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ANOTÁCIA 

ŠTEFÁNIKOVÁ, A. Kategorizace humanitární pomoci. [Diplomová práce]. Ostrava: VŠB 

– Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inţenýrství, 2014. 66 s. 

Diplomová práca s názvom „Kategorizace humanitárni pomoci“ sa zameriava na oblasť 

humanitárnej pomoci v prípade katastrofy. V terminologickom rámci tejto práce sú 

vysvetlené základné pojmy danej oblasti. V ďalších častiach tejto práce je definovaný 

pojem humanitárna pomoc, popísaný jej historický vývoj a dnešná podoba vo svete a aj 

v Českej republike. Práca ďalej poskytuje prehľad humanitárnych organizácií, ktoré sa 

podieľajú nielen na jej poskytovaní, ale aj na jej samotnom zlepšení prostredníctvom 

projektov. V práci je načrtnutý Project Sphere, ktorý poskytuje prehľad poţiadaviek na 

oblasť humanitárnej pomoci. Na základe historického vývoja humanitárnej pomoci je 

spracovaný návrh kategorizácie pomoci. 

Kľúčové slová:  

kategórie humanitárnej pomoci; humanitárna pomoc; organizácie humanitárnej pomoci   

ANNOTATION 

ŠTEFÁNIKOVÁ, A. Categorisation of Humanitarian Aid.[Diploma thesis]. Ostrava: VSB 

– Technical university of Ostrava. Faculty of safety engineering, 2014. 66 p. 

Diploma thesis called "Categorization of humanitarian aid" focuses on the field of 

humanitarian aid in the event of a humanitarian crisis. Terminological part of this work 

explains the basic concepts of the field. The rest of this thesis defines the concept of 

humanitarian aid, described the historical development and current style in the world and 

also in the Czech Republic. This work also provides an overview of humanitarian 

organizations that are involved not only in its provision, but also to improve itself through 

its projects. The paper outlines the Sphere Project, which provides an overview of the 

requirement for the area of humanitarian aid. In the following part of the paper describes 

the importance of humanitarian assistance in selected States and on a historical 

development of humanitarian aid proposal drafted categorization. 

Keywords: 

category of humanitarian aid; humanitarian assistance; humanitarian aid organizations
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IZS     Integrovaný záchranný systém 

MU     Mimoriadna udalosť 

MVO     Mimovládna organizácia 

NSR     Nemecká spolková republika 

ORP     Obec s rozšírenou pôsobnosťou 

PFO     Podnikajúca fyzická osoba 

PO     Právnická osoba 

SR     Slovenská republika 

VI                Vládna inštitúcia 

 



1 

 

ÚVOD 

V súčasnosti dochádza v dôsledku ľudskej činnosti k narušovaniu prírodnej rovnováhy 

a k postupným klimatickým zmenám. Prejavuje sa to predovšetkým nárastom počtu 

katastrof, ktorých rozsah a následky bývajú v mnohých prípadoch enormné. Hrozba pre 

obyvateľstvo nepochádza len z prírodných vplyvov, ale aj z vplyvov spôsobených 

ľudským konaním ako sú vojnové konflikty, občianske vojny, politický systém v krajine 

a pod.  

Obyvateľstvo musí týmto hrozbám čeliť, ale mnohokrát mu chýbajú prostriedky na to, aby 

ich dokázalo zvládnuť. Oblasť, ktorá sa zaoberá podporou obyvateľstva je humanitárna 

pomoc. Táto pomoc je zameraná na obyvateľstvo postihnuté katastrofou a je poskytovaná 

bezplatne. Sprostredkováva obyvateľstvu beţné prostriedky, ktoré slúţia k uspokojeniu 

základných ţivotných potrieb a pomáhajú obnoviť dôstojný ţivot , ktorý vládol pred danou 

katastrofou. 

V tejto oblasti sú zaangaţované organizácie a inštitúcie na národnej aj medzinárodnej 

úrovni. Ich úlohou je nielen sprostredkovanie tejto pomoci, ale aj zabrániť vzniku deficitu 

akejkoľvek nutnej potreby na podporu obyvateľstva. 

Cieľ práce 

 Poskytnutie všeobecného prehľadu o oblasti humanitárnej pomoci 

 Popísanie fungovania procesu humanitárnej pomoci v Českej republike a vo 

vybraných zahraničných krajinách 

 Riešenie moţných spôsobov rozdelenia humanitárnej pomoci na základe rôznych 

kritérií 

 Stanovenie základných kategórii humanitárnej pomoci 
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1 REŠERŠE LITERATÚRY 

 

PRINCOVÁ, K. Úvod do zahraniční pomoci s důrazem na etiku jejího poskytováni. 

1. vyd. Olomouc: CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 2012. 122 s. ISBN 

978-80-87623-04-6 

V tejto publikácii autorka poskytuje prehľad pomoci, ktorá je poskytovaná ľudom 

v krízových situáciách a vojnových konfliktoch. Práca popisuje pomoc, ktorá reaguje na 

danú udalosť, vývoj pomoci, druhy zahraničnej pomoci a ľudí, ktorí sa na danej pomoci 

zúčastňujú. 

KMOCH, V. The Sphere Project – Humanitární charta a minimální standardy pro 

humanitárn pomoc. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 277 s. ISBN 80-7178-865-1 

Publikácia popisuje najznámejšie a medzinárodne uznávané zásady a minimálne 

univerzálne normy v oblasti humanitárnej pomoci, ktoré sú zamerané na podporu 

a záchranu ľudí. Tieto zásady a normy vychádzajú zo skúseností širokej škály 

humanitárnych agentúr s cieľom zlepšiť humanitárnu pomoc a zodpovednosť 

humanitárnych aktérov. 

BAŠTECKÁ, B. Terénní krizová práce : psychosociální intervenční týmy. 1. vyd. 

Praha : Grada, 2005. 299 s. ISBN 80-247-0708-8 

Publikácia sa zameriava na proces poskytovania psychosociálnej pomoci obetiam 

nešťastia, spôsob vytvárania a činnosti psychosociálnych intervenčných tímov. Je doplnená 

kasuistikami, rozhovormi s ľuďmi postihnutých ţivotnou katastrofou. 

TOŠNER, J., SOZANSKÁ, O. Dobrovolníctví a metodika práce s nimi v organizacích. 

2. vyd. Praha : Portál, 2006. 149 s. ISBN 80-7367-178-6 

Táto publikácia prináša základné pokyny na prípravu, odborné plánovanie a riadenie práce 

dobrovoľníkov v rôznych typoch sociálnych, zdravotných, výchovných a iných 

zariadeniach. Je uţitočná pre pracovníkov v sociálnych sluţbách a predovšetkým pre 

koordinátorov dobrovoľníkov. 
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2 TERMINOLOGICKÝ RÁMEC 

Dobrovoľník je fyzická osoba, ktorá na základe svojich vlastností, znalostí a schopností sa 

slobodne rozhodne poskytovať dobrovoľnícku sluţbu bez nárokov na odmenu. 

Dobrovoľná sluţba je podmienená vekom, ak je vykonávaná na území Českej republiky 

(ďalej ČR) nesmie byť mladšia ako 15 rokov a mladšia 18 rokov ak je vykonávaná 

v zahraničí. [25] 

Filantropia patrí medzi všeobecne brané kultúrne normy, záujem o blaho druhých. 

V niektorých prípadoch býva tento pojem zuţovaný na finančnú pomoc. V pozadí však 

prevláda všeobecný záujem o ľudstvo, jeho rozvoj, sociálne programy atď. [2] 

Charita alebo charitatívna činnosť je dobročinnosť, ktorej poslaním je pomoc a sluţba 

ľuďom v akútnej hmotnej a sociálnej núdzi, v bezvýchodiskovej situácii, osamelým, 

starým, chorým, chudobným, hladujúcim alebo iným spôsobom hendikepovaným. Táto 

dobročinnosť môţe byť vo forme finančných aj vecných darov, ktoré sú poskytované 

dobrovoľne. [22] 

Katastrofa je nečakaná mimoriadna udalosť veľkého rozsahu s negatívnym pôsobením na 

predchádzajúci stav prostredia, ktorá nastáva v dôsledku ľudskej alebo prírodnej činnosti. 

Charakterizuje ju buď veľký počet ľudských obetí, alebo rozsah škôd, ktorý nie je moţné 

zvládnuť beţnými a miestnymi prostriedkami. Predpokladá sa, ţe katastrofa je výsledkom 

náhodných udalostí, ktoré na seba nadväzujú a zvyšujú svoj dopad. [27] 

Mimovládna organizácia je neštátna nezisková organizácia, ktoré nie sú zriaďované 

štátom, čiţe sú nezávislé od štátu. Sú určené k všeobecne prospešnej činnosti alebo 

k neziskovej činnosti pre súkromný prospech. Svetová banka povaţuje za nevládne 

neziskové organizácie okrem nevládnych univerzít a výskumných pracovísk predovšetkým 

organizácie, ktorých aktivity „zmierňujú utrpenia, podporujú záujmy chudých, chránia 

ţivotné prostredie,  poskytujú základné sociálne sluţby alebo vedú rozvoj komunít. [20] 

Mimoriadna udalosť je škodlivé pôsobenie síl a javov vyvolaných činnosťou človeka, 

prírodnými vplyvmi, havárie, ktoré ohrozujú ţivoty, zdravie, majetok alebo ţivotné 

prostredie a vyţadujú uskutočnenie záchranných a likvidačných prác. [23] 
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Nadácia je účelové zdruţenie majetku. Je zriadená a vzniknutá pre dosahovanie všeobecne 

prospešných cieľov. Činnosť nadácii je vymedzená ich poslaním a zameraním, ktoré zvolí 

zakladateľ nadácie a ukotví ho v štatúte nadácie. Hlavnou funkciou nadácie je 

zhromaţďovať finančné a iné dary, ktoré následne rozdelia organizáciám na všeobecne 

prospešnú činnosť. Jedná sa o činnosti v podobe rozvoja duchovných hodnôt, ochranu 

ľudských práv alebo iných humanitárnych hodnôt, ochranu prírodného prostredia 

a pod. [21]  

Obyvateľstvo je súbor ľudí ţijúcich na určitom území (štátu, kraja, okresu, mesta, obce 

a pod.), ktoré sa môţe skladať z rôznych etník alebo národov. Pojem populácia sa prekrýva 

s vymedzením pojmu obyvateľstvo ,ale v praxi sa vnímajú tieto pojmy ako synonymá. [24] 
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3 VŠEOBECNÉ VYMEDZENIE POJMU HUMANITÁRNA 

POMOC 

 

Ľudia sa kaţdý deň potykajú s rôznymi problémami a situáciami, ktorým sú nútení čeliť, 

aby si zachovali pre nich prirodzený chod ţivota. Ale nie vţdy dokáţu nájsť na tieto 

problémy a situácie riešenie. V takýchto prípadoch hľadajú pomoc a oporu vo svojom 

najbliţšom okolí. Môţe sa jednať o príbuzných, kamarátov či známych. V prípade, ţe im 

ani najbliţšie okolie nevie pomôcť, obrátia sa na organizácie a inštitúcie, zaoberajúcimi sa 

typom ich situácie či problému. 

Tieto organizácie a inštitúcie sa intenzívne venujú problémom či situáciám, v ktorých 

ľudia nevidia východisko. Ich úlohou nie je priamo nadiktovať ako sa majú ľudia správať, 

ale snaţia sa ich naviesť na správnu cestu ako si pomôcť sám, a tým nájsť vhodné riešenie 

ich daného problému či situácie.  

Kaţdá organizácia a inštitúcia má svoje špecifické zameranie a tým aj širší záber pre 

pomoc ľuďom. V mnohých prípadoch tieto organizácie a inštitúcie medzi sebou 

komunikujú a spolupracujú, čím urýchľujú a skvalitňujú poskytovanú pomoc.  

Nastávajú aj situácie tak veľkého rozsahu, ţe ľudia postihnutý touto situáciou sú otrasení, 

zranení a zmetení. V takýchto prípadoch sa inštitúcie a organizácie zalarmujú 

prostredníctvom hlásenia a sú pripravený okamţite poskytnúť potrebnú pomoc 

postihnutým ľudom. Jedná sa o záchranu ţivotov, zdravotnú starostlivosť a prísun 

dôleţitých prostriedkov.  Pomoc, ktorá je poskytovaná dobrovoľne pomáha pri záchrane 

ţivotov a zabezpečuje prísun beţných prostriedkov na zmiernenie útrap ľudí sa nazýva 

humanitárna pomoc (ďalej HP). 

 

Definícia HP 

Humanitárna pomoc je povaţovaná za emergentnú pomoc. Zahrňuje aktivity, ktoré 

predstavujú bezprostrednú reakciu na katastrofu. Všeobecne sa popisuje ako situácia, 

v ktorej sú beţné prostriedky ľudí, ktoré im garantujú dôstojný ţivot, narušený v dôsledku 

prírodnej katastrofy alebo ľuďmi zavinenej mimoriadnej udalosti (ďalej MU). Pomoc je 
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rýchla, zameraná na záchranu ţivotov, zmiernenie útrap ľudí a obnovenie ľudskej 

dôstojnosti, čo sú ciele humanitárnej pomoc. Ide predovšetkým o krátkodobú pomoc, ktorá 

ľuďom zasiahnutých katastrofou pomôţe uspokojiť základné ţivotné potreby v čase núdze 

a tieţ znovu obnoviť dôstojný ţivot v podobe, ktorá panovala pred danou krízou. [7],[17] 

Dôleţitými prvkami pri poskytovaní pomoci sú informovanosť, stanovenie priorít (akým 

spôsobom bude pomoc poskytnutá a aké prostriedky a materiál bude potrebný) 

a spolupráca, nielen medzi organizáciami, vládami a dobrovoľníkmi, ale aj s ľuďmi, na 

ktorých je pomoc zameraná. Obete humanitárnej krízy sú tieţ zapojené do pomoci, aby sa 

nestali pasívnymi príjemcami pomoci, ale naučili sa predovšetkým pomáhať sami 

sebe. [17]  

 

Formy humanitárnej pomoci 

Základným delením humanitárnej pomoci je dĺţka jej poskytovania. Definícia 

humanitárnej pomoci sa uvádza, ţe pomoc je krátkodobá reakcia na MU, ale pomoc je 

poskytovaná aj dlhodobo. Krátkodobá je poskytovaná len dočasne, kým obyvateľstvo si 

nie je schopné zaobstarať základné potreby na preţitie. Dlhodobé poskytovanie 

humanitárnej pomoci zaručuje prísun potrebných prostriedkov a to v čase, kde MU 

dosiahne takého rozsahu, ţe sa obyvateľstvo nezaobíde bez cudzej pomoci.  

