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1. Úvod 

Téma této bakalářské práce, jejímž hlavním cílem je zpracování procesu poskytování 

pomoci organizací Člověk v tísni při mimořádné události, jsem si zvolil, jelikož je téma 

poskytování humanitární pomoci pro mne zajímavou a blízkou oblastí. Jsem členem sboru 

dobrovolných hasičů ve své rodné vesnici a s mimořádnými událostmi se setkávám poměrně 

často. Ve většině případů se jedná o povodně. Z tohoto důvodu byl můj výběr tématu 

jednoznačný. Zajímal mě především bližší a podrobnější způsob, jakým neziskové organizace 

poskytují pomoc postiženému obyvatelstvu, které bylo zasaženo mimořádnou událostí nebo 

krizovou situací. Vybral jsem si obecně prospěšnou společnost Člověk v tísni, jelikož 

poskytují všestrannou humanitární pomoc v národním i mezinárodním prostředí. Mohu tak 

lépe získat přehled o jejich aktivitách a formách pomoci, a také je dokázat porovnat. Dále 

jsem při vykonávání své praxe zjistil, že organizace při povodních v Moravskoslezském kraji 

pomohla postiženému obyvatelstvu a lidé byli s její pomocí očividně spokojeni. 

Z historického hlediska si můžeme všimnout prvních náznaků poskytování pomoci již 

v napoleonském období, kdy Napoleon nechal posbírat z bojiště raněné a následně je ošetřit. 

V novodobé historii na tyto činy oficiálně navázalo založení Mezinárodního výboru 

Červeného kříže, které se stará o dodržování Ženevských úmluv, poskytování humanitární 

pomoci, atd. U nás můžeme vzpomenout Český červený kříž, občanské sdružení ADRA, 

Katolickou charitu, obecně prospěšnou společnost Člověk v tísni, atd. 

Humanitární pomoc je většinou krátkodobého charakteru, zpravidla se jedná o reakci 

na krizi, která postihla dané území. Řeší základní otázky přežití, zdraví, přístřeší, přísunu 

potravin, zajištění základní hygieny, krizové psychologické pomoci, péče o děti a provizorní 

obnovy školství. Mezi základní formy poskytování humanitární pomoci patří materiální, 

finanční, expertní, psychologická a náboženská pomoc. 
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Popisuji také to, co jsou to humanitární organizace a jak je rozlišujeme. Základní 

dělení je na státní a nestátí humanitární organizace. Zaměřil jsem se na nestátní neziskové 

organizace, jak je již uvedeno výše mým výběrem, se stala obecně prospěšná společnost 

Člověk v tísni, které se věnuji podrobněji ve své práci. Tato společnost se zaměřuje 

na rozvojovou pomoc, pomoc při likvidaci mimořádné události nebo krizové situace, atd. 

Dozvíte se vše o její historii, jak působí v ČR i v zahraničí. V neposlední řadě se dočtete, 

jakým způsobem a z jakých zdrojů je financována.  

V praktické části jsem se zaměřil na postup při poskytování pomoci při mimořádných 

událostech. Jednotlivé postupy poskytování pomoci v ČR a v zahraničí se od sebe liší, proto 

je podstatné tyto kroky zhodnotit zvlášť. 

Cíle bakalářské práce: 

 Cíl 1: Popsat poskytnutou humanitární pomoc, kterou poskytla organizace Člověk 

v tísni za dobu své existence. 

 Cíl 2: Posoudit zda Člověk v tísni dokáže poskytnout humanitární pomoc a v jakém 

rozsahu. 

 Cíl 3: Popsat postup procesu poskytování pomoci obecné prospěšnou společností 

Člověk v tísni. 
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2. Historie pomoci při mimořádné události 

2.1. Obecně 

„Lidská historie a kultura zná dlouhou tradici, podle které lidé v lepší ekonomické 

situaci pomáhali chudším, a to jak v době válečných krizí nebo při přírodních katastrofách, 

tak v období míru. Tato tradice se po staletí formovala na základě etických hodnot 

jednotlivých světových náboženství, moderních filozofických směrů humanismu 

a osvícenství, tradice odborů, hnutí za politické a sociální reformy, kampaní proti otroctví, 

myšlenek pacifismu a dalších ideových zdrojů“.[1] 

Je skoro nemožné popsat od svého počátku historii pomoci při mimořádné události 

(dále jen MU), ale dalo by se vycházet ze dvou základních důvodu, proč by lidé poskytovali 

druhým pomoc v nouzi a to z důvodů náboženských a etických nebo politických 

a pragmatických. 

Důvody náboženské a etické 

„V evropském kontextu existuje dlouhá tradice humanity, čerpající z hodnot 

křesťanství, osvícenství a humanismu. Humanitní přístup má obdobu také ve všech dalších 

nábožensko-kulturních tradicích světa. Podle tohoto principu je morálně a eticky správné 

poskytovat pomoc lidem, kteří se ocitnou v nouzi.“[1] 

Důvody politické a pragmatické  

„Pomoc lidem v nouzi se velmi často odvíjí také od pragmatických principů, 

sahajících od konkrétního využití humanitární pomoci (dále jen HP) v zahraniční politice 

států až k racionálním úvahám o prevenci konfliktů, mezinárodního terorismu, nelegální 

migrace a poškozování životního prostředí. Podle pragmatického principu je ekonomicky 

i politicky výhodné investovat do pomoci chudým zemím, protože se tím v dlouhodobém 

horizontu ušetří prostředky, které by stát musel vynakládat na zajištění vlastní bezpečnosti 

a prosperity.“[1] 

Humanitární pomoc (dále jen HP) byla v průběhu minulého století oficiálně zakotvena 

v několika základních souborech mezinárodních dokumentů, úmluv a konvencí. Na základě 

těchto dokumentů vznikají organizace, které se snaží dohlížet, zda jsou práva obětí válečných 

konfliktů dodržována.[1] 
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Mezinárodní humanitární právo 

Mezinárodním humanitárním právem se zabývá jedna z nejstarších humanitárních 

organizací (dále jen HO) a to švýcarský Mezinárodní výbor Červeného kříže. Již od svého 

založení se snažil přimět vlády jednotlivých států, aby omezili důsledky vzniklé probíháním 

válečného konfliktu.  

„K dokumentům humanitárního práva patří čtyři Ženevské konvence z roku 1949 

a na ně navazující Doplňující protokoly z roku 1977, které kromě jiného obsahují konkrétní 

mezinárodní práva zraněných a nemocných na bitevních polích, mezinárodní standardy 

pro zacházení s válečnými zajatci a také práva civilistů, kteří nejsou přímými aktéry daného 

konfliktu.“[1] 

Systém lidských práv 

„Tento systém je výsledkem úsilí vlád jednotlivých států a na ně úzce napojených 

skupin lidsko-právních aktivistů. Po skončení druhé světové války se země snažily vybudovat 

takový systém mezinárodní bezpečnosti a spolupráce, který by nejen zabránil opakování 

mezinárodních konfliktů, genocidy a nejzávažnějších zločinů proti lidskosti, ale také postupně 

vytvořil sadu základních lidských práv, vymahatelných kdekoliv na světě. Proces ustavení 

systému kolektivní bezpečnosti a mezinárodní spolupráce a snaha o univerzální dodržování 

základních lidských práv jsou těsně spojeny se vznikem Organizace spojených národů (OSN) 

a jejích přidružených institucí. Konkrétním projevem vytváření systému lidských práv jsou 

například Všeobecná deklarace lidských práv (1948), Úmluva o prevenci a trestání zločinu 

genocidy (1948), Mezinárodní úmluva o občanských a politických právech (1966), Úmluva 

OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému a ponižujícímu zacházení (1984), Úmluva 

OSN o právech dítěte (1989).“[1] 

Mezinárodní úmluvy o právech uprchlíků a vnitřně přesídlených osob 

„Na systém lidských práv zaštiťovaný OSN navazují jednotlivé mezinárodní úmluvy 

o  konkrétních právech osob, které se stanou subjektem norem mezinárodních (uprchlíci) nebo 

vnitrostátních.“[1] 
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2.2. Rozvojová spolupráce 

„Termín rozvojová spolupráce se zrodil po druhé světové válce jako výraz modernější 

formy humanitární tradice, symbolizující obecnější a šířeji pojatý lidský rozvoj a partnerský 

postoj zúčastněných stran.“[1] 

V podstatě se jedná o souhrn činností, jejichž cílem je přispět k odstraňování chudoby 

v kontextu udržitelného rozvoje, k ekonomickému a sociálnímu rozvoji, k ochraně životního 

prostředí, jakož i k podpoře demokracie a dodržování lidských práv v rozvojových zemích. 

