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Trendy v oblasti poskytování humanitární pomoci – celostátní a regionální úroveň 
 
Anotace 
 
Tématem předkládané studie je humanitární pomoc s důrazem na aktuální trendy na 
„krajské“ úrovni v rámci České republiky. V teoretické části textu nechybí definice pojmů, 
které souvisejí se sledovaným tématem. Samostatná pozornost je věnována roli krajů České 
republiky a příkladům jejich humanitárního angažmá doma i v zahraničí. Autorka se snaží 
o shrnutí problematiky napříč všemi kraji. Hlavním cílem příspěvku je představit tento 
rozměr humanitární pomoci, který není v současné době v literatuře zpracován. 
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Summary 
 
The topic of the study is humanitarian aid, with an emphasis on current trends in the 
"regional" level within the Czech Republic. The theoretical part doest not lack crucial 
definitions related to the respective topic. Special attention is paid to the role of regions in 
the Czech Republic and examples of their humanitarian engagement at home or abroad. The 
author tries to summarize the relevant data with regard all the second level territorial units 
in the country. The main objective of this article is to introduce the abovementioned 
dimension of humanitarian aid, which is not currently described in the literature. 
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Seznam zkratek 
 
ADRA Adventist Development and Relief Agency 
AKČR Asociace krajů České republiky 
apod. a podobně 
a. s. akciová společnost 
atd. a tak dále 
BR bezpečnostní rada 
CO civilní ochrana 
ČČK Český červený kříž 
ČR Česká republiky  
ČT Česká televize 
ČTK Česká tisková kancelář 
EU Evropská unie 
HOPKS Hospodářská opatření pro krizové stavy 
HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 
KČ koruna česká 
KÚ krajský úřad  
MF Ministerstvo financí 
MV Ministerstvo vnitra 
o. p. s. obecně prospěšná společnost 
o. s. občanské sdružení 
OSN Organizace spojených národů 
NNO nevládní nezisková organizace 
RK rada kraje 
Sb. sbírka 
tj. to jest 
ZK zastupitelstvo kraje 
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Úvod 
 

Téma poskytování humanitární pomoci patří mezi badatelsky i mediálně velmi vděčné 
aspekty související s problematikou krizového řízení. 

Je přitom nutné konstatovat, že aktéry (poskytovateli, příjemci atd.) v oblasti 
humanitárních aktivit nemusí být pouze teritoriální státy nebo mezinárodní organizace, ale 
že stále větší a sebevědomější roli zde sehrává i subnacionální úroveň. V případě České 
republiky to konkrétně platí pro vyšší územně samosprávné celky či dokonce jednotlivé obce. 

Příspěvek si klade za cíl zmapovat alespoň základní informace, týkající se sledované 
oblasti. Je přitom třeba konstatovat, že se jedná o téma neusazené, de facto o bílé místo. Pro 
osoby, zastávající názor, že bezpečnostní politika je záležitostí, formovanou jen a pouze 
na národní úrovni, se jedná o bezmála kacířskou myšlenku. Přesto aktivity v této oblasti 
existují, je jich stále více a je třeba s nimi počítat (přinejmenším v kontextu ochlazení 
humanitárních aktivit na úrovni státu, v souvislosti s konkrétními úspornými opatřeními). 

Dílčích podkladů z otevřených zdrojů je v této oblasti na jednu stranu poskrovnu 
(pokud by byla řeč o dílčích syntézách či přehledech) nebo naopak „příliš mnoho“ pokud tím 
rozumíme izolované agenturní či tiskové zprávy, obsahy internetových stránek či články 
v denním tisku. 

Již na tomto místě lze tvrdit, že jednotlivé kraje, respektive pověření pracovníci, ne 
vždy vedou dokonalou či zcela transparentní (či veřejně přístupnou) statistiku, týkající se 
krajem poskytované humanitární pomoci. I z tohoto důvodu v rámci této studie chybí 
podklady pro dokonalé zmapování tématu. Mnohé informace (tiskové zprávy, přehledy) jsou 
značně strohé, ve smyslu „komu, kolik, kdy a na co“. Přičemž metodika se někdy liší rok 
od roku. Tento stav neposkytuje příliš dobrý odrazový můstek pro skutečně objektivní bádání 
– na druhou stranu, kraje tuto statistiku vedou zejména pro svou vlastní potřebu. Příspěvek 
si klade za cíl alespoň částečně zodpovědět několik stěžejních otázek, které se odrážejí ve 
struktuře textu: 

 

 Poskytují vyšší územně samosprávné celky v České republice (kraje, hlavní město 
Praha1) nějakou formou humanitární pomoc mimo své území? Na tuto otázku je 
předem možné odpovědět, že rozhodně ano, sledovány budou ale trendy v této 
oblasti. 

 Je pro účel poskytování humanitární pomoci v rámci krajských rozpočtů trvale 
alokována nějaká částka (pokud ano, tak zhruba jaká) nebo se toto téma řeší ad hoc? 
Zde lze předpokládat, že situace se bude případ od případu (kraj od kraje) lišit. 

 Je tato problematika podchycena prostřednictvím nějakých smluv, které kraj uzavřel 
(například smlouva o spolupráci s kraji, spolkovými zeměmi, vojvodstvími, 
provinciemi atd. v České republice, respektive jiných zemích)? 

 Je možné jmenovat příklady poskytnutí humanitární pomoci krajem v minulosti 
(jiným krajům v České republice, jiným regionům v zahraničí)? 

 Jak funguje mechanismus schvalování poskytnutí případné humanitární pomoci? 

 Je sledované téma v rámci „krajské“ agendy stále důležitější, nebo jeho role upadá, 
například v souvislosti s úspornými opařeními? 

                                                           
1
 Pro účely příspěvku je používán zkratkovitý pojem „kraj“, čímž se rozumí kraje a Hlavní město Praha. 



Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Bc. Michaela Vladyková, Trendy v oblasti poskytování humanitární pomoci – celostátní a regionální úroveň  

(2014-2015_A_03) 
 

 
4 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

 Jak je toto téma personálně zakomponováno v rámci kraje (věnují se mu vyčleněné 
osoby, nebo spadá do působnosti osob, které řeší i jinou agendu). 

 
S ohledem na „novost“ tématu si příspěvek neklade přehnané ambice. Text 

je z tohoto důvodu strukturována do několika rovin. První rovina (koncipovaná jako 
teoretická část) se snaží za využití otevřených zdrojů zjistit, alespoň základní informace  
a trendy k tématu. Jsou zde definovány stěžejní pojmy (humanitární pomoc a její typy)  
a naznačena role krajů ve sledované oblasti. 

Druhá úroveň (koncipovaná jako praktická část) podrobněji pracuje s popisem situace 
v rámci jednotlivých krajů. Přitom bude kladen důraz na kraje, jejichž aktivity v rámci 
sledované oblasti jsou obzvláště propracované, specifické, respektive k nim existuje dostatek 
podkladů. Součástí snahy o zjišťování informací byla i distribuce strukturovaného dotazníku. 
Již na tomto místě je třeba avizovat, že striktní rozdělení textu na část „teoretickou“  
a „praktickou“ je s ohledem na její povahu kontraproduktivní a nebude do důsledků 
používáno (protože jinak by se muselo mnoho pasáží duplikovat). 

Třetí úroveň pak bude věnována snaze o určité zobecnění zjištěných informací, 
případně navržení určitých doporučení. 

 
V souvislosti s tím, co zde již zaznělo, jsou stanoveny následující hypotézy: 
 
Hypotéza č. 1: Kraje České republiky patří mezi poměrně aktivní poskytovatele 

humanitární pomoci, a to jak v rámci státu, tak do blízkého i vzdálenějšího příhraničí. 
Hypotéza č. 2: „Kanály“ poskytování i přijímání humanitární pomoci po linii krajů 

mohou předcházet nebo následovat budování širšího rámce nadstandardních vztahů mezi 
regiony doma i v zahraničí.2 

Hypotéza č. 3: V souvislosti s ekonomickými komplikacemi posledních let se objem 
finanční i nefinanční pomoci poskytované z úrovně krajů poněkud omezil. 

 
Je třeba zdůraznit, že hledisko informačních zdrojů je téma specifické, jedná se do 

značné míry o prvovýzkum. I z tohoto důvodu se text neopírá o sekundární literaturu ve 
vlastním smyslu slova, ale o závěry rozhovorů, vyplněné dotazníky, e-mailovou komunikaci 
s relevantními experty, obsah internetových stránek a interní dokumenty příslušných 
institucí, respektive o denní tisk. 

                                                           
2
 „Patronát“, rozvojová pomoc atd. 
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Teoretická část 
 

V rámci „teoretické“ části textu bude nejprve věnován prostor samotnému 
definování pojmu „humanitární pomoc“, včetně zmínky o různých druzích humanitární 
pomoci. 

Zároveň bude nastíněn rozdíl mezi „státní“ a „krajskou“ úrovní v oblasti poskytování 
humanitární pomoci. Obě tyto úrovně se liší jak objemem poskytované finanční i nefinanční 
pomoci, tak jejím nasměrováním (viz otázky respektive hypotézy v úvodu příspěvku). 
 

Humanitární pomoc a její vymezení 
 
Humanitární pomoc je poskytována jako bezprostřední reakce na krizovou situaci 

(humanitární krizi)3 a jejím cílem je obnova předchozího stavu. Hlavním cílem humanitární 
pomoci je zmírnit útrapy lidí, zajistit ochranu životů a lidskou důstojnost. Představuje tedy 
krátkodobou pomoc, která pomáhá lidem uspokojit základní životní potřeby a obnovit 
důstojný život do podoby před danou krizí, která změnu vyvolala. Z uznávaných 
mezinárodních vymezení humanitární pomoci také vyplývá, že se jedná o pomoc  
v dlouhodobých humanitárních krizích i při prevenci katastrof. „Cílem humanitární pomoci je 
zamezit ztrátám na životech a zmírnit lidské utrpení způsobené přírodní či lidmi způsobenou 
katastrofou nebo ozbrojeným konfliktem. Dále jde též o pomoc zemím a regionům 
zasaženým dlouhodobou, komplexní humanitární krizí. V souvislosti s klimatickou změnou 
roste význam prevence katastrof, jež je rovněž součástí humanitární pomoci. Poskytování 
humanitární pomoci se řídí mezinárodní uznávanými zásadami dobrého dárcovství, 
především základními principy lidskosti, nestrannosti, neutrality a nezávislosti.“4 

Aby humanitární pomoc byla efektivní, je nezbytné, aby její poskytování neslo 
základní prvky, které vedou k záchraně lidí. Mezi tyto základní prvky patří rychlost, kvalitní 
zhodnocení situace na místě a dostatek finančních prostředků, které jsou potřebné hlavně 
pro první fázi pomoci.  

„Součástí humanitární pomoci není pouze pomoc spojená se zajištěním výše 
uvedených aktivit, ale neméně důležitým prvkem jsou také aktivity zaměřené na obnovu 
toho, co bylo v důsledku katastrofy zničeno, s cílem navrátit obyvatele k normálnímu životu. 
V rámci obnovy, která musí být detailně naplánovaná, je nutné se zaměřit na prevenci, 
respektive snížení dopadů v případě vzniku další katastrofy či jiné zničující události. Právě 
proto není vhodné korespondovat s myšlenkou, že postačí realizovat obnovu s přístupem tzv. 
„navrátit do původního stavu“, ale je také důležité počítat s možným opakováním katastrofy, 
a z tohoto důvodu např. při obnově budovy a její stavbě provést taková opatření, aby 
v dalších případech došlo ke škodám menších rozměrů.“5 

Humanitární pomoc v rámci České republiky je poskytována bezplatně, zejména 
orgány státní správy a orgány územních samosprávných celků, právnickými osobami, 

                                                           
3
 Humanitární krize je obecně popisována jako situace, ve které jsou běžné prostředky lidí, které jim garantují 

důstojný život ohroženy a to v důsledku přírodní katastrofy nebo krizí, která je zaviněna lidskou činností. 
4
 Humanitární pomoc. Ministerstvo zahraničních věcí, 2010 

 <http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/humanitarni_pomoc/index.html>. 
5
 JAHODÁŘOVÁ, Petra. Mezinárodní koordinace poskytování humanitární pomoci – praxe a doporučení 

(Diplomová práce). Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2013. 
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podnikajícími fyzickými osobami, nevládními neziskovými organizacemi, sdružením občanů, 
skupinami osob a jednotlivci. Pomoc je realizována na základě výzev nebo z vlastní iniciativy 
formou nabídek. 

Poskytování a přijímání humanitární pomoci upravuje celá řada právních předpisů. 
Mezi základní předpisy, které stanovují pravidla pro poskytování humanitární pomoci, patří: 

 

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

 Zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci 
poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů; 

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

 Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů; 

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

 Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;  

 Nařízení vlády České republiky č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování 
do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci 
a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými 
osobami na ochranu obyvatelstva; 

 Usnesení vlády č. 302/2004, o Zásadách zahraniční rozvojové spolupráce po vstupu 
České republiky do Evropské unie. 
 
Tyto právní předpisy upravují poskytování a přijímání humanitární pomoci pro 

subjekty České republiky. Pro poskytování humanitární pomoci na světové úrovni byly 
identifikovány principy, které jsou nutné pro kvalitní poskytování humanitární pomoci. Tyto 
principy zakotvila Deklarace Dobrého humanitárního dárcovství. Česká republika se k ní 
přihlásila v roce 2006. Mezi základní principy,6 jimiž se má humanitární intervence řídit 
patří:7 

 

 „Lidskost: zásadním cílem humanitární pomoci je záchrana životů a snížení utrpení 
lidí; 

 Nestrannost: humanitární pomoci se poskytuje výhradně na základě identifikovaných 
potřeb, bez rozlišování mezi příjemci podle jiných kritérií; 

 Neutralita: v ozbrojených či jiných konfliktech se pomoc nepřiklání k žádné ze 
sporných stran; 

                                                           
6
 Humanitární principy jsou odvozeny ze základních principů, kterými se řídila činnost Mezinárodního výboru 

Červeného kříže. V současné době jsou principy formálně zakotveny ve dvou usneseních Valného shromáždění 
Organizace spojených národů. Lidskost, neutralita a nestrannost jsou schváleny v rezoluci Valného shromáždění 
č. 46/182, která byla přijata v roce 1991. Rezoluce Valného shromáždění č. 58/114 z roku 2004 přidala jako 
čtvrtý princip humanitárních akcí nezávislost. 
7
 Základní přehled humanitární pomoci, Ministerstvo zahraničních věcí, 21. V. 2010 

<http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/humanitarni_pomoc/prirucka_WFP_pro
_nevladni_organizace/zakladni_prehled_humanitarni_pomoci.html>. 
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 Nezávislost: cíle pomoci nejsou pod vlivem politických, ekonomických ani jiných zájmů 
dárce ani příjemce.“ 
 
Deklarace vyjmenovává základy potřeby, které zabezpečují ochranu civilního 

obyvatelstva, poskytování jídla, vody, sanitárního zázemí, přístřeší, zdravotní péče a další 
pomoci. 