Ďalším delením HP je podľa poskytovateľa. Jedná sa o vládne inštitúcie (ďalej VI), 

ktorých činnosť je hradená zo štátneho rozpočtu, a mimovládne organizácie (ďalej MVO), 

ktorých činnosť je podporovaná nielen darcami v podobe finančnej, materiálnej a osobnej 

podpory, ale aj vládou v podobe dotácii a grantov.  

Podľa poskytovateľa pomoci zo zahraničia sa pomoc rozdeľuje na dvojstrannú 

(bilaterálnu), kde darcovská krajina poskytuje pomoc druhej krajine priamo, a na pomoc 

mnohostrannú (multilaterálnu), kde sú jednotlivé projekty poskytované vládam 

prijímajúcich krajín prostredníctvom medzinárodných organizácii. [1], [7], [11] 

Ďalšie rozdelenie humanitárnej pomoci je uvedené v kapitole 8. Kategorizácia 

humanitárnej pomoci.  
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Oblasti poskytovania humanitárnej pomoci 

Humanitárna pomoc je poskytovaná v oblastiach, ktoré zaručujú, aby mali ľudia počas 

humanitárnej krízy zaručené dostatočné podmienky na uspokojenie ich základných 

ţivotných potrieb.  Všetky oblasti sú veľmi podstatné a zanedbanie, alebo nedostatočné 

poskytnutie akýchkoľvek prostriedkov z daných oblasti by malo negatívne následky. Bolo 

by ohrozené nielen postihnuté obyvateľstvo, ale aj ľudia, ktorí sa zúčastňujú na 

poskytovaní pomoci. Tieto oblasti sú znázornené na obrázku č. 1. [4] 

 

 

 

 

Vypísané oblasti HP boli stanovené na základe skúseností jednotlivých ľudí pracujúcich 

v organizáciách po celom. Ich dlhodobá prax v oblasti poskytovania HP umoţnila stanoviť, 

ktoré oblasti sú podstatné pre záchranu ţivota a zachovanie podmienok pre ţivot, od 

oblastí, bez ktorých postihnutí ľudia preţijú. Na základe ich spolupráce vznikla publikácia 

s názvom Project SPHERE, kde sú podrobne uvedené dôvody nutnosti poskytovania 

pomoci z týchto oblasti a následky v prípade jej neposkytnutia. Project SPHERE je 

uvedený v kapitole 6. 

Obrázok č. 1 Oblasti poskytovania humanitárnej pomoci 
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V publikácii Project SPHERE nie je uvedená oblasť obnova, ktorá patrí medzi dôleţité 

oblasti. Obnova postihnutej oblasti a jej infraštruktúry patrí tieţ do aktivít humanitárnej 

pomoci. Jedná sa o organizáciu verejných prác, odstraňovanie trosiek, obnova prostriedkov 

obţivy, obnova škôl, zdravotných stredísk, zničených domov a pod. Cieľom je 

predovšetkým čo najrýchlejšie obnoviť pôvodný chod ţivota ľudí. [3], [4] 

 

3.1 Aktéri  humanitárnej pomoci 

Pomoc, či uţ na národnej alebo medzinárodnej úrovni, je veľmi komplikovaný systém. 

Zúčastňujú sa na nej aktéri, ktorí majú svoju úlohu a zodpovednosť. Sú to vlády a vládne 

inštitúcie, medzi ktorými spolupráca prebieha alebo ktoré pomoc poskytujú a primajú. 

Vláda poskytujúca HP je donorská a druhá je primajúca. Spolupráca vlád môţe byť 

dvojstranná, alebo mnohostranná, kde prostredníkom je nejaká medzivládna organizácia, 

väčšinou OSN, alebo príslušné inštitúcie EU. Ďalším dôleţitým aktérom sú MVO, pretoţe 

pomoc, ktorá by sa uskutočňovala spoluprácou vlád by bola v chudých, zraniteľných 

krajinách málo efektívna. Preto vlády v posledných rokoch prenechávajú stále viacej 

objemu pomoci na MVO, pretoţe si všimli, ţe spôsob realizácie pomoci ich 

prostredníctvom sa lepšie dostáva k príjemcovi, jeho potrebám a tým lepšie naplní aj 

morálny záväzok zniţovať utrpenie ľudí postihnutých humanitárnou katastrofou. Viac ako 

80% z prostriedkov určených na rýchlu pomoc je sprostredkované medzinárodnými MVO 

priamo ľudom, ktorí to potrebujú. [4], [8]  

V primajúcej krajine sprostredkujúcimi organizáciami buď miestne MVO, alebo orgány 

miestnej správy, miestny podnikatelia. Príjemcovia pomoci sú potom ľudia postihnutý 

humanitárnou katastrofou, hladom, chudobou, komunity a spoločnosti, ktoré sú 

zraniteľné. [8]  

Mimovládne organizácie je moţné rozdeliť do troch kategórii organizácii, ktoré majú 

rovnaký cieľ, ale kaţdá z nich sa zameriava na iný spôsobom získavania 

a sprostredkovania podpory a pomoci ľuďom v núdzi. Kategórie sú znázornené na 

obrázku č.2. 
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Obrázok 2 Rozdelenie MVO na skupiny podľa druhu poskytovanej pomoci 

 

Charitatívne organizácie sa zaoberajú pomocou ľuďom v núdzi dlhodobo a to vo forme 

osobnej, finančnej aj materiálnej pomoci. Nadácie sa zameriavajú na získavanie financií, 

ktoré vynaloţia na získanie potrebnej pomoci pre ľudí. Humanitárne organizácie rovnako 

ako charitatívne organizácie sa zaoberajú pomocou ľuďom v núdzi ale len krátkodobo. 

Zatiaľ čo nadácie a charitatívne organizácie svoju činnosť zameriavajú na dlhodobé 

problémy, humanitárne organizácie sa aktivujú v prípade katastrofy. [20],[21]  

 

3.2 História humanitárnej pomoci na Európskom kontinente 

Starostlivosť o druhých, pomáhať slabším, podieľanie sa na spoločenskej pomoci je 

súčasťou tradícii všetkých národov po celom svete. Konať dobro v prospech druhých 

a v prospech spoločenstva je jedna z axióm zviazaných s predstavou dobrého ţivota. Je to 

kultúrne pozadie ţivota, ktoré orientuje rozhodovanie človeka smerom ku pomoci – 

dobročinnosti. Dobročinné pomáhanie sociálne slabým, ľudomilstvo, dobročinnosť, láska 

ku človeku vychádza z pojmu filantropia. [2] 

Korene tejto kultúrnej schopnosti a orientácie sú jednak v kresťanskej morálke, jednak sú 

svojou povahou antické. Filantropická tradícia sa formovala v rôznych častiach sveta 

rozdielne. Postupne sa rozčleňovala do rôznych oblastí, ktoré pribrali do svojho smeru 

ďalšie smery a myšlienky, ale naďalej sa zaoberali pôvodnou ideou samotnej filantropie. 

Touto oblasťou je aj humanitárna pomoc. Z filantropie sa postupne humanitárna pomoc 

formovala do dnešnej podoby. [2] 
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Antika 

V západnom svete filantropia vychádza z etických hodnôt odvodených zo ţidovsko – 

kresťanských tradícii. Svoje korene ma uţ v ideáloch antiky, v rôznych ideových 

koncepciách starovekého Ríma a Grécka.  

Pôvodne sa filantropia ako pojem vyuţívala v oblasti náboţenstva a označovala lásku 

k bohov k ľudom. Podľa antickej mytológie bol prvým dobrodincom Prometeus, ktorý dal 

smrteľníkom oheň. Tento mýtus spracoval Ayschylos (524 – 456 pred Kristom) vo svojej 

dráme Upútaný Prométheus. Trest, ktorý postihol Prométhea, je trestom za lásku k ľuďom 

(philanthropos). Tu je po prvýkrát doloţené pouţívanie slova philantropos a Prométheus sa 

stal prvým známym filantropom.  

Je moţné dokázať, ţe od 5. Storočia pred Kristom pouţívali Gréci adjektív philanthropos 

ako prídavné meno venované bohom, ktorí ľuďom poskytovali dary či im boli rôznym 

spôsobom prospešný. 

Rímska kultúra bola voči dobročinnosti ešte viacej otvorená a zahrňovala aj ľudí 

neznámych a chudých. Cicero presadzoval myšlienku, ţe dobročinnosť je predovšetkým 

vyjadrenie osobných postojov jednotlivca a vyjadruje úsilie, preto odporúčal ako morálne 

vyšší nepeňaţný, osobné formy pomoci. Podobne ako Seneca poukazoval ma dôleţitosť 

správneho daru, ktorý by nemal škodiť, ale pomáhať.  

V antike bol dar vyjadrením cnosti darcu, v ţidovskej a kresťanskej tradícii bola 

zdôraznená úloha daru ako almuţny. Ţidovská dobročinnosť v prospech chudobných teda 

získala organizovanú podobu a poloţila základy systematickej starostlivosti o chudobných. 

Na to neskôr naviazalo kresťanstvo, ktoré dobročinnosť spájalo s láskou k Bohu 

a k blíţnemu a kládlo veľký dôraz na pomoc chudobným a a chorým. Na konci antického 

obdobia prevzali kresťanské inštitúcie mnoho úloh a povinnosti štátnej administratívy. 

Cirkev pretrvala ako jediná fungujúca organizácia, schopná správy a administratívy 

spoločnosti v širšom meradle. [2]  

 

Obdobie 5. – 12. storočia 

Od 5. a 6. storočia preberajú biskupi stále častejšie starostlivosť o chudobných. Tento 

záväzok prevzali, lebo ich k tomu nabádali pápeţské dekréty a aj závery koncilu. 
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S úpadkom miest a presunom problémov chudoby na vidiek získavajú významnú úlohu na 

zaistenie dobročinnosti aj veľké kláštory Benediktov, umiestňované mimo mestské centrá. 

Dobročinnosť a pohostinstvo boli v tomto období integrálnou súčasťou kláštorného ţivota. 

Od 9. storočia benediktíni mali ubytovne pre bohatších a chudobnejších. Rozdeľovanie 

almuţien v ubytovniach pre chudých boli úzko spojené s obradmi a zvyklosťami.  

Od 11. storočia prebiehajú na Západe významné hospodárske a demografické zmeny. 

S rastom objemu obchodu prišiel dramatický rast populácie, rástla mobilita a dochádzalo 

ku koncentrácii obyvateľstva do miest. Kláštory stratili svoju úlohu hlavných centier 

dobročinnosti, ktorými sta opäť stali mestá, pod patronát nových rehoľných rádov aj novo 

vznikajúcich laických dobročinných aktivít.  

V 12. storočí začala byť zdôrazňovaná povinnosť bohatých dávať. Dobročinnosť bola 

podporovaná prostredníctvom kázania a kajúcnickej praxe, kde boli dobré skutky 

predstavované ako protiváha lakomstva. V tomto období sa začal pouţívať pojem charita.  

V spoločnosti existovali dva modeli charity – benevolentný a diskriminujúci model. 

Benevolentná dobročinnosť zdôrazňovala charitu ako záleţitosť duchovného rastu a cesty 

ku spáse. Druhý, diskriminujúci model, povaţoval dobročinnosť ako záleţitosť práva, 

spravodlivosti a správnych vzťahov.  

Dobročinnosti sa venovali nielen jednotlivci, ale aj rôzne bratstvá (spolky) alebo inštitúcie. 

Mestské orgány a obecné samosprávy postupne preberali nad dobročinnými inštitúciami  

kontrolu. [2]  

 

Obdobie 13. – 18. Storočia 

Obdobie 13. a 14. storočia sa vyznačuje predovšetkým zmenami v oblasti dobročinnosti. 

Vzhľadom vývoji spoločnosti sa dobročinnosť musela rozdeliť na kategórie aby bola 

efektívnejšia. Vznikali sociálne inštitúcie, ktoré sa snaţili,  aby ľudia netrpeli chudobou 

a boli zamestnaní.   

Pojem humanitárna pomoc sa objavila aţ v 14. storočí. Začala sa postupne vyčleňovať 

z filantropie a získala nový smer, ale pôvodná idea filantropie pretrvala.  

Za prvých humanitárnych pracovníkov sa povaţujú príslušníci Rádu maltézskych rytierov. 