Tyto činnosti jsou hrazeny ze státního rozpočtu.[1] 

2.3. Historie světových humanitárních organizací 

„V roce 1863 byly ve švýcarské Ženevě položeny základy jedné z nejznámějších 

humanitárních organizací – Mezinárodního výboru Červeného kříže (International Council 

of the Red Cross – ICRC). V roce 1919 pak vznikla slavná britská organizace Save 

the Children, věnující se hlavně humanitární pomoci dětem po celém světě. Ve třicátých 

letech dvacátého století byl na pomoc židům prchajícím z nacistického Německa vytvořen 

americký International  Rescue Committee (IRC), který se později vyvinul v jednu 

z největších světových humanitárních organizací. V reakci na útrapy druhé světové války se 

zrodily také britský Oxfam nebo americký CARE. V roce 1971 vznikla mezinárodní 

humanitární organizace Lékaři bez hranic (MSF). Byla založena skupinou francouzských 

lékařů a novinářů, kteří měli přímou zkušenost s hladomorem v Biafře. Existuje celá řada 

dalších nevládních neziskových organizací (dále jen NNO), které poskytují pomoc v různých 

částech světa. Humanitární NNO v rámci EU jsou sdruženy v platformě VOICE.“[1] 

 

Obrázek 1:Loga světových humanitárních organizací[18] 
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2.4. Historie českých humanitárních organizací 

První zmínky o vzniku českých humanitárních organizací sahají až do 19. století 

našeho letopočtu. Podle ministerstva vnitra mezi nejznámější humanitární organizace 

na našem území patří: 

Český červený kříž 

Ve své činnosti Český červený kříž (dále jen ČČK) navazuje na své předchůdce, a to 

na "Vlastenecký pomocný spolek pro Království české", založený 5. září 1868 

a na Československý červený kříž, založený 6. února 1919. ČČK vznikl rozdělením ČSČK 

jako jeho nástupnická organizace v ČR.[1] 

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl ČČK uznán dne 26. 8. 1993. Za člena 

Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat dne 25. 10. 1993.[1] 

ČČK působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné 

pomoci. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšná činnost. V současné 

době (k 1. 1. 2011) má ČČK celkem 50.037 členů a dobrovolníků.[1] 

ČČK působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva. Poskytuje pomoc 

v katastrofických případech a jiných mimořádných událostí. Poskytuje zdravotnické, 

záchranné, sociální a další humanitární služby. Působí jako výlučně uznaná pomocná 

organizace vojenské zdravotnické služby, šíří znalost Ženevských úmluv, působí v oblasti 

zdravotně-výchovné a spolupracuje s poskytovateli zdravotní péče.[1] 

 

Obrázek 2: Znak Českého červeného kříže[2] 
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ADRA 

Adventist Development and Relief Agency (adventistická agentura pro pomoc 

a rozvoj) je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. Byla 

založena ve Spojených státech amerických v roce 1956 a dnes má zastoupení již ve 125 

zemích světa. V roce 1997 dostala od Ekonomické a sociální rady OSN statut vrchního 

poradce.[2] 

V České republice začala ADRA působit v roce 1992, a to nejprve jako nadace, jejímž 

úkolem bylo přerozdělovat finanční pomoc. Pracovníci ADRA s postupem času rozšířili své 

pole působnosti a začali realizovat různé pomocné programy. S nárůstem pracovní agendy 

a v reakci na legislativní změny bylo v roce 1994 založeno občanské sdružení 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.[2] 

ADRA pomáhá jak při MU (živelné pohromy, válečné konflikty, apod.), tak 

při realizaci dlouhodobých rozvojových projektů (podpora vzdělání, zaměstnanosti, atd.). 

Jejím základním posláním je pomoci lidem v nouzi tak, aby byli schopni převzít kontrolu 

nad svými vlastními životy a mohli co nejlépe využívat ty zdroje, které mají k dispozici. 

ADRA pomáhá lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, vyznání nebo náboženského přesvědčení.[2] 

 

Obrázek 3: Znak HO ADRA[3] 
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Katolická charita ČR 

Katolická charita Česká republika vědomě navazuje na bohatou historii péče křesťanů 

a katolické církve o chudé a trpící. Její kořeny sahají až do roku 1919.  

V době první republiky Katolická charita sdružovala několik stovek sociálně 

zdravotních ústavů a vykonávala ošetřovatelskou službu v chudých rodinách. Po nuceném 

omezení činnosti během druhé světové války a poválečné obnově charitní činnosti přišlo 

komunistické zestátnění, které znamenalo konec její veřejné sociální práce.  

„Novým začátkem se stal rok 1989, kdy mohla charita na základě vládního zákona 

308/1991 Sb. znovu vzniknout. V roce 1995 byla Česká katolická charita přijata za řádného 

člena mezinárodních organizací Caritas Interantionalis a Caritas Europa.“[3] 

Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na území České republiky. Jde 

zejména o pomoc matkám s dětmi v tísni, lidem bez přístřeší, osobám se zdravotním 

a mentálním postižením, sociálně slabým rodinám, drogově závislým, opuštěným starým 

lidem, osobám, které se ocitly v osobní krizi, migrantům a uprchlíkům, vězňům a osobám 

vracejícím se z výkonu trestu.[3] 

Charita provozuje poradny, stacionáře, přechodná ubytování, domovy na trvalý pobyt, 

hospice, apod. Významná je i pomoc rodinám, které byly postiženy v letech 1997, 1998, 

2002, 2006 a 2009 povodněmi. Důležitou součástí charitní práce je rovněž humanitární 

pomoc do zahraničí. Podílí se také na vzdělávání studentů, pracovníků Charity i ostatních 

neziskových organizací v oblasti sociální, zdravotní a humanitární pomoci. Nezisková 

humanitární organize Charita Česká republika patří k největším nestátním poskytovatelem 

sociálně zdravotních služeb u nás.[3] 

 

Obrázek 4: Znak Charity ČR[4] 
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Člověk v tísni 

Počátky se datují do května 1992, kdy zakladatelé realizovali první projekty na pomoc 

lidem v nouzi ještě pod názvem Nadace Lidových novin. V únoru 1994 se změnil název 

na Nadaci Člověk v tísni při České televizi, v dubnu 1999 pak byla zaregistrována jako 

obecně prospěšná společnost.[4] 

 

Obrázek 5: Logo HO Člověk v tísni[5] 

Dále se věnuji této společnosti v kapitole 6Člověk v tísni 

2.5.  Současný stav 

Ve spojení s humanitární pomoci se dnes velmi často diskutuje nad tématy, která 

související s jejím politickým, ekonomickým, sociálním i kulturním rámcem. Pod tlakem 

nových politických skutečností, které přináší globalizující se svět, jsou proto jednotlivými 

humanitárními organizacemi znovu přehodnocovány tradiční principy humanitární pomoci 

(humanita, nestrannost, neutralita a nezávislost) a agentury samy hledají jejich konkrétní 

význam a výklad. V důsledku chronických politických krizí, které teritoria jako Kosovo, 

Čečensko, Súdán či Demokratickou republiku Kongo vrhají do stále se opakujících 

humanitárních krizí, se v poslední době přistupuje k daleko užšímu propojení humanitární 

pomoci s rozvojovou spoluprací, obranou základních lidských práv a na ně napojených otázek 

politické stability, dobrého vládnutí a ekonomické prosperity.[1] 
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Hlavními poskytovateli prostředků jsou jak jednotlivé státy (zejména členské země 