 
Druhy humanitárních krizí 
 
Jak již bylo nastíněno v úvodu kapitoly „Humanitární pomoc“, dělí se humanitární 

krize na tři druhy.  
Jako první lze uvést přírodní, či lidmi vyvolanou katastrofu, která je typická tím, že je 

neočekávaná a postihne geograficky vymezenou oblast. Při této krizi je realizována 
humanitární pomoc v rámci tří fází, které nastupují v tomto sledu – okamžitá pomoc, časná 
rehabilitace a obnova. Při okamžité pomoci je nejpodstatnější záchrana životů a zajištění 
základních potřeb přeživších. V druhé fázi, která nastává zhruba 2 týdny – 3 měsíce 
po katastrofě je základní zajistit péči o lidi, které zasáhla pohroma, to znamená zabezpečit 
jim náhradní bydlení, vodu, jídlo, psychologickou a sociální pomoc. V této fázi také nastupuje 
obnova základní infrastruktury, jsou vyhodnocovány škody a probíhá analýza obnovy území. 
Poslední etapou je fáze obnovy. Tato část humanitární pomoci, kterou vyvolala přírodní nebo 
lidmi způsobena katastrofa, trvá až do dvou let od katastrofy. „Kromě komplexní obnovy 
přístřeší, veřejných institucí, infrastruktury i zdrojů obživy obyvatel v postižených oblastech 
zahrnuje často aspekt „building back better“, tj. obnovy směrem k vyšší úrovni rozvoje než 
před katastrofou, zejména u méně rozvinutých zemí. Důležitá je v rámci obnovy také 
prevence dalších katastrof, zejména v oblastech s častým výskytem extrémních klimatických 
jevů.“8 

Druhá humanitární krize vzniká v důsledku válečného konfliktu a tento druh je buď 
vyvolán dlouhodobou, komplexní krizí na určitém území, nebo může být vyvolán přírodní či 
lidmi vyvolanou katastrofou. Zde je nejpodstatnější zajistit ochranu civilního obyvatelstva. 
Dlouhodobě lze těmto krizím předcházet dodržováním principů poskytování humanitární 
pomoci, zakotveném v Deklaraci Dobrého humanitárního dárcovství, dodržování pravidel 
poskytování humanitární pomoci. 

Třetí je dlouhodobá humanitární krize, která je komplexní a charakteristická 
politicko-bezpečnostní nestabilitou, chudobou, nebo negativním vlivem klimatických změn. 
Tato humanitární krize se převážně týká zemí v Africe. Nejdůležitější při této humanitární 
krizi je zajištění vody, potravy, obnovení základního živobytí, zdravotní péči a ochrany 
postižené oblasti. 

 
Formy humanitární pomoci 
 
Na formy humanitární pomoci lze pohlížet podle toho, jestli se posuzuje to, kdo 

přijímá, nebo poskytuje humanitární pomoc, zde se humanitární pomoc dělí podle toho, 

                                                           
8
 Základní přehled humanitární pomoci, Ministerstvo zahraničních věcí, 21. V. 2010 

<http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/humanitarni_pomoc/prirucka_WFP_pro
_nevladni_organizace/zakladni_prehled_humanitarni_pomoci.html>. 
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jestli je daným subjektem přijímaná, nebo vysílaná. Například ve Středočeském kraji budou 
rozsáhlé povodně a humanitární pomoc, kterou kraj přijme, bude z jeho pohledu přijímána.  

Další a podstatnější dělení je podle podoby humanitární pomoci, kterou ovlivňuje 
charakter, rozsah a teritoriální vzdálenost. 

Podle podoby humanitární pomoci je tedy možné rozlišovat několik forem pomoci  
a to finanční, materiální, záchranářskou, poradenskou (expertní) a kombinovanou. Finanční 
pomoc je poskytována zpravidla na bankovní konto postižené země, kraje, obce, nebo 
prostřednictvím nevládních neziskových organizací, sdružení osob, či konkrétní právnické  
a fyzické osoby. Materiální pomoc je uskutečněna na základě žádosti postižené země, kraje, 
nebo obce. Je na zvážení vyzvaného subjektu, jak žádost vyhodnotí a pomoc poskytne. Tato 
forma pomoci představuje například léky, oblečení, prostředky pro odstranění následků 
katastrofy atd. Pomoc záchranářská je realizována k tomu zřízenými speciálními odřady 
např. povodňový odřad, požární odřad,9 USAR odřad.10 Poradenská (expertní) pomoc 
představuje vyslání experta (specialisty, odborníka) do postižené oblasti, který radí, jak 
nejlépe krizovou situaci zvládnout, tak aby bylo zamezeno ztrátám na lidských životech nebo 
omezení materiálních škod. Expert může být tedy vyslán přímo na místo, nebo komunikovat 
na dálku pomocí telekomunikačních zařízení. Kombinovaná pomoc je směsicí předchozích 
čtyř forem pomoci. 

 
Příčiny vzniku humanitární pomoci 
 
Mezi hlavní důvod pomoci patří myšlenka pomáhat, chránit, zlepšovat dosavadní 

podmínky a soucítit. Jedná se důvody etické, které jsou od nepaměti spojené s náboženstvím 
a kulturou. Jako další příčinu je možné jmenovat pragmatické důvody, mezi které patří 
lidskost. Ta je spojena s morálkou. Na tuto problematiku je nutné pohlížet také z politického 
hlediska a diplomacie. Protože pokud subjekt poskytne pomoc postiženému je mu do 
budoucna zavázán a v okamžiku, kdy se situace otočí a bude pomoc potřebovat druhý stát, 
přichází pomoc od subjektů, kterému byla poskytnuta pomoc v minulosti. 

Jako další příčiny vzniku humanitární pomoci je možné demonstrovat strategické  
a komerční důvody. 
 

Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce 
 
Jelikož jsou pojmy „humanitární pomoc“ a „rozvojová spolupráce“ veřejností často 

zaměňována, není od věci vysvětlit, jaký je v nich rozdíl.  
Humanitární pomoc, jak autorka zmiňuje na začátku druhé kapitoly, „je vždy (na 

rozdíl od pomoci rozvojové) poskytována jako reakce na humanitární krizi vzniklou v důsledku 

                                                           
9
 Bývají zpravidla složeny z příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, tak aby odpovídaly 

potřebám v místě mimořádné události. 
10

 USAR (Urban Search And Rescue Team) odřad je vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí 
Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Je předurčen pro 
vyhledávací a záchranné práce v obydlených oblastech – zejména po zemětřeseních. Může také působit na 
území České republiky při zřícení budov. Jedná se o odřad s týlovým zabezpečením nejméně na sedm dnů 
v počtu 36 osob (střední odřad) nebo s týlovým zabezpečením nejméně na 10 dní v počtu 69 osob (těžký 
odřad), jehož přeprava je zabezpečována letecky, alternativě pozemní cestou do vzdálenosti 1000 km. 
Odřad USAR, 2006 <http://www.usar.cz/webmagazine/subcategories.asp?idk=19>. 
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přírodní katastrofy, krize způsobené člověkem (války), případně strukturální krize (například 
krize ekonomické). Humanitární pomoc vychází, zjednodušeně řečeno, z principu humanity, 
tedy snahy zastavit či zmírnit lidské utrpení. Jejím cílem je pomoci lidem, kteří se dostali do 
tíživé situace ohrožující jejich zdraví nebo důstojnost, překlenout krizové období a vrátit 
se do normálního života.“11 

Rozvojová spolupráce je pojem, který vyjadřuje dlouhodobou a systematickou 
podporu lidského rozvoje v méně rozvinutých zemích k podpoře ekonomiky, sociálního 
rozvoje, politického rozvoje a podpoře životního prostředí. „Hlavním cílem rozvojové 
pomoci12 je snížení extrémní chudoby cestou udržitelného ekonomicko-sociálního rozvoje. Na 
rozdíl od humanitární pomoci je tedy rozvojová spolupráce souborem dlouhodobých opatření 
v široké řadě sektorů a oblastí.“13 

Rozvojová spolupráce má mnoho podob. Pro lepší orientaci se dělí zpravidla do čtyř 
skupin. 

 
1. Strukturální rozvojové projekty: Jsou zaměřené na chudé země. Nadnárodní 

instituce poskytují vládám zemí půjčky na restrukturalizaci domácí ekonomiky.  
2. Rozvojové programy probíhající na bilaterální úrovni mezi vládami rozvojových 

států a rozvojovými agenturami vyspělých států: Jedná se například o masivní 
finanční injekce, které jsou směřovány do školství, zdravotnictví, telekomunikací atd. 

3. Menší rozvojové projekty, realizované nevládními organizacemi: V těchto 
projektech je kladen důraz na práci s místními obyvateli. 

4. Mini-projekty rozvojové spolupráce: Zaměřují se na velmi konkrétní a objemově 
omezenou práci s malými skupinkami lidí. Cílem je mimo jiné i přímý kontakt  
a navázání mezilidských vztahů.14 

 
Přes úzkou souvislost mezi těmito dvěma pojmy není možné je v praxi zaměňovat. 

„Humanitární krize prostě vyžadují humanitární pomoc a strukturální problémy 
globalizovaného světa naopak rozvojovou spolupráci. Je však nezbytně nutné, aby byla 
zřejmá jejich úzká souvislost, návaznost a propojení.“15 

 
Humanitární pomoc na státní úrovni 
 
Realizace humanitární pomoci na státní úrovni (zjednodušeně řečeno) je součástí 

zahraniční politiky České republiky. Česká republika ji uskutečňuje buď formou dvoustranné 
spolupráce, nebo prostřednictvím mezinárodních organizací. Pomoc na tomto stupni 
uskutečňuje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Ministerstvo vnitra České 
republiky, Česká rozvojová agentura a Správa státních hmotných rezerv. 

                                                           
11

 Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání pro studenty 
mediálních oborů. Praha: Člověk v tísni, společnost při ČT, o. p. s., 2007. s. 18. 
12

 Rozvojová spolupráce je někde označována právě jako rozvojová pomoc, nebo rozvojová asistence nebo 
zahraniční pomoc – což je výraz, který lze použít i pro humanitární pomoc. 
13

 Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání pro studenty 
mediálních oborů. Praha: Člověk v tísni, společnost při ČT, o. p. s., 2007. s. 7. 
14

 Společný svět: Příručka Globálního rozvojového vzdělávání. Praha: Člověk v tísni, 2004, s. 241. 
15

 Společný svět: Příručka Globálního rozvojového vzdělávání. Praha: Člověk v tísni, 2004, s. 238. 
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Státní humanitární pomoc České republiky do zahraničí je realizována z finančních 
zdrojů, které alokuje Vláda České republiky na daný rok ve státním rozpočtu do účelově 
vázané rezervy na humanitární pomoc Všeobecné pokladní správy. Z této účelově vázané 
rezervy čerpá prostředky Ministerstvo zahraničních věcí a pravidelně informuje vládu o jejich 
čerpání. 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky poskytuje humanitární pomoc do 
zahraničí a v rámci České republiky. „Ministerstvo zahraničních věcí poskytuje humanitární 
pomoc do států mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor a rozhoduje o jejím 
rozsahu a formě. Při rozhodování o poskytování materiální a záchranářské pomoci postupuje 
v součinnosti s Ministerstvem vnitra. Ministerstvo zahraničních věcí v oblasti zahraniční 
rozvojové spolupráce a poskytování humanitární pomoci do zahraničí spolupracuje 
s institucemi Evropské unie včetně zajištění výměny informací s Komisí Evropských 
společenství.“16 Náklady na humanitární pomoc jsou hrazené z příslušné kapitoly státního 
rozpočtu. O uvolnění finančních prostředků rozhoduje ministr zahraničních věci po domluvě 
s ministrem vnitra, a to do výše 5 000 000 Kč, nad 5 000 000 Kč rozhoduje vláda. 

Ministerstvo vnitra České republiky zajišťuje poskytování humanitární pomoci do 
zemí, které jsou členy Evropské unie a dalších států, které tvoří Evropský hospodářský 
prostor. Ministerstvo rozhoduje o rozsahu a formě dané pomoci. O poskytnutí humanitární 
pomoci má povinnost informovat Ministerstvo zahraničních věcí. Ministerstvo vnitra také 
rozhoduje o poskytování humanitární pomoci v rámci České republiky. Na základě § 7 odst.  
1 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo vnitra plní úkoly v oblasti 
zapojení České republiky do mezinárodních záchranných operací při mimořádných 
událostech v zahraničí a poskytování humanitární pomoci do zahraničí v  součinnosti  
s Ministerstvem zahraničních věcí. Úkoly Ministerstva vnitra na tomto poli plní Ministerstvo 
vnitra prostřednictvím Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky. 

Podle § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo vnitra 
organizuje záchranářskou  a materiální pomoc do zahraničí ve spolupráci s Ministerstvem 
zahraničních věcí, složkami integrovaného záchranného systému nebo ústředními správními 
úřady. 

Česká rozvojová agentura17 je organizační složkou státu. Z této funkce plní úkoly 
v oblasti humanitární pomoci, které požaduje Ministerstvo zahraničních věcí.  

„Správa státních hmotných rezerv podle požadavku Ministerstva zahraničních věcí 
nebo Ministerstva vnitra vytváří zásoby pro humanitární pomoc do zahraničí. Takto 
vytvořené státní hmotné rezervy zařadí do kategorie pohotovostních zásob.“18 
 

Humanitární pomoc na regionální/krajské úrovni 
 
Na tomto místě je třeba konstatovat, že na rozdíl od toho co bylo právě uvedeno  

o humanitárních aktivitách na „státní“ úrovni, není „krajská“ úroveň poskytování (ale  

                                                           
16

 Zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci, § 2. 
17

 Zřizovatelem je Ministerstvo zahraničních věcí. Z jeho kapitoly je činnost České rozvojové agentury hrazena. 
18

 Zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci, § 10. 
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i přijímání) tohoto druhu pomoci v právním rámci (právních předpisech) České republiky 
nijak výslovně upravena. Snad s výjimkou § 5, odst. 2, Nařízení vlády č. 463/2000 Sb.,  
o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování  
a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami  
a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva, který uvádí, že humanitární 
pomoc je poskytována bezplatně mimo jiné i orgány územních samosprávných celků 
na základě výzev nebo z vlastní iniciativy formou nabídek a § 6, odst. 1 tohoto nařízení, který 
ukládá mimo dalších i orgánům územních samosprávných celků vést přehled nabídek  
a požadavků humanitární pomoci. 

Proto nezbývá, než pro potřeby této studie „krajský“ stupeň darování/přijímání 
humanitární pomoc definovat jako „humanitární pomoc, která je poskytována, respektive 
přijímána kraji (vyššími územně samosprávními celky) v České republice. Někde „na půli 
cesty“ pak zůstává role, sehrávaná krajskými ředitelstvími Hasičského záchranného sboru 
České republiky, která dle situace figurují jak na „celostátní“, tak na „krajské“ úrovni 
sledované problematiky. Tento aspekt nicméně není předmětem této studie. 
 