Ich pomoc mala znaky pomáhať ľudom, ale od modernej humanitárnej pomoci sa veľmi 
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líšila. Pomáhali raneným obetiam v Svätých vojnách, v storočnej vojne, liečili v období 

epidémii. Ďalším príkladom je  Svätý Vincence de Paul, zakladateľ Dcéry Charity 

a Lazaritov. Pomáhal predovšetkým vo Francúzsku, Afrike a iných častiach sveta. Jeho 

hlavný cieľom bolo obrátenie na vieru, intenzívna pomoc chudým ľudom a ľudom ţijúcich 

v biednych podmienkach. Pomoc blíţnemu a skutky milosrdenstva sa stali témou 

protestantskej reformy v celej Európe. 

Povinnosť pomáhať iným v ţivot ohrozujúcich situáciách sa vyskytuje v rôznych 

kultúrnych tradíciách. Pohostinnosť ľudí ţijúcich v juţnej Afrike im kázala prijímať 

stroskotancov z lodí. Islamská a budhistická tradícia má svoje rituály na prijímanie 

prichádzajúcich, ich integráciu a poskytnutie azylu. [2] 

 

 Obdobie 18. – 19. storočia 

Prelom vo vývoji pomoci nastal v roku 1755. Spôsobilo to zemetrasenie v Lisabone, kde 

zomrelo 10 000 obyvateľov a mesto bolo zničené z troch štvrtín. Osvietenským filozofom 

to potvrdilo, ţe viera ľudí neochráni a je nutné sa spoľahnúť sami na seba. Nové myšlienky 

osvietencov podporené rozvojom vedy a zámorskými objavmi. Dôleţitým momentom bolo 

stretnutie s domorodcami, ktorí boli svojim spôsobom zaostalí, ale nie menej ľuďmi. 

U osvietencov prevládala myšlienka ľudskosti - humanity, ktorú nazvali náboţenskou 

cnosťou. Osvietenskí filozofovia boli humanitárni a demokratickí. Charita a kresťanské 

hodnoty znamenali v ich pojatí nerovnosť, nemennosť danú narodením, naopak humanita 

znamenala moţnosti zlepšiť ţivot človeka po všetkých stránkach – politickej, morálnej aj 

materiálnej. Pribliţne v roku 1830 sa ľuďom, ktorí prevzali myšlienku humanity sa hovorí, 

ţe sú humanitárni. V tomto období sa tieţ tejto pomoci hovorí filantropia. Názov 

filantropia súvisí s Viktoriánskymi reformátormi, známymi ako filantropovia, ktorí sa 

angaţovali v politike (práva otrokov a detí).  

V 18. storočí sa stali ešte tri významné udalosti. V európskom osvietenstve sa objavila idea 

ľudských práv, ktorú rozvíjali filozofovia a právnici. Počas americkej a francúzskej 

revolúcie na konci 18. storočia sa začali ľudské práva presadzovať. Začali sa objavovať 

pojmy ako solidarita, spravodlivosť, humanizmus, subsidiarita a ľudské práva. Spolu 

s myšlienkami osvietencov mala táto skutočnosť veľký význam pre vznik organizovanej 

humanitárnej pomoci. [2], [7],[8] 
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Obdobie 19. – 20. storočia    

Rýchle zmeny v spoločnosti v 19. storočí a masívny odklon od náboţenstva znamenalo 

mimo iného vznik otázok z oblasti morálky. Bolo to zapríčinené rýchlymi zmenami 

v spoločnosti, industrializácii, urbanizáciou, rozvojom trhu a migráciou do miest. Zmes 

osvietenských, náboţenských, intelektuálnych, právnych, politických a cirkevných ideálov 

bola zhrnutá pod pojem humanitarizmus. Verejnosť začala usilovať o sociálne a politické 

reformy. Tieto myšlienky ovplyvnili pomoc chudým, boj proti detskej práci aj za 

všeobecnú vzdelanosť. Významný úspech sa vzťahuje na transatlantický obchod s otrokmi, 

ktorý bol postavený mimo zákon. Medzinárodný humanitarizmus, vzťahujúci sa 

k mierneniu následkov vojen, má svoj počiatok v roku 1863, kde bol ustanovený 

Medzinárodný výbor červeného kríţa a o rok neskôr bola schválená prvá Ţenevská 

konvencia. MVO ako je Červený kríţ sa  podarilo presvedčiť štáty, aby ju pustili 

k zraneným ľuďom vo vojnových konfliktoch. 

Prvá polovica 20. storočia bola poznamenaná dvoma svetovými vojnami. Z hľadiska 

humanitárnej pomoci je významné, ţe behom prvej svetovej vojny ukázal svoju uţitočnosť 

Červený kríţ, ktorý získal za svoje pôsobenie Nobelovu cenu mieru. Pomoc Červeného 

kríţa bola veľmi dôleţitá, či uţ pri 1. a 2. konvencii, alebo pri 3. konvencii, ktorá bola 

zatiaľ len pripravovaná. Behom druhej svetovej vojny zahynulo niekoľkonásobne viac 

civilistov neţ počas prvej svetovej vojny.  Bolo nutné nájsť mechanizmy dohôd, ktoré by 

chránili civilistov vo vojne (4. Ţenevské konvencie). Tieto dohody boli uzavreté po vojne 

a ratifikované ako 4. Ţenevské konvencie v roku 1949. Po prvej svetovej vojne vznikla 

prvá medzivládna organizácia „Liga národov“ a veľká nevládna organizácia Save the 

Children, ktorá bola zaloţená v Anglicku na ochranu utečencov, ktorí utiekli pred 

hladomorom z Ruska. Behom druhej svetovej vojny zaloţil Albert Einstein International 

Rescue Comittee na ochranu utečencov pred Hitlerom. Ďalšia veľká organizácia OXFAM 

vznikla na pomoc obetiam hladomoru v Grécku. [8] 

 

Povojnové obdobie  

Po druhej svetovej vojne, ktorá zaznamenala úplné zasvätenie do humanity, sa hľadali 

nové inštitúcie, nové systémy a inšpirácie. Dôsledkom boli jednania kolektívnej 

bezpečnosti, ktoré po vojne viedli k zaloţeniu Organizácie spojených národov (ďalej OSN) 
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a k vyhláseniu Charty OSN. Táto organizácie sa stala jedným z hlavných aktérov pomoci 

ako bezprostrednej, tak strednej a dlhodobej aj rozvojovej. Cieľom medzinárodného 

spoločenstva – či uţ priamo OSN, alebo predstaviteľov jednotlivých blokov, sa stala 

rekonštrukcia a rozvoj krajín, ktoré získali nezávislosť, čo bolo často sprevádzané 

konfliktami a hospodárskym rozvratom. Dalo by sa povedať, ţe od tohto obdobia môţeme 

hovoriť o pomoci dlhodobej a rozvojovej. Veľkou inšpiráciou programy rekonštrukcie, 

ekonomického rozvoja a rozvoja ľudských práv bol Marshallov plán na rekonštrukciu 

Nemecka a ekonomické zotavenie Európy (Hilhost, 2008). Ďalším dôleţitým momentom 

bol rozvoj veľkých organizácii v rámci Organizácie spojených národov, napríklad Úrad 

vysokého komisára pre utečencov, UNHCR. 

Ďalší rozvoj organizácii starajúcich sa o utečencov bol vynútený mnoţstvom migrantov 

a utečencov ako dôsledok dekolonizácie a vojen za oslobodenie. Veľký význam pre rozvoj 

humanitárnej pomoci má vznik organizácie Médecins sans frontières (MSF) v roku 1973, 

v dôsledku hladomoru v Biafře. Nemoţno zabudnúť na veľké akcie hudobníkov Live Aid 

v roku 1985 ako reakciu na utrpenie v dôsledku hladomoru v Etiópii. Akcie na pomoc 

ľudom vzdialeným sa začali rozširovať predovšetkým vďaka prudkému rozvoji 

informačných technológii, a čiastočne tieţ vďaka upadajúcej pozornosti dvoch veľmocí 

dohliadajúcich na svoje teritórium. Väčšia časť humanitárnej pomoci bola počas druhej 

polovice 20. storočia realizovaná v duchu filantropie Slim, 2002). V tomto období sa začal 

pouţívať názov „beneficiary“ (ten, komu je učinené dobro) pre príjemnou pomoci, ako 

dôkaz paternalistického vzťahu. [7], [8] 

 

90. roky minulého storočia po súčasnosť 

Následkom rozpadu bipolárneho sveta bol vznik nových bezpečnostných rizík. Vznik 

vnútroštátnych konfliktov a občianskych vojen znamenal hrozbu pre tisícky ľudí, 

hromadné úteky a destabilizované regióny začali ohrozovať medzinárodnú bezpečnosť. 

Nové vojny sa stali súčasťou medzinárodnej agendy a dostali sa do centra pozornosti 

médií. Uţ sa tak nejedná o vojnu, hladomor alebo zemetrasenie, ale najčastejšími 

katastrofami sú tzv. komplexné humanitárne krízy – sociálne narušenie a rozpad 

spoločnosti v súvislosti s konfliktom. Toto obdobie je tieţ poznamenané prudkým 

rozvojom humanitárnych organizácii, vznikajú nové organizácie, existujúce sa rozrastajú. 
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Tie si uvedomujú, akú veľkú úlohu v ich práci môţu hrať média a začínajú sa podľa toho 

správať. Rozvoju humanitárnych organizácii pomohla aj snaha vlád „bohatého západu“ 

podieľať sa na pomoci. Vlády sa začali podieľať na podpore a realizácii okamţitej tak aj  

dlhodobej  a rozvojovej pomoci v krajinách zasiahnutých alebo ohrozených komplexnou 

krízou. [8],[10] 
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4 HUMANITÁRNA POMOC V ČESKEJ REPUBLIKE 

V tejto kapitole je popísaný význam a historický vývoj humanitárnej pomoci na území 

Českej republiky. Poskytuje prehľad priebehu pomoci na národnej a medzinárodnej úrovni, 

a právnu úpravu poskytovania humanitárnej pomoci.  

Vládne aj nevládne orgány a organizácie v spolupráci s dobročinnými spolkami 

a jednotlivcami vykonávajú svoju činnosť v prospech obyvateľstva určitého regiónu, 

postihnutého humanitárnou krízou.   

Humanitárna pomoc v Českej republike je súhrn opatrení v materiálnej, duchovnej, 

zdravotnej, sociálnej a právnej oblasti, ktoré poskytujú jednotlivci, skupiny, spolky, štátne 

aj neštátne organizácie v prospech obyvateľstva postihnutého následkami mimoriadnej 

udalosti. 

4.1 Legislatíva  

Humanitárna pomoc je obsiahnutá v zákone č. 241/2000 sb. O hospodářských opatřeních 

pro krizové stavy, a to v § 12. 

Tieto zásoby pre humanitárnu pomoc sú súčasťou systému núdzového hospodárstva a sú 

vytvárané Správou státních hmotných rezerv (ďalej len SSHR) v systéme hmotných rezerv. 

O poskytnutí zásob pre humanitárnu pomoc rozhoduje predseda SSHR na základe 

poţiadavku krajského úradu, obecného úradu, obecného úradu obce s rozšírenou 

pôsobnosťou alebo určenej obce. Za pridelenie zásob pre humanitárnu pomoc fyzickým 

osobám váţne postihnutých KS zodpovedá krajský hejtman, starosta obce s rozšírenou 

pôsobnosťou alebo starosta určenej obce, ktorému boli zásoby humanitárnej pomoci 

poskytnuté.  

Pravidlá pre realizáciu humanitárnej pomoci sú uvedené v nariadení vlády č.463/2000 sb., 

o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování 

a přijímaní humanitárni pomoci a náhrad výdajú, vynakládaných právnickými osobami 

a podnikajícimi fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva. 
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Právomoci MV ČR a MZV ČR pri poskytovaní humanitárnej pomoci do zahraničia 

vyplýva zo zákona č. 239/2000 sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonú. 

Čiţe MV ČR plní úlohy v oblasti zapojenia ČR do medzinárodných záchranných operácií 

pri MU v zahraničí a poskytovaní humanitárnej pomoci do zahraničia s MZV ČR (§ 7 odst. 

1 písm. i). Ministerstvo vnútra rozhoduje spolu s MZV ČR o humanitárnej pomoci 

poskytovanej štátom do zahraničia a zapojení do medzinárodných operácii (§ 7 odst. 2 

písm. i). MZV a MV rozhodujú o poskytovaní humanitárnej pomoci do 5 mil. CZK na 

základe konkrétnej situácie v postihnutej oblasti. V prípadoch, ktoré svojim rozsahom 

vyţadujú poskytnutie pomoci vo väčšom rozsahu, alebo ktoré vyţadujú spoluprácu 

ministerstiev, rozhodnutie je na vláde, alebo je aktivovaný krízový štáb MV ČR, kde má 

minister vnútra právo vyţadovať účasť zástupcov iných ministerstiev a ústredných 

orgánov, poprípade iných odborníkov. Celkový prehľad predpisov je poskytnutý v tabuľke 

č.1. 

Humanitárnu pomoc vykonávajú aj osoby, ktoré sa rozhodli dobrovoľne pomáhať. 