Evropské unie, USA, Japonsko, apod.), tak například agentury OSN (UNHCR, UNICEF, 

WFP, atd.). V zájmu urychlení a zefektivnění humanitární pomoci byl při Evropské komisi 

založen roku 1992 Úřad pro humanitární pomoc (ECHO), který rozděluje největší množství 

zdrojů na humanitární pomoc ve světě, zejména prostřednictvím nevládních organizací (dále 

jen NO), a snaží se rovněž monitorovat dopad poskytování humanitární pomoc na její 

příjemce. Obdobou ECHO na globální úrovni je Úřad OSN pro koordinaci humanitárních 

záležitostí (OCHA). Úřad OCHA především koordinuje práci ostatních agentur OSN v reakci 

na humanitární krize. Tato koordinace zahrnuje vysílání misí, které mají vyčíslit potřeby, 

do terénu, vyhlašování konsolidovaných výzev na financování humanitární pomoci, 

organizování dárcovských schůzek a monitorování, jak byly výzvy naplněny a jak jsou 

humanitární akce naplňovány (včetně publikace zpráv). V systému OSN navíc existuje 

Centrální revolvingový fond pro financování naléhavých humanitárních potřeb v mezidobí 

mezi katastrofou (respektive výzvou OCHA) a dobou, kdy jsou k dispozici dárcovské 

prostředky.[1] 

 

Obrázek 6:Logo UNICEFChyba! Nenalezen zdroj odkazů. a logo OCHA[26] 



12 

 

3. Humanitární pomoc 

„Je souhrn opatření v materiální, duchovní, zdravotní, sociální a právní oblasti, které 

poskytují jednotlivci, skupiny, spolky, státní i nestátní organizace ve prospěch obyvatelstva, 

postiženého následky mimořádné události nebo krizovou situací. Je organizována s cílem 

zlepšit životní podmínky postiženého obyvatelstva a zmírnit jeho utrpení.“[6] 

„Humanitární pomoc a obnova je obvykle krátkodobá. Reaguje na momentální krizi 

a je poskytována jen po dobu, dokud postižená země či oblast není schopna z větší části 

fungovat samostatně. Humanitární pomoc řeší otázky přežití, zdraví, přístřeší, přísunu 

potravin, zajištění základní hygieny, krizové psychologické pomoci, péče o děti a provizorní 

obnovy školství. Programy humanitární pomoci a obnovy často za účelem rychlé pomoci 

používají co nejjednodušších, často dočasných a provizorních řešení.“[4] 

 

Obrázek 7: Pomoc postiženému obyvatelstvu[5] 

Hlavním cílem humanitární pomoci je:  

 zmírnění útrap lidí, 

 ochrana životů, 

 respekt vůči lidské důstojnosti. 

Humanitární pomoc v rámci České republiky je poskytována bezplatně orgány státní 

správy a orgány územních samosprávných celků, právnickými osobami, podnikajícími 

fyzickými osobami, nevládními organizacemi, neziskovými organizacemi a sdružením 

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

nabídek. 
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Typickými aktivitami humanitární pomoci a obnovy jsou:[4] 

 budování dočasných příbytků, distribuce stanů nebo materiálu na dočasné přístřeší 

 distribuce potravin, léků, hygienických potřeb, ošacení, přikrývek, atd. 

 poskytování lékařského ošetření 

 zřizování uprchlických táborů 

 provizorní obnova školní výuky 

 psycho-sociální pomoc obětem katastrof 

 rekonstrukce domů, škol a jiných zničených zařízení 

Jestliže dojde k nějaké katastrofě (zemětřesení, záplav, hladomorů způsobených 

válečným konfliktem, atd.) je potřeba trpícím osobám v postižených oblastech poskytnout 

okamžitou humanitární pomoc. Po prvotní pomoci následují práce na obnově následků 

katastrofy, která za sebou zanechala škody v takovém měřítku, že postižené oblasti bez 

pomoci zvenčí nejsou schopny obnovit základní fungování narušené infrastruktury.[4] 

„Rychlost, kvalitní zhodnocení situace přímo na místě a dostatek finančních 

prostředků hrají hlavní roli v úspěšném a účelném poskytnutí humanitární pomoci.“[4] 

„Zásady humanitární pomoci – nezaujatost, nestrannost, nezávislost (na politice, 

náboženství atp.) – jsou zakotveny v Charitě spojených národů, která zavazuje k mezinárodní 

spolupráci při řešení problémů humanitární povahy.“[15] 

 

3.1.  Úkoly humanitární pomoci 

 „příprava a vytvoření systému realizace humanitární pomoci na území, 

 příprava a ustanovení pracovní skupiny pro realizaci humanitární pomoci, 

 vytipovat místa výdeje humanitární pomoci (dle potřeby uzavřít smlouvy 

s předpokládanými místy výdeje), 

 spolupracovat s nevládními organizacemi sídlícími na území.![6] 
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3.2.  Organizování humanitární pomoci 

„Přehled nabídek a požadavků na humanitární pomoc vedou státní orgány, orgány 

územních samosprávných celků a humanitární organizace.“[9] 

„Sbírky pro humanitární pomoc konají humanitární organizace na základě aktuálních 

požadavků z postižených oblastí. Humanitární pomoc z těchto sbírek je soustřeďována 

ve skladech organizačních složek státu; v konkrétním případě lze z důvodu účelnosti 

humanitární pomoc soustředit ve skladech humanitárních organizací.“[9]  

„Nakládání s humanitární pomocí od oznámení nabídky poskytovatelem po její výdej 

příjemci orgány státní správy, orgány územních samosprávných celků nebo humanitární 

organizace zajišťují tak, aby bylo vyloučeno její zneužití a zabráněno jejímu znehodnocení. 

Přitom se bezodkladně řeší místo určení, způsob doručení adresátům a výdej příjemcům 

humanitární pomoci.“[9]  

3.3.  Činnost humanitárních, církevních a charitativních organizací 

„V rámci pomoci postiženému obyvatelstvu jsou humanitární, církevní a charitativní 

organizace schopny v případě potřeby plnit následující úkoly a činnosti:[6] 

 pořádat sbírky humanitární pomoci v jeho prospěch, 

 provádět a organizovat dopravu materiální pomoci na místo určení, 

 poskytovat pomoc v oblastech: psychologického působení mezi postiženým 

obyvatelstvem (ranění, šokovaní, osoby bez přístřeší, bez majetku a osoby, které 

ztratily blízkého člověka), působení mezi záchrannými jednotkami (duševní 

psychologická podpora), působení proti asociálnímu chování obyvatelstva (krádeže, 

výsměch, odmítání pomoci a jiné), 

 pomáhat při výdeji prostředků individuální ochrany ve výdejních střediscích, 

 pomáhat při ukrytí osob v úkrytech, 

 pomáhat při evakuaci osob v evakuačních a přijímacích střediscích, 

 pomáhat při realizaci nouzového zásobování, 

 pomáhat při nouzovém ubytování, při sjednocování rodin v místech nouzového 

ubytování a provádět duchovní a psychologickou pomoc v místech nouzového 

ubytování, 

 zabezpečení nouzového ubytování pro postižené, realizovat pracovní výpomoci 

na postiženém území, organizovat dobrovolnickou činnost, 
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 na základě zpracovaných a schválených havarijních a krizových plánů pracovat 

v krizových štábech krajů, měst a obcí, 

 za přesně stanovených podmínek pomáhat při: 

 výdeji a rozdělování materiální pomoci postiženým, 

  přípravě stravy pro postižené a záchranáře, 

 aktuálně informovat o potřebách humanitární pomoci na postiženém území, 

spolupracovat s médii, případně působit mezi obyvatelstvem, 

 v součinnosti se státními orgány a orgány samosprávy se spolupodílet na pohřbívání 

mrtvých, jejich identifikace, materiální, duchovní a psychologické pomoci 

pozůstalým. 

 

Obrázek 8: Poskytování nouzového balíčku[5] 
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4. Formy poskytování humanitární pomoci 

Mezi základní formy poskytování humanitární pomoci patří: 

 Materiální pomoc 

 Finanční pomoc 

 Expertní pomoc 

 Psychologická pomoc 

 Náboženská pomoc 

Materiální pomoc 

Materiální pomocí se rozumí poskytnout pomoc pro zajištění základních lidských 

potřeb obyvatelstva, které bylo zasaženo krizovou situací (dále jen KS) nebo MU. Jedná se 

např. o trvanlivé potraviny, nápoje (balenou pitnou vodu), lehátka, oblečení, léky, 

zdravotnický materiál, hygienické a dezinfekční prostředky, atd. 

Zásoby materiální pomoci řeší také zákon č. 241/2000 Sb. (ve znění pozdějších 

předpisů), ve kterém jsou zásoby pro humanitární pomoc součástí systému nouzového 

hospodářství. Jsou vytvářeny správou státních hmotných rezerv.  