Ostatní donoři humanitární pomoci 
 
Mezi ostatní poskytovatele humanitární pomoci v České republice lze zařadit 

právnické osoby, podnikající fyzické osoby, fyzické osoby, nevládní neziskové organizace  
a občanská sdružení.19 

Mezi české organizace, které poskytují humanitární pomoc, patří zejména ADRA, 
Armáda spásy, Úřad Českého červeného kříže, Občanské sdružení Naděje, Člověk v tísni, Svaz 
záchranných brigád kynologů a další. 
 

Pojmy související s humanitární pomocí 
 
Pro snadnější pochopení řešené problematiky jsou v následující podkapitole 

vysvětleny další pojmy, které úzce souvisí s humanitární pomoci, která je poskytována na 
krajské úrovni. 

Dárce humanitární pomoci (donor), je subjekt, který poskytuje humanitární pomoc 
na své náklady. Dárcem mohou být například organizace mezinárodního charakteru, národní 
vlády, privátní dárci a další subjekty, jako jsou například vyšší územně samosprávné celky, 
právnické osoby, či jednotlivci, kteří dobrovolně a „bez donucení“ poskytují pomoc ve formě 
finančních či materiálních prostředků.20 

Příjemce humanitární pomoci (recipient), je subjekt, který pomoc od dárce/ů přijímá. 
Na úrovni krajů jsou příjemcem nejčastěji ostatní kraje v České republice, obce, neziskové 
nevládní organizace, 21 právnické osoby nebo jednotlivci. 

Veřejné sbírky22 jsou pořádány na základně zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných 
sbírkách a o změně některých zákonů v aktuálním znění a zákon č. 71/1967 Sb., o správním 

                                                           
19

 Činnost těchto sdružení je upravena zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších 
zákonů. 
20

 Jídlo, oblečení, léky. 
21

 Subjekty, které pomoc dále zprostředkovávají. 
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řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o proces získávání finančních 
prostředků pro předem stanovený účel. Mají také pozitivní vliv při výchově veřejnosti 
k solidaritě a dárcovství nejen v oblasti humanitární pomoci. „Přestože veřejné sbírky jsou 
často spojovány s neziskovými organizacemi, jeho finančního potenciálu využívají rovněž 
podnikatelské subjekty a územní samosprávné celky – města, obce a jejich příspěvkové 
organizace. Provozovatelem téměř poloviny veřejných sbírek jsou občanská sdružení a jejich 
organizační složky.“23 

Pořádání veřejné sbírky je nutné písemně oznámit příslušnému krajskému úřadu, 
nebo Magistrátu hlavního města Prahy. Pokud sbírku pořádá kraj nebo Hlavní město Praha, 
má povinnost oznámit konání Ministerstvu vnitra České republiky. 

 
 Dar je bezplatná forma převedení vlastnictví věci. Darovat znamená dobrovolně 

převést něco žádoucího či cenného (dar) z majetku dárce do vlastnictví 
obdarovaného, a to bez protihodnoty (např. zaplacení). 

 Příspěvek musí být účelově určen v rámci humanitární pomoci zpravidla na pokrytí 
prvotních nákladů (nákup desinfekčních prostředků, čerpadel, vysoušečů). Plyne 
z rozpočtu krajů. Je povinností příjemce ho vyúčtovat. Poskytovatel má možnost 
vyúčtování zkontrolovat. 

 Dotace je nenávratná forma financování, která plyne z veřejných rozpočtů. Zákon 
dotaci definuje jako „peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv 
nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený 
účel.“ 24 Poskytnutí dotace je vázáno na stanovený účel, který musí příjemce dotace 
splnit. 

                                                                                                                                                                                     
22

 Tento pojem je v práci uveden proto, že v rámci krajů České republiky dochází často k pořádání veřejných 
sbírek v souvislosti s poskytováním humanitární pomoci. 
23

 HLADKÁ, Marie. Manuál veřejné sbírky. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2009, s. 2. Manuál byl 
vytvořen jako součást projektu Ministerstva vnitra České republiky „Zpřehledňování fungování neziskového 
sektoru v České republice se zvláštním důrazem na prevenci jeho zneužívání pro účely financování terorismu“. 
24

 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 
pravidla,) § 3, písm. a). 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49515&nr=218~2F2000&rpp=50#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49515&nr=218~2F2000&rpp=50#local-content
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Praktická část 
 

V rámci „praktické“ části přichází řada na popis situace optikou jednotlivých krajů 
České republiky, Jedná se jak o informace, získané ze sekundárních zdrojů, tak závěry, 
zjištěné prostřednictvím dotazníku, adresovaného jednotlivým krajským představitelům. 
Kraje jsou řazeny v abecedním pořadí. 
 
 

Hlavní město Praha 
 
 

 
Rozlohou nejmenší kraj České republiky, Hlavní město Praha, byl v letech 2000 – 2013 

na první pohled nejaktivnějším donorem v oblasti humanitární pomoci ve srovnání 
s ostatními kraji. Naopak příjemcem se za tuto dobu nestal ani jednou. Hlavní město Praha 
poskytuje převážně finanční pomoc, a to jak na území České republiky, tak i v zahraničí.25 
Příklady věcné pomoci budou v textu také demonstrovány. 

Pro účely poskytování humanitární pomoci nemá Hlavní město Praha v rozpočtu 
trvale vyhrazenu pevnou částku. Postup schvalování pomoci je v tomto kraji obdobný. 
Pomoc schvaluje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním 
městě Praze rada nebo zastupitelstvo města. Zastupitelstvu hlavního města Prahy je 
vyhrazeno rozhodovat „o poskytování dotací nad 200 000 Kč občanským sdružením, 
humanitárním organizacím a jiným fyzickým a právnickým osobám působícím v oblasti 
mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, 
zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí, dále 
o poskytování věcných a peněžitých darů v hodnotě nad 2 000 000 Kč v jednotlivých 
případech.“26 Dále se v tomto zákoně hovoří o tom, že Zastupitelstvu Hlavního města Prahy 
může rozhodovat o poskytování věcných a peněžitých darů v hodnotě nad 2 000 000 Kč 
v jednotlivých případech.27 „Radě hlavního města Prahy je vyhrazeno rozhodovat  
o poskytování dotací nepřesahujících 200 000 Kč v jednotlivých případech občanským 
sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým a právnickým osobám působícím 
v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, požární ochrany, kultury, 
vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany 
životního prostředí.“28 

Hlavní město Praha nemá k řešenému tématu uzavřenu smlouvu, která by upravovala 
součinnost stran při realizaci pomoci tohoto typu. Na druhou stranu spolupracuje s několika 
významnými českými nevládními neziskovými organizacemi. Lze uvést zejména organizace 

                                                           
25

 Významným příjemcem finanční pomoci byla Republika Haiti v roce 2010, která od Hlavního města Prahy 
přijala finanční pomoc ve výši téměř 32 000 000 Kč. Tato pomoc byla postižené zemi distribuována přes 
nevládní neziskové organizace – ADRA, o. s., Člověk v tísni, o. p. s., Český červený kříž, Hand for help, o. p. s., 
Lékaři bez hranic, Charita České republiky.  
26

 Česká republika. Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, § 59, odst. 3, písm. g). 
27

 Česká republika. Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, § 59, odst. 3, písm. p). 
28 Česká republika. Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, § 68, odst. 2, písm. l). 
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Adra, o. s.,29 Člověk v tísni, o. p. s.,30 Český červený kříž,31 Hand for help, o. p. s., Lékaři bez 
hranic a Charita České republiky. 

Humanitární pomocí na Magistrátu hlavního města Prahy se zabývá odbor 
bezpečnosti a krizového řízení. Ředitelem odboru je Ing. Josef Juránek.32 On se k otázce, 
zdali je toto téma stále důležitější, nebo jeho role upadá, vyjádřil ve smyslu, že sledovaná 
oblast se řeší a její významnost je dána v souvislosti s její potřebou. Konkrétně problematiku 
řeší Naděžda Mašínová.33 

Tento kraj v letech 2000 – 2013 poskytl humanitární pomoc do jiných krajů České 
republiky například v roce 2009, kdy došlo v ČR k povodním. Hlavní město Praha poskytlo 
humanitární pomoc obcím v Jihočeském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Finanční 
dar postiženým krajům činil 2 500 000 Kč a byl uvolněn z běžných prostředků Odboru 
krizového řízení Magistrátu hlavního města Prahy.34 Obyvatelům obcí Nového Jičína 
a Kunína, které byly postiženy touto povodní, věnovalo Hlavní město Praha věcnou pomoc.35 

Následně v roce 2010 došlo na území Severočeského kraje k povodním. Praha vyslala 
nákladní automobily s humanitární pomocí. „Do Frýdlantu v Čechách, České Lípy, Hrádku nad 
Nisou, Varnsdorfu a Chrastavy odjelo dnes ráno36 po osmé hodině 5 plně naložených 
nákladních automobilů, z toho dva s návěsem. Vezou především technickou pomoc  
– vysoušeče, kolečka, lopaty a nářadí a dále hygienické a čisticí prostředky. … Do postižených 
obcí Praha zapůjčila celkem 150 vysoušečů (elektrických a naftových). Další položky odeslané 
pomoci hlavního města zahrnují především – prostředky pro úklid a hygienu, zednické nářadí, 
ale např. i rybářské boty, termosky a přikrývky.“37  

                                                           
29

 Adventist Development and Relief Agency je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem 
v nouzi. V České republice funguje ADRA od roku 1992. Poskytuje okamžitou humanitární pomoc v zahraničí při 
mimořádných událostech (povodně, zemětřesení, válečné konflikty apod.). 
30

 Pomáhá lidem v nouzi, a to jak ve válečných krizích nebo v oblastech zasažených přírodními katastrofami, tak 
i v místech, kde se lidé bez podpory jen těžko dostanou ze začarovaného kruhu chudoby. Humanitární pomoc 
nevinným obětem zahraničních ozbrojených konfliktů stála v 90. letech 20. století na samotném počátku 
existence Člověka v tísni. Postupem času se společnost začala v zahraničí zabývat i dlouhodobějšími problémy, 
jako je nedostupnost kvalitního vzdělání, zdravotní péče nebo degradace životního prostředí. 
31

 Humanitární společnost působí na celém území České republiky. Ze zákona plní zejména tyto úkoly: působí v 
oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech katastrof 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. 
32

 JURÁNEK, Josef – ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení (e-mail: josef.juranek@praha.eu).  
33

 MAŠÍNOVÁ, Naděžda – referentka krizového managementu – hospodářská opatření pro krizové stavy (e-mail: 
nadezda.masinova@praha.eu). 
34

 Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 901 ke zprávě o povodni v hlavním městě Praze a k poskytnutí 
humanitární pomoci vybraným postiženým obcím Jihočeského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje,  
13. VIII. 2010 <http://praha.eu/jnp/cz/home/volene_organy/rhmp/usneseni_rady_hmp/index.html>. 
Seznam materiálu pro humanitní pomoc, který byl na tuto událost poskytnut je v příloze č. 3 a návrh finanční 
pomoci pro postižené obyvatele je v příloze č. 4.  
35

 Tři nákladní automobily plné vysoušečů, přikrývek, čisticích prostředků a dalších potřebných věcí. 
36

 Poznámka autorky: 13. VIII. 2010. 
37

 Praha vyslala humanitární pomoc oblastem postiženým povodní, Hlavní město Praha, 13. 8. 2010 
<http://praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis/archiv_tiskovych_zprav/praha_vyslala_humanitarni_p
omoc_oblastem.html>. 

http://www.adra.cz/projekty/zahranicni-projekty/humanitarni-projekty
mailto:Naděžda.masinova@praha.eu
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Praha také kvůli této povodní realizovala povodňové tábory38 v Praze, které byly 
určeny pro zasažené severočeské obce. V rámci tohoto opatření došlo k poskytnutí 
finančního daru Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy, Praha 8 – Karlín ve výši 100 000 Kč.39 

Protože na území České republiky je nejčastější živelní událostí povodeň, není tento 
výčet pro svoji charakteristiku ničím výjimečným. Humanitární pomoc, kterou hlavní město 
poskytlo do zahraničí, je oproti té v ČR rozmanitější, nejen charakterem pohrom, ale  
i darovanými finančními prostředky, které jsou v několikanásobně objemnější. 

Například dne 18. ledna 2000 Zastupitelstvo Hlavního města Prahy rozhodlo 
o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000 000 Kč prostřednictvím organizace Českého 
červeného kříže Venezuele.40 

V roce 2005 došlo k ničivému zemětřesení v Pákistánu. Rada hlavního města Prahy 
proto schválila poskytnutí finančních prostředků ve výši 6 000 000 Kč. Finance budou v roce 
2006 prostřednictvím společnosti Člověk v tísni, o. p. s. využity především na základní 
humanitární pomoc pro postižené říjnovým zemětřesením v Pákistánu.41 „Finance město 
použije ve spolupráci s humanitární organizací Člověk v tísni na dva projekty – Distribuce 
humanitární pomoci a materiálu a okamžitá obnova vybrané oblasti a Zlepšení životních 
podmínek postižených v přechodných stanových táborech. Jak v zastupitelstvu zaznělo, Praha 
si velmi dobře pamatuje na solidaritu a pomoc, kterou z řady zemí dostala při velkých 
povodních v roce 2002. Zemětřesení v Pákistánu, které zemi postihlo 8. září, je katastrofou 
řádově větší. A s důsledky daleko ničivějšími, navíc v chudé zemi, která má sama relativně 
malou schopnost pomoci svým lidem. V Pákistánu již zemřelo více než 80 000 lidí a přežít 
nastávající zimu bez pomoci bude pro obyvatele Kašmíru téměř nemožné. 120 000 lidí dnes 
žije ve stanových táborech, je nezbytné zajistit základní potřeby postižených a stovky dalších 
věcí, které rozhodují o přežití. Finanční dar Prahy je proto v této chvíli velmi potřebný, 
je to projev dobré vůle, lidskosti a soucitu.“42 

Indonésky ostrov Jávu postihlo 27. května 2006 zemětřesení, které si vyžádalo téměř 
6 000 lidských životů a desetitisíce lidí bylo vážně zraněno. „Pražští radní rozhodli o finanční 
pomoci postiženým a částka ve výši 1 000 000 Kč byla věnována nadaci Člověk v tísni, která 
na Jávě dlouhodobě humanitárně působí. Tyto peníze výrazně pomohly nejvíce postiženým 
lidem kolem sdružení Setara. To je místní sdružení žen, které bylo založeno v roce 1998 a jeho 
členky jsou především malopodnikatelky, které se živí prodejem na trhu, dále zemědělkyně 

                                                           
38

 Zúčastnit se povodňových táborů mohly děti z postižených oblastí. Děti byly ubytovány v ubytovacích 
zařízeních Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy. Byla jim zajištěna strava, pedagogický dozor, ale 
především bohatý program. Tábor byl bezplatný a trval deset dnů. 
39

 Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 1424 k poskytnutí humanitární pomoci severočeským obcím 
formou povodňových táborů v metropoli, 31. VIII. 2010 
<http://praha.eu/jnp/cz/home/volene_organy/rhmp/usneseni_rady_hmp/index.html>. 
40

 Usnesení rady Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 0052 k návrhu na poskytnutí finančního daru 
hlavního města Prahy – humanitární pomoc Venezuele,. 18. I. 2000 
<http://praha.eu/jnp/cz/home/volene_organy/rhmp/usneseni_rady_hmp/index.html>. 
41

 Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 0095 k návrhu na převod finančních prostředků schválených na 
základní humanitární pomoc pro postižené zemětřesením v Pákistánu z roku 2005 do roku 2006 a k úpravě 
rozpočtu běžných výdajů v kapitole 09, 17. I. 2006 
<http://praha.eu/jnp/cz/home/volene_organy/rhmp/usneseni_rady_hmp/index.html>. 
42

 SCHREIB, Luděk. Praha darovala šest miliónů korun na pomoc Pákistánu, Hlavní město Praha, 15. XII. 2005 
<http://www.praha.eu/jnp/cz/portalova_rodina/vyhledavani/index.html?q=praha+darovala+šest+milionu+paki
stánu>. 
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a výrobkyně cihel.“ … „Jsem rád, že hlavní město Praha mohlo poskytnout peníze na tento 
projekt a že se peníze dostaly k těm lidem, kteří to skutečně potřebují a byli z větší části 
odkázáni na cizí pomoc,“ uvedl primátor hlavního města Prahy Pavel Bém.“43  

V roce 2010 došlo na území Republiky Haiti k zemětřesení. Při této živelní pohromě 
poskytly humanitární pomoc tři kraje České republiky.44 Nejvyšší finanční pomoc darovala 
Praha. „Hlavní město Praha aktivně a solidárně participovala na humanitární pomoci Haiti, 
které 12. ledna 2010 zasáhlo ničivé zemětřesení. Kromě materiální pomoci Praha poskytla 
finanční příspěvek ve výši téměř 32 000 000 Kč na projekty prostřednictvím předních českých 
humanitárních organizací.“45  

Zevrubné členění finančních příspěvků, které poskytla Praha pro nevládní neziskové 
organizace na projekty,46 jejichž prostřednictvím byla pomoc realizována, je uvedeno 
v následující tabulce. 