Nazývajú sa dobrovoľníci. Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické sluţbě, vymedzuje, kto 

môţe a nemôţe byť dobrovoľníkom, a tieţ práva a povinnosti dobrovoľníkov.  
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Tabuľka 1 Prehľad predpisov súvisiacich s HP (upravené podľa [14]) 

Predpisy súvisiace s HP 

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

do zahraničí a o změně souvisejících zákonů 

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

Zákona č.239/2000 Sb. o IZS a o změně některých zákonů 

Zákona č.240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 

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

souvisejících zákonů 

Zákona č.133/1985 Sb. o poţární ochraně 

Zákona č.219/1999 Sb. o ozbrojených silách ČR 

Zákona č.361/2003 Sb. o sluţebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 

Nařízení vlády 

č.463/2000 Sb. 

o stanovení pravidel zapojováni do mezinárodních záchranných 

operací, poskytování a přijímaní humanitární pomoci a náhrad výdajů 

vynakládaných PO a PFO na ochranu obyvatelstva 

Usnesení vlády ČR č.458 

ze dne 9.května 2001 

k návrhu zapojení ČR do mírových a záchranných operací 

a humanitární pomoci 

Pokyn generálního 

ředitele HZS ČR 

a náměstka MV č. 45 ze 

dne 9.října 2003 

kterým se stanový zásady pro vytváření oodřadů HZS ČR pro 

poskytování pomoci mezi kraji v rámci ČR a při zapojení ČR do 

mezinárodních záchranných operací ve znění pokynu generálního 

ředitele HZS ČR a náměstka MV č. 7 ze dne 2. února 2004 
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4.2 História mimovládnych organizácii poskytujúcich HP v ČR 

Korene humanitárnej pomoci Českej republiky vychádzajú z idey filantropie. Humanitárna 

činnosť vychádza z kresťanského učenia o láske k blíţnemu a zameriava sa predovšetkým 

na starostlivosť o chudobných, siroty, starých ľudí a zdravotne postihnutých. 

Na poskytovaní starostlivosti  sa podieľali organizácie. Uţ od 13. storočia vznikali nadácie, 

ktoré boli zamerané predovšetkým na podporu cirkvi a duchovného vzdelávania.  

S husitskou revolúciou prišlo aj prvé významné oslabenie postavenia katolíckej cirkvi na 

poli filantropie. Posilnil sa vplyv mestského stavu a dobročinným aktivitám sa významne 

začali venovať remeselnícke cechy.  

V priebehu osvietenstva, za vlády Josefa II., bola sociálna starostlivosť centralizovaná do 

rúk štátu. Veľa kláštorov bolo zrušených, ich vlastníctvo skonfiškované a odovzdané 

svetskej charite a nadáciám zaloţených pre humanitárne účely. Nad nadáciami bol 

stanovený štátny dohľad krajinskej vlády. 

K významnému rozvoji spolkovej činnosti došlo v období Národného obrodenia ( od roku 

1830). Vlastenecké snahy o kultúrnu a politickú emancipáciou so sebou priniesli aj 

nečakaný nárast rôznych spoločností, nadácii a spolkov, ktoré podporovali rozvoj národnej 

kultúry, umenia, vedy a vzdelania. Väčšina týchto aktivít prebiehala oddelene po dvoch 

národných líniách – českej a nemeckej. 

So zaloţením Československej republiky v roku 1918 sa spolkové aktivity ďalej rozvíjali 

predovšetkým na základe národného princípu (spolky české, nemecké, ţidovské, poľské, 

rusínske a pod.).  

Sľubný vývoj v oblasti neziskového sektoru bol však prerušený nemeckým obsadením 

v roku 1938, ktorý vyústil do 2. svetovej vojny. Okupačný reţim mnoho mimovládnych 

organizácii (MO) zrušil, ostatné boli reorganizované a prísne centralizované inštitúcie 

slúţiace štátnej moci. Po vojne spoločne s obnovovaním demokracie začalo aj 

obnovovanie neziskového sektoru.  

Po roku 1945 sa vtedajší politický systém obmedzil na centrálne riadenie organizácie. Boli 

vytvorené akčné výbory, ktoré pod zámienkou očisťovania verejného ţivota od reakčných 

a protisocialistických síl nahradili volené orgány MO. Majetok spolkov a cirkevných 

organizácii bol skonfiškovaný a jednotlivé organizácie boli zlúčené do „dobrovoľných 
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organizácii“ Národnej fronty. Sluţby poskytované MO v oblastiach školstva, zdravia 

a sociálnej starostlivosti boli úplne nahradené štátom, ktorý si vytvoril vlastný, tzv. štátny 

neziskový sektor skladajúci sa z rozpočtových a príspevkových organizácii (ROPO). 

Obmedzovanie občianskeho ţivota sa darilo komunistickej strane udrţať do počiatku 60. 

rokov, kedy nastalo obdobie politického uvoľňovania, ktoré pokračovalo do obdobia 

Praţského jara v roku 1968. V tomto období sa významne zvýšil záujem občanov o verejné 

záleţitosti – bola obnovená aktivita niekoľko významných MO (Junák, Sokol), 

usporiadané rôzne zbierkové akcie (Konto SOS) a vznikali nové politické organizácie 

(KAN, Klub 231), ktoré reagovali na zmenu spoločenskej situácie. Toto krátke obdobie 

aktívnej občianskej iniciatívy bolo násilne prerušené vpádom vojsk Varšavskej zmluvy 

a následným obdobím „normalizácie“. Ojedinelé prejavy občianskej aktivity boli 

vystavené tvrdej represii a nebolo im umoţnené získať širšiu podporu. Situácia sa začala 

meniť aţ v 80. rokoch, spoločenské zmeny vyvrcholili revolúciou v roku 1989. Nastala 

obnova organizovanie dobročinnosti na autentických a demokratických základoch. Na 

základe novoprijatých zákonov, ktoré umoţňovali slobodné zdruţovanie občanov, vznikli 

jednotlivé typy mimovládnych organizácii. [8],[10] 

 

4.3 Vnútorná humanitárna pomoc 

Humanitárna pomoc je poskytovaná bezplatne orgánmi štátnej správy a orgánmi územných 

samosprávnych celkov, MVO, skupinami osôb a jednotlivcami na základe výziev alebo 

z vlastnej iniciatívy formou ponúk. Prehľad ponúk a poţiadaviek na humanitárnu pomoc 

vedú štátne orgány, orgány územných samosprávnych celkov a humanitárne organizácie. 

Podľa  legislatívy Českej republiky (ďalej ČR) spadajú do MVO tieto organizácie:  

 Spolok
1
 

 Ústav
2
 

 Nadácie a Nadačné fondy
3
 

                                                
1 Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník [44] 
2 Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník [44] 
3 Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů [39]  
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 Cirkevná alebo náboţenská spoločnosť, alebo nimi zriadená cirkevná právnická 

osoba
4
. 

Tieto organizácie sú evidované a monitorované Informačným centrom neziskových 

organizácii (ďalej ICN). Registrácia MVO a štátny dozor nad nimi spadá do kompetencie 

štátnym úradom podľa typu organizácie a predovšetkým príslušným ministerstvám. 

Obsah humanitárnej pomoci: 

 Vecné prostriedky (základné predmety pre postihnuté obyvateľstvo) 

 Finančné prostriedky slúţiace najčastejšie k nákupu základných predmetov 

 Duchovná (náboţenská) a psychologická pomoc 

 Poradenská pomoc 

Duchovná (náboţenská) pomoc 

Cieľom náboţenskej pomoci je poskytovanie duchovnej sluţby a náboţenskej posily 

človeku pri MU. Sprostredkováva ju duchovný personál. Nejde len o pomoc raneným 

a umierajúcim, ale aj o pomoc personálu, prevádzajúcemu záchranné práce. Pri 

poskytovaní náboţenskej pomoci je vhodné vytvoriť väzby medzi štátnymi a cirkevnými 

orgánmi a organizáciami.  

 

Psychologická pomoc 

Pomoc v tejto oblasti potrebujú nielen postihnutí obyvatelia, ale aj záchranári, ktorí pomoc 

realizujú. Psychologickú pomoc spoločne realizujú psychologická sluţba HZS ČR, cirkvi, 

nevládne organizácie a občianske zdruţenia.  

Sú vytvárané psychosociálne intervenčné tímy (PIT,NPIT) v rámci krajov. Ich cieľom je 

psychologická pomoc obyvateľom postihnutým MU, poskytovať psychologickú pomoc 

obetiam MU, ich blízkym a príbuzným. Základnou zloţkou sú profesionálni psychológovia  

HZS ČR a s nimi spolupracujúca sieť dobrovoľných pracovníkov. 

                                                
4 Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboţenského vyznání a postavení církví a náboţenských společností 

a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboţenských společnostech) [43] 
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Úlohy a činnosť humanitárnych, cirkevných a charitatívnych organizácii  

Humanitárne, cirkevné a charitatívne organizácie sú schopné plniť podľa potreby 

nasledujúce úlohy a činnosti pri pomoci obyvateľstvu postihnutého MU: 

1. Usporadúvať zbierky humanitárnej pomoci v ich prospech 

2. Prevádzať a organizovať dopravu materiálnej pomoci na miesto určenia 

3. Poskytovať pomoc pri záchranných prácach v postihnutých oblastiach: 

- Psychologické pôsobenie medzi postihnutým obyvateľstvom 

- Pôsobiť medzi záchrannými jednotkami  

- Pôsobiť proti asociálnemu správaniu obyvateľstva 

4. Pomáhať pri výdaji prostriedkov individuálnej ochrany vo výdajných strediskách, 

pri ukrytí osôb v úkrytoch, pri evakuácii osôb v evakuačných a prijímacích 

strediskách, nástupných a výstupných staniciach a v miestach núdzového 

ubytovania 

5. Pomáhať pri realizácii núdzového zásobovania, pri upokojovaní obyvateľstva 

v prípade vzniku komplikácii pri zásobovaní, podieľať sa na potlačovaní 

negatívnych javov 

6. Pomáhať pri núdzovom ubytovaní, pri zjednocovaní rodín v miestach núdzového 

ubytovania a prevádzať duchovnu a psychologickú pomoc v miestach núdzového 

ubytovania 

7. Na základe vopred vypracovaných a vopred schválených havarijných plánov 

územia pracovať v krízových štáboch krajov, okresov, miest a obcí 

8. Aktuálne informovať o potrebách humanitárnej pomoci na postihnutom území, 

spolupracovať s médiami, prípadne pôsobiť medzi obyvateľstvom 

9. Realizovať pracovnú výpomoc na postihnutom území 

10. Organizovať dobrovoľnícke činnosti 

 

V súčinnosti so štátnymi orgánmi sa spolupodieľať na pochovávaní mŕtvych, ich 

identifikáciu, materiálna, duchovná a psychologická pomoc pozostalým. [14] 
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4.4 Zahraničná pomoc 

Humanitárna pomoc Českej republiky je súčasťou zahraničnej politiky ČR, ktorá jej 

poskytuje podľa naliehavosti situácie a potrieb postihnutého štátu, podľa moţnosti 

ekonomiky, disponibilných zdrojov štátneho rozpočtu, v súlade so zásadami a rezolúciami 

medzinárodného spoločenstva a s vlastnými prioritami a záujmami.  

Poskytovanie humanitárnej pomoci ČR sa uskutočňuje na bilaterálnej úrovni, priamo 

postihnutému štátu alebo na multiterálnej úrovni prostredníctvom medzinárodných aj 

nevládnych organizácii konkrétnym skupinám obyvateľstva.  

Poskytovanie pomoci nie je automatické, ale vychádza z objektívneho vyhodnotenia 

situácie, technických a finančných moţností ČR a aj z diplomatických priorít. V niektorých 

prípadoch sa môţe stať, ţe nebude pomoc poskytnutá, pretoţe má postihnutá krajina dosť 

svojich vlastných kapacít, alebo môţe mať pomoc len diplomatický význam. 

Pri rozhodovaní o poskytovaní pomoci, sleduje jednak oficiálnu ţiadosť vlády postihnutej 

oblasti o poskytnutie pomoci, ako aj skutočnú výšku finančných prostriedkov ČR, ktorú 

môţe poskytnúť. 

Úlohu v oblasti poskytovania humanitárnej pomoci do zahraničia plní MV v súčinnosti 

s MZV. 

Druhy pomoci ČR poskytované do zahraničia: 

 Záchranárska pomoc – zapojenie do medzinárodných záchranárskych operácii 

alebo vysielanie jednotlivých záchranárskych tímov ČR. 

 Materiálna pomoc – poskytnutie materiálnej formy pomoci, ktorá je vyţiadaná 

prijímajúcou stranou. 

 Finančná pomoc – pomoc je vo forme poskytovania finančných prostriedkov 

organizáciám, či uţ českým alebo medzinárodným organizáciám. Je nutné zaistenie 

vyuţitie týchto prostriedkov v čo najvyššej miere a hlavne predísť ich zneuţitiu.  

 Poradenská pomoc – špecialisti a odborníci sú vysielaní a poskytujú potrebné 

informácie, ktoré smerujú k zníţeniu strát na ţivotoch, či k obmedzeniu 

materiálnych škôd. 

 Kombinovaná pomoc – je zmesou predchádzajúcich štyroch druhov pomoci.[14] 
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5 PREHĽAD ORGANIZÁCII Z HĽADISKA ROZSAHU 

PÔSOBNOSTI 

V tejto kapitole sú uvedené niektoré organizácie na národnej, medzinárodnej úrovni a na 

úrovni Európskej únie. Organizácie sú zoradené podľa dôleţitosti v oblasti humanitárnej 

pomoci.  

Ochota pomáhať trpiacim, ľudom v núdzi alebo zasiahnutým ţivelnými katastrofami spája 

všetkých ľudí na celom svete, Českú republiku nevynímajúc. V Českej republike existujú 

desiatky charitatívnych či humanitárnych organizácii a nadácii, ktoré poskytujú finančnú, 

materiálnu, vzdelávaciu, osvetovú a duchovnú pomoc doma a aj v zahraničí.  

5.1 Európska únia 

Európska únia ako celok je najväčší svetový darca humanitárnej pomoci. Spoločne 

s členskými štátmi a európskymi inštitúciami poskytujú viac ako polovicu oficiálnej 

svetovej humanitárnej pomoci. Pre túto činnosť zriadila EÚ úrad DG ECHO. 