„O vydání zásob pro humanitární pomoc rozhoduje předseda Správy státních 

hmotných rezerv na základě požadavku krajského úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností nebo určené obce. Za přidělení zásob pro humanitární pomoc fyzickým osobám 

vážně postiženým KS odpovídá krajský hejtman, starosta obce s rozšířenou působností nebo 

starosta určené obce, kterému byly zásoby pro humanitární pomoc poskytnuty. Vydané 

zásoby se neuhrazují ani nevracejí.“[7] 

Materiální pomoc může být poskytnuta z těchto zdrojů: 

 od Správy státních hmotných rezerv 

 z logistických skladů Hasičského záchranného sboru 

 od právnických, podnikajících a soukromých osob 

 od krajů a obcí 

 od nevládních neziskových organizací 
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Finanční pomoc 

Jedná se o nejvýhodnější humanitární pomoc, protože obce, které se nachází 

v postižené oblasti MU nebo KS, přesně vědí, co by potřebovali pro odstranění následků MU 

nebo KS. Za poskytnuté peníze nakoupí nejpotřebnější materiály a služby (výhoda oproti 

materiální humanitární pomoci kdy může přijít i pomoc kterou lidé nepotřebují). 

Finanční pomoc může být poskytnuta z těchto zdrojů: 

 od soukromých osob 

 od právnických nebo podnikajících fyzických osob  

 od obcí nepostižených KS nebo MU 

 z veřejné sbírky 

 od charitativních organizací 

 od státních neziskových organizací, atd. 

Pro příjem finanční humanitární pomoc je vhodné zřídit zvláštní bankovní konto, 

na které mohou osoby posílat vklady nebo dárcovské DMSky. Při nákupu materiálu a služeb 

z konta je vhodné tyto nákupy evidovat.  

DMS je jednoduchý způsob, který umožňuje jednou textovou zprávou podpořit dobrou 

věc. Dárcovskou SMS lze využít pro podporu konkrétní neziskové organizace menší finanční 

částkou. Cílem této služby DMS je pak nabídnout neziskovým organizacím možnost získávat 

příspěvky od jednotlivců prostřednictvím mobilního telefonu formou SMS zpráv. Vytvoří se 

tak dlouhodobý mechanismus, který bude transparentní a srozumitelný. [8] 

 

Obrázek 9:Logo DMS[25] 
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Expertní pomoc 

Jedná se o pomoc poskytovanou odborníky a specialisty na danou MU nebo KS. 

Pro jejich odbornost tak nedochází k větším ztrátám na životech a dalším větším materiálním 

škodám. Mezi expertní pomoc můžeme zařadit např. vyslání zdravotnických, hasičských, 

vodních, vojenských záchranářů, pyrotechniků, atd. 

Psychologická pomoc 

„Jedná se o profesionální psychologickou pomoc, kterou potřebují nejen postižení 

obyvatelé, ale i záchranáři.“[6] 

Psychosociální pomoc lidem, obcím zasaženým krizovou situací je souborem reakcí, 

činností a služeb, které na sebe navozují v době trvání krizové situace a zvládání jejích 

důsledků. Vychází z předpokládaných a vyjádřených potřeb a hodnot zasažených obyvatel 

a obcí. 

Náboženská pomoc 

Cílem je poskytování duchovní služby a náboženské posily člověku v MU, nebo KS. 

Tyto služby provádí duchovní personál. Jde nejen o pomoc postiženému obyvatelstvu, ale 

i o pomoc osobám, provádějícím záchranné a likvidační práce.  

Při poskytování náboženské pomoci je vhodné vytvořit vazby mezi státními, 

samosprávnými a církevními orgány a organizacemi a respektovat následující skutečnosti:[6] 

 formy a způsoby realizace náboženské pomoci zapracovávat do havarijních plánů, 

 poskytovat informace zástupci církví; vytvářet pracovní kontakty mezi státními orgány 

a nevládními a církevními organizacemi jak v období klidu, tak při řešení mimořádné 

události, 

  začleňovat zástupce nevládních, humanitárních a církevních organizací do krizových 

štábů, a tím vytvářet podmínky pro účinnou spolupráci, 

 umožnit církvím a humanitárním organizacím poskytovat náboženskou a humanitární 

pomoc v místech mimořádných událostí. Personál nevládních organizací provádí tuto 

pomoc na základě uzavřené smlouvy s orgány státní správy a samosprávy. Je 

proškolen, poučen a vybaven potřebnými dokumenty, 

 orgány státní správy a samosprávy poskytují církevním a humanitárním organizacím 

podporu při plnění náboženské a humanitární pomoci. 
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„Úzká spolupráce orgánů státní správy, samosprávy, církevních, charitativních 

a humanitárních organizací je důležitým předpokladem pro účelné, efektivní a adresné 

provádění humanitární pomoci postiženému obyvatelstvu.“[6] 

4.1.  Mimořádná událost 

„Událost nebo situace vzniklá v určitém prostředí v důsledku živelní pohromy, 

havárie, nezákonnou činností, ohrožením kritické infrastruktury, nákazami, ohrožením vnitřní 

bezpečnosti a ekonomiky, která je řešena obvyklým způsobem orgány a složkami 

bezpečnostního systému podle zvláštních právních předpisů. Pod tímto pojmem je 

v současných právních předpisech ČR uváděna řada pojmů jako jsou např. mimořádná 

situace, nouzová situace, pohroma, katastrofa, havárie.“[9] 

Dalo by se říci, že MU je podle zákona č. 239/200 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) 

bráno jako: „škodlivé působení síl a jevů vyvolaných činnosti člověka, přírodními vlivy, 

a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují 

provedení záchranných a likvidačních prací.“[16] 

4.2. Krizová situace 

Mimořádná událost, v jejímž důsledku se vyhlašuje jeden s krizových stavů: 

 stav nebezpečí, 

 nouzový stav, 

 stav ohrožení státu 

 nebo válečný stav.  

„Jsou při ní ohroženy důležité hodnoty, zájmy či statky státu a jeho občanů a hrozící 

nebezpečí nelze odvrátit a způsobené škody odstranit běžnou činností orgánů veřejné moci, 

ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů, záchranných sborů, havarijních a jiných 

služeb a právnických a fyzických osob.“[9] 
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Stav nebezpečí 

„Stav nebezpečí se jako bezodkladné opatření může vyhlásit, jsou-li v případě živelné 

pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy 

životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného 

rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek 

integrovaného záchranného systému.“ Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

„Stav nebezpečí pro území kraje nebo jeho část vyhlašuje hejtman kraje, v Praze 

primátor hlavního města Prahy.“Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.  

„Stav nebezpečí lze vyhlásit na dobu nejvýše 30 dnů. Tuto dobu může hejtman 

prodloužit jen se souhlasem vlády.“Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Nouzový stav 

Vláda může vyhlásit nouzový stav 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. [12] 

Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, 

která může vyhlášení zrušit.[12] 

Nouzový stav:[12] 

 může se vyhlásit jen s uvedením důvodů na určitou dobu a pro určité území. Současně 

s vyhlášením nouzového stavu musí vláda vymezit, která práva stanovená 

ve zvláštním zákoně a v jakém rozsahu se v souladu s Listinou základních práv 

a svobod omezují, a které povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají. Podrobnosti 

stanoví zákon.  

 může se vyhlásit nejdéle na dobu 30 dnů. Uvedená doba se může prodloužit jen 

po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny. 

 končí uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, pokud vláda nebo Poslanecká 

sněmovna nerozhodnou o jeho zrušení před uplynutím této doby. 
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Stav ohrožení státu 

„Parlament může na návrh vlády vyhlásit stav ohrožení státu, je-li bezprostředně 

ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické 

základy.“[12] 

„K přijetí usnesení o vyhlášení stavu ohrožení státu je třeba souhlasu nadpoloviční 

většiny všech poslanců a souhlasu nadpoloviční většiny všech senátorů.“[12] 

Válečný stav 

„Stav vzniklý mezi znepřátelenými stranami (státy nebo jinými subjekty 

mezinárodního práva) vypuknutím ozbrojeného konfliktu, a to bez ohledu na to zda byla 

vypovězena válka. Ústava ČR jej definuje jako situaci, kdy je ČR napadena, nebo je-li třeba 

plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení. Válečný stav vyhlašuje 

Parlament České republiky.“[14] 



22 

 

5. Humanitární organizace 

Humanitární organizace mají za úkol zlepšovat úroveň života a zdraví obyvatel, jak 

České republiky, tak ostatních zemí, které potřebují pomoci. Většinou se jedná o nestátní 

nebo státní neziskové organizace. 

