanitární pomoci s rozvojovou spoluprací 

Realizace humanitárních projektů nepatří mezi nejjednodušší. Celá koncepce, a to 

včetně jiţ diskutovaného vyhodnocování projektů, se řídí mnoha faktory, z nichţ všechny 

jsou důleţité a ţádný tudíţ nelze opomenout. Mezi základní faktory, které ovlivňují úspěšnost 

navrhovaných projektů, patří originalita, efektivní přístup, korektnost, návaznost humanitární 

pomoci s rozvojovou spoluprací, a další. 

Rozvojové potřeby jsou od těch humanitárních podstatně odlišné.  

Humanitární potřeby se totiţ soustředí pouze na to, co patří v lidském ţivotě mezi 

nejdůleţitější aspekty, bez čeho se skutečně nenechá přeţít – jinými slovy základní lidské 

potřeby.  

Rozvojové potřeby pracují se všemi aspekty lidského ţivota, které podporují jeho 

důstojnost a kvalitu, a to v rámci čistě personálních i společenských (komunitních) norem a 

poţadavků.  

Nejvýznamnějším dokumentem jsou v tomto ohledu tzv. Rozvojové cíle tisíciletí. 

Jedná se o osm specifických cílů rozvojové pomoci, které se na Summitu tisíciletí zavázali 

splnit všichni členové Organizace spojených národů do roku 2015.  

Dalším podstatným rozdílem mezi humanitární a rozvojovou spoluprací je jejich 

časové vymezení. Zatímco humanitární pomoc bývá aplikována bezprostředně po katastrofě a 

s postupem času ustupuje do pozadí, rozvojová pomoc je dlouhodobého charakteru a 

nastupuje většinou tehdy, splní-li humanitární záchranáři všechny své primární cíle. To 

znamená, ţe humanitární a rozvojová pomoc na sebe navazují, a dokonce se i vzájemně 

částečně prolínají. Nejlépe můţeme tento fakt pozorovat na případech oblastí, které postihla 

jakákoliv dlouhodobá (komplexní) krize. 

Obě dvě pomoci se ovšem prolínají také v oblasti prevence katastrof všeho druhu, 

stejně jako při obnově, která přichází po katastrofách většího rozsahu. Překrývání polí 

působností můţeme dále pozorovat také v  sektoru výţivy, zdravotní péče a vzdělávání.  

 Tato návaznost a překrývání nejsou rozhodně pouze nahodilé. Existuje Koncept k 

posílení synergie pozitivních dopadů humanitární intervence a rozvojové spolupráce (LRRD), 

podle nějţ je toto prolínání dokonce nutné v případě dlouhodobých krizí a nečekaných 

katastrof velkého rozsahu. 



36 

 

 Nemělo by se stávat, ţe po dokončení projektu humanitární pomoci se nebude 

v postiţené oblasti nic dít. Na druhou stranu není dobře ani situace, kdy se soustředíme na 

rozvojovou spolupráci, aniţ bychom vyřešili akutní rizika. Aktivity humanitární a rozvojové 

pomoci si ovšem v ţádném případě nesmí navzájem odporovat či znemoţňovat jedna druhé 

nejlepší moţnou realizaci. To se týká opět organizační, finanční i realizační části projektu. 

 Tzv. oblast DDR (Disarmament, Demobilisation, Reintegration, česky Odzbrojení, 

demobilizace a opětovné začlenění) je dalším společným bodem humanitární a rozvojové 

pomoci. Aspekt DRR by měl být součástí humanitárních projektů zaměřených jak na obnovu 

po přírodních katastrofách, tak na pomoc v rámci komplexních krizí. Cílem takové 

humanitární intervence je především sníţení zranitelnosti na místní úrovni [18].
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6  Zapojení České republiky do mezinárodní humanitární pomoci v letech 

2002-2010 

Česká republika poskytuje kaţdým rokem poměrně velký finanční obnos na 

humanitární pomoc všech forem. Následující statistické přehledy jsem vypracovala na základě 

Výročních zpráv, které jsem převzala ze zdrojů Ministerstva zahraničních věcí. 

Graf 1: Humanitární pomoc v letech 2002-2010 - upraveno autorkou s vyuţitím zdroje [19] 
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Z Graf 1 vyplývá, ţe největší výdaje na humanitární pomoc poskytovanou ČR 

do zahraničí ze státního rozpočtu byly vynaloţeny v roce 2005, naopak nejmenší v roce 2002. 