5.1.1 Generálne riaditeľstvo pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu 

(DG ECHO) 

Generálne riaditeľstvo pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu  je útvar Európskej 

komisie zodpovedajúci za poskytovanie humanitárnej pomoci obetiam konfliktu alebo 

katastrof, či uţ prírodných alebo tých, čo spôsobil človek. Jeho poslaním je zachraňovať 

a chrániť ţivot, obmedzovať a predchádzať utrpeniu a zaisťovať integritu a dôstojnosť 

obyvateľstva postihnutého humanitárnou krízou.   

Podporuje operácie humanitárnej pomoci spôsobom, ktorý je v súlade s medzinárodne 

dohodnutými humanitárnymi zásadami.  

Úrad pôsobí ako darca, nie ako vykonávateľ moci. Jeho úlohou je financovanie 

humanitárnych činností, a to prostredníctvom nevládnych a medzinárodných organizácii, 

ktoré podpísali partnerskú dohodu , a prostredníctvom agentúr OSN.[34] 
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5.2 NATO 

Severoatlantická aliancia (North Atlantic Treaty Organisation) je medzinárodná vojenská 

organizácia, ktorá vznikla po druhej svetovej vojne. Základným poslaním NATO je 

ochrana slobody a bezpečnosti všetkých členov politickými aj vojenskými prostriedkami 

v súlade so zásadami Charty OSN. Od zaloţenia Aliancia pracuje na vytváraní 

spravodlivého a trvalého mierového poriadku v Európe, zaloţeného na spoločných 

hodnotách demokracie, ľudských práv a právneho štátu. [30] 

Severoatlantická aliancia sa tieţ zaoberá pomocou v prípade prírodných alebo človekom 

zavinených katastrof veľkého rozsahu. Touto činnosťou poverila stredisko EADRCC.  

5.2.1 Euroatlantické stredisko pre koordináciu odpovedí v prípade katastrof 

(EADRCC) 

Stredisko EADRCC bolo zaloţené Euroatlantickou radou partnerstva (EAPC). Zaoberá sa 

koordináciou pomoci medzi aliančnými krajinami a ich partnermi v prípade prírodných 

alebo človekom zavinených katastrof veľkého rozsahu. Stredisko EADRCC slúţi 

predovšetkým ako nástroj pre zdieľanie informácií o zvládaní katastrof medzi NATO 

a partnerskými krajinami. 

Od 11. Septembra 2001 má EADRCC koordinovať medzinárodnú pomoc v prípade 

chemických, biologických, radiačných alebo jadrových incidentov (CBRN) 

a teroristických útokov. Stredisko od svojho zaloţenia pomáhalo koordinovať 

medzinárodné úsilie v 45 prípadoch, ktoré zahrňovali záplavy, poţiare alebo následky 

zemetrasenia. [30] 

 

5.3 Agentúry OSN pôsobiace v oblasti poskytovania humanitárnej pomoci 

Organizácia spojených národov je medzivládna organizácia zdruţených krajín s úlohou 

chrániť slobodu a bezpečnosť svojich členov politickými a vojenskými prostriedkami. Je 

zaloţená na spoločných hodnotách demokracie a ľudských práv, pričom si členské štáty 

zachovajú plnú suverenitu a nezávislosť. 
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5.3.1 Detský fond OSN (UNICEF) 

Detský fond OSN je hlavnou svetovou organizáciou, ktorá sa zaoberá ochranou 

a zlepšovaním ţivotných podmienok detí a podporou ich všestranného rozvoja. 

Spolupracuje s komunitami aj vládami v 157 krajinách sveta, aby tým najpotrebnejším 

poskytli okamţitú humanitárnu pomoc aj dlhodobý rozvoj v oblastiach zdravotnej 

starostlivosti, vzdelania a ochrany detí. Programy na pomoc deťom nie sú financované 

z rozpočtu OSN, ale výhradne s dobrovoľných príspevkov a predaja pohľadníc 

a darčekového tovaru s logom UNICEF.[8] 

5.3.2 Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) 

Organizácia je zmocnená k vedeniu a koordinácii medzinárodných činností na ochranu 

utečencov a riešení súvisiacich problémov po celom svete. Jej hlavným účelom je 

predovšetkým zabezpečenie základných práv utečencov. Usiluje sa o to, aby kaţdý mohol 

uplatniť právo poţiadať o medzinárodnú ochranu a nájsť bezpečné útočisko v inom štáte 

s moţnosťou dobrovoľného návratu do krajiny svojho pôvodu, integráciu alebo presídlenie 

do tretej bezpečnej krajiny. Súčasťou  mandátu je aj pomoc osobám bez štátnej 

príslušnosti.[33] 

5.3.3 Svetový potravinový program OSN (WFP) 

Svetový potravinový program OSN je najväčšia svetová humanitárna agencia bojujúca 

s hladom , ktorá bola zaloţená v roku 1962. Víziou tohto programu OSN je svet, v ktorom 

kaţdý muţ, ţena a dieťa má vţdy prístup ku strave, ktorá je nutná pre aktívny a zdravý 

ţivot jedinca. V roku 2010 plánuje WFP zaistiť potravinovú pomoc pre viac ako 90 mil. 

hladom ohrozených ľudí vo viac ako 70 krajinách sveta. [31] 

 

5.4 Medzinárodné humanitárne organizácie 

5.4.1 Medzinárodné hnutie Červený kríţ a Červený polmesiac 

Medzinárodný Červený kríţ je jedna z najväčších mimovládnych humanitárnych 

organizácii, ktorá poskytuje pomoc po celom svete. Medzinárodné hnutie Červený kríţ 

a Červený polmesiac sa skladá z Medzinárodného výboru Červeného kríţa, Medzinárodnej 
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federácie Červeného kríţa a Červeného polmesiaca a národných spoločností Červeného 

kríţa a Červeného polmesiaca.  

Tieto tri zloţky Hnutia a predstavitelia štátov, ktoré podpísali Ţenevské dohody sa 

stretávajú kaţdé štyri roky na Medzinárodnej konferencii Červeného kríţa a Červeného 

polmesiaca. 

Jej hlavnou úlohou je rozhodovať o dôleţitých otázkach súvisiacich s humanitárnym 

právom a doktrínou, preskúmať problémy týkajúce sa všeobecnej podstaty, prijímať 

uznesenia a dať mandáty MV ČK a Federácii. [7] 

5.4.2 Svetová banka (WB) 

Inštitúcia Svetová banka zabezpečuje finančnú a technickú pomoc rozvíjajúcim sa 

krajinám.  Cieľom inštitúcie je zníţiť mieru chudoby a zlepšiť štandardy ţivotných 

podmienok na celom svete. Svetová banka je špecializovanou inštitúciou OSN, ale má 

nezávislé vedenie a štruktúru. Tvoria ju inštitúcie:  

 Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj (IBRD)  

 Medzinárodná asociácia pre rozvoj (IDA) 

 Medzinárodná finančná korporácia (IFC) 

 Mnohostranná agentúra pre investičné záruky (MIGA) 

 Medzinárodné centrum pre riešenie investičných sporov 

Spolu tvoria Skupinu Svetovej banky. [32] 

 

5.4.3 Lekári bez hraníc 

Lekári bez hraníc je medzinárodná humanitárna organizácia, ktorá poskytuje odbornú 

zdravotnícku pomoc ľuďom v ohrození a prípadne v kríze vo viac ako 70 krajinách sveta. 

Medzi hlavné aktivity patrí prevádzka kliník, boj s infekčnými ochoreniami a epidémiami, 

očkovanie a pod.  
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5.5 Národné humanitárne organizácie 

5.5.1 Člověk v tísni 

Člověk v tísni je humanitárna organizácia, ktorá svoju pomoc zameriava do zahraničia. Jej 

cieľom je pomáhať v krízových oblastiach a podporovať dodrţiavanie ľudských práv vo 

svete. Za dobu svojej existencie dopravila stovku zásielok s priamou humanitárnou 

pomocou a realizovala rozvojové projekty v rôznych krajinách Európy, Ázie aj Afriky. 

Konkrétnymi projektmi podporila disidentov, nezávislých novinárov, obhajcov ľudských 

práv či predstaviteľov demokratickej opozície vo viac neţ 37 krajinách sveta. [12] 

5.5.2 Český Červený kríţ 

Najdôleţitejšími činnosťami ČČK sú darcovstvo krvi, humanitárne jednotky, pátracia 

sluţba a poskytovanie prvej pomoci, sociálna a edičná činnosť, humanitárna pomoc 

a právo, organizácia rekondičných pobytov pre zdravotne postihnuté deti. [12] 

5.5.3 ADRA 

Medzinárodná humanitárna organizácia ADRA poskytuje pomoc ľuďom v núdzi. Bola 

zaloţená v USA pred viac ako 50 rokmi a dnes má zastúpenie v 125 krajinách sveta. Česká 

pobočka patrí medzi tri najväčšie humanitárne organizácie v ČR. Pomáha ako pri 

katastrofách, tak aj pri realizácii dlhodobých rozvojových projektov. [9], [12] 

5.5.4 Bílý kruh bezpečí  

Bíly kruh bezpečí poskytuje bezodkladnú kombinovanú pomoc obetiam kriminality. 

Pomoc obsahuje poskytnutie právnych informácii, psychologické poradenstvo a sociálne 

poradenstvo. Poskytujú ju odborne spôsobilí poradcovia, konkrétne právnici, 

psychológovia, sociálni pracovníci, lekári. [12]  
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6 PROJEKT SPHERE  

Koordinačný výbor pre humanitárnu pomoc (SCHR) a InrerAction vytvorili program 

s názvom Project Sphere. Bol zahájený v roku 1997 s cieľom vytvoriť sústavu 

minimálnych štandardov pre základné oblasti humanitárnej pomoci. Pracuje na zlepšení 

kvality pomoci, ktorá je poskytovaná osobám zasiahnutým ozbrojenými konfliktami 

a prírodnými katastrofami a zvýšiť zodpovednosť humanitárnych organizácii pri krízových 

intervenciách. Humanitárna charta a Minimálne štandardy pre humanitárnu pomoc sú 

výsledkom kolektívnych skúseností ľudí a agentúr. Preto ich nemôţeme povaţovať za 

reprezentáciu názorov ktorejkoľvek jednotlivej organizácie.  

 

6.1 Humanitárna charta 

Z princípov a stanov medzinárodného humanitárneho práva, medzinárodných zmlúv 

o ľudských právach a utečencoch a Etickom kódexe Medzinárodného hnutia Červeného 

kríţa a Červeného polmesiaca a nevládnych organizácii (ďalej len NGO) pre poskytovanie 

pomoci v krízových udalostiach, určí charta základné princípy, ktorými by sa mali riadiť 

všetky humanitárne intervencie, a zároveň aj práva obyvateľstva na ochranu a pomoc.   

Zároveň charta stanovuje zákonnú úlohu a zodpovednosť štátom a orgánom na zaistenie 

práva na pomoc a ochranu. Ak nie sú štáty schopné zaistiť pomoc a ochranu, musia povoliť 

intervenciu medzinárodných humanitárnych organizácii.  

Humanitárne organizácie, ktoré sa zaviazali k tejto charte a k minimálnym štandardom, sa 

zaväzujú k dodrţiavaniu stanovenej kvality práce pri pomoci osobám zasiahnutým 

prírodnou katastrofou alebo ozbrojeným konfliktom a presadzovať dodrţiavanie 

základných humanitárnych princípov. 

 

6.2 Minimálne štandardy pre humanitárnu pomoc 

Skúsenosti organizácií pri poskytovaní humanitárnej pomoci prispeli k vytvoreniu určitých 

pravidiel, podľa ktorých boli navrhnuté minimálne štandardy. Na ich vytvorení sa podieľali 

odborníci z kaţdej oblasti, ktorých sa minimálne štandardy týkajú. Väčšina štandardov 
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a sprevádzajúcich ukazovateľov sú uţ známe, ale zhŕňajú a upresňujú súčasné poznatky 

a prax. Ako celok štandardy predstavujú pozoruhodný konsenzus širokým spektrom 

humanitárnych organizácií a aj novú snahu vteliť humanitárne princípy do konkrétnej 

praktickej činnosti. 

Dodrţanie týchto noriem závisí na rôznych faktoroch, ktoré nie je moţné vţdy ovplyvniť. 

Krajiny a aktéri humanitárnych intervencií, ktorí zatiaľ neprijali tieto štandardy, sú 

vyzývaní, aby tak učinili a prijali ich za všeobecne záväzné normy. Rešpektovaním 

minimálnych štandardov sa zaväzujú aktéri humanitárnych intervencií k vyvinutiu 

maximálneho úsilia, aby ľudia zasiahnutí krízou mali garantovanú aspoň minimálnu 

úroveň svojich základných potrieb naplňujúcich ich právo na dôstojný ţivot. 

Minimálne štandardy sa rozdeľujú do dvoch základných kategórii: 

 Štandardy, ktoré sa vzťahujú priamo k ľudským právam konkrétnych osôb 

 Štandardy, ktoré súvisia s aktivitami jednotlivých organizácii presadzujúcich tieto 

práva 

U niektorých zo štandardov sa tieto dve kategórie prelínajú. 

 

6.3 Minimálne štandardy pre zásobovanie vodou a hygienické opatrenie 

Ľudia, ktorých zasiahne kríza, sú náchylnejší na choroby. Pri nedostatku vody 

a nedodrţiavaní hygieny sa tieto choroby môţu prenášať a môţu spôsobiť smrť. Prenos je 

zapríčinený buď znečistením pitnej vody, alebo prenosom prostredníctvom zvierat 

a hmyzu. 