Nestátní nezisková organizace 

„Vymezení tohoto pojmu skýtá řadu úskalí a nutno říci, že ani teoretikové v této 

oblasti nedocházejí ke shodě. Pro každodenní praxi stačí znát mezinárodně uznávanou 

definici neziskových organizací spolu s jejich vymezením v české právní úpravě.“[15]  

5.1. Charakteristiky neziskové organizace 

„Mezinárodně uznávanou charakteristiku nestátních neziskových organizací, která se 

snaží sledovat problematiku z nejrůznějších možných úhlů, přinesli ve svých studiích 

profesoři Salamon a Anheier. Oba autoři chápou nestátní neziskový sektor jako soubor 

institucí, které existují vně státních struktur, avšak slouží v zásadě veřejným zájmům, 

na rozdíl od zájmů nestátních. Za určující považují pět základních vlastností.“[15] 

 institucionalizované - mají jistou organizační strukturu, jistou organizační skutečnost, 

bez ohledu na to, zda jsou formálně nebo právně registrovány; 

 soukromé - jsou organizačně odděleny od státní správy, ani jí nejsou řízeny. Mohou 

mít významnou státní podporu, nebo mohou mít vedení státní úředníci. Rozhodující je 

zde fakt, že základní struktura neziskové organizace je ve své podstatě soukromá. 

 neziskové – zisk organizace se nepřerozděluje mezi vedení nebo vlastníky. Neziskové 

organizace mohou svou činností vytvářet zisk, ovšem ten musí být použit na cíle dané 

posláním organizace. 

 samosprávné a nezávislé – neziskové organizace mají vlastní postupy a struktury, 

podle kterých řídí samy sebe. Nekontroluje je ani stát, ani instituce stojící mimo ně. 

 dobrovolné - využívají dobrovolnou účast na svých činnostech. Dobrovolnost se může 

projevovat jak výkonem neplacené práce pro organizaci, tak formou darů nebo čestné 

účasti ve správních radách. 



23 

 

5.2. Členění neziskových organizací podle právní normy 

„Členění vychází z důrazu kladeného v praxi na institucionální formu neziskových 

organizací, která je vymezena jen danou legislativou. V právním systému je vymezení 

neziskové organizace nejblíže zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, který v § 18, odstavci 7 

definuje tzv. organizaci charakteru právnické osoby, která nebyla zřízena nebo založena 

za účelem podnikání. Zákon sem řadí tyto organizace:“[14] 

 zájmová sdružení právnických osob, pokud tato sdružení mají právní subjektivitu, 

 občanská sdružení včetně odborových organizací, 

 politické strany a politická hnutí, 

 registrované církve a náboženské společnosti, 

 nadace, nadační fondy, 

 obecně prospěšné společnosti, 

 veřejné vysoké školy, 

 obce, 

 vyšší územní samosprávné celky, 

 organizační složky státu a územních samosprávných celků (do roku 2001 rozpočtové 

organizace), 

 příspěvkové organizace, 

 státní fondy 

 subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon. 

Rozhodujícími právními formami nestátních neziskových organizací v ČR jsou pak 

z hlediska jejich počtu a zaměření činnosti občanská sdružení a jejich organizační složky, 

nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti -

 zejména jejich účelová zařízení.[14]  
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5.3. Další členění neziskových organizací 

Na základě uvedených charakteristik a typologií neziskových organizací i na základě 

členění používaného poradním orgánem vlády ČR - Radou vlády pro nestátní neziskové 

organizace by se daly neziskové organizace rozdělit takto: 

 organizace veřejně prospěšné - jsou založeny za účelem poslání spočívající v produkci 

veřejných a smíšených statků, které uspokojují potřeby veřejnosti - společnosti 

(příkladně charita, ekologie, zdravotnictví, vzdělávání, veřejná správa),[14] 

 organizace vzájemně prospěšné - jsou založeny za účelem vzájemné podpory skupin 

občanů (i právnických osob), které jsou spjaty společným zájmem. Jejich posláním je 

tedy uspokojování svých vlastních zájmů. Veřejná správa dbá na to, aby se jednalo 

o takové zájmy, které neodporují zájmům druhých občanů a právnických osob. Jde 

například o realizaci aktivit v kultuře, tělesné kultuře, apod.[14] 

 vládní (státní, veřejné) neziskové organizace, které zabezpečují převážně realizaci 

výkonu veřejné správy. Jejich opodstatnění je dáno jejich posláním, kterým je podílení 

se na výkonu veřejné správy na úrovni státu, regionu či obce. Jejich právními formami 

jsou v podmínkách ČR příspěvkové organizace a bývalé rozpočtové organizace, 

od roku 2001 organizační složky státu, kraje či obce. Jejich určitá část se 

charakteristikami svých činností blíží NNO. tj. nejsou založeny za účelem podnikání 

a s tím spojenou produkcí zisku, který by sloužil k rozdělování mezi členy 

organizace.[14] 

 nestátní (nevládní, občanské, soukromé) – NO jejichž existence vychází z principu 

sebeřízení společnosti, což představuje schopnost určitého společenství lidí žijících 

a spolupracujících ve vymezeném prostoru, organizovat a vzájemně usměrňovat své 

jednání. Jde o podílení se na veřejné politice v rámci občanské společnosti, kdy se 

občané sdružují do různých typů NNO. Jejich základní právní formy představují 

v České republice občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné 

společnosti, církve a náboženské společnosti a hlavně církevní právnické osoby, 

protože ty se zaměřením své činnosti blíží více veřejně prospěšným aktivitám než 

samotné církve či náboženské společnosti.[14] 
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6. Člověk v tísni 

Jde o nestátní neziskovou organizaci, která působí po celém světě. Společnost se 

specializuje na rozvojovou pomoc, pomoc obyvatelstvu při válečných konfliktech, pořádání 

sbírek, pomoc při likvidaci mimořádné události, atd. Ve spolupráci s Českou televizí začala 

společnost natáčet dokumentární filmy přinášející svědectví z krizových oblastí světa či 

vypovídající o situaci menšin v ČR. 

 

Obrázek 10: Znak společnosti Člověk v tísni[23] 

Společnost zajišťuje zejména tyto obecně prospěšné služby[4]:  

 organizace humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí i v tuzemsku, 

 poskytování pomoci politicky, rasově či jinak pronásledovaným osobám v zahraničí 

i v tuzemsku, 

 poskytování pomoci mladým novinářům a nezávislému tisku v zahraničí i v tuzemsku, 

 organizování pomoci lokálním samosprávám a dalším lokálním organizacím, 

 organizování pomoci menšinám v zahraničí i v tuzemsku, 

 sociální poradenství, 

 osvětová činnost, 

 organizace seminářů a školení, 

 organizování kulturních a sportovních akcí, 

 nakladatelská a vydavatelská činnost, 

 poskytování sociálních služeb, 
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 komunitní plánování a organizování, 

 organizace vzdělávacích a volnočasových aktivit dětí a mládeže, 

 podpora a provozování chráněných dílen včetně prodeje výrobků vyrobených v těchto 

dílnách v zahraničí a v tuzemsku, 

 poskytování poradenství a pomoci v oblasti ochrany před diskriminací na základě 

pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství, víry, světového názoru, 

zdravotního postižení, věku anebo sexuální orientace, 

 působení v oblasti ochrany práv a oprávněných zájmů spotřebitelů. 

Vedle základních činností, za jejichž účelem byla společnost založena, jsou dále 

předmětem působení společnosti i doplňkové činnosti, které společnost vykonává zásadně 

za úplatu. Těmito doplňkovými činnostmi se rozumí:[4] 

 tvorba a distribuce audiovizuálních pořadů, 

 reklamní činnost, 

 zprostředkovatelská činnost v oblasti reklamy, 

 provozování dopravních služeb, 

 mezinárodní doprava, 

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.  