V  roce 2002 byla na poskytování zahraniční humanitární pomoci Českou republikou 

vytvořena ve státním rozpočtu v kapitole Všeobecná pokladní správa finanční rezerva ve výši 

31 000 tis. Kč. Finanční rezerva byla během roku sníţena o 10 000 tis. Kč v důsledku záplav, 

které postihly v srpnu 2002 Českou republiku. Čerpání finanční rezervy  ke konci roku 2002 

činilo 20 656 tis. Kč. 

Pro  rok 2005 činily finanční závazky na poskytování zahraniční humanitární 

pomoci vyčleněné ve státním rozpočtu v kapitole Všeobecná pokladní správa 58 000 tis. Kč. 

Tato částka byla v průběhu roku vládou navýšena o 100 000 tis. Kč, takţe celková částka na 

humanitární pomoc uvolněná do rozpočtové kapitoly MZV dosáhla 158 000 tis. Kč. Čerpání 

finančních prostředků k 15. 12. 2005 bylo 125 900 tis. Kč.  
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Z Graf 1 je patrné, ţe poskytování humanitární pomoci nemá jednoznačnou tendenci 

ať uţ rostoucí, či klesající, ale je proměnlivé. V kaţdém roce je objem humanitární pomoci 

závislý na počtu, druhu a rozsahu mimořádných událostí ve světě, coţ v Graf 1 dokazuje rok 

2005. V tomto roce totiţ došlo k velkému počtu humanitárních krizí, a to zejména v důsledku 

přírodních katastrof. Výše poskytnuté humanitární pomoci v daném roce byla ovlivněna 

především ničivým zemětřesením a následnými tsunami v jihovýchodní Asii koncem roku 

2004, rozsáhlým zemětřesením v jiţní Asii a hurikánem Katrina ve Spojených státech 

amerických.  

Dále můţeme z Graf 1 vyčíst, jaké formy humanitární pomoci a v jaké míře byly 

v jednotlivých letech poskytnuty. Pozorujeme také jasnou převahu finanční pomoci, poté 

následuje materiální pomoc a nejméně poskytovanou formou pomoci byla záchranářská 

pomoc.  

Finanční pomoc  

Nejvyšší poskytnutá finanční pomoc ve sledovaném období byla v roce 2009, finanční 

pomoc činila 84 920 tis. Kč. Záchranářskou a materiální humanitární pomoc do zahraničí 

Česká republika v průběhu roku 2009 nerealizovala, protoţe její poskytnutí by vzhledem ke 

vzdálenosti nebylo efektivní, nebo Česká republika nedisponovala poţadovanými 

komoditami. 

Materiální pomoc 

Materiální pomoc do zahraničí byla nejvíce vyuţita v roce 2005 na pomoc jižní Asii 

v souvislosti s odstraňováním následků zemětřesení. Česká republika poskytla pomoc 

Pákistánu jako jedna z prvních zemí bezprostředně po zemětřesení.  

Materiální humanitární pomoc pro Pákistán obsahovala stany s vnitřním vytápěním do 

sloţitých klimatických podmínek, léky, zdravotnický materiál, přikrývky a přípravky na 

úpravu vody, to vše v hodnotě 18 200 tis. Kč.  

Významnou materiální humanitární pomocí České republiky v roce 2005 byla také 

pomoc Spojeným státům americkým v souvislosti s odstraňováním následků hurikánu 

Katrina 5 000 tis. Kč.  
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Dále byla během roku 2005 poskytnuta materiální humanitární pomoc evropským zemím na 

následující účely: 

 Rumunsku v důsledku povodní, které způsobily rozsáhlé záplavy a sesuvy půdy          

(4 600 tis. Kč), 

 Bulharsku v důsledku letních záplav (1 500 tis. Kč), 

 Srbsku a Černé Hoře v důsledku povodní (200 tis. Kč), 

 Švédskému království pro odstranění následků sněhové bouře (800 tis. Kč). 

Celková výše poskytnuté materiální humanitární pomoci v roce 2005 se vyšplhala na 

30 270 tis. Kč. 

Záchranářská pomoc 

Také tento druh pomoci byl vyuţit zejména v roce 2005 na pomoc jižní Asii. V rámci 

záchranářské humanitární pomoci se uskutečnila mise zdravotnické záchranné jednotky ČR, 

která působila v Pákistánu. Jednotka byla sloţena ze 14 zdravotníků a 11 příslušníků 

Ministerstva vnitra resp. HZS ČR. Humanitární jednotka provedla více neţ 800 chirurgických 

ošetření. Na místě zanechala jednotka jako dar pákistánské straně vybavení malé polní 

nemocnice.  