Hlavným cieľom programu zásobovania vodou a hygienických opatrení je zaistiť 

minimálne potrebné mnoţstvo nezávadnej pitnej vody, zníţiť prenos ochorení prenášaných 

z výkalov do úst a zamedziť styku ohrozených osôb so zvieratami a hmyzom, 

prenášajúcimi nebezpečné ochorenia. Ďalším cieľom je napomáhať pri tvorbe podmienok, 

aby ľudia mohli vykonávať denné činnosti. 
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Štandardy sa stanovujú pre tieto oblasti: 

 Analýza 

 Dodávky vody 

 Odstránenie výkalov 

 Kontrola prenášačov ochorení 

 Zachádzanie s pevnými odpadmi 

 Odvádzanie povrchovej vody 

 Propagácia hygienických zásad 

 Schopnosti a školenie ľudských zdrojov 

 

6.4 Minimálne štandardy pre výživu 

Zodpovedajúci prísun výţivy je podstatný pre preţitie ľudí v počiatočných štádiách 

krízových situácii. Pokiaľ by nebol zariadený prísun potravín potrebnej kvality, mohlo by 

to viesť ku podvýţive a môţe sa stať hlavnou príčinou úmrtia ľudí.  

Cieľom tohto programu je predísť podvýţive a zároveň ju odstrániť. Program má za úlohu 

zaistiť, aby ľudia mali rovnomerný prístup k potravinám zodpovedajúcej kvality pre 

dostatočnú výţivu ľudí. 

Štandardy sa stanovujú pre tieto oblasti: 

1. Analýza 

2. Všeobecná podpora populácie v oblasti výţivy 

3. Cielená podpora ľudí trpiacich podvýţivou 

4. Schopnosti a školenia ľudských zdrojov 

 

6.5 Minimálne štandardy pre potravinovú pomoc 

Prijímanie potravy je nutné pre zdravie a dobrý fyzický stav. Počas krízovej situácie sa 

prístup k potravinám môţe obmedziť. To môţe viesť ľudí k alternatívnym moţnostiam, 

ako spotreba zásob v domácnosti. Nie je to však dlhodobé riešenie situácie. Zakrátko to 

vedie k nedostatku, zhoršeniu zdravia a ďalším negatívnym dôsledkom.  
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Pri nedostatku potravy budú ostatné druhy humanitárnej pomoci menej účinné.  

Štandardy sa stanovujú pre tieto oblasti: 

1. Analýza 

2. Objem pomoci 

3. Zacielenie 

4. Zachádzanie s prostriedkami 

5. Logistika 

6. Distribúcia 

7. Schopnosti a školenia ľudských zdrojov 

6.6 Minimálne štandardy pre poskytovanie núdzového prístrešia a jeho 

plánovanie 

Spolu s dodávkami vody, hygienickým zariadením, výţivou, dávkami potravín 

a zdravotnou starostlivosťou, je aj núdzové prístrešie kľúčovým faktorom pre preţitie 

v počiatočných štádiách krízovej udalosti. Okrem úkrytu poskytuje prístrešok tieţ ochranu 

pred ochoreniami a nepriaznivými vplyvmi okolitého prostredia. 

Účelom plánovania humanitárnych programov zameraných na poskytovanie núdzového 

prístrešia, výber miesta a s tým ďalšie spojené aktivity. 

Štandardy sa stanovujú pre tieto oblasti: 

1. Analýza 

2. Bývanie (núdzový prístrešok) 

3. Oblečenie 

4. Potreby pre domácnosť 

5. Výber miesta a jeho plánovanie 

6. Schopnosti a školenie ľudských zdrojov 
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6.7 Minimálne štandardy pre zdravotnú starostlivosť 

V krízových situáciách spôsobujú veľké straty na ţivotoch zvýšený výskyt ochorení 

a najrôznejšie zranenia.  

Hlavným dôvodom poskytovania zdravotnej starostlivosti ľudom je zabrániť zvýšeniu 

mortality a chorobnosti. Základom tejto starostlivosti je rýchle vyhodnotenie priorít, stály 

monitoring situácie a zdravotné prehliadky. 

Prioritu by mala vţdy mať primárna zdravotná starostlivosť, vrátane spolupráce medzi 

kľúčovými oblasťami. Najdôleţitejšie pre realizáciu jednotlivých opatrení  primárnej 

zdravotnej starostlivosti je účasť miestnych zdravotných inštitúcii a kvalifikovaných 

príslušníkov zasiahnutej populácie, vrátane sociálnych pracovníkov, ktorí v danej oblasti 

pracujú a osôb, ktorých domácnosti navštevujú. 

Štandardy sa stanovujú pre tieto oblasti: 

1. Analýza 

2. Kontrola osýpiek 

3. Kontrola nákazlivých chorôb 

4. Sluţby zdravotníckej pomoci 

5. Schopnosti a školenia ľudských zdrojov 

 

6.8 Rozsah a obmedzenia Humanitárnej charty a Minimálnych štandardov 

Schopnosť organizácii dosiahnuť minimálnych štandardov závisí na rade faktorov, 

z ktorých niektoré môţu ovplyvniť, zatiaľ čo iné, napr. politické a bezpečnostné okolnosti, 

sú mimo ich dosah a vplyv. Predovšetkým je dôleţitý rozsah, v ktorom majú organizácie 

prístup k postihnutému obyvateľstvu, súhlas a spolupráca zodpovedných orgánov 

a v neposlednej rade tieţ relatívne bezpečné podmienky k práci. Zásadný význam má aj 

dostupnosť potrebných finančných, ľudských a materiálnych zdrojov.  

Zatiaľ čo Humanitárna charta je všeobecným prehlásením humanitárnych princípov, 

Minimálne štandardy sa snaţia zaoberať celým spektrom humanitárnych problémov 

a činnosťou. Za prvé, nepokrývajú všetky dostupné formy humanitárnej pomoci. Za druhé, 
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čo je významnejšie, sa zaoberajú zásadnejšími otázkami humanitárnej ochrany 

obyvateľstva. 

Humanitárne organizácie sa často dostávajú do situácií, v ktorých ľudská činnosť alebo 

rôzne ďalšie faktory ohrozujú integritu, majetok či bezpečnosť celých skupín obyvateľstva 

alebo časť populácie tak, ţe porušujú medzinárodné právo. Takéto situácie môţu priamo 

ohrozovať zdravie ľudí, prostriedky k ich preţitiu alebo ich bezpečnosť. V ozbrojených 

konfliktoch je vţdy najvyšším humanitárnym imperatívom ochrana ľudí pred týmito 

hrozbami. 

Je taktieţ dôleţité upozorniť na to, ţe forma pomoci a spôsob jej realizácie môţu mať 

významný dopad (pozitívny aj negatívny) na stav a bezpečnosť zasiahnutého obyvateľstva. 

Humanitárna charta si je vedomá toho, ţe snaha o poskytovanie pomoci v krízových 

situáciách môţe „vystaviť obyvateľstvo väčšiemu riziku potenciálneho útoku, alebo 

nechcene zvýhodniť jednu či viacej vojnových strán“.  Ukladá preto organizáciám, aby sa 

snaţili tieto nepriaznivé vplyvy svojej intervencie čo najviac  minimalizovať.  

Humanitárna charta a Minimálne štandardy nevyriešia všetky problémy humanitárnych 

intervencií, ani nezabránia všetkým útrapám ľudí. Ponúkajú v najmenšom humanitárnym 

organizáciám nástroj, ako zlepšiť dopad a kvalitu svojej pomoci, a prinášajú tieţ podstatnú 

zmenu do ţivotov ľudí zasiahnutých ozbrojených konfliktov alebo prírodným katastrofám.  

Humanitárna charta a Minimálne štandardy  ako celok zlepšujú úroveň zodpovednosti pri 

snahách o poskytovanie humanitárnej pomoci. [3] 
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7 VÝZNAM POJMU HUMANITÁRNA POMOC VO 

VYBRANÝCH ŠTÁTOCH  

 

Pojem humanitárna pomoc v štátoch Slovenská republika, Poľská republika, Nemecká 

republika a Švajčiarska republika je zavedený v legislatíve len na medzinárodnej úrovni.  

Na národnej úrovni sa pomoci poskytuje prostredníctvom mimovládnych organizácií, 

charitatívnych organizácií a nadácií, ktoré prostredníctvom svojej činnosti získavajú 

potrebné prostriedky na pomoc ľuďom v núdzi. Spolupracujú s jednotlivými vládami, 

správnymi orgánmi či dobrovoľníkmi, ktorí podporujú činnosti organizácií a nadácií.  

Vlády jednotlivých krajín majú v legislatíve o ochrane obyvateľstva stanovené úlohy ako, 

a do akej miery sa starajú o ľudí v núdzi. Vyhradené finančné prostriedky, materiálne 

zásoby a samotná podpora je hradená zo štátneho rozpočtu jednotlivých krajín. Je ale do 

značnej miery obmedzená. Úlohou humanitárnych a charitatívnych organizácii spolu 

s nadáciami je dopĺňanie tej pomoci, ktorú vláda nezastrešuje.  

 

7.1 Slovenská republika 

V Slovenskej republike sa poskytovanie humanitárnej pomoci riadi podľa 

zákona 617/2007 Z. z o oficiálnej rozvojovej pomoci SR. Ten ju definuje ako „prejav 

solidarity s ľuďmi v núdzi, ktorej podstatou je pomoc, podpora, záchrana ţivotov, ľudskej 

dôstojnosti a zmierňovanie utrpenia ľudí v prípade prírodných katastrof, kríz spôsobených 

človekom, stavu hladu a podvýţivy alebo v porovnateľných núdzových situáciách, ako aj 

preventívne a pohotovostné programy, najmä v obzvlášť rizikových oblastiach.“  

Dokument „Mechanizmus poskytovania humanitárnej pomoci SR“ špecifikuje, ţe 

humanitárna pomoc sa poskytuje ľudom bez ohľadu na ich etnický pôvod, náboţenské 

vyznanie alebo politické presvedčenie a je určená predovšetkým tým najzraniteľnejším, 

ako sú deti a matky, obyvatelia rozvojových krajín, alebo ľudia trpiaci nedostatkom 

základných ţivotných potrieb. 



36 

 

Humanitárna pomoc sa poskytuje vţdy druhým štátom, nejde o záchranné akcie na území 

vlastného štátu. Má niekoľko foriem:  

1. záchranné akcie 

2. materiálna pomoc, najmä formou darovania hnuteľného majetku 

3. finančné príspevky 

4. projekty slovenských humanitárnych organizácií 

Dokument „Mechanizmus poskytovania humanitárnej pomoci SR“ schválila v roku 

2006 vláda SR. Podrobne popisuje rozhodovací proces, stanovuje rozdelenie právomocí 

a kompetencií hlavných aktérov a rozpracúva zabezpečenie jej jednotlivých foriem; 

predpokladá posilnenie spolupráce so slovenským mimovládnym sektorom, ako aj 

s medzinárodnými humanitárnymi organizáciami. Uznesením vlády SR k tomuto materiálu 

bol v rámci rozpočtovej kapitoly MZV SR vytvorený podprogram pre humanitárnu pomoc 

SR. Z neho bude v prípade vzniku krízovej situácie MZV SR môcť čerpať finančné 

prostriedky na implementáciu projektov slovenských mimovládnych organizácií, resp. na 

finančné príspevky humanitárnym organizáciám. 

Technickú stránku záchrannej pomoci zabezpečuje Ministerstvo vnútra SR 

prostredníctvom svojich zloţiek. Rezort má taktieţ k dispozícii lietadlá a ľudské kapacity 

letky Ministerstva vnútra, ktoré je moţné vyuţiť pri realizácii HP. Základné činnosti 

zloţiek MV SR pri realizácií záchrannej pomoci sú: okamţitá pomoc a záchranné práce, 

preprava záchranárov a humanitárneho materiálu, núdzová rekonštrukcia a dodávka 

humanitárneho materiálu pre ľudí v núdzi, poskytnutie expertov, poradenstva a techniky, 

resp. realizácia preventívnych a pohotovostných programov (technická pomoc), správa 

skladov humanitárnej pomoci, v ktorých je zhromaţďovaný materiál pre účely poskytnutia 

humanitárnej pomoci a pomocných zásahov civilnej ochrany do zahraničia. [26] 

 

7.2 Poľská republika 

Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky definuje pojem humanitárna pomoc ako 

„záchranu a zachovanie ţivota počas katastrof spôsobených prírodnými alebo ľudskými 

vplyvmi“. Cieľom poľskej humanitárnej pomoci je záchrana a zmiernenie utrpenia ľudí 

postihnutých prírodnými katastrofami a dôsledkom ľudskej činnosti, kde zároveň 
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rešpektuje ich dôstojnosť. Humanitárna pomoc zahŕňa opatrenia na prevenciu a zmiernenie 

dopadu krízy.  

Pomoc je poskytovaná v súlade s Európskym konsenzusom o humanitárnej pomoci 

a zásadami neutrality, nestrannosti, ľudskosti a nezávislosti.  

Humanitárna pomoc je poskytovaná dvomi spôsobmi: 

 Prostredníctvom dobrovoľných príspevkov na humanitárne operácie 

medzinárodných organizácii (predovšetkým OSN, a ČK a ČP) 

 Prostredníctvom spolufinancovania humanitárnych poľských aktérov. Okrem toho 

je úsilie zamerané na rozvoj systému humanitárnej pomoci a šírenie vedomostí na 

území Poľskej republiky a aj v zahraničí.  