Doplňkové aktivity společnost vykonává výhradně za účelem dosažení účinnějšího 

využití prostředků společnosti a zároveň jejich výkonem nesmí být ohrožena kvalita, rozsah 

a dostupnost obecně prospěšných služeb. Zároveň případný zisk z výkonu těchto doplňkových 

činností smí být použit pouze pro zkvalitnění a rozšíření obecně prospěšných služeb 

společnosti.[4] 
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6.1. Působení v zahraničí 

Člověk v tísni poskytuje základní humanitární pomoc, která by se dala rozdělit 

do několika základních směrů. Způsob poskytování humanitární pomoci a její realizace závisí 

na požadavcích, které dané země potřebují. Základní požadavky: 

Vzdělávání 

Investice do vzdělání je základním předpokladem rozvoje jednotlivce i společnosti. 

Bez vzdělaných jedinců nemají rozvojové země šanci vymanit se z chudoby. Ve světě však 

stále žije téměř jedna miliarda lidí, kteří neumějí číst a psát a více než 100 milionů dětí nemá 

přístup k základnímu vzdělání. 

Voda a hygiena 

S nedostatkem pitné vody se potýká velká většina rozvojových zemí. Chybí 

vodovodní i kanalizační systémy a existující vodní zdroje jsou často znečištěné. V mnoha 

rozvojových zemích také neexistuje dostatečné povědomí o hygieně a rizicích spojených 

s požíváním nekvalitní vody. Nekvalitní voda je tak příčinou mnoha nemocí a epidemií, které 

sužují celé oblasti. 

Humanitární pomoc 

V případě katastrof (zemětřesení, záplav, hladomorů, apod.) je potřeba postiženým 

osobám a oblastem poskytnout okamžitou pomoc. Ta reaguje na momentální krizi a řeší 

otázky přežití, zdraví, přístřeší, přísunu potravin, základní hygieny, krizové psychologické 

pomoci, péče o děti a provizorní obnovy školství. 

Živobytí 

V důsledku přírodních katastrof či válečných konfliktů přicházejí lidé v chudých 

zemích často nejen o životy, ale také o své domy, práci a další zdroje obživy. Jinde jsou zase 

vyčerpávány přírodní zdroje. Pomoc lidem s živobytím je vždy časově omezená a jejím 

cílem je soběstačnost těch, kteří ji dostávají. 
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Rozvoj místních institucí a organizací 

Zapojení obyvatel do procesů ovlivňujících dění v jejich zemi je klíčové pro 

stabilizaci i rozvoj. Důležitá je podpora nezávislých médií a nevládních organizací, ale 

i rozvoj kapacit místních státních úřadů. 

Životní prostředí 

Rostoucí počet obyvatel a technologický pokrok v rozvojových zemích často vede k 

masivnímu kácení lesů, půdní erozi, znečišťování vody i ovzduší. Pomoc zde obnáší 

například podporu šetrného hospodaření s přírodními zdroji, zavádění úsporných opatření, 

zalesňování krajiny a vzdělávání místních obyvatel. 

Zdraví a sociální služby 

Miliony lidí v rozvojových zemích umírají na nemoci, kterým lze předcházet a léčit 

je. Pomoc spočívá ve stavbách nemocnic, dodání léků, školení personálu či prevenci. 

Sociální pomoc se zaměřuje na nejohroženější skupiny, jakými jsou například tělesně 

a mentálně postižení, sirotci, ženy a senioři. 

 

Obrázek 11: Mapa působení 1992 – 2011[17] 
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Tabulka 1:Seznam států působení v letech 1992 - 2011[17] 

Název Státu Rok působení Název Státu Rok působení 

1. Afghánistán 2001–2011 2. Albánie 1993, 1997, 1999 

3. Angola 2006–2011 4. Arménie 
1988, 1998, 

2003–2011 

5. Bangladéš 2007 6. Barma 1997, 2001–2011 

7. Bělorusko 1998–2011 8. Bosna a Herceg. 1993–1998 

9. Bulharsko 1997 10. Čečna/Ingušsko 1995, 2000–2010 

11. Černá Hora 1999–2001, 2010 12. Česká republika 1992–2011 

13. Čína 2010 14. Dem. Rep. Kongo 2008–2011 

15. Egypt 2002 16. Etiopie 2003–20 11 

17. Gaza 2010 18. Gruzie 2005–20115 

19. Haiti 2010–2011 20. Chorvatsko 1993 

21. Indie 2007 22. Indonésie 2006–2007 

23. Irák 2003–2011 24. Írán 2003–2005 

25. Jordánsko 2004–2011 26. Kambodža 2008–2011 

27. Kazachstán 1995–2001 28. Kolumbie 1999 

29. Kosovo 1998–2004, 2010–2011 30. Kuba 1997–2011 

31. Kyrgyzstán 2010 32. Libanon 2006–2011 

33. Makedonie 1999 34. Moldavsko 1998, 2003–2011 

35. Mongolsko 1993, 2010–2011 36. Náhor. Karabach 1993–1994 

37. Namibie 2003–2011 38. Nepál 2006 

39. Pákistán 2005–2008, 2010–2011 40. Rumunsko 1995–2011 

41. Řecko 2007–2008 42. Severní Korea 2002–2003 

43. Slovensko 1998, 2001–2011 44. Somálsko 1993 

45. Srí Lanka 2005–2011 46. Srbsko 2001–2007 

47. Španělsko 2002 48. Sumatra 2009–2010 

49. Tádžikistán 1998 50. Ukrajina 
1993, 1997, 2001, 

2003–2011 

51. Velká Británie 1997–2000 
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6.2. Působení v České republice 

V roce 1994 přešla nadace Lidových Novin pod záštitu České televize a dala tak vznik 

nadaci Člověk v tísni při České televizi. 

Roku 1997 postihly Moravu povodně rozsáhlého typu, vyhlásila. Nadace Člověk 

v tísni sbírku, ve které ve spolupráci s ostatními neziskovými organizacemi získali okolo 22 

miliónů Kč. Pracovníci nadace zajišťovali v postižených oblastech dodávky jídla, pitné vody, 

hygienických potřeb a zdrojů světla. Koordinovali dopravu a činnost dobrovolníků, 

po opadnutí vody započali s čištěním studní, vysušováním domů a bojem s plísněmi. 

Díky změnám právního řádu se společnost v roce 1999 transformuje z nadace 

na obecně prospěšnou společnost, nový oficiální název tedy je: Člověk v tísni - společnost 

při ČT, o. p. s.  

Na rozdíl od takzvané krizové pomoci, která reaguje na bezprostřední konflikty 

a přírodní katastrofy, se rozvojová spolupráce snaží vymýtit dlouhodobou chudobu 

a s ní spojené sociální, ekonomické, ekologické i kulturní problémy života lidí v méně 

rozvinutých zemích. Přestože se jedná o významné téma, stála dosud rozvojová spolupráce 

v České republice mimo zájem médií, státní správy i veřejnosti. Společnost Člověk v tísni, 

proto na podzim 2003 zahájila informační a vzdělávací projekty, které si kladou za cíl zvýšit 

povědomí o této problematice a vzbudit zájem v české společnosti. 

Projekt Varianty 

Hlavním cílem projektu Varianty je zlepšení vztahů mezi menšinami a českou 

majoritou. V první části projektu byl vytvořen manuál interkulturního vzdělávání pro základní 

a střední školy a realizována mediální kampaň proti rasismu a netoleranci „Be Kind To Your 

Local Nazi“. V druhém segmentu se projekt soustředí na postupné zavádění interkulturního 

vzdělávání do všech stupňů českého vzdělávacího systému.[4] 
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Projekt Jeden svět na školách 

V rámci Mezinárodního filmového festivalu Jeden svět vznikl projekt Jeden svět 

na školách, který nabízí pedagogům na základních a středních školách možnost využívat 

ve výuce dokumentární filmy a další audiovizuální prostředky. Během pěti let jeho existence 

se ukázal ohromný potenciál dokumentárních snímků oslovit žáky a studenty. Na rozdíl 

od strohého výkladu zprostředkovává film na základě konkrétních lidských příběhů informace 

o dění ve světě a jeho aktuálních problémech a zároveň silný emoční zážitek. Materiály 

projektu Jeden svět na školách využívá v současné době více než 2 200 českých škol.[4] 

Povodně 2002 

Zatím největší humanitární operace společnosti začala v srpnu 2002 poté, co velkou 

část území Čech postihly rozsáhlé povodně. Okamžitě byla zahájena sbírka SOS Povodně, 

v rámci které se shromáždilo celých 269 milionů korun. Finanční prostředky byly z největší 

části využity na pomoc postiženým domácnostem (152 milionu korun), zbývající část peněz 

byla určena na projekty veřejného zájmu, tedy opravy škol, nemocnic, obecního bydlení 

a na menší projekty pomoci.[4] 

Povodně 2006 

Po jarních povodních společnost Člověk v tísni obnovila činnost týmu, který pracoval 

na odstraňování následků povodní z roku 2002, a zároveň vyhlásila veřejnou sbírku SOS 

Povodně. V první fázi pomoci bylo postiženým poskytnuto nářadí a vybavení pro odklízení 

škod, součástí další fáze byla finanční podpora rodinám a veřejným institucím.  