V gesci MZV byla v roce 2005 na záchranářskou humanitární pomoc poskytnuta 

celková částka 6 800 tis. Kč, vojenští lékaři byli hrazeni Ministerstvem obrany a příslušníci 

HZS ČR Ministerstvem vnitra. 

Níţe uvedený Graf 2 znázorňuje formy humanitární pomoci v letech 2002-2010 

vyjádřeny v (%). 
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Graf 2: Formy humanitární pomoci v letech 2002-2010 - upraveno autorkou s vyuţitím zdroje 

[19] 
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Nejčastěji poskytovanou formou humanitární pomoci je finanční pomoc 83,8%, jak uţ 

bylo výše zmíněno, coţ lze jednoznačně vyčíst i z Graf 2. Proto se budu dále zabývat uţ jen 

touto formou humanitární pomoci. 

Graf 3: Teritoriální rozloţení finanční pomoci v letech 2002-2010 - upraveno autorkou 

s vyuţitím zdroje [19] 
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Na teritoriálním rozloţení finanční pomoci si můţeme ukázat, kterým oblastem stát 

věnuje největší a dlouhodobou pozornost. Z hlediska dlouhodobého se Česká republika 

zaměřila na finanční pomoc týkající se především zemí v  Asii, Africe, Latinské Americe, 

Evropě a ojediněle v Austrálii.  
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Kromě finanční pomoci jednotlivým zemím, či regionům, poskytuje Česká republika 

také finanční příspěvky mezinárodním humanitárním organizacím - viz Graf 4.  

Graf 4: Finanční pomoc mezinárodním humanitárním organizacím v letech 2002-2010             

- upraveno autorkou s vyuţitím zdroje [19] 
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V roce 2003 byla finanční pomoc poskytnuta dvěma mezinárodním organizacím pro 

řešení obecných humanitárních problémů. Mimořádný finanční příspěvek byl poskytnut 

Mezinárodnímu výboru Červeného kříže (ICRC) a to ve výši 3 000 tis. Kč na programy 

odstraňování protipěchotních min. Dále byl poskytnut mimořádný finanční příspěvek ve výši 

1 059 tis. Kč Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), potýkajícího se 

s dlouholetým chronickým nedostatkem financí na své humanitární aktivity ve světě. 

Česká republika poskytla v roce 2004 na boj proti HIV/AIDS ve světě finanční 

humanitární pomoc ve výši 3 000 tis. Kč prostřednictvím mezinárodní organizace UNAIDS. 

Na tomto finančním příspěvku se dohodli účastníci zasedání Rady ministrů EU pro 

rozvojovou spolupráci v nizozemském St. Gerlachu, jehoţ se zúčastnili i zástupci ČR. 

V roce 2009 a 2010 schválil ministr zahraničí poskytnutí 2 500 tis. Kč do Fondu 

rychlé reakce OSN (CERF), který pokrývá jak první fázi pomoci při ţivelných pohromách, 

tak výpadky financování dlouhodobých humanitárních organizací. 

V poslední době projevily zájem o financování také Lékaři bez hranic na projekty 

pomoci v západoafrických zemích a průběţně na potřebu financování poukazuje Světový 

potravinový program (WFP). 
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Graf 5: Finanční pomoc dle druhu humanitárních krizí, na jednotlivých kontinentech v letech 

2002-2010 - upraveno autorkou s vyuţitím zdroje [19] 
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Graf 5 ukazuje podíl druhů humanitárních krizí dle jednotlivých kontinentů. Nejvíce 

humanitárních krizí za sledované období vykazuje asijský kontinent, nejméně Austrálie, coţ 

kopíruje velikost těchto kontinentů a počet jejich obyvatel. Zajímavé je i sloţení 

humanitárních krizí dle jednotlivých druhů. Zatímco přírodní katastrofy postihly všechny 

kontinenty, válečné konflikty se nedotkly Austrálie a Ameriky. Komplexní krize postihla jen 

Afriku a Asii. 

Z Graf 5 můţeme dále vyčíst, jaký objem finančních prostředků poskytla Česká 

republika jednotlivým kontinentům za sledované období. Nejvíce peněz směřovalo do Asie 

300 000 tis. Kč a nejméně do Austrálie pouhých 400 tis. Kč.  