                                                           
43

 MIKŠÍK, Michal. Praha pomohla milionem korun lidem postiženým zemětřesením v Indonésii, Hlavní město 
Praha, 25. VII. 2007 <http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis/archiv_tiskovych_zprav/ 
praha_pomohla_milionem_korun_lidem.html>. 
44

 Hlavní město Praha, Olomoucký kraj a Pardubický kraj. 
45

 Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ke Zprávě o činnosti Rady hl. m. Prahy za 1. pololetí 2010, 13. 
VIII. 2010 <http://praha.eu/jnp/cz/home/volene_organy/rhmp/usneseni_rady_hmp/index.html>. 
46

 ADRA o. s.: Projekt je zaměřen na obyvatele obce Tiginé v oblasti Departement De La Grande Anse, která leží 
v samém epicentru zemětřesení a byla zcela zničena.  
Projekt je dělen natři etapy: 1. výběr a příprava místa pro vybudování stanového kempu, 2. dodávka a instalace 
zařízení na čištění vody u místního zdroje, samotná výstavba kempu, 3. předání kempu a zařízení na čištění 
vody místním obyvatelům. 
ČLOVĚK V TÍSNI o. p. s.: Cílem projektu je především zlepšení podmínek dětí, které katastrofu přežily a čeká  je 
dlouhé přechodné období v táborech a dalším provizorním ubytování. Pomoc dětem bude realizována 
prostřednictvím zřízení Dětských Center ve vybraných táborech. Dále je to podpora obnovy kapacit pro 
vzdělávání – vybudování přechodné infrastruktury a obnova vybrané školy.  
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ: Jedná se především o dodávky zdravotnického materiálu pro pooperační péči, přikrývky, 
nepromokavé plachty, sady kuchyňského nádobí, sady hygienických potřeb. Zajištění užitkové a pitné vody do 
nejdůležitějších zařízení (nemocnice, stanová městečka, školy atd. a bezpečného provizorního ubytování pro 
postižené obyvatele. Nákup a doprava materiálu bude zahájena v časovém horizontu několika dní maximálně 
týdnů. Dlouhodobé projekty (ubytování, infrastruktura) se budou realizovat několik let dle potřeby. Realizace 
proběhne v postižených oblastech Haiti: Port-au-Prince, Carrefour, Jacmel. Leogane. 
HAND FOR HELP: Na Haiti realizuje třístupňový projekt, který zahrnuje jak okamžitou materiální pomoc, dále 
střednědobou část – zajištění úpraven pitné vody – a třetí část představuje výstavba a provoz 3 budov 
zdravotnického komplexu. Jedná se o stabilní zdravotnické zařízení, které zpočátku bude mít český personál, 
postupně bude předáván místní správě a personálu, z ČR bude zajištěn pravidelný dohled. Tento projekt 
výhledově počítá s možností dalšího rozvoje spolupráce (českých lékařů či záchranářů) a zpětné vazby na 
Českou republiku.  
LÉKAŘI BEZ HRANIC: Projekt běží již od 12. ledna 2010, okamžitě byla pro postižené k dispozici 2 zařízení v Port-
au-Prince a 1 v Leogane a mobilní kliniky na ose Gressier – Petit Goave – Grand Goave. Nyní organizace 
pokračuje v poskytování zdravotnické a psychologické pomoci postiženým komunitám a usiluje o obnovu, 
případně výstavbu, zdravotnické infrastruktury s ohledem na začátek období dešťů v dubnu. V současnosti 
plánují minimálně dvouletou intervenci pro krizovou fázi a obnovu. 
CHARITA ČR: Humanitární projekt zahrnuje tři hlavní oblasti: 1. potravinovou pomoc, 2. zajištění přístřeší  
a hygieny, 3. řešení zaměstnanosti pomocí programu „Hotovost za práci“, který zaměstná postižené 
zemětřesením odklízením sutin a úklidem cest a silnic a zároveň bude znamenat finanční příjem rodin 
zaměstnaných členů rodiny.  
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Tabulka: Pomoc Haiti 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Prezentace na téma: Humanitární pomoc Hlavního města Prahy Republice Haiti 
postižené živelnou katastrofou, leden – únor 2010. 

 
 
 
 
 
Následující tabulka demonstruje příklady humanitární pomoci, kterou Hlavní město 

Praha, darovala do zahraničí. V žádném případě se nejedná o kompletní pomoc, která byla 
poskytnuta v letech 2000 – 2013. 

 
Tabulka: Přehled vybraných příkladů poskytování humanitární pomoci 

Hlavního města Prahy do zahraničí 
 

PŘÍJEMCE ROK FORMA POMOCI V JAKÉ VÝŠI 

Venezuela 2000 Finanční 2 000 000 Kč 

Pákistán 2005 Finanční 6 000 000 Kč 

Indonéský ostrov Jáva 2006 Finanční 1 000 000 Kč 

Republika Haiti 2010 Finanční 32 000 000 Kč 

 
ORGANIZACE 

Rozhodnutí rady 
19. 1. 2010 

Rozhodnutí 
zastupitelstva 

28. 1. 2010 

Návrh rady 
9. 2. 2010 

 
CELKEM 

o.s. ADRA 
 

650 000 Kč 3 300 000 Kč 2 050 000 Kč 6 000.000 Kč 

Člověk v tísni, 
o.p.s. 

650 000 Kč 3 300 000 Kč 2 050 000 Kč 6 000.000 Kč 

Český červený 
kříž 

  3 000 000 Kč 3 000.000 Kč 

Hand forhelp, 
o.p.s. 

  6 000 000 Kč 6 000.000 Kč 

Lékaři bez 
hranic 

  4 000 000 Kč 4 000.000 Kč 

Charita Česká 
republika 

650 000 Kč 3 300.000 Kč 2 050 000 Kč 6 000.000 Kč 

 
 

    
31 000 000 Kč 
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Jihočeský kraj 
 
Od roku 2000 Jihočeský kraj47 humanitární pomoc 

poskytuje, ale byl i příjemcem. To jak v rámci svého 
kraje, tak na území České republiky a samozřejmě se 
podílí i na pomoci do zahraničí.  

 
 
 
Při poskytování humanitární pomoci spolupracuje na základě smluvního vztahu 

s nevládními neziskovými organizacemi sdruženými v tzv. PANEL NNO. „PANEL je novým 
společným projektem Jihočeského kraje a neziskových organizací. Jeho smyslem je 
koordinovat činnost jednotlivých humanitárních organizací vždy tak, aby byla jejich pomoc 
efektivní a rovnoměrně dostupná na celém postiženém území.“48 PANEL je tvořen  
šesti organizacemi – Český červený kříž,49 občanské sdružení ADRA,50 Diecézní charita České 
Budějovice,51 Diakonie, Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy České Budějovice,52 
koordinátorem byl zvolen Český červený kříž. Na stranu druhou Jihočeský kraj nemá 
uzavřeny smlouvy s dalšími kraji či regiony v zahraničí, které by upravovaly vztahy v oblasti 
humanitární pomoci.  

Na základě informací, které byly poskytnuty Ing. Martou Spálenkovou,53 autorka 
může konstatovat, že kraj byl v letech 2000 – 2013 příjemcem i poskytovatelem humanitární 
pomoci. Jako příklad lze uvést událost z 26. srpna 2002, kdy družební Opolské vojvodství 
v Polsku poskytlo vysoušeče pro jižní Čechy tamním profesionálním hasičům.54 Naopak v roce 
2004, kdy Asii zasáhla masivní vlna tsunami, poskytl Jihočeský kraj humanitární pomoc 
v rozsahu 200 000 Kč. Původně tehdejší jihočeský hejtman Jan Zahradník zvažoval možnost 
zakoupení léků, ale na doporučení odborníků situaci přehodnotil, protože by tyto léky nebyly 
pro tamější poměry nejvhodnější, další problém by nastal s dopravou humanitární věcné 
pomoci, která by byla poněkud složitější a časově náročnější.55 V roce 2011 poskytl kraj 
humanitární pomoc pro Japonské město Fukušima, ve kterém došlo k havárii jaderné 
elektrárny. Dále kraj vyvíjí aktivitu při povodních převážně v moravských krajích. Zda kraj 
poskytne finanční, nebo věcnou humanitární pomoc, záleží na konkrétních potřebách  
a žádosti příjemce. 

Formální stránku věci je možné okomentovat tím způsobem, že kraj respektive 
instituce působící na území kraje, nevytváří přehledné informace o poskytované humanitární 
pomoci ... Z tohoto důvodu je možné určité závěry vytvářet spíše „bez záruky“. 

                                                           
47

 Do 30. května 2001 se nazýval Budějovický kraj. 
48

 VACOVSKÁ, Hana. PANEL neziskových organizací Jihočeského kraje pomáhá na Moravě. Jihočeský kraj, 
nedatováno <http://www.kraj-jihocesky.cz/archiv_aktualit.php?par%5Bid_v%5D=1&par%5Blang%5D=&par%5 
Bakt%5D=2599>. 
49

 Český červený kříž, 2013 <http://www.cervenykriz.eu/cz/cz_root.aspx>. 
50

 Adra <http://www.adra.cz/>. 
51

 Diecézní charita České Budějovice <http://www.dchcb.cz/>. 
52

 Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry <http://www.rodinnaporadnacb.cz/>. 
53

 SPÁLENKOVÁ, Marta – vedoucí oddělení krizového řízení (e-mail: spalenkovam@kraj-jihocesky.cz). 
54

 Další vysoušeče pro jižní Čechy. Haló noviny, 26. VIII. 2002. 
55

 Kraj pomůže penězi postiženým lidem v Asii. Právo, 30. XII. 2004. 
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Na otázku, zdali je v rámci krajského rozpočtu trvale alokována částka pro účel 
poskytování humanitární pomoci lze odpovědět stručně, žádná částka takto vyhrazená není, 
finanční prostředky jsou využívány většinou z krizové rezervy kraje. Schvalovací proces 
poskytnutí finanční pomoci, nebo uvolnění finančních prostředků na nákup věcné pomoci, 
vyplývá ze zákona o krajích. Příspěvky a dary se schvalují na základě zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích (krajské zřízení).  

Na základě ustanovení § 36, odst. 1, písm. b) rozhoduje zastupitelstvo o poskytování 
věcných a peněžitých darů podle zvláštního zákona v hodnotě nad 100 000 Kč jedné fyzické 
nebo právnické osobě v kalendářním roce. V tomtéž paragrafu zákona o krajích se v odstavci 
1, písm. c) uvádí, že zastupitelstvo kraje může vydat rozhodnutí o poskytování dotací 
občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným právnickým a fyzickým osobám 
působícím na území kraje v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, podpory 
rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, 
prevence kriminality a ochrany zvířat a životního prostřední v hodnotě nad 200 000 Kč jedné 
fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce, nejedná-li se o účelové dotace 
z prostředků státního rozpočtu. V zákoně o krajích je zastupitelstvu dána pravomoc 
rozhodnout o poskytování dotací obcí z rozpočtu kraje a kontrolovat využití těchto dotací  
(§ 36, odst. 1, písm. d)). 

Oproti tomu rada kraje na základě § 59, odst. 2, písm. a) a f) rozhoduje o poskytování 
dotací občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným právnickým a fyzickým 
osobám působícím v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, podpory rodin, 
požární ochrany, kultury a vzdělávání, vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence 
kriminality a ochrany zvířat a životního prostředí; tyto dotace nesmí převýšit 200 000 Kč 
jednomu občanskému sdružení, jedné humanitární organizaci nebo jedné právnické nebo 
fyzické osobě v kalendářním roce a také rozhoduje o poskytování věcných a finančních darů 
do 100 000 Kč v jednotlivých případech. 

Téma humanitární pomoci v rámci „krajské“ agendy je na základě názoru Ing. 
Spálenkové velmi důležité. Na úřadě je humanitární pomoc řešena jako činnost oddělení 
krizového řízení, kde se mu věnuje vedoucí oddělení a jeden pracovník úřadu.56 

                                                           
56

 SPÁLENKOVÁ, Marta – vedoucí oddělení krizového řízení (e-mail: spalenkovam@kraj-jihocesky.cz); 
HOLUB, Jiří (e-mail: holubj@kraj-jihocesky.cz). 
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Jihomoravský kraj 
 

Jihomoravský kraj57 byl v letech 2000 – 2013 jak 
poskytovatelem, tak příjemcem humanitární pomoci. 
Pomoc ve formě finanční i věcné poskytuje převážně 
prostřednictvím nevládních neziskových organizací 
Jihomoravského kraje, které jsou sdruženy v PANEL 
NNO.  