Povodně 2009 

Silné přívalové deště a následné záplavy, které zasáhly Českou republiku začátkem 

léta, zpustošily zejména na severní Moravě desítky vesnic. Díky nebývalé míře solidarity 

mezi českou veřejností se během krátké doby podařilo shromáždit téměř 70 miliónů korun, 

které byly rozděleny na podporu nejvíce postižených rodin, v menší části také na obnovu 

zničeného obecního majetku.  
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6.3. Financování 

Společnost Člověk v tísni má k dispozici jen minimum stálých finančních zdrojů. 

Drtivá většina příjmů je získávána na konkrétní projekty. 

 Mezi hlavní finanční zdroje patří:[4] 

 Agentury OSN a IOM 

Společnost dlouhodobě spolupracuje s většinou agentur OSN. Jedná se zejména 

o WFP - World Food Programme, UNHCR – United Nations High Commissioner for 

Refugees, UNDP – United Nations Development Programme, UNICEF – United Nations 

Children’s Fund, atd. Do této skupiny patří i organizace IOM – International Organization for 

Migration, byť tato organizace statut agentury OSN zatím nemá. 

 Vláda ČR a prostředky samospráv 

Následující kapitola zdrojů zahrnuje dotace a veřejné zakázky od všech subjektů, které 

rozdělují rozpočtové prostředky v rámci České republiky. 

 Nadace a nevládní organizace 

Společnost dlouhodobě spolupracuje s celou řadou nadací a dalších velkých neziskových 

organizací v České republice i v zahraničí. Mezi nejdůležitější subjekty, které financují 

konkrétní projekty, patří: OSF – Nadace Open Society Fund Praha, DWHH – Deutsche 

Welthungerhilfe, IRC -  International Rescue Committee, Charles Stewart Mott Foundation 

a Ford Foundation. 

 Zahraniční vládní prostředky 

Další skupina obsahuje prostředky od zahraničních vlád a zdroje, které z jejich 

pověření přerozdělují nadace a obdobné subjekty. Například NED - National Endowment for 

Democracy, British Council nebo MRRD - The Ministry of Rural Rehabilitation 

and Development of Afghanistan. 

 Prostředky EU 

Tyto finanční zdroje zahrnují jak prostředky získané přímo z fondů EU, tak i zdroje 

získané prostřednictvím implementačních agentur Unie (tedy včetně JPD, OPRLZ 

a podobně). 

 Příjmy od jednotlivců a firem 
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Následující skupina obnáší výnosy z veřejných sbírek, dary fyzických osob a dary 

i jiné formy příjmů od právnických osob, pokud se nejedná o právnické osoby popsané výše. 

 Ostatní příjmy 

Řadíme zde příjmy, které nespadají do jiných konkrétně určených kapitol. Zejména se 

jedná o kursové zisky, plnění od pojišťoven, tržby za vlastní výrobky a podobné zdroje.  

Veškeré výnosy společnosti jsou důsledně časově rozlišovány, a to včetně použitých 

darů. V praxi to například u veřejné sbírky znamená, že ve výnosech společnosti za daný rok 

se objeví pouze ta část vybraných prostředků, které jsou v daném roce opravdu použity. 

Zbývající část vybraných prostředků se prostřednictvím fondového účetnictví přesunuje 

pro použití v dalších letech.[4] 

Podíl jednotlivých zdrojových kapitol na celkovém rozpočtu společnosti se 

v jednotlivých letech velmi různí. Nejpodstatnější pro skladbu zdrojů je skutečnost, zda 

v daném roce probíhala či neprobíhala velká veřejná sbírka.[4] 

Souhrnná čísla obsahují vlastní výnosy společnosti, prostředky získané pro pořízení 

hmotného majetku a vyčíslené hmotné předměty, které společnost od svých partnerů získala 

a dále distribuovala (ve výročních zprávách je tato kapitola nazývána zprostředkovaná 

pomoc). Daný postup vede k rozdílům mezi souhrnnými čísly, výkazem zisku a ztráty za 

jednotlivé roky. Tento průběh vychází z přesvědčení, že daný způsob poskytuje veřejnosti 

komplexnější přehled o všech zdrojích společnosti.[4] 

Celkový souhrn všech hlavních subjektů, které společnost podpořily v jednotlivých 

letech, je obsažen ve výročních zprávách Člověka v tísni.[4] 
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7. Postup poskytování pomoci organizací Člověk v tísni 

Jak již bylo zmíněno, pomoc při MU nebo KS se dá rozdělit jakožto pomoc tuzemská 

(v České Republice), nebo podpora do zahraničí. Postup poskytování pomoci v ČR se 

od pomoci poskytované do zahraničí značně liší, ale výsledek je v podstatě stejný, a to 

poskytnutí základních forem humanitární pomoci nebo vyslání dobrovolníků do postižené 

oblasti.  

7.1.  Postup pomoci v České Republice 

Po ukončení záchranných prací při MU nebo KS může starosta příslušné obce požádat 

o poskytnutí humanitární pomoci. Za MU nebo KS většího rozsahu obvykle hejtman 

příslušného kraje vyhlásí krizový stav pro tuto oblast a svolá krizový štáb kraje, na který 

pozvou složky integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) a zástupce neziskových 

organizací jako hosty. 

Organizace vyšle do postižené oblasti svého delegáta, který po příjezdu zjistí rozsah 

škod. Poté se rozhodne pro další postup, tzn., rozhodne se v jakém měřítku a jakou formu 

pomoci poskytnou. Zástupce společnosti předloží své návrhy na poskytnutí HP starostovi 

příslušné obce nebo jiné k tomu pověřené osobě. V případě nejasností od něj vyslechne další 

návrhy, a poté je zkonzultují. Následně řídí svoji činnost samostatně dle pokynů a standardů 

své domovské organizace. 

Zástupce neziskové organizace předloží své poznatky vedení organizace. Ta 

na základě skutečností povolí poskytnutí HP. Jde především o materiální, finanční, 

technickou, psychologickou pomoc (více v kapitole 4) a zároveň posílá do oblasti své 

pracovníky a koordinátory, kteří se starají o rozdělení HP a o koordinování dobrovolníků.  
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Obrázek 12: Postup pomoci v ČR 
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Při vyhlášení krizového stavu koordinátor nebo koordinátorka získá informace 

o průběhu MU od IZS, krizového štábu obce, popř. krajského úřadu. Dále postupuje 

s následujícími pravidly: 

 neustále informuje úřady o své činnosti, 

 pomáhá přímo určeným osobám,  

 v případě nezvladatelné situace (např. znovu čelí katastrofě, zhoršení bezpečnosti 

pracovníků, občanů) si může vyžádat spolupráci složek IZS, obce, krajského úřadu 

nebo jim událost přenechat prostřednictvím krajského operačního střediska, 

 vyplňuje mezery, které nepokrývá IZS, obec, nebo krajský úřad, 

 preferuje osobní přístup a detailní zaměření na problém,  

 informuje o své přítomnosti v terénu příslušného velitele zásahu, 

 nenahrazuje státem zajištěnou pomoc, pokud je zajištěna. Zde může upozornit 

na nedostatečnou pomoc a zaplnit tak vzniklý otvor do doby, než bude pomoc 

zajištěna, 

 v případě převzetí místa či problematiky MU složkou IZS nebrání v jejích činnostech 

a spolupracuje s nimi, 

 zaměřuje svou činnost více jako službu občanům a ne k základnímu řešení zdrojů 

a přímého dopadu či problémů vzniklých bezprostředně MU, pokud nedojde 

k vyžádání osobní či věcné pomoci, 

 nepohybuje se v obci bez vědomí zastupitelů obce, 

 jakékoliv zjištěné porušení právních předpisů ČR hlásí příslušným orgánům. 
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7.2.  Postup poskytování pomoci v zahraničí 

Než se organizace Člověk v tísni zapojí do humanitární pomoci, zváží několik 

hledisek. Vždy musí existovat nepokryté potřeby a také reálná šance smysluplné, cílené 

pomoci. Potřeby zjišťuje Člověk v tísni několika způsoby: buď již na místě, nebo v regionu 

existuje pobočka organizace, v tom případě se uskuteční rychlé posouzení potřeb přímo 

na místě. Pokud ne, tak je vyslán tým expertů na prvotní průzkum přímo z ústředí v ČR. 