Komplexní humanitární krize se týká především [19]: 

 Zemí subsaharské Afriky, kde se humanitární potřeby a pomoc dlouhodobě prolínají 

s rozvojovou spoluprací. Tento druh krize na území Afriky zasáhl opakovaně 

v minulých letech DR Kongo, Somálsko, Zimbabwe, Etiopii, Súdán, Čad a Nigérii. 

 Asijských států, kterým byla finanční pomoc poskytnuta v souvislosti s komplexní 

krizí na Srí Lance, v Barmě, Afghánistánu, Palestině a Kambodţi. 

K válečným konfliktům došlo zejména [19]: 

 V jihozápadní Asii (Blízký východ), kde je výskyt válečných konfliktů ve srovnání s 

jinými kontinenty častý. V posledních letech se tento druh krize objevil opakovaně 

v Afghánistánu, Libanonu, Pákistánu, koncentrovaně pak v Gaze a na Srí Lance. 
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Zároveň ozbrojené konflikty v těchto státech zvyšovaly počet uprchlíků a vnitřně 

vysídlených osob, jeţ jsou dlouhodobě závislé na humanitární pomoci. 

 Na africkém kontinentu, kde etnické, kmenové i náboţenské napětí ústí v nepřehledné 

politické a správní poměry v jednotlivých zemích i regionech. V jejichţ důsledku 

dochází k hromadnému násilí na civilním obyvatelstvu, včetně brutálního znásilňování 

ţen, příkladem toho je DR Kongo. K válečným konfliktům v poslední době docházelo 

především mezi africkým Čadem a Súdánem.  

 V Evropě se tento druh krize projevil v Srbsku, Černé hoře a Kosovu.  

 

Graf 6: Finanční pomoc dle druhu humanitárních krizí v letech 2002-2010 - upraveno 

autorkou s vyuţitím zdroje [19] 
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Nejvíce se na humanitárních krizích podílejí přírodní katastrofy 41%, jak je patrné 

z Graf 6, po nich následují komplexní krize 31% a nejméně dochází k válečným konfliktům 

28%. Z toho důvodu jsem se zaměřila na přírodní katastrofy, které více analyzuji v Graf 7. 

Přírodní katastrofy zasáhly všechny kontinenty viz Graf 7: 

Ke zvýšenému výskytu přírodních katastrof dochází zejména v oblastech, které trpí velkými 

klimatickými změnami. Ve sledovaném období byla finanční pomoc zasílaná pro oblasti 

postiţené přírodními katastrofami na všechny světové kontinenty. Nejvíce pomoci bylo 

v jednotlivých světadílech zapotřebí v následujících krizových situacích: 

 V Asii došlo v roce 2004 k ničivému zemětřesení a vlnám tsunami. Postiţena byla 

zejména jihovýchodní oblast kontinentu. Finanční prostředky z České republiky byly 

pouţity prostřednictvím dětského fondu UNICEF. 
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 Do Afriky směřovala největší část humanitární pomoci v důsledku katastrofálního 

sucha v roce 2006. Nejproblematičtější byla situace ve východní části kontinentu, 

proto byla pomoc určena pro státy Kambodţa, Tanzanie, Keňa a Etiopie.  

 Ameriku zasáhly v roce 2005 tropické cyklóny. Finanční pomoc byla zaslána do 

Mexika, Salvadoru a Spojených států amerických. V roce 2010 došlo k ničivému 

zemětřesení. Postiţeno bylo zejména Haiti, které si vyţádalo humanitární pomoc 

obrovského rozsahu, protoţe se jedná o chudý stát se špatně fungujícím záchranným 

systémem a infrastrukturou. 

 V roce 2009 zasáhly evropské Rusko ničivé poţáry, kvůli nimţ si vyţádalo 

záchranářskou pomoc. Vzhledem k povodňové situaci na území České republiky však 

byla zaslána pouze pomoc finanční. 

 Austrálie byla v roce 2010 postiţena mohutným zemětřesením s následnými vlnami 

tsunami v oblasti Šalamounových ostrovů. 