 
Pro zajištění efektivního řízení činnosti nestátních neziskových organizací je vydávána 

pravidla pod názvem Statut PANELU NNO Jihomoravského kraje.58 PANEL představuje 
„dobrovolné seskupení nevládních neziskových organizací na území Jihomoravského kraje 
za účelem koordinované součinnosti při provádění záchranných a likvidačních prací  
a k poskytování humanitární pomoci obyvatelstvu za mimořádných událostí a za krizových 
situací.“59 Mezi spolupracující organizace patří například oblastní spolek Českého Červeného 
kříže Brno – město,60 oblastní spolek Českého červeného kříže Blansko,61 Jihomoravská 
brigáda Svazu záchranných brigád kynologů,62 Rádio „R“,63 Horse Emergency,64 Vodní 
záchranná služba Českého červeného kříže Nové Mlýny,65 Vodní záchranná služba Českého 
červeného kříže Blansko,66 Vodní záchranná služba Českého červeného kříže Brno – střed,67 
Vodní záchranná služba Českého červeného kříže Brno – město,68 Moravská hasičská 
jednota,69 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,70 ADRA,71 Člověk v tísni72 a Armáda 
spásy.73 

Příkladem situace, kdy Jihomoravský kraj potřeboval pomoc, je rok 2002, kdy došlo 
k ničivým povodním. Kraj přijal pomoc od Arcidiecézní charity Olomouc a Olomouckého 
kraje. Vedení charity společně s krajským úřadem vyslalo do postižené oblasti 
Jihomoravského kraje koordinátora povodňové pomoci, dále zapůjčili několik vysoušečů 
postiženým rodinám. Ministerstvo vnitra poskytlo také vysoušeče a finanční prostředky na 
obnovu postižených oblastí, informaci podaly Lidové noviny 17. července 2002. Dále nebylo 

                                                           
57

 Do 30. V. 2001 se nazýval Brněnský kraj. 
58

 Poslední Statut PANELU NNO Jihomoravského kraje je účinný od 1. III. 2011. 
59

 FIŠER, Václav. Statut PANELU NNO Jihomoravského kraje. 2011 
<http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=17734&TypeID=2>. 
60

 Český červený kříž oblastní spolek Brno-město, 2009 <http://www.cck-brno.cz/>. 
61

 Český červený kříž oblastní spolek Blansko <http://www.cck-blansko.cz/>. 
62

 Svaz záchranných brigád kynologů, 2013 <http://www.jmbszbk.info>. 
63

 „Rádio R“, nedatováno <http://www.rradio.cz/>. 
64

 Horse Emergency +, nedatováno <http://www.konskazachranka.cz/>. 
65

 DIVIŠ, Libor. Vodní záchranná služba Českého červeného kříže Nové Mlýny, 2010  
<http://www.vzsnovemlyny.cz/>. 
66

 MARTIN, Libor. Vodní záchranná služba Českého červeného kříže Blansko, 2003  
<http://www.vzs-blansko.cz/>. 
67

 Vodní záchranná služba Českého červeného kříže Brno-střed, 2011 <http://www.vzsbrno.cz/>. 
68

 Vodní záchranná služba Českého červeného kříže Brno-město, nedatováno <http://www.vzs-brno.cz/>. 
69

 KLUSÁK, Martin. Moravská hasičská jednota, 2009 <http://www.mhj.cz/>. 
70

 Dobrovolní hasiči.cz, 2013 <http://www.dh.cz/>. 
71

 Adra, nedatováno <http://www.adra.cz/>. 
72

 Člověk v tísni, 2013 <http://www.clovekvtisni.cz/cs>. 
73

 Armáda spásy, nedatováno <http://www.armadaspasy.cz/>. 

http://www.jmbszbk.info/


Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Bc. Michaela Vladyková, Trendy v oblasti poskytování humanitární pomoci – celostátní a regionální úroveň  

(2014-2015_A_03) 
 

 
21 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

blíže specifikováno, jakou částkou kraj pomohl. V roce 2010 byl kraj opět příjemcem 
humanitární pomoci a to opět při povodních. 

V dubnu 2007 schválila rada Jihomoravského kraje na návrh hejtmana Ing. Stanislava 
Juránka „příspěvek 150 000 Kč na stavbu nové základní školy ve vesnici Khandadéví u Nágré 
Gagarčé v distriktu Kavré, která leží v podhůří Himálaje zhruba 55 km východně od 
Káthmándú, hlavního města Nepálu.“74 

V roce 2010 „radní schválili návrh finanční pomoci ve výši 600 000 Kč Libereckému  
a 400 000 Kč Ústeckému kraji. Dále schválili dotaci ve výši 50 000 Kč Diecézní charitě Brno, 
která ve spolupráci s krajem organizuje humanitární pomoc a nasazení dobrovolníků. Kraj 
přispívá charitě na související náklady (pohonné hmoty, ochranné pomůcky, stravování).“75  
Při povodních, které zasáhly republiku v červnu roku 2013, poskytl Jihomoravský kraj pomoc 
postiženým krajům. Podrobnější informace nebyly zjištěny. 

Z výše uvedeného vyplývá, že kraj pomáhá jak v rámci České republiky, tak poskytuje 
také humanitární pomoc formou finančních prostředků do zahraničí. Jihomoravský kraj 
problematiku poskytování a přijímání humanitární pomoci řeší i smluvní cestou. Příkladem je 
projekt „Přeshraniční zásahy jednotek Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska v případě 
katastrof“.76 Tento projekt vznikl v roce 2007 a měl za úkol efektivně koordinovat spontánní 
dobrovolnou pomoc při katastrofách. Rakousko a Česká republika se zavázaly, že spolu 
budou intenzivně spolupracovat a vyměňovat si zkušenosti v oblasti ochrany při 
katastrofách. „V rámci projektu byla vytvořena koordinovaná základna velkého množství 
dobrovolníků, nesoucí název TEAM MORAVA,77 kteří budou schopni zapojit se do řešení 
mimořádných a krizových situací v Jihomoravském kraji.“78 Partnery projektu jsou Rakouský 
červený kříž (leader partner), Jihomoravský kraj, Dolní Rakousko a Diecézní charita Brno. 

Tento kraj spolupracuje i s dalšími regiony, což názorně zobrazuje i mapa, která se 
nachází níže. Dá se tedy předpokládat, že v případě potřeby pomoci Jihomoravskému kraji 
pomohou i tito partneři i přestože nemají uzavřenu smlouvu pro oblasti humanitární pomoci. 

 

                                                           
74

 BERÁNEK, Tomáš; LAMA, Aka. Jihomoravská škola v Nepálu dokončena, Namasté Nepál, nedatováno  
<http://www.namastenepal.cz/cz/projekty/vzdelani-pro-nepal/jihomoravska-skola/>. 
75

 Jižní Morava pomůže krajům postiženým povodněmi, Jihomoravský kraj, 12. VIII. 2010 
<http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=143689&TypeID=2>. 
76

 Projekt byl vytvořen a realizován za podmínek stanovených pro projekty Operačního programu přeshraniční 
spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013. Realizační fáze dosažení cílových aktivit projektu s 
finanční účastí Evropského fondu regionálního rozvoje a státního rozpočtu ČR byla ukončena 30. 9. 2011. Mezi 
základní podmínky projektu patří garance pětileté udržitelnosti dosažených cílů, které v případě projektu 
save.regions končí 30. 9. 2016. Pro toto období je povinností všech projektových partnerů dosažené aktivity 
přinejmenším udržet, a to již bez finančního příspěvku z operačního programu ERDF.  
77

 TEAM MORAVA je skupina lidí, kteří chtějí pomoci lidem zasaženým mimořádnou událostí. Základ tvoří 
pracovníci a dobrovolníci Diecézní charity Brno a jejich oblastní zastoupení – Blansko, Břeclav a Znojmo. Týmy 
fungují již několik let. Každý člen týmu prochází vstupním a poté průběžným školením a vzděláváním. Současně 
se účastníme jednotlivých cvičení se složkami Integrovaného záchranného systému.  
78

 O projektu, Team Morava, c2010, poslední revize 30. 1. 2010 <http://www.teammorava.cz/o-projektu>. 

http://www.teammorava.cz/o-projektu
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Mapa: Meziregionální spolupráce Jihomoravského kraje.79 
 

 
 

Pro oblast humanitární pomoci není v rámci krajského rozpočtu tohoto kraje trvale 
vyhrazena částka. Případné poskytnutí humanitární pomoci, a to jak finanční nebo věcné 
pomoci, se uskuteční na základě rozhodnutí, které vydá Zastupitelstvo Jihomoravského kraje. 

Téma humanitární pomoci na „krajské“ úrovni je dle názoru vedoucího oddělení 
krizového řízení a obrany Ing. Radka Šedivého80 stále důležitější. Pan Šedivý na úřadě vede 
agendu spojenou se sledovaným tématem. 

                                                           
79

 Meziregionální spolupráce. Jihomoravský kraj, nedatováno 
<http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=27&TypeID=1>. 
80

 ŠEDIVÝ, Radek, vedoucí oddělení krizového řízení a obrany, 30. 8. 2013 (sedivy.radek@kr-jihomoravsky.cz). 
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Obrázek: Plán školy v Khandadéví, tři třídy a jedna místnost pro učitele.81 
 

 
 

Obrázek: Detail pamětní plakety se jmény hlavních dárců.82 
 

 

                                                           
81

 Jihomoravská škola v Nepálu dokončena, Namasté Nepál; Jihomoravský kraj, 2007 
<http://www.namastenepal.cz/cz/projekty/vzdelani-pro-nepal/jihomoravska-skola/>. 
82

 Jihomoravská škola v Nepálu dokončena, Namasté Nepál; Jihomoravský kraj, 2007 
<http://www.namastenepal.cz/cz/projekty/vzdelani-pro-nepal/jihomoravska-skola/>. 
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Karlovarský kraj 
 

Rovněž Karlovarský kraj je poskytovatelem 
humanitární pomoci. Posledním příkladem je pomoc 
obcím Křešice a Dolní Zálezly v Ústeckém kraji, a obcím 
na území Karlovarského kraje po povodni v červnu 
2013. 

 
Článek o sbírce na pomoc zemím Jihovýchodní Asie, který je umístěn na stránkách 

Krajského úřadu Karlovarského kraje, informuje o tom, že v roce 2005 proběhla veřejná 
sbírka na pomoc zemím Jihovýchodní Asie, které postihlo zemětřesení a přílivové vlny. 
Celkový výtěžek dosáhl částky 981 745,75 Kč. „Pro zajištění pomoci postižené oblasti Rada 
Karlovarského kraje doporučila alokovat výtěžek veřejné sbírky prostřednictvím humanitární 
organizace ADRA, kterou doporučilo vyslanectví Indonéské republiky. Finanční prostředky 
z výtěžku veřejné sbírky budou použity na konkrétní projekt, který ADRA v Indonésii realizuje, 
a to „Vybudování nebo rekonstrukce 27 škol v západním Acehu, Sumatra“.83  

Když v roce 2010 zasáhlo Republiku Haiti zemětřesení, došlo k nenahraditelným 
újmám na lidských životech a škody se vyšplhaly na 8 000 000 000 Kč. Zemi sužovala cholera. 
Kraj se rozhodl podpořit humanitární projekt sdružení HAND FOR HELP EUROPE a přispěl 
částkou 30 000 Kč. „Sdružení se na náš kraj obrátilo s žádostí o pomoc podobně jako 
na ostatní instituce. Rozhodli jsme se přispět částkou ve výši 30 000 Kč,“ uvedl hejtman Josef 
Novotný. Na projektu se podílí i Magistrát hlavního města Prahy, města Libereckého kraje či 
soukromé subjekty. Kromě nákupu a odvozu zdravotnického materiálu si sdružení klade za cíl 
zajistit také finance na vyslání českého lékaře do nemocnice v haitském Jacmelu.“84 

Kraj byl také příjemcem humanitární pomoci. Posledním příkladem je pomoc po 
povodni v červnu roku 2013 ze sbírky Spolkové republiky Německo. Problematika 
poskytování/přijímání humanitární pomoci v rámci Karlovarského kraje zatím není smluvně 
podchycena. Kraj spolupracuje i s nevládními neziskovými organizacemi, například občanské 
sdružení ADRA a občanské sdružení Český červený kříž. Mechanismus schvalování této 
pomoci je v souladu s ustanoveními zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).85 
V rámci krajského rozpočtu není trvale určená částka, která je vyhraněna na humanitární 
činnost. Téma je dle názoru pana JUDr. Manfreda Krause86 stále významnější. „Humanitární 
pomoc je vždy důležitá a aktuální události tomu nasvědčují, neboť bez této pomoci se nelze 
obejít. Při těchto událostech je velmi důležitá úzká spolupráce a pomoc všech subjektů 
zapojených v rámci řešení krizového stavu.“87 

                                                           
83

 BOCKOVÁ, Andrea. Téměř milion korun ze sbírky na pomoc zemím Jihovýchodní Asie míří na Sumatru, 
Krajské listy Karlovarského kraje, 28. 11. 2005. 
<http://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_listy/Stranky/281105_pomocJVAsii.aspx>. 
84

 PAVLÍKOVÁ, Jana. Kraj podpoří humanitární projekt Stop cholera in Haiti, Krajské listy Karlovarského kraje, 
21. 12. 2010 <http://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_listy/Stranky/101221_pomocHaiti.aspx>.  
85

 § 36, odst. 1, písm. b), c), d) a § 59, odst. 2, písm. a) a f), zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). 
86

 KRAUS, Manfred – vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení na Krajském úřadě Karlovarského kraje 
(manfred.kraus@kr-karlovarsky.cz). 
87

 Viz dotazník, Karlovarský kraj, příloha č. 8. 
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Kraj Vysočina 
 

Kraj (kraj) Vysočina,88 se podílí také 
na poskytování humanitární pomoci. Ve většině případů 
formou peněžitého daru dalším krajům, resp. 
konkrétním obcím. Na základě komunikace s panem 
Radimem Schellem,89 bylo zjištěno, že tento kraj nebyl 
příjemcem humanitární pomoci, pouze získal státní 
pomoc při obnově území postiženého živelní nebo jinou 
pohromou.90 

 
Kraj na poskytování humanitární pomoci nemá trvale alokovánu částku z krajského 

rozpočtu, kterou by pro tento účel mohl čerpat. Praxe probíhá vždy individuálně pro daný 
případ. Dle situace se využívá určitá rozpočtová položka z krajského rozpočtu, např. položka 
Nespecifikovaná rezerva, Péče o lidské zdroje a majetek apod. Schvalovací mechanismus 
poskytnutí/neposkytnutí humanitární pomoci má v kompetenci rada kraje nebo 
zastupitelstvo kraje na základě výše daru a typu příjemce. Věcné a finanční dary, které 
nepřevyšují 100 000 Kč, zpravidla schvaluje rada kraje, nad tuto částku zastupitelstvo kraje.91 

Například v roce 2010 jednalo krajské zastupitelstvo o poskytnutí peněžitého daru 
Moravskoslezskému kraji, Olomouckému kraji a Zlínskému kraji. Hlavní příčinou byly 
květnové a červnové povodně, které zasáhly tyto kraje. „Moravskoslezskému kraji byl 
poskytnut finanční dar ve výši 500 000 Kč, Zlínskému kraji a Olomouckému kraji ve výši 
250 000 Kč.“92 Kraj musel přijmout rozpočtové opatření, která spočívala ve zvýšení kapitoly 
Zastupitelstva kraje, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové 
stavy o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 
Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 1 000 000 Kč. 