Financovanie tejto pomoci pochádza zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Odboru 

rozvojovej spolupráce ministerstva zahraničných vecí (MZV). Vo veľmi váţnych krízach, 

môţu ostatné štátne orgány rozhodnúť o poskytovaní humanitárnej pomoci. [28] 

7.3  Nemecká spolková republika 

Federálna vláda Nemeckej spolkovej republiky (ďalej NSR) chápe humanitárnu pomoc 

ako finančný príspevok, ktorým podporuje vhodné humanitárne projekty humanitárnych 

organizácii OSN, nemeckých mimovládnych organizácii a organizácií Červeného kríţa 

a Červeného polmesiaca.  Tie umoţňujú postihnutým ľuďom ţiť dôstojne a bezpečne, 

zmierňujú utrpenie tých, ktorí nemôţu prekonať krízu. 

Politické základy humanitárnej pomoci federálnej základy sú v Európskom konsenzuse 

o humanitárnej pomoci a v „Zásadách a správnych postupoch humanitárneho darcovstva“. 

Hlavné myšlienky, z ktorých humanitárna pomoc federálnej vlády sú zamerané na 

humanitárne potreby postihnutých ľudí, a sú v súlade s humanitárnymi zásadami ľudskosti, 

neutrality, nestrannosti a nezávislosti.  

Finančná podpora na projekty sa získava prostredníctvom ţiadostí o financovanie 

humanitárnej pomoci, ktoré prejednáva Oddelenie pre humanitárnu pomoc nemeckého 

ministerstva zahraničia. Ak je financovanie projektu odsúhlasené, tak je hradené 

Ministerstvom zahraničných vecí. [16], [18], [19] 
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7.4 Švajčiarsko 

Celosvetová záchrana ţivotov a zmiernenie útrap patri do gescie Švajčiarskej agentúry pre 

rozvoj a spoluprácu (SDC). Táto agentúra poskytuje priamu pomoc pri prírodných 

katastrofách a ozbrojených konfliktov prostredníctvom intervencii švajčiarskej 

humanitárnej jednotky na pomoc (SHA). Ďalej podporuje partnerské humanitárne 

organizácie a prispieva ku prevencii a riešení konfliktov.  

Vo federálnom zákone 974,0 o zahraničnej rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci 

z 19. Marca 1976 je uvedené, ţe humanitárna pomoc by mala prispievať k preventívnym 

a núdzovým opatreniam pre zachovanie ohrozeného ľudského ţivota a zmiernenie 

utrpenia.  

Pomoc má niekoľko foriem: materiálna pomoc, dodávka potravín, peňaţné príspevky 

a priradenie odborníkov a pracovných skupín. Tam, kde je to potrebné, jednotlivé formy 

humanitárnej pomoci sa navzájom prepoja.  

Finančné prostriedky pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc sa 

získavajú v rámci úverov, ktoré musia byť schválené uţ rok dopredu.  Je to nutné, aby 

nebola ohrozená švajčiarska ekonomika, federálny rozpočet a neboli znevýhodňované iné 

oblasti v krajine. Spolková rada dohliada na efektívnosť vyuţívania finančných 

prostriedkov schválených zákonom a podáva správu Federálnemu zhromaţdeniu o novej 

ţiadosti o úver. [15] 
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8 KATEGORIZÁCIA HUMANITÁRNEJ POMOCI 

 

V súčasnej dobe sa humanitárna pomoc delí len do troch základných kategórii. Tieto 

kategórie sú uvedené vo všetkých publikáciách, na ktoré nadväzujú ďalšie delenia podľa 

rôznych kritérií.  Delenie podľa týchto kritérií často nezahrňujú celkovú oblasť 

poskytovania humanitárnej pomoci a sú vytvorené na priblíţenie, čo je v humanitárnej 

pomoci obsiahnuté.  To je dôvod na vytvorenie rozdelenia, ktoré je cieľom tejto práce.  

 

8.1 Fáze humanitárnej pomoci   

Hlavnou úlohou MVO a VI v prípade vzniku katastrofy je poskytnúť dostatočnú pomoc 

ľuďom postihnutým katastrofou, tak aby sa mohli ľudia po poskytnutej pomoci opäť 

postaviť na vlastné nohy. Pomoc poskytovaná MVO a VI ľuďom postihnutým katastrofou 

má svoj chronologický vývoj, na základe ktorého prebiehajú všetky činnosti, ktoré súvisia 

s procesom poskytovania HP. Z dôvodu prehľadnosti a lepšieho chápania postupu 

poskytovania HP sú tieto činnosti obsiahnuté v troch fázach, ktoré sú na seba naviazané 

a cyklicky sa opakujú. Tieto fáze sú znázornené na obrázku č.3.  

 

Obrázok 3 Fáze humanitárnej pomoci  
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Chronológia týchto fáz vychádza z poţiadaviek samotných ľudí postihnutých katastrofou 

a skúseností jednotlivých organizácii a inštitúcií s riešením katastrof.  

Kaţdá z fáz sa aktivuje v inom časovom období. Prvým krokom sú prípravné opatrenia, na 

ktoré nadväzuje okamţitá reakcia. Medzi týmito dvomi fázami neexistuje časový interval 

ich aktivácie. Záleţí predovšetkým na genézy katastrofy. Na fázu okamţitá reakcia 

nadväzuje fáza obnova, ktorá je aktivovaná bezprostredne po nej. Cyklus sa opäť vracia na 

fázu prípravné opatrenia.  

V prípade prípravných opatrení sa jedná o fázu, ktorá môţe prebiehať nezávisle od fáze 

okamţitá reakcia a fáze obnova a zároveň aj súbeţne s nimi. Je to predovšetkým 

strategická časť procesu HP, ktorá riadi priebeh jeho priebeh.  

 

Prípravné opatrenia 

Táto fáza je strategickou časťou celého procesu poskytovania HP. Skladá sa predovšetkým 

z vyhodnocovania analýz a praxe ľudí podieľajúcich sa na HP, na základe ktorých sú 

vytvorené postupy a plány vhodné pre plánovanie a riadenie celého procesu HP. Tento 

proces je znázornený na obrázku č.4. 

 

Obrázok 4 Proces plánovania prípravných opatrení 
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Cyklus znázorňuje segmenty plánovania prípravných opatrení. Výsledkom procesu 

plánovania je postup pri príprave na katastrofu. Prvým krokom je identifikácia katastrofy 

a jej účinkov na územie. Následnou analýzou dôsledkov vzniknutých pôsobením katastrofy 

sa stanoví predpokladaný prehľad  prostriedkov HP (financie, materiál a personál). 

Výstupom porovnania prehľadu aktuálneho stavu prostriedkov HP a predpokladaného 

prehľadu prostriedkov HP je do akej miery sú MVO a VI schopné pokryť poskytovanie HP 

s aktuálnym stavom zásob. Ďalším krokom je spracovanie návrhov opatrení, ktoré majú 

docieliť zaistenie chýbajúcich prostriedkov HP. Realizáciou týchto návrhov sa obmedzia 

nedostatky súvisiace s poskytovaním HP. 

Okrem samotnej prípravy na danú katastrofu tieţ upozorňuje na eventuality, ktoré môţu 

byť nedostatočne zabezpečené poprípade zohľadnené, alebo s ktorými sa nepočítalo. 

Poskytuje dostatočný priestor na vytvorenie zásob, uzatvorenie dohôd o spolupráci 

a prehľad o vlastných moţnostiach podporovať ľudí postihnutých katastrofou. 

Fázu prípravné opatrenia spracúvajú zvolení a kvalifikovaní zamestnanci MVO a VI. 

Schvaľovanie navrhnutých opatrení majú v gescii orgány k tomu úkonu zvolené.  

  

Okamţitá reakcia 

Fáza okamţitá reakcia sa aktivuje buď počas katastrofy, alebo po jej priebehu. Aktivácia 

tejto fáze je podmienená typom a rozsahom katastrofy a v neposlednom rade aj samotnou 

potrebou prostriedkov HP na mieste katastrofy.  

Oslabenie funkčnosti územia účinkami katastrofy a disfunkcia základnej infraštruktúry 

znemoţňujú obyvateľom sebapomoc. Cieľom tejto fáze je preto prepraviť potrebné 

základné prostriedky HP do postihnutej oblasti a zariadiť, aby boli rozdelené medzi 

postihnuté obyvateľstvo. Ktoré prostriedky HP a akým spôsobom budú prepravené na 

miesto katastrofy sú riešené vo fáze prípravných opatrení. Z dôvodu zabráneniu vytvorenia 

si závislosti na poskytovanej pomoci sú tieto prostriedky dostupné len na nevyhnutne 

potrebné obdobie. 

Zodpovednosť za prerozdeľovanie prostriedkov HP v prípade VI majú objednávatelia HP. 

V prípade MVO táto zodpovednosť pripadá poskytovateľovi HP.  
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Obnova 

Súčasťou poskytovania HP postihnutému obyvateľstvu je podpora pri opätovnom návrate 

k beţnému chodu ţivota. Fáza obnovy nasleduje bezprostredne po fáze okamţitej reakcie, 

ktorej aktivácia závisí na rozsahu následkov spôsobených katastrofou.  

Obyvateľstvo je v tejto fáze uţ samo schopné pomôcť si, ale chýbajú mu prostriedky na 

realizáciu obnovy. Priorita MVO a VI spočíva v poskytovaní následnej posily 

postihnutému obyvateľstvu v podobe obnovy základných funkcii územia postihnutého 

katastrofou a ich ţivota.  

Podpora je dočasná a obmedzená. Obyvateľstvo je nútené si z veľkej časti pomáhať samo 

alebo navzájom medzi sebou. Po obnove základnej infraštruktúry a návratu obyvateľstva 

k beţnému ţivotu, fáza obnovy končí.  

 

Cyklus sa po ukončení fáze obnovy navracia opäť na fázu prípravné opatrenia, kde sa 

hodnotia a analyzujú všetky činnosti a postupy počas priebehu poskytovania HP. Výstupy 

sú aplikované v návrhoch opatrení, čím prispievajú k zlepšeniu celého procesu 

poskytovania HP. 
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8.2 Rozdelenie humanitárnej pomoci na základe poskytovateľa 

Delenie humanitárnej pomoci na základe druhu poskytnutých prostriedkov je zauţívané 

a uvedené vo všetkých publikáciách zameraných na oblasť humanitárnej pomoci. Sú to 

kategórie znázornené na obrázku č. 

 

 

Obrázok 5 Rozdelenie HP podľa druhu poskytovaných prostriedkov 

 

Toto základné delenie obsahuje na všeobecnej úrovni všetky oblasti, ktoré sú zamerané na 

podporu obyvateľstva. Od neho sa odvíjajú ostatné delenia, ktoré popisujú akými 

prostriedkami a kým je pomoc poskytovaná. Ďalšie kategórie, okrem týchto troch, neboli 

stanovené. Z tohto dôvodu by mali byť navrhnuté ďalšie kategórie, ktoré umoţnia lepší 

a ucelenejší pohľad na humanitárnu pomoc.  

Návrh, ktorý je znázornený na obrázku č. 2, je spracovaný z pohľadu poskytovateľov 

humanitárnej pomoci. Odvíja sa od základného delenia a rozširuje ho z pohľadu získavania 

alebo poskytovania humanitárnej pomoci. Návrh daného delenia je podrobne rozobraný 

v ďalšej časti tejto kapitoly. 
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Obrázok č. 6 Schéma návrhu delenia humanitárnej pomoci na základe poskytovateľa
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Personálna pomoc 

Personálna pomoc sa poskytuje podporu obetiam katastrofy podľa ich schopností 

a odbornosti. V tejto kategórii sú zohľadnené sily, ktoré sa podieľajú na humanitárnej 

pomoci. Tieto sily sú nasadené podľa rozsahu katastrofy a ich zaobstarávanie majú v gescii 

organizácie a inštitúcie, ktorých činnosť je zameraná na HP, alebo sa chcú zúčastniť na 

pomoci. Jedná sa o ľudí zainteresovaných do procesu poskytovania HP a aj o ľudí, ktorí sa 

majú záujem o zapojenie sa do prác súvisiacich s HP.  

Inštitúcie a organizácie, ktoré sprostredkovávajú pracovnú silu pri poskytovaní HP sú 

rozdelene na: 

1. Mimovládne inštitúcie 

2. Vládne inštitúcie 

3. Dobrovoľníci 

Mimovládne organizácie sú spoločnosti, ktoré sa priamo zameriavajú na HP. Kaţdá 

spoločnosť má svoju organizačnú štruktúru a na samotný chod stačí malý počet 

zamestnancov. Zamestnancov pracujúcich v týchto spoločnostiach je moţné rozdeliť na 

stálych a krátkodobých. Krátkodobí zamestnanci sú v spoločnosti evidovaní, alebo majú 

uzavretú zmluvu, ktorá je prispôsobená na činnosť, ktorú vykonávajú pre spoločnosť. 

Jedná sa predovšetkým o odborne spôsobilé osoby, ktoré sú podľa potreby preškoľované. 

Stáli zamestnanci pracujú pre spoločnosť na základe dlhodobej zmluvy a je im pravidelne 

vyplácaná mzda. Komplexne sú to odborne spôsobilé a školené osoby, ktoré svojimi 

schopnosťami prispievajú celkovému chodu spoločnosti. Podľa zamerania sa stáli 

zamestnanci triedia na administrátorov, ktorí svoju činnosť vykonávajú v mieste pôsobiska 

spoločnosti, a na terénnych zamestnancov, ktorí jazdia na miesto katastrofy. Pre výkon 

svojej práce je nutné, aby v mieste katastrofy rozhodoval koordinátor, ktorý má potrebnú 

prax na riešenie vyskytnutých situácii. Vedie ostatných terénnych pracovníkov, ktorí sú na 

zvolenú prácu odborne spôsobilí alebo preškolení. 