 

Graf 7: Finanční pomoc dle typu přírodních katastrof v letech 2002-2010 - upraveno autorkou 

s vyuţitím zdroje [19] 
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Z Graf 7 je patrné, ţe nejvíce finančních prostředků bylo poskytnuto za sledované na 

zemětřesení (90 000 tis. Kč), tropické cyklóny (37 000 tis. Kč), záplavy (30 000 tis. Kč) a  

nejméně na invazi sarančat (1 000 tis. Kč). Zemětřesení se vyskytovalo nejčastěji v Asii a  

Americe, tropické cyklóny v převáţně v Americe a Asii, velká sucha v Africe.
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6.1 Dílčí závěr 

Jedním z finančně nejnáročnějších roků pro humanitární pomoc z České republiky do 

zahraničí byl rok 2005, kdy bylo zapotřebí zapojit se do záchranných akcí v zemětřesením 

postiţené jiţní a jihovýchodní Asii a hurikánem suţovaných Spojených států amerických. 

Rok 2005 byl označen, jako rok s největším počtem přírodních katastrof za celé sledované 

období, navíc s obrovskými dopady na postiţené oblasti, jejichţ plocha byla poměrně 

rozsáhlá.  

Naopak nejmenší finanční tok do zahraničí byl zaznamenán v roce 2002, kdy bylo 

zapotřebí sníţit plánovanou rezervu o deset milionů Kč, potřebných pro humanitární pomoc 

přímo v České republice, pro oběti rozsáhlých záplav, které postihly víceméně celé území. 

 Současným trendem v oblasti humanitární pomoci je její finanční forma. Následuje 

forma materiální, naopak záchranářská pomoc bývá poskytována minimálně. 

Z dlouhodobého hlediska se Česká republika v posledních letech zaměřila zejména na 

finanční pomoc týkající se asijských, afrických, latinsko-amerických a evropských zemí. 

Nápadný je fakt, ţe pořadí kontinentů, kam putují české finance, se shoduje s jejich pořadím, 

udávaným počtem obyvatel kaţdého z nich. 

Ojediněle se poskytují také finanční příspěvky mezinárodním humanitárním 

organizacím, a to především Mezinárodnímu výboru Červeného kříţe a Úřadu Vysokého 

komisaře OSN pro uprchlíky.  

Mezi významnými schválenými humanitárními projekty byly např. projekty 

předkládané Fondem rychlé reakce OSN, Lékaři bez hranic či Světový potravinový program.  

 Nejčastěji vyţadují humanitární pomoc oblasti postiţené přírodními katastrofami, 

komplexními krizemi a válečnými konflikty. Válečné konflikty s rozsáhlými negativními 

dopady na místní obyvatelstvo se objevují zejména na území Asie a Evropy. Přírodní 

katastrofy se oproti tomu vyskytují na všech světových kontinentech. S komplexní krizí, 

vyţadující pomoc humanitárních pracovníků, se setkáváme nejčastěji v Africe a Asii.  

 V rámci přírodních katastrof jsou humanitární krize spojené většinou s následky 

zemětřesení, tropických cyklónů a záplav. 

Je moţné všeobecně tvrdit, ţe výše poskytované humanitární pomoci ve všech jejích formách 

odpovídá situaci ve světě pro daný rok, mezinárodnímu klimatu i specifickým potřebám 

České republiky. 
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7  Závěr  

 Humanitární činnost by měla být významnou součástí aktivit všech zemí světa, neboť 

humanitární krize přinášejí velká utrpení a mají vliv i na následný ekonomický a sociální 

vývoj zemí. Dalším významným aspektem humanitární krize je, ţe díky globální provázanosti 

světa, dochází k přenášení krize z postiţené země např. prostřednictvím mezinárodních trhů 

do ostatních částí světa.  

 Česká republika, jako právoplatný člen Evropské unie se zapojuje do humanitární 

pomoci v rámci své zahraniční politiky. Kaţdoročně je na humanitární pomoc vynakládáno 

několik desítek milionů korun. Aktivní přístup České republiky do humanitární pomoci, 

odráţí také skutečnost, ţe v roce 2010 byl přijat Zákon č. 151/2010 o zahraniční rozvojové 

spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů. 

Podstatou tohoto zákona bylo zajistit větší míru transparentnosti a flexibility při financování a 

provádění humanitární pomoci. Nicméně je nutné podotknout, ţe před ČR leţí ještě dlouhá 

cesta, aby byla schopna splnit všechny poţadavky, které jsou ze strany Organizace spojených 

národů a orgánů Evropské unie kladeny.  