Příkladem poskytnutí humanitární pomoci je usnesení Rady kraje z 26. prosince 2004, 
ze kterého vyplývá, že kraj poskytl dotaci organizaci Člověk v tísni – společnost při České 
televizi, o. p. s., ve výši 200 000 Kč, určenou na poskytnutí humanitární pomoci postiženým 
oblastem v jihovýchodní Asii, které zasáhla přírodní katastrofa na Srí Lance. 

V roce 2013 se Kraj Vysočina zapojil do pomoci japonské Fukušimě, ve které uniklo 
100 tun vysoce radioaktivní odpadní vody. Rada kraje navrhla zastupitelstvu poskytnout 
finanční dar ve výši 300 000 Kč. Zastupitelstvo v tomto návrhu rozhodlo takto: „poskytnout 
finanční dar Japonsku ve výši 300 000 Kč.“93 
                                                           
88

 Do 30. 5. 2001 se nazýval Jihlavský kraj, do 1. 8. 2011 Vysočina. 
89

 SCHELL, Radim: úředník na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy (schell.r@kr-vysocina.cz). 
90

 Problematiku státní pomoci při obnově území upravuje zákon č. 12/2002 Sb., viz příloha č. 10. 
91 § 36, odst. 1, písm. b), c), d) a § 59, odst. 2, písm. a) a f), zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů. 
92

 MURÁRIK, Ján; SCHELL, Radim. Návrh na poskytnutí peněžitého daru Moravskoslezskému kraji, 
Olomouckému kraji a Zlínskému kraji – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo 
kraje, č. j. ZK-04-2010-07, Kraj vysočina, 30. 6. 2010 <http://extranet.kr-vysocina.cz/samosprava/index.php? 
akce=zastupitelstvo_materialy_detail_full&id=3581&full=daruMoravskoslezskému kraji>.  
93

 Finanční dar byl poskytnut prostřednictvím speciálního sbírkového účtu Velvyslanectví Japonska v Praze; 
schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6221 Humanitární 
zahraniční pomoc přímá o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 
Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 300.000 Kč. 
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Tabulka: Přehled příkladů poskytování humanitární pomoci od Kraje Vysočina. 

 

PŘÍJEMCE ROK FORMA POMOCI V JAKÉ VÝŠI 

Srí Lanka 2004 Finanční 200 000 Kč 

Moravskoslezský kraj 2010 Finanční 500 000 Kč 

Zlínský kraj 2010 Finanční 250 000 Kč 

Olomoucký kraj 2010 Finanční 250 000 Kč 

Japonsko-Fukušima 2013 Finanční 300 000 Kč 

 
V Kraji Vysočina je uzavřena „Dohoda o spolupráci s Dolním Rakouskem“. Jedním 

z témat této dohody je oblast „ochrana před katastrofami“.94 
Kraj také spolupracuje s nevládními neziskovými organizacemi prostřednictvím 

Hasičského záchranného sboru České republiky na základě dohod o plánované pomoci na 
vyžádání. Pro příklad autorka uvádí občanské sdružení Českého červeného kříže nebo 
diecézní charity. Také „poskytuje příspěvky kraje na činnost Vodní záchranné služby Českého 
červeného kříže a Záchranné brigády kynologů kraje.“95 

Tématem humanitární pomoci se na krajském úřadě kraje Vysočina zabývá oddělení 
krizového řízení a bezpečnosti. Konkrétně tuto agendu řeší pan Radim Schell, který je 
úředník na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy. Z jeho pohledu nabývá oblast 
humanitární pomoci na důležitosti i přesto, že se v této oblasti projevují vlivy úsporných 
opatření.  

                                                                                                                                                                                     
Zdroj: TOMŠŮ, Martina. Poskytnutí finanční pomoci zemětřesením postiženému Japonsku, 22. 3. 2013 <http:// 
extranet.kr-vysocina.cz/samosprava/index.php?akce=zastupitelstvo_zapis_read&zastupitels tvo=2&rok=2011>. 
94

 Tato smlouva je příloze č. 11. 
95

 Viz dotazník, Kraj Vysočina, příloha č. 9. 



Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Bc. Michaela Vladyková, Trendy v oblasti poskytování humanitární pomoci – celostátní a regionální úroveň  

(2014-2015_A_03) 
 

 
27 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Královéhradecký kraj 
 

Královéhradecký kraj, tak jako ostatní kraje 
v České republice, je aktivním poskytovatelem 
humanitární pomoci v době, kdy se vyskytne 
mimořádná událost, která toto opatření potřebuje, 
nebo při vyhlášení krizového stavu.  

 
 
Pokud se zaměříme na finanční stránku poskytování humanitární pomoci, je nutné 

zmínit, že v rozpočtu kraje není trvale alokována částka, která by byla vyčleněna pro potřebu 
humanitární pomoci. V praxi se výdaje na humanitární pomoc mohou vyčlenit z položky na 
krytí havarijních situací, jak autorce prostřednictvím dotazníku sdělil Ing. František Žváček.96 
Další možností je uvolnit finanční prostředky z rezervy kraje po schválení radou nebo 
zastupitelstvem kraje. Mechanismus schvalování této pomoci probíhá v souladu 
ustanoveními zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), § 36, odst. 1, písm. b), c), 
d) a § 59, odst. 2, písm. a) a f). Finanční hospodaření a vyčleňování prostředků na tento druh 
pomoci je složitým procesem. Připravený materiál je projednán v radě kraje a zastupitelstvu 
kraje. Pokud je schválen, je zpracována darovací smlouva a dar je předán postiženým 
subjektům. 

Nepřispívá k tomu ani fakt, že v poslední době, dle slov Ing. Žváčka, „je sledované 
téma vzhledem k nižším výnosům daní stále odsouváno a z důvodu úsporných opatření je 
snižována částka na poskytování pomoci.“97 

Zpravidla je humanitární pomoc od Královéhradeckého kraje poskytována ve formě 
finanční, ale v minulosti byla tato pomoc realizována i ve formě věcné pomoci. Další 
možností, kterou tento kraj provozuje je, že poskytne finanční prostředky některé nevládní 
neziskové organizaci, se kterou spolupracuje. Ta nakoupí věcnou pomoc a předá ji do 
postižených oblastí, které zasáhla mimořádná událost, nebo pro které je vyhlášen jeden ze 
čtyř krizových stavů.98 Mezi organizace, jež v oblasti humanitární pomoci spolupracují, jsou 
v tomto kraji například Český červený kříž99 a občanské sdružení ADRA.100  

Problematika poskytování a přijímání humanitární pomoci v Královéhradeckém kraji 
není upravena smlouvami o spolupráci s jinými kraji nebo zahraničními státy. Kraj pomáhal a 
pomáhá, jak postiženým mimořádnou událostí na území České republiky, tak v zahraničí. Za 
dobu své existence tuto pomoc i přijal.101 Ale spolupráce, která by smluvně upravovala 
povinnost poskytnout a právo přijmout od určeného regionu/kraje na základě 
dvoustranného slibu, není. Samozřejmě Královéhradecký kraj nějaké partnerské regiony má, 
ale jejich spolupráce není specifikována na oblast humanitární pomoci. 

                                                           
96

 ŽVÁČEK, František – vedoucí oddělení krizového řízení 
(e-mail: fzvacek@kr-královéhradecký.cz). 
97

 Viz dotazník, Královéhradecký kraj, příloha č. 12. 
98

 Krizové stavy se rozlišují na stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav. 
99

 Český červený kříž, c1999 – 2009, poslední verze nedatováno <http://www.cervenykriz.eu/cz/kdojsme.aspx>. 
100

 Adra, c2013, poslední verze 5. 8. 2013. <http://www.adra.cz/>. 
101

 Například v roce 2013 při povodních – pomoc byla směřována přímo obcím Královéhradeckého kraje, které 
dary potřebovaly. 
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V Královéhradeckém kraji se sledovaným tématem zabývá oddělení krizového řízení, 
které je součástí odboru kancelář hejtmana.102 V praxi je to realizováno tak, že příslušný úkol 
dostane k řešení orgán krizového řízení kraje ve spolupráci s tiskovým oddělením kraje.  
Poskytováním, přijímáním a organizováním humanitární pomoci se v rámci kraje zabývají 
také pracovníci krizového štábu – Skupina Ochrany obyvatelstva (viz obrázek). 

 
Obrázek: Krizový štáb Královéhradeckého kraje.103 

 

 
 

Tento kraj daroval humanitární pomoc v rámci České republiky v okruhu následujících 
kampaní. V roce 2001 radní kraje schválili poskytnutí příspěvku ve výši 100 000 Kč pro 
humanitární účely Diecézní katolické charitě Hradec Králové.104 

Za poskytnutí humanitární pomoci lze považovat i humanitární podporu obětem 
výbuchu plynu na zmírnění těžké sociální situace. K výbuchu došlo ve Střelecké ulici, centru 
Hradce Králové, dne 16. listopadu 2008. „Rada kraje včera rozhodla, že těmto lidem zatím 
vyplatí celkem 141 380 Kč. Z této částky připadá 1 380 Kč na úhradu regulačních poplatků 
souvisejících s léčením – jedna z obětí stále leží ve vinohradské nemocnici, proto se úhrada 
regulačních poplatků ještě zvýší. Zbytek této částky dostanou v různých výších postižení 
či jejich příbuzní na řešení těžké životní situace,“ popsal hejtman Franc.105 

                                                           
102

 ŽVÁČEK, František – vedoucí oddělení krizového řízení 
(fzvacek@kr-kralovehradecky.cz). 
103

 Schéma krizového štábu Královéhradeckého kraje. Královéhradecký kraj <http://www.kr-kralovehradecky. 
cz/cz/krajsky-urad/krizove-rizeni/krizove-rizeni-oddeleni/schema-krizoveho-stabu-kralovehradeckeho-kraje-
389/>. 
104

 BRADÍK, Pavel. Usnesení č. 12/293/2001 jednání Rady Královehradeckého kraje, konané dne 22. 8 2001,  
3. 5. 2005 <http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/volene-organy/rada/usneseni-rady /usne 
seni-z-12--schuze-rady-kralovehradeckeho-kraje-konane-dne-22--srpna-2001-98/>. 
105

 VINKLÁŘ, Petr. Obětem výbuchu plynu kraj přispěje především na zmírnění těžké sociální situace 2. 2. 2008 
<http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality/ obetem-vybuchu-plynu-
kraj-prispeje-predevsim-na-zmirneni-tezke-socialni-situace-21908/>. 

mailto:fzvacek@kr-kralovehradecky.cz
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V roce 2010 zasáhly mnoho obcí České republiky ničivé povodně. Humanitární pomoc 
ve výši 500 000 Kč Královéhradecký kraj poskytl Moravskoslezskému, Olomouckému  
a Zlínskému kraji. V srpnu téhož roku se Rada Královéhradeckého kraje rozhodla, že daruje 
finanční pomoc ve výši 1 000.000 Kč na odstraňování škod. „S finanční pomocí nechceme 
nijak otálet: kdo rychle dává, dvakrát dává, což je v tomto případě velice potřeba. Finanční 
podpora kraje půjde přímo do konkrétních obcí, které byly povodněmi postiženy nejvíce. Kraj 
bude poskytnutí peněz konzultovat také s jednotlivými kraji. Nejméně mohou od nás 
postižené obce získat 50 000 Kč, nejvíce 300 000 Kč,“ řekl královéhradecký náměstek 
hejtmana Josef Táborský, který má na starost oblast ekonomiky.106 Kraj se rozhodl 
poskytnout humanitární pomoc i ve formě věcné a to tak, že nakoupil balenou pitnou vodu  
a čisticí prostředky ve výši 100 000 Kč. Tato pomoc byla okamžitě odeslána do Libereckého 
kraje, který o ni požádal. Pomoc byla adresována obcím v Libereckém a Ústeckém kraji. 

V červnu 2013 zasáhly území České republiky opět ničivé povodně, jejichž zvládnutí 
by se neobešlo bez solidarity dárců. Královéhradecký kraj zřídil konto povodňové sbírky. Tato 
sbírka byla určena na pomoc obcím v Královéhradeckém kraji, které se potýkaly s rozsáhlými 
škodami. „Královéhradecký kraj uvolní na odstraňování povodňových škod v obcích 
5 000 000 Kč. Záměr bude schvalovat zastupitelstvo 17. června 2013. Mezi nejhůře poničené 
obce v kraji patří Rudník, Hostinné a Svoboda nad Úpou. Kraj každé z nich poskytl v první fázi 
zálohu 150 000 Kč na odstraňování následků povodní. Na pátečním mimořádném zasedání 
pro ně také rada kraje schválila dalších 100 000 Kč jako výjimečný dar.“107 

 
Tabulka: Přehled vybraných příkladů poskytování humanitární pomoci 

od Královéhradeckého kraje v rámci České republiky. 
 

PŘÍJEMCE ROK FORMA POMOCI V JAKÉ VÝŠI 

Diecézní katolická charita 
Hradec Králové 

2001 Finanční 100 000 Kč 

Oběti výbuchu v Hradci Králové 2008 Finanční 150 000 Kč 

Olomoucký kraj 2010 Finanční 100 000 Kč 

Zlínský kraj 2010 Finanční 100 000 Kč 

Moravskoslezský kraj 2010 Finanční 300 000 Kč 

Liberecký kraj 2010 Finanční 500 000 Kč 

Ústecký kraj 2010 Finanční 500 000 Kč 

Oblastní spolek ČČK Hradec 
Králové 

2010 Finanční určená 
na věcnou pomoc 

100 000 Kč 

Královéhradecký kraj 2013 Finanční 5 000 000 Kč 

 
Humanitární pomoci do zahraničí od Královéhradeckého kraje byla darována 

například v roce 2008. Tehdy došlo k ničivému zemětřesení v Čínské lidové republice. „Krajští 

                                                           
106

 DIOSYEGI, Imrich. Kraj pošle povodněmi postiženým sousedům milion korun, Královéhradecký kraj,  
9. 8. 2010 <http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality/*kopie-1:-kraj-
posle-do-kraju-postizenym-povodnemi-pul-milion-37597/>. 
107

 HOŠNA, Jiří. Na povodňové sbírce se scházejí první peníze, přispěl i hejtman, Královéhradecký kraj,  
11. 6. 2013 <http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality/na-
povodnove-sbirce-se-schazeji-prvni-penize--prispel-i hejtman-62839/>. 
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radní se rozhodli prostřednictvím Českého červeného kříže přidat k finanční pomoci, kterou 
uvolnila Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Po ukončení 
záchranných prací se nyní jedná především o hygienická a protiepidemická opatření, 
rekonstrukce obydlí a infrastruktury, psychosociální pomoc a také humanitární zásobování 
potravinami, nezávadnou vodou a dalším nutným materiálem. Pro dlouhodobou pomoc 
postiženým oblastem uvolnil Mezinárodní Červený kříž téměř 100 000 000 švýcarských franků 
(přes 1 500 000 000 Kč), 100 000 Kč zaslal i Český červený kříž. Rekonstrukce se kromě 
obytných domů týká i škol a zdravotnických zařízení. Pomoc by měla trvat přibližně rok 
a postihnout kolem 500 000 osob. Do pátrání po nezvěstných se zapojila Pátrací služba 
Červeného kříže.“108 V jaké finanční výši byl dar poskytnut, se autorce nepodařilo dohledat. 