V obou případech se posléze vyhodnocují informace a výsledkem mohou být prakticky tři 

situace: 

 okamžité zapojení do humanitární pomoci 

 zamítnutí humanitární intervence 

 nezapojení se do humanitární pomoci, ale pokračující monitoring situace 

Vzhledem k členství Člověk v tísni v Allianci 2015 je možné z některých oblastí získat 

informace od partnerských organizací, které na místě humanitární katastrofy pracují 

dlouhodobě, popřípadě mají na místě tým, který současnou situaci monitoruje. Případná 

humanitární pomoc od Člověka v tísni může být poté směrována přes tyto partnerské 

organizace, dlouhodobě působící na místě tak, aby byly ušetřeny provozní náklady. 

Okamžitá humanitární intervence může mít mnoho podob, nejčastěji se jedná 

o následující: 

 potravinová pomoc (food aid) 

 WASH (water, sanitation, hygiene) 

 materiální pomoc (NFI/CRI (non food items or core relief items)) 

 obnova přístřešků, stavba dočasných či trvalých přístřešků (shelters) 

 zdravotnická pomoc, v případě Člověk v tísni se může jednat o vyslání zdravotnického 

týmu (Emergency Medical Unit) 

 camp management pro uprchlické tábory 

 programy typu cash for work/food for work 

 podmíněné či nepodmíněné distribuce finančních prostředků 



38 

 

 může jít o pomoc i obyvatelům, kteří nebyli přímo postiženy katastrofou, ale jejich 

situace může být ovlivněna náhlým přílivem uprchlíků, atd. 

Směrování humanitární pomoci a její sektorové rozdělení je a musí být koordinováno 

na pravidelných jednáních mezi neziskovými organizacemi, donory, OSN a místními 

autoritami. Tyto jednání jsou anglicky nazývány „cluster“ a jsou většinou sektorově zaměřené 

např. na potravinovou pomoc, camp management, health, cash, atd. Ve všech typech pomoci 

jsou tzv. mainstreamována společná témata typu ochrana uprchlíků, rovnoprávnost žen, lidská 

práva, HIV/AIDS, dětská témata, různá etnika, hendikepovaní, senioři, atd. 

Financování humanitární pomoci je rozmanité. Může jít o veřejné sbírky, 

institucionální donory popř. Člověk v tísni může uvolnit peníze z Klubu Přátel či Skutečného 

Dárku/Pomoci. 

Účelem humanitární pomoci je stabilizovat situaci pro postižené a co nejdříve přejít 

do dalších fází pomoci, pokud je to nezbytné. V těchto fázích by se postižení měli mít šanci 

postavit na vlastní nohy s podporou různých projektů od neziskových organizací. 
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Obrázek 13:Postup pomoci v zahraničí 
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7.3.  Zhodnocení 

V případě poskytování pomoci v ČR se při mimořádné události velkého rozsahu sjede 

na místo několik (druhů) organizací, které se snaží poskytnout pomoc postiženému 

obyvatelstvu. Dle mého názoru může dojít a také někdy dochází k takovým situacím, kdy se 

v jedné lokalitě ocitne masivní množství věcí a předmětů, které nejsou většinou na tomto 

místě potřebné. Pomáhají odstranit následky mimořádné události (např. balená voda, nářadí, 

dezinfekční prostředky, atd.). Pro lepší využití můžeme použít jistou formu sjednocení 

organizací, jako např. PANEL. Panel je společnou koordinační platformou státních, 

příspěvkových nebo nestátních neziskových organizací, který jednotně vystupuje ve vztahu 

k veřejné správě a může zastřešovat jejich činnost v případě MU a KS. Tyto způsoby 

sjednocování organizací jsou poněkud nové, a proto tedy bude chvíli trvat, než se 

vypracované postupy vypilují tak, aby se hodily jednotlivým organizacím.  

Při poskytování pomoci do zahraničí se postupuje jiným způsobem a dle mého názoru 

dokonaleji, než v případě poskytování pomoci v ČR. Především je to způsobeno tím, že 

organizace již většinou mají v daných oblastech své pobočky, ze kterých mohou ihned získat 

informace. Další výhoda spočívá také v propracovanějším fungování Alliance 2015, ve které 

se v podstatě sjednotili zahraniční humanitární organizace a navzájem si předávají informace, 

podle kterých se organizace rozhodují, zda poskytnou pomoc v rámci jejich možností, nebo 

neposkytnou pomoc. 
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8. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo zpracovat proces poskytování pomoci organizací 

Člověk v tísni při mimořádných událostech. Zobrazil jsem zde, že materiální pomoc není 

poskytována pouze ve formě dodávky onošeného oblečení, starých hraček a mnoho dalších 

nepotřebných věcí, jak si každý z nás jistě představí, ale také k podpoře patří různý materiál, 

nástroje, nářadí, stroje, atd. Mezi humanitární pomoc zahrnujeme také psychologickou, 

náboženskou a v neposlední řadě finanční pomoc, která je v dané KS neméně důležitá. 

Při vypracovávání mé bakalářské práce jsem především používal materiály 

a prospekty, které vydala společnost Člověk v tísni, protože odborné literatury na toto téma je 

málo. Organizace mi také poskytla velké množství cenných rad a s velkou ochotou se mi 

věnovala, i když to bylo poměrně složité. Zaměstnanci, kteří mi byli nápomocni, neustále 

zařizovali věci týkající se pomoci v rozvojových zemích, a před nedávnem odjeli 

na zahraniční misi 

Prvním cílem bylo popsat HP, kterou společnost poskytuje. Vzhledem k tomu, že 

organizace pomáhá po celém světě, je poměrně složité a zvláště obsahově velmi dlouhé 

popsat veškerou poskytnutou pomoc. ČR také nebyla ochuzena o pomoc společnosti Člověk 

v tísni, zejména při odstraňování následků povodní a informování školáků o rasizmu. 

Další z vytyčených cílů měl za úkol posoudit, zda společnost dokáže poskytnout 

humanitární pomoc a v jakém rozsahu. Podle výroční zprávy pro rok 2010, kterou jsem měl 

k dispozici, činily výnosy společnosti za celý rok 508 000 000 Kč a náklady necelých 

508 000 000 Kč. Podle mého názoru dokáže humanitární organizace poskytnout materiální 

i finanční pomoc. Zpravidla však poskytuje finanční pomoc, a to tak že vybrané peníze 

rozděluje na materiální potřeby a sama dohlíží na to, jak se s nimi hospodaří. Většina financí 

byla použita na programy sociální integrace, rozvojovou spolupráci, okamžitou pomoc 

a obnovu. Organizace Člověk v tísni pomohla např. v následujících státech. Afghánistán, 

Angola, Haiti, Gruzie, Namibie, Pákistán, Srí Lanka, Irák, Kongo, Kambodža, atd. V České 

republice se podílela na odstraňování škod po povodních, úspěšném pokračování programu 

Varianty a festivalu Jeden svět. 
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V závěru popisuji postup procesu poskytování pomoci obecně prospěšnou společností 

Člověk v tísni. Zjistil jsem, že se značně liší způsob práce poskytování pomoci v ČR od 

postupů poskytováni pomoci do zahraničí. Můj názor je takový, že největší rozdíly jsou 

v délce poskytování podpory. V případě pomoci do zahraničí, totiž vznikají problémy jak 

na úřadech, tak s obyvatelstvem, které je na tom globálně o poznání hůře než obyvatelé ČR.  
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