 Organizace spojených národů je v oblasti humanitární pomoci totiţ hlavním 

koordinátorem mezinárodní reakce na humanitární krize. Jejím cílem je posílit odpovědnost 

států k přístupu zemí k řešení humanitárních krizí. ČR proto např. kaţdoročně vypisuje sbírky 

na pomoc postiţeným oblastem. V souvislosti se světovou finanční a hospodářskou krizí byl 

sice zaznamenán pokles příspěvků, nicméně zasílaná podpora do zahraniční je stále poměrně 

vysoká.  

 Co se týká samotného financování humanitární pomoci, jedná se o poměrně sloţitý 

proces. Je nezbytně nutné stále provádět celou řadu kontrol, aby se prostředky dostaly 

bezpečně tam, kde jsou určeny, a nedošlo např. k jejich zpronevěře či k devalvaci ve výsledné 

měně. Proto jsou bezpečnostní opatření velmi důkladná, ovšem dluţno říci, ţe také velmi 

úspěšná. 

Ministerstvo zahraničních věcí spolu s Ministerstvem vnitra hrají nejvýznamnější role 

v oblasti humanitární pomoci z úrovně státu. V oblasti nevládních neziskových organizací 

hovoříme v České republice zejména o obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni, Adra, 

Český červený kříţ a Katolická charita. Srovnání financování ze státního a nestátního sektoru 

ovšem není proveditelné. Statistické údaje, zveřejňované ve výročních zprávách, jsou 

navzájem neporovnatelné. I z tohoto důvodu je práce víceméně zaměřena na státní sektor. 
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 Cílem předkládané diplomové práce bylo zmapovat oblasti poskytování humanitární 

pomoci v České republice se zaměřením na její financování. Domnívám se, ţe předkládaná 

práce dodrţela cíl, který si stanovila. Práce předkládá kompletní data, získaná převáţně 

z dokumentů a výročních zpráv Ministerstva zahraničních věcí, zpracovaná do přehledných 

tabulek a grafů. Souhrn analyzovaných informací se nachází v předchozí kapitole.  

 Pokud bych měla navrhnout nějaká zlepšení pro oblast humanitární pomoci a jejího 

financování na základě mnou získaných dat, pak bych doporučila: 

1. nabízení určitých výhod, např. daňových úlev, pro firmy i jednotlivce, kteří přispějí na 

humanitární pomoc – v souvislosti s tímto je také zapotřebí kontrolovat vyuţití darů 

zejména nestátních neziskových organizací, jejich spotřebu, reţii atd., 

2. postupné navyšování humanitárního rozpočtu v gesci Ministerstva zahraničních věcí a 

s ním související prolomení stagnace na sníţené úrovni celkového rozpočtu pro 

humanitární pomoc, která byla způsobena ekonomickou krizí – při současné výši 

rozpočtu je například obtíţné zachovat určitou rezervu aţ do konce roku, a zároveň je 

zapotřebí být celkově opatrnější při vynakládání prostředků, takţe se Česká republika 

potýká s problémem, jak dostát zásadě o předvídatelnosti financování pomoci. 

 

 Diplomová práce by se do budoucna mohla stát podkladem pro hlubší analýzu vztahů 

mezi humanitární a rozvojovou pomocí. Tyto dvě oblasti zahraniční politiky totiţ mají mnoho 

společného – jsou zakotveny ve stejném zákoně, vzájemně se prolínají a navazují na sebe. 

Doporučila bych proto, aby byl v budoucnu proveden výzkum v oblasti například právě jejich 

financování. Vycházela bych z porovnání finančních toků do různých projektů, z komparace 

četnosti výskytů jednotlivých druhů katastrof na celém světě a z analýzy současných potřeb 

humanitární a rozvojové pomoci. 

 Tato diplomová práce byla pro mne osobně velmi přínosnou. Téma humanitární 

pomoci by mělo být tématem, které by nemělo být opomíjeno, a měla by mu být věnována 

vysoká pozornost. Celkově hodnotím práci, co se týče zvolené řešené problematiky, jako 

zcela vyčerpávající. Domnívám, ţe se mi podařilo shrnout dosavadní vývoj v této oblasti 

natolik ţe, by výsledky této analýzy mohly být přínosem, jak pro odbornou veřejnost, tak i 

pro osoby, které nejsou v této oblasti příliš znalé, ale chtěly by získat např. potřebné 

informace o moţnostech financování humanitární pomoci. 
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