Královéhradecký kraj vyvíjí další činnosti, které souvisejí s tématem humanitární 
pomoci. Například v roce 2003 jednali představitelé Králové-hradeckého kraje se zástupci 
české komunity, kteří žijí v Srbsku. Jednou z oblastí, která byla na schůzce projednávána, je 
například pomoc ze strany kraje v oblasti zdravotnictví. Konkrétně o možném poskytnutí 
drobného zdravotnického materiálu formou humanitární pomoci pro tamní lékaře, 
či zprostředkování odborné stáže srbských lékařů v nemocnicích Královéhradeckého kraje, 
což by mělo pozitivní důsledek při řešení různých mimořádných události, které vyžadují 
akutní lékařský zásah.  

Významnou událostí bylo podepsání Deklarace o spolupráci tří evropských obcí  
– české obce Čermná nad Orlicí, srbské Krusčice109 a Českého Sela.110 „Vzájemná spolupráce 
se bude odvíjet na poli školství a tělovýchovy (studijní výměny dětí, sportovní utkání), veřejné 
správy (pomoc s procesem regionalizace), zdravotnictví, humanitární pomoci, hospodářství  
a kultury (organizace společných kulturních událostí). Velký důraz je kladen na spolupráci  
v přípravách Srbska na vstup do Evropské unie a na prohlubování vzájemných kontaktů  
v oblasti zpracovatelského průmyslu a cestovního ruchu.“111 

Královéhradecký kraj uvolnil finanční příspěvek ve výši 300 000 Kč pro oblastní spolek 
Českého červeného kříže v Hradci Králové. Tento dar byl určen na propagaci dárcovství krve 
a drobné dary pro pravidelné dárce.  

V lednu 2013 byla v kraji realizována pouliční dobročinná Tříkrálová sbírka, kterou 
pořádala Charita ČR. Sbírka je zmíněna proto, že část jejího výnosu byla určena na 
humanitární pomoc do zahraničí. 

Zajímavostí v tomto kraji byla první Národní potravinová sbírka, kterou v kraji 
organizovali Byznys pro Společnost a Česká federace potravinových bank ve spolupráci  
s Armádou spásy a firemními partnery. Smyslem sbírky bylo v určených prodejnách nakoupit 
trvanlivé potraviny. Ty byly převezeny do potravinových bank a následně předány 
organizacím, které zajistily distribuci potravin k lidem v nouzi. 

                                                           
108

 DIOSZEGI, Imrich. Obětem zemětřesení v Číně pomohou krajští radní, Královéhradecký kraj, 20. 6. 2008 
<http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality/ obetem-zemetreseni-v-
cine-pomohou-i-krajsti-radni-19122/>. 
109

 Kruščica je město v Srbsku, ve kterém žije zhruba 300 obyvatel české národnosti. 
110

 České Selo je vesnice v Srbsku, která je ryze česká a obývá ji 50 lidi. 
111

 SOUKUP, Martin. Podepsána Deklarace o spolupráci tří evropských obcí, Královéhradecký kraj, 17. 5. 2004 
<http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality/ podepsana-deklarace-o-
spolupraci-tri-evropskych-obci-1635/>. 
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Liberecký kraj 
 

Poskytovatelem humanitární pomoci byl v letech 
2000 – 2013 i tento kraj České republiky. Například 
v roce 2002 Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo 
rozdělení finanční částky 1 000 000 Kč na humanitární 
pomoc oblastem, které zasáhly povodně. 

 
„Za 500 000 Kč budou nakoupeny desinfekční a čisticí prostředky a poskytnuty 

Jihočeskému kraji. Dalších 500 000 Kč na humanitární pomoc pošle Liberecký kraj do kraje 
Ústeckého. Dále Rada souhlasila s nákupem 22 kusů odvlhčovacích zařízení, která budou 
zapůjčena do postižených oblastí a potom využívána pro případné potřeby kraje.“112 Jelikož 
částka 500 000 Kč na nákup desinfekčních prostředků pro Jihočeský kraj nebyla vyčerpána: 
„na mimořádném zasedání rady kraje její členové schválili převod finanční částky 114 000 Kč 
na povodňové konto Jihočeského kraje, která zbyla.“113  

Kraj v letech 2000 – 2013 poskytl humanitární pomoc kromě výše zmíněných také 
Středočeskému kraji, Pardubickému kraji a Prešovskému samosprávnému kraji (Slovenská 
republika). Bližší informace nebyly v dostupných zdrojích nalezeny. 

Liberecký kraj poskytuje finanční i věcnou pomoc. Jako u většiny krajů i zde převažuje 
pomoc finanční. Ta je oproti věcné rychlejší a postižený subjekt ji využije efektivně pro své 
potřeby, které souvisejí s eliminací dopadů katastrofy. 

Tento kraj se stal i příjemcem humanitární pomoci. V roce 2010 zasáhla území 
Libereckého kraje povodeň. A pomoc přišla ze zahraniční, od partnerského regionu Saint 
Gallen ve Švýcarsku.  

Pokud se zaměříme na postup schvalování poskytnutí humanitární pomoci, její formy 
a případnou výši finančních prostředků tak mechanismus je v tomto kraji od roku 2013 
obdobný jako ve většině krajů. Pomoc musí být projednána a schválena buď radou, nebo 
zastupitelstvem kraje. Do loňského roku probíhal tento proces jinak a to „dle statutu 
Krizového fondu nejprve v Bezpečnostní radě kraje, pak v Radě kraje a v Zastupitelstvu 
kraje.“114 Tuto informaci uvedl v Mgr. Rudolf Broulík.115 

Téma humanitární pomoci v tomto kraji není v současné době upraveno smlouvou  
o spolupráci s kraji, spolkovými zeměmi, či provinciemi. Liberecký kraj kooperuje 
s nevládními neziskovými organizacemi, formou tzv. PANELU nevládních neziskových 
organizací. 

                                                           
112

 Humanitární pomoc oblastem postiženým povodněmi, 20. 8. 2002  
<http://www.kraj-lbc.cz/Humanitarni-pomoc-oblastem-postizenym-povodnemi-n60511.html>. 
113

 Použití finančních prostředků pro humanitární pomoc Jihočeskému kraji, 20. 8. 2002 <http://www.kraj-
lbc.cz/Pouziti-financnich-prostredku-pro-humanitarni-pomoc-Jihoceskemu-kraji-n60515.html>. 
114

 Viz dotazník, Liberecký kraj, příloha č. 13. 
115

 BROULÍK, Rudolf – vedoucí oddělení krizové řízení (rudolf.broulik@kraj-lbc.cz). 
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„Jedná se o dobrovolnou neformální pracovní skupinu složenou ze zástupců státních, 
příspěvkových a nestátních neziskových organizací s působností na území Libereckého 
kraje:116 

 

 Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje,117 

 Krajský úřad Libereckého kraje,118 

 Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec,119 

 Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou,120 

 Oblastní spolek Českého červeného kříže Semily,121 

 Oblastní spolek Českého červeného kříže Česká Lípa,122 

 ADRA o. p. s., 

 ELVA HELP o. s.,123 

 Maltézská pomoc o. p. s., pobočka Česká Lípa,124 

 Diakonie Českobratrské církve evangelické – Středisko humanitární a rozvojové 
pomoci.“125 
 
Dle názoru pana Mgr. Rudolfa Broulíka, kterého se autorka dotazovala, zdali je téma 

humanitární pomoci v současné době významnější, nebo jeho role upadá, odpověděl, „že je 
stále důležitější, ale v souvislosti s úspornými opatřeními jsou jednotlivé pomoci, respektive 
dary, méně štědré.“126 V rámci tohoto kraje se problematice humanitární pomoci věnují 
zaměstnanci kraje napříč krajským úřadem. Jedná se hlavně o pracovníky Krizového štábu 
kraje a zaměstnance oddělení krizového řízení.127 

                                                           
116

 Příloha č. 15 obsahuje kontakty na humanitární organizace v Libereckém kraji. 
Panel humanitárních organizací Libereckého kraje, 2009  
<http://www.hzslk.cz/345-panel-libereckeho-kraje.html>. 
117

 Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, 2009 <http://www.hzslk.cz>. 
118

 Liberecký kraj, nedatováno <http://www.kraj-lbc.cz>. 
119

 Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec, 2010 – 2011 <http://www.cck-liberec.cz>. 
120

 Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou, 2013 <http://www.cck-jablonec.cz>. 
121

 Oblastní spolek Českého červeného kříže Semily neprovozuje vlastní webové stránky. 
122

 Oblastní spolek Českého červeného kříže Česká Lípa, 2008 <http://cckcl.euweb.cz>. 
123

 ELVA HELP, o.s., 2013 <http://www.elvahelp.estranky.cz>. 
124

 Maltézská pomoc, o. p. s., pobočka Česká Lípa, 2013  
<http://www.maltezskapomoc.cz/centra/ceska-lipa/>. 
125

 Diakonie Českobratrské církve evangelické, 2013 <http://hrp.diakonie.cz>. 
126

 Viz dotazník, Liberecký kraj, příloha č. 13,  
127

 Příloha č. 14 obsahuje vzor tabulky nabídek pomoci a požadavků na pomoc Libereckého kraje. 
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Moravskoslezský kraj 
 

Moravskoslezský kraj128 poskytoval v letech 2000 
– 2013 humanitární pomoc. Vždy se jednalo o peněžní 
formu této pomoci. V praxi se jedná o finanční dotace 
na odstraňování následků mimořádných událostí.  

 
Téma humanitární pomoci je řešeno v souladu s ustanoveními Nařízení vlády  

č. 463/2000 Sb. a příslušnými zákony, o které se ve své činnosti opírá. Předtím než je 
schválena výše finančních prostředků, které budou na pomoc uvolněny, musí být vydáno 
rozhodnutí v této věci, které vydá ze své pravomoci buď zastupitelstvo, nebo rada kraje. 
Předběžná konzultace má za účel stanovit, zdali lze „humanitární pomoc poskytovat 
a přijímat k uspokojování základních životních potřeb obyvatelstva a k obnově území 
postiženého mimořádnou události formou věcných nebo finančních prostředků, služeb nebo 
speciálních prací.“129 Pro tuto pomoc je v rozpočtu kraje trvale vyčleněna částka 
100 000 000 Kč, se kterou rada kraje může disponovat. Prostředky jsou uvolňovány z rezerv 
kraje a z tzv. zajišťovacího fondu. Schvalovací proces poskytnutí/neposkytnutí humanitární 
pomoci finanční formou Moravskoslezským krajem, musí být v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů.130 Následně je s příjemcem humanitární pomoci uzavřena smlouva. Ve smlouvě 
je stanoveno, na co jsou peníze určeny. 

V roce 2002 vyslal Moravskoslezský kraj na pomoc Plzeňskému kraji povodňový odřad 
složeny ze zhruba 30 hasičů, finanční prostředky, nákladní auta pneumatiky a instantní kávu. 
Nezištnou pomoc nabízeli také jednotlivci.  

Například v roce 2011 byla uveřejněna v internetových novinách Moravskoslezského 
kraje informace: „Moravskoslezský kraj poskytne finanční pomoc Japonsku ve výši 
200 000 Kč. Příspěvek byl vyčleněn z rezervní položky, která slouží mimo jiné k podpoře 
významných akcí.“131 Humanitární pomoc finanční formou poskytl kraj také „v letošním roce 
obcím a krajům v Čechách – celkem 2 000 000 Kč.“132 

Tento kraj se stal i příjemcem humanitární pomoci a to v souvislosti s bleskovými 
povodněmi v roce 2009 a 2010. „Hejtman ve čtvrtek 27. května 2010 při zahájení 
ostravského atletického mítinku Zlatá tretra předal finanční dar ve výši 2 000 000 Kč. Peníze 
jsou určeny občanům Moravskoslezského kraje, které postihla letošní povodeň.“133 

                                                           
128

 Do 30. 5. 2001 se nazýval Ostravský kraj. 
129

 Česká republika. Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních 
záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými 
osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva § 5, odst. 1., 2000  
<http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?cd=76&typ=r&zdroj=sb00463>. 
130

 § 36, odst. 1, písm. b), c), d) a § 59, odst. 2, písm. a) a f), zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů. 
131

 Mimořádná podpora postiženému Japonsku, 1. 4. 2011 
<http://www.infoportaly.cz/ms-kraj/krajsky-urad/6692-mimoradna-podpora-postizenemu-japonsku>. 
132

 Viz dotazník, Moravskoslezský kraj, příloha č. 16. 
133

 VLČKOVÁ, Šárka. Finanční dar 2 mil. Kč na pomoc při likvidaci následků letošní povodně, 27. 5. 2010 
<http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/financni-dar-2-mil--kc-na-pomoc-pri-likvidaci-nasledku-
letosni-povodne-8223/>. 
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Z výše uvedených informaci lze usuzovat, že Moravskoslezský kraj v letech 2000 – 
2013 poskytl humanitární pomoc a to vždy formou finanční, nikdy ve formě věcné pomoci. 
Učinil tak v rámci České republiky i zahraničí. Příjemcem humanitární pomoci se stal při 
povodních. Tento kraj nemá v současné době smluvně upraven vztah s jinými regiony 
v České republice ani v zahraničí přímo pro oblast poskytování/přijímání humanitární 
pomoci. Ale má uzavřeny dohody s partnerskými regiony v jiných oblastech spolupráce 
(mapa). V rámci humanitární pomoci kooperuje s nevládními neziskovými organizacemi, jako 
Český červený kříž,134 Člověk v tísni,135 ADRA,136 Armáda spásy,137 Slezská diakonie138 aj. 

 
Mapa: Partnerské regiony Moravskoslezského kraje.139 

 

 
 
  V rámci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se problematikou humanitární 
pomoci zabývá oddělení pro krizové řízení.140 Dle názoru vedoucího oddělení pro krizové 
řízení Ing. Pavla Kozuba,141 humanitární pomoc nabývá stále většího významu, a to vzhledem 
k nedostatku finančních prostředků České republiky. 

                                                           
134

 Český červený kříž, 2013 <http://www.cervenykriz.eu/cz/cz_root.aspx>. 
135

 Člověk v tísni, 2013 <http://www.clovekvtisni.cz/cs>. 
136 

Adra, nedatováno <http://www.adra.cz/>.
 