Vládne inštitúcie zamestnávajú odborne spôsobilých a kvalifikovaných ľudí, ktorí sú 

hradení zo štátneho rozpočtu. Ich pracovným zameraním je záchrana, ochrana a pomoc 

ľudom pri vzniku akejkoľvek situácie, ktorá vyţaduje zásah špecialistov. Do oblasti HP sú 

zainteresované zloţky IZS, ktorých cieľom je záchrana a pomoc ľudom, a Armáda ČR, 

ktorej činnosť je zameraná predovšetkým na obranu štátu. Angaţovanosť Armády ČR 
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v oblasti HP záleţí na rozsahu následkov katastrofy a jej samotné zapojenie je riešené 

legislatívne
5
. 

Dobrovoľníci sú ľudia, ktorí pomáhajú z vlastného presvedčenia. Jedná sa o širokú škálu 

ľudí s rôznym zameraním a kvalifikáciou. Za pomoc a svoj čas venovaný pomoci 

nedostávajú dobrovoľníci mzdu, ale ich právny štatút je vymedzený príslušným zákonom
6
. 

Jednotlivci sú evidovaní a neevidovaní. Evidovaný dobrovoľník sa uţ zúčastňoval 

v minulosti na poskytovaní pomoci a je uvedený v databáze MVO. Neevidovaný 

dobrovoľník môţe byť novým filantropom, alebo sa môţe jednať o človeka, ktorý nechcel 

byť evidovaný. Väčšinou sú dobrovoľníci v teréne a  pridelení pod vedenie skúseného 

a kvalifikovaného pracovníka. Ich pridelenie na prácu závisí na odbornosti a praxe.  

 

Materiálna a technická pomoc 

Jedná sa predovšetkým o nástroje, prostredníctvom ktorých je HP poskytovaná. Tieto 

nástroje vyuţívané na podporu obyvateľstva postihnutého katastrofou sú poskytované VI 

a rôznymi MVO. Sú buď v osobnom vlastníctve, zapoţičané, zakúpené alebo darované. 

Štát pre prípad rozsiahlych následkov katastrofy vytvára štátne rezervy. Manipulácia 

s týmito zásobami je upravená príslušnou legislatívou
7
.Zloţky IZS a Armáda ČR disponujú 

s nástrojmi, ktoré beţne vyuţívajú pre účely ich činnosti a je moţné ich vyuţívať aj 

v prípade poskytovania HP. Pre účely HP majú tieţ vytvorené zásoby, ktoré dodávajú 

postihnutému obyvateľstvu podľa potreby. 

Neštátna pomoc je zabezpečovaná prostredníctvom činnosti MVO. Exponujú sa pri 

získavaní pomoci občanmi, ktorí zároveň oboznamujú s moţnosťou ďalšej pomoci. Nie je 

pravidlo, ţe pomoc od občanov je sprostredkovaná vţdy MVO, samotné obyvateľstvo 

v prípade potreby je samo schopné reagovať a angaţovať sa na pomoci druhým.  

Samostatným celkom sú právnické osoby (ďalej PO) a podnikajúce fyzické osoby (ďalej 

PFO). Ich pomoc býva sprostredkovaná rovnako VI (legislatívne upravená) tak aj MVO.  

                                                
5 Zákon č. 219/1999, Sb., o ozbrojených silách České republiky. [38] 
6 Zákon č. 198/2002, Sb., o dobrovolnické sluţbě a o změně některých zákonů. [37] 
7 Zákon č. 241/2000, Sb., o hospodářských opatřeních pro k rizové stavy a o změně některých souvisejících 

zákonů. [42] 
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Nástroje vyuţívane na HP poskytujú dobrovoľne (zapoţičanie alebo zakúpenie), ale môţu 

byť aj vyţiadané.  

Finančná pomoc 

Celkový finančný kapitál vkladaný do HP pochádza od rôznych zdrojov a je dobrovoľný. 

Jeho vyuţitie je moţné nielen v materiálnej a technickej pomoci, ale ak by vyţadovala 

situácia, tak aj v personálnej pomoci. Jeho pouţiteľnosť závisí predovšetkým na zámere 

jeho vloţenia a je buď priamo viazaný na určitý účel, alebo je moţné ho pouţiť podľa 

aktuálnej potreby, čiţe voľne pouţiteľný. Zdroje tohto kapitálu sú rovnaké v obidvoch 

skupinách s rozdielom štátnej podpory, ktorá je viazaná. Štát ju poskytuje vo forme 

grantov a dotácii, ktoré majú určený účel vyuţitia.  

Finančné príspevky poskytované občanmi sú výsledkom angaţovanosti MVO a nadácii. 

Prostredníctvom verejných zbierok, príspevkov a charitatívnych akcií oboznamujú 

obyvateľstvo s HP a zapájajú ho do aktívnej pomoci. Získané financie sú vyuţívané 

v závislosti na účele výberu, alebo investíciou do potrebných prostriedkov HP. V prípade 

získania financií, ktoré nie sú podmienené spôsobom ich vyuţitia, si MVO a nadácie s nimi 

nakladajú podľa vlastného uváţenia. 
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8.3 Rozdelenie HP podľa zasiahnutého územia 

Vznik katastrofy nie je moţné vopred odhadnúť, rovnako ako jej rozsah. Z tohto dôvodu 

nie je moţné stanoviť, kde bude HP poskytovaná a ktoré MVO a VI budú zapojené do 

tohto procesu. Ďalšie rozdelenie HP je zamerané na územné členenie ČR z hľadiska 

poskytovania HP, ktoré je znázornené na obrázku č. 8. 

 

 

Obrázok 7 Rozdelenie HP podľa zasiahnutého územia 

 

Územie ČR 

Obce a kraje na území ČR v prípade vzniku katastrofy, majú svoje postupy a opatrenia na 

zvládanie vzniknutej situácie, ktorých vypracovanie vyplýva zo zákona
8
. V prípade, ţe 

rozsah katastrofy neprekročí hranice obce s rozšírenou pôsobnosťou (ďalej ORP), danú 

situáciu riešia orgány obce v spolupráci s MVO. Ak rozsah katastrofy zasiahne viac ORP, 

na riešení danej situácii sa podieľajú uţ orgány kraja v spolupráci s orgánmi ORP a MVO. 

Vzhľadom na to, ţe ORP a kraje sú územnými samosprávnymi celkami, tak všetku pomoc, 

poskytovanú občanom hradia s rozpočtu daného samosprávneho celku. V prípade, ţe kraj 

má nedostatok prostriedkov, poţiada o podporu štát, ktorý má vytvorené rezervy. 

Katastrofa postihujúca viac krajov (väčšia časť ČR) môţe spôsobiť absenciu prostriedkov 

v jednotlivých krajoch, v tom prípade sa obracajú na štát a jeho podporu. Ten uvoľňuje 

svoje rezervy na základe vyhlásenia krízového stavu.  

                                                
8
 Zákon č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů [41] 



49 

 

Pokiaľ katastrofa presahuje štátne hranice, tak sa na HP podieľajú krajiny, ktoré katastrofa 

zasiahla, a ich príslušné inštitúcie a organizácie. Na základe dohôd medzi sebou 

spolupracujú a navzájom si poskytujú podporu.  

 

Územie ostatných krajín 

Humanitárnu pomoc, ktorú poskytuje ČR členským krajinám EU, alebo ostatným krajinám 

je ukotvená legislatívne
9
. Aká pomoc je poskytovaná do zahraničia je uvedená 

v kapitole 4.4 Zahraničná pomoc. 

 

8.4 Rozdelenie HP podľa prijímateľa   

Poskytovanie HP nie je priamo zamerané len na obyvateľstvo postihnuté katastrofou, ale je 

umoţnená aj obyvateľstvu, ktoré nebolo priamo zasiahnuté a ľuďom, ktorí sa zúčastňuj na 

jej poskytovaní. Z tohto dôvodu je ďalšie delenie HP zamerané na samotného prijímateľa 

a je znázornené na obrázku č.7.  

 

 

Obrázok 8 Rozdelenie HP podľa prijímateľa 

 

Priamo zasiahnutým obyvateľstvo sa chápu ľudia, ktorých účinky katastrofy ohrozili na 

ţivote, poškodili im majetok a obmedzili ich na prirodzenom chode ţivota. Obyvateľstvo 

                                                
9 Zákon č.151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí 

a o změně souvisejících zákonů [36] 
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je vplyvom účinkov ochromené a odkázané na pomoc druhých. Tomuto obyvateľstvu je 

poskytovaná HP v plnej miere a v kaţdej oblasti.  

Nepriamo zasiahnuté obyvateľstvo sú ľudia, ktorých účinky katastrofy nezasiahli v takej 

miere, aby boli odkázaní na pomoc druhých v plnej miere. Jedná sa predovšetkým o ľudí, 

ktorých katastrofa nemusela ohroziť ani ţivote a ani im poškodiť majetok, ale mohla 

spôsobiť psychické ochromenie. Týmto ľuďom je poskytnutá psychosociálna pomoc, ktorá 

patrí do oblastí HP.   

Účastníci HP sú ľudia, prostredníctvom ktorých je HP poskytovaná. Vykonávajú práce 

v teréne a sú vystavení prípadným hrozbám, rovnako ako priamo zasiahnuté obyvateľstvo. 

 V prípade zdravotných či psychologických problém im je poskytnutá pomoc ostatnými 

účastníkmi s príslušnou odbornosťou.  

 

8.5 Vzájomné prepojenie navrhnutých kategórii 

Kategórie navrhnuté v predchádzajúcich častiach tejto kapitoly umoţňujú rôzne pohľady 

na oblasť humanitárnej pomoci a jej poskytovanie. Jednotlivé stanovené kategórie sa 

navzájom ovplyvňujú a sú zároveň medzi sebou prepojené. Súhrnné vzájomné prepojenie 

týchto kategórii je znázornené v tabuľke č. 2. 

Jednotlivé kategórie v tabuľke znázorňujú zúčastnenie poskytovateľov a prijímateľov HP 

na navrhnutých fázach HP a ďalej ich účasť na poskytovaní HP z hľadiska rozsahu 

katastrofy vzhľadom k veľkosti zasiahnutého územia. Vyššie zmienená účasť na HP je 

braná z pohľadu kategorizácie HP podľa druhu poskytovaných prostriedkov (finančná, 

materiálna a technická, personálna). 
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Tabuľka 2 Vzájomná pôsobnosť navrhnutých kategórii HP z hľadiska zúčastnenia sa na poskytovaní HP 

 

Legenda 

 poskytujúci HP 

 neposkytujúci HP 

/ poskytovanie závislé na legislatíve 

FP Finančná pomoc 

MTP Materiálna a technická pomoc 

PP Personálna pomoc 

PZO Priamo zasiahnuté obyvateľstvo 

NZO Nepriamo zasiahnuté obyvateľstvo 

  
Fáze HP Rozsah katastrofy vplývajúci na poskytovanie HP 

  
Prípravné 
opatrenia 

Okamžitá 
reakcia 

Obnova ORP Kraj 
Väčšia časť 

ČR 
Krajiny v EU 

Krajín mimo 
EU 

  
FP MTP PP FP MTP PP FP MTP PP FP MTP PP FP MTP PP FP MTP PP FP MTP PP FP MTP PP 

Poskytovateľ 

HP 

Občan                

Dobrovoľník                  

MVO            

PFO a PO               

Vláda //////      

Prijímateľ 

HP 

PZO                    

NZO                   

Účastníci HP                    
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ZÁVER 

Diplomová práca sa zaoberá problematikou kategorizácie humanitárnej pomoci. Vzhľadom 

ku stále sa zvyšujúcemu počtu katastrof s ničivými účinkami a veľkým rozsahom, je 

humanitárna pomoc neustále ţiadanejším druhom podpory. Samotné poskytovanie pomoci 

je zaloţené na skúsenostiach a nepísaných pravidlách, podľa  ktorých aktéri humanitárnej 

pomoci postupujú. V súčasnom období ku činnosti aktérov patrí formulovanie zásad 

a noriem pre oblasť humanitárnej pomoci. Práca je z tohto dôvodu zameraná na vytvorenie 

základných kategórii humanitárnej pomoci. 

V teoretickom vymedzení riešenej problematiky boli vysvetlené základné pojmy týkajúce 

sa oblasti humanitárnej pomoci. Vo všeobecnom vymedzení humanitárnej pomoci je 

vysvetlené súčasné chápanie tohto pojmu, základné delenie humanitárnej pomoci, oblasti 

ktoré poskytuje HP a kým je zaobstarávaná. Ďalej sa táto časť zaoberá súčasným 

poskytovaním humanitárnej pomoci Českou republikou a organizáciami, ktorých činnosť 

sa zameriava na tuto podporu. Nasledujúce kapitoly sú zamerané na Project SPHERE, kde 

je celý projekt popísaný a je vysvetlené, aký význam má pre humanitárnu pomoc, a ďalej 

na objasnenie významu pojmu humanitárna pomoc vo vybraných krajinách.  

V praktickej časti tejto práce sú vytvorené návrhy základných kategórii humanitárnej 

pomoci, ktoré nie sú v ČR legislatívne upravené. Umoţňujú lepší prehľad v oblasti 

humanitárnej pomoci a orientáciu v procese jej poskytovania. Výstupom práce je tabuľka, 

ktorá znázorňuje celkovú prepojenosť medzi navrhnutými kategóriami a umoţňuje tak 

zjednotený pohľad na danú problematiku.  

Táto práca môţe slúţiť ako podnet k ďalšiemu rozvoju navrhnutých kategórii a tým 

k lepšiemu popisu uţ fungujúceho procesu.  

Z vyššie uvedeného vyplýva, ţe hlavný cieľ práce, ktorým bolo navrhnúť kategórie 

humanitárnej pomoci, bol splnený. 
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