137
 Armáda spásy, nedatováno <http://www.armadaspasy.cz/>. 

138
 Slezská diakonie, 2013 <http://www.slezskadiakonie.cz/>. 

139
 Partnerské regiony, Moravskoslezský kraj 

<http://verejna-sprava.kr-Moravskoslezsky.cz/partnerske_regiony.html>. 
140

 Ve spolupráci s příslušnými odbory krajského úřadu. 
141

 KOZUB, Pavel – vedoucí oddělení pro krizové řízení (pavel.kozub@kr-moravskoslezsky.cz). 
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Olomoucký kraj 
 

Poskytovatelem humanitární pomoci se v rozmezí 
let 2000 – 2013 stal i další kraj, Olomoucký kraj, České 
republiky. Kraj nemá pro účel poskytování humanitární 
pomoci v rámci krajského rozpočtu alokovány finanční 
prostředky, které jsou určené právě pro tento typ 
pomoci.  

 
Příspěvky a dary se schvalují na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů. V § 36, odst. 1, písm. c), je stanoveno, že poskytování 
dotací občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným právnickým a fyzickým 
osobám působícím na území kraje v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, 
podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových 
aktivit, prevence kriminality a ochrany zvířat a životního prostřední v hodnotě nad 
200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce, nejedná-li se o účelové 
dotace z prostředků státního rozpočtu.142 V § 59, odst. 2, písm. a), je popsáno, jak rada kraje 
rozhoduje o poskytování dotací občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným 
právnickým a fyzickým osobám působícím v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních 
služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury a vzdělávání, vědy, zdravotnictví, 
protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany zvířat a životního prostředí; tyto 
dotace nesmí převýšit 200 000 Kč jednomu občanskému sdružení, jedné humanitární 
organizaci nebo jedné právnické nebo fyzické osobě v kalendářním roce. Toto ustanovení 
doplňuje § 59, odst. 2, písm. f), ve kterém je radě kraje povoleno rozhodovat o poskytování 
věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech. 

Praktickým příkladem, kdy Olomoucký kraj poskytl humanitární pomoc, je rok 2002. 
Na Blanensku došlo k povodním. Kraj pomohl ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc. 
„Pracovníci charity mohou zúročit zkušenosti z moravských povodní před pěti lety. Tehdy byla 
právě olomoucká Arcidiecézní charita centrem povodňové pomoci pro celou Moravu. 
Společně s krajem nyní vyslalo vedení charity do Crhova v sousedním Jihomoravském kraji 
koordinátora povodňové pomoci. Úředníka kraje Jiřího Borika pro tuto práci uvolnil z úřadu 
přímo hejtman. Bývalý povodňový asistent, který čtyři roky pracoval na charitě a působil také 
jako koordinátor zahraniční humanitární pomoci, nyní rok pracuje na krajském úřadě.“143 Do 
pomoci zaplaveným částem země se zapojilo i Opolské vojvodství (Polsko), které je 
partnerským regionem Olomouckého kraje. Mladá fronta DNES ve své zprávě z 24. srpna 
2002 uvedla: „Dnes převezme zástupce kraje a hasičského sboru kraje v polském Opole 
humanitární pomoc – více než stovku vysoušečů. Nákladní vůz polských hasičů s tímto 
nákladem po zastávce v Olomouci zamíří s doprovodem hasičů do jižních Čech.“144  

V roce 2005 poskytl Olomoucký kraj Agentuře rozvojové a humanitární pomoci 
finanční pomoc ve výši 5 000 0000 Kč. „Peníze jsou určeny například na rozvoj vzdělávání  
v Olomouckém kraji v oblasti humanitární pomoci nebo na rozvojové projekty ve Vojvodině. 

                                                           
142

 Dále je třeba zmínit i § 36, odst. 1, písm. b), d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů. 
143

 Charita i kraj pomůžou Blanensku. Mladá fronta DNES, 19. 7. 2002. 
144

 Partneři Olomouckého kraje také pomáhají. Mladá fronta DNES, 24. 8. 2002. 
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V rámci svých zahraničních projektů chce agentura mj. zajistit peníze na vybudování 
vrtu na Haiti, který by pomohl zmírnit problém zásobování zdejších obyvatel pitnou vodou. 
Jejím cílem je také zvýšit povědomí obyvatel Olomouckého kraje o možnostech humanitární 
a rozvojové pomoci v zemích třetího světa.“145 

V roce 2009 schválilo zastupitelstvo kraje částku 155 000 Kč oblastnímu spolku 
Českého červeného kříže. Peníze byly určeny na vybavení humanitární jednotky. „Český 
červený kříž zakoupí oblečení, obuv a zavazadla pro třicet členů své humanitární jednotky.“146  

V tom samém roce (2009) došlo k povodním, které zasáhly 18 obcí v Olomouckém 
kraji. Kraj uvolnil ze svého rozpočtu mimořádnou finanční pomoc ve výši 5 000 000 Kč. 
Peněžní prostředky byly určeny na odstraňování následků povodní a hasičům na opravy 
techniky či na náhrady mezd.147 

V roce 2010 daroval Olomoucký kraj finanční pomoc ve výši 200 000 Kč pro Haiti a to 
prostřednictvím nevládní neziskové organizace Člověk v tísni, o. p. s. 

V roce 2013 došlo na území České republiky k povodním, které zasáhly velkou část 
jejího území. „Olomoucký kraj na základě dohody s dalšími členy Asociace krajů ČR poskytne 
městům a obcím v Čechách celkem 700 000 Kč. Rozdělí je mezi Strašice, Houstouň, Klabavu, 
Terezín, Mlékojedy, Vědomice, Putim, Bechyni, Týn nad Vltavou a Zálezlice. Každá ze 
samospráv obdrží 70 000 Kč. Zároveň kraj poskytne Bílé Lhotě v okrese Olomouc 150 000 Kč 
na odstraňování následků bleskových povodní.“148 

Praktickým příkladem pomoci do zahraničí je pomoc jihovýchodní Asii. V souvislosti 
s vlnou tsunami poskytl Olomoucký kraj v roce 2005 částku 500 000 Kč. Peníze byly 
rozděleny mezi Český výbor pro UNICEF (200 000 Kč), Sdružení Česká katolická charita 
(200 000 Kč) a Český červený kříž (100 000 Kč).  

Na základě tabulky, kterou autorce poskytla vedoucí oddělení krizového řízení na 
krajském úřadě Mgr. Alena Hložková, lze konstatovat, že Olomoucký kraj v letech 2004  
– 2013 poskytl humanitární pomoc ve výši 3 413 718 Kč. 

                                                           
145

 Kraj poskytne půl miliónu agentuře rozvojové pomoci. Právo, 3. 6. 2005. 
146

 Kraj pomohl Českému červenému kříži, Mladá fronta DNES, 26. 9. 2009. 
147

 Kraj uvolní 5 milionů obcím postiženým povodněmi, 30. 6. 2009.  
<http://hranicky.denik.cz/zpravy_region/kraj-uvolni-pet-milionu-obcim-postizenym-povodnemi.html>. 
148

 Kraj podpořil obce i rodiny postižené povodněmi, 28. 6. 2013.  
<http://www.kr-olomoucky.cz/kraj-podporil-obce-i-rodiny-postizene-povodnemi-aktuality-2068.html>. 
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Tabulka: Přehled vybraných příkladů poskytování humanitární pomoci od Olomouckého 
kraje v rámci České republiky v letech 2004 – 2013. 

 

PŘÍJEMCE URČENÍ ČÁSTKA ROK 

Město Vysoké Tatry Živelní pohroma – vichřice 1 000 000 Kč 2004 

Český výbor pro UNICEF Tsunami – pomoc 
jihovýchodní Asii 

200 000 Kč 2005 

Sdružení Česká katolická 
charita 

Tsunami – pomoc 
jihovýchodní Asii 

200 000 Kč 2005 

Český červený kříž Tsunami – pomoc 
jihovýchodní Asii 

100 000 Kč 2005 

Člověk v tísni o.p.s. Pomoc Haiti 200 000 Kč 2010 

Liberecký kraj Darovací smlouva 290 148 Kč 2010 

Ústecký kraj Darovací smlouva 183 570 Kč 2010 

Liberecký kraj Darovací smlouva 100 000 Kč 2010 

Ústecký kraj Darovací smlouva 350 000 Kč 2010 

Město Bechyně Povodně červen 2013 70 000 Kč 2013 

Město Hostouň Povodně červen 2013 70 000 Kč 2013 

Obec Klabava Povodně červen 2013 70 000 Kč 2013 

Obec Mlékojedy Povodně červen 2013 70 000 Kč 2013 

Obec Putim Povodně červen 2013 70 000 Kč 2013 

Obec Strašice Povodně červen 2013 70 000 Kč 2013 

Město Terezín Povodně červen 2013 70 000 Kč 2013 

Město Týn nad Vltavou Povodně červen 2013 70 000 Kč 2013 

Obec Vědomice Povodně červen 2013 70 000 Kč 2013 

Obec Zálezlice Povodně červen 2013 70 000 Kč 2013 

Paní Růžencová – 
Chvatěruby 

Povodně červen 2013 20 000 Kč 2013 

Paní Sirotková – Hořín Povodně červen 2013 20 000 Kč 2013 

Město Frenštát Výbuch domu 50 000 Kč 2013 

CELKEM  3 413 718 Kč  

 
Na základě informací, které byly získány, je dokázáno, že Olomoucký kraj byl v letech 

2000 – 2013 i příjemcem příspěvku od jiných krajů v rámci České republiky.149 
Tento kraj nemá pro oblast humanitární pomoci uzavřenou smlouvu o partnerství 

s žádným regionem. Ovšem partnerský region Opolské vojvodství, i když nemá pro tuto 
oblast sjednanou smlouvu, se snaží při potřebě Olomouckého kraje pomoci. Kraj 
spolupracuje s nevládními neziskovými organizacemi, nejčastěji s Českým červeným křížem. 

Na úřadě se agendou, která je spojená s humanitární pomocí, zabývají zaměstnanci 
úřadu, který jsou zařazeni do oddělení krizové řízení. Oddělení krizové řízení vede Mgr. Alena 

                                                           
149

 Viz dotazník, Olomoucký kraj, příloha č. 17. 
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Hložková.150 Dle jejího názoru není téma poskytování humanitární pomoci na krajské úrovni 
rok od roku důležitější. 

Pro zajímavost je dobré na tomto místě uvést, že Olomoucký kraj vyvíjí osvětnou 
činnost v oblasti humanitární pomoci. Například v září 2013 organizoval ve spolupráci 
s organizací Člověk v tísni akci na téma rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Program 
obsahoval diskusi o životě a práci na misích, byly promítány dokumenty s tématikou 
humanitární pomoci. Zvláštní část byla věnována problematice v Sýrii, ohlédnutí za 
zemětřesením v Republice Haiti atd.151 

                                                           
150

 HLOŽKOVÁ, Alena – vedoucí oddělení krizového řízení (a.hlozkova@kr-olomoucky.cz). 
151

 Program akce se nachází v příloze č. 18. 
Zdroj: Letní škola rozvojové spolupráce láká na zajímavé hosty i praktické workshopy, nedatováno 
<http://www.kr-olomoucky.cz/letni-skola-rozvojove-spoluprace-laka-na-zajimave-hosty-i-prakticke-workshopy-
aktuality-2251.html>. 
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Pardubický kraj 
 

V rozmezí let 2000 – 2013 byl Pardubický kraj 
pouze donorem humanitární pomoci. Ani v jednom 
případě se nestal příjemcem. Humanitární pomoc 
poskytoval ve formě finanční i věcné, jednotlivé 
příklady autorka uvede dále v této kapitole. 

 
Ani tento kraj, jako většina krajů v České republice, nemá v krajském rozpočtu trvale 

alokovánu určitou částku, která je vyčleněna pro potřeby poskytování tohoto typu pomoci. 
Téma humanitární pomoci je řešeno ad hoc z existující kapitoly Krizového řízení a také 
z Rezervy rady kraje. Schválení, či zamítnutí realizace humanitární pomoci je řešeno vždy 
v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů.152 

V rámci krajského úřadu je problematika humanitární pomoci podchycena 
na oddělení krizového řízení, které je součástí odboru kanceláře hejtmana. Vedoucím tohoto 
oddělení je Ing. Aleš Boňatovský, MPA.153 Oddělení krizového řízení musí také 
spolupracovat s dalšími odbory, odděleními a představiteli samosprávy na Krajském úřadě 
Pardubického kraje.  

V Pardubickém kraji není problematika humanitární pomoci řešena smluvní cestou, 
kdy by měl kraj uzavřené dohody o spolupráci v oblasti humanitární pomoci s dalšími kraji na 
území České republiky, ani v zahraniční. Na základě dotazníku, který autorce vyplnil a zaslal 
pan Boňatovský, může konstatovat pouze to, že kraj spolupracuje s nevládními neziskovými 
organizacemi, a to s těmi, které o tuto spolupráci projeví zájem.154 Dle názoru již 
zmiňovaného vedoucího oddělení krizového řízení má toto téma důležitou roli, protože 
poskytování humanitární pomoci je výrazem solidarity. 

První příklad, kdy tento kraj pomohl, je rok 2002. Pomoc schválila rada kraje ve výši 
493 219,40 Kč pro Ústecký kraj a pro Jihočeský kraj ve výši 506 765 Kč, prostředky byly 
určené na věcnou formu pomoci. Jihočeský kraj obdržel 56 balíků dezinfekčních prostředků. 
„Pardubický dar byl určen Krajským krizovým štábem pro Veselí nad Lužnicí, Soběslav, Planou 
nad Lužnicí a pro postižené obce Českobudějovicka u řek Malše a Stropnice.“155 

V roce 2009 došlo k rozsáhlým povodním na území mnoha krajů České republiky. Na 
mimořádném jednání Rady Pardubického kraje proto bylo usneseno: „Rada Pardubického 
kraje projednala předloženou zprávu a schvaluje poskytnutí finančního daru 10 obcím 
Moravskoslezského a Olomouckého kraje, každé po 100 000 Kč, v celkové výši 1 000 000 Kč 
k obnově po živelní katastrofě.“156 Finanční pomoc dostaly obce Jeseník nad Odrou, Životice 

                                                           
152

 Česká republika. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 36, odst. 
1, písm. b), c), d) a § 59, odst. 2, písm. a) a f)., 2000  
<http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb00129&cd=76&typ=r>. 
153

 BOŇATOVSKÝ, Aleš, vedoucí oddělení krizového řízení (ales.bonatovsky@pardubickykraj.cz). 
154

 V příloze č. 21 je tabulka, která obsahuje rozdělení krajské dotace pro nevládní neziskové organizace  
a ostatní složky IZS na rok 2013. 
155

 Pomáhá kraj kraji. Právo, 20. 8. 2002. 
156

 Usnesení Rady Pardubického kraje R/471/09 8 mimořádné jednání. Poskytnutí finančního daru obcím 
postiženým rozsáhlými povodněmi v červnu 2009., 2. 7. 2009  
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u Nového Jičína, Kunín, Hodslavice a Šenov u Nového Jičína v Moravsko-slezském kraji  
a Bernartice, Bělotín, Hustopeče nad Bečvou, Kobylá nad Vidnavkou a Skorošice 
v Olomouckém kraji. 

V srpnu 2010 došlo k rozsáhlým povodním. Rada kraje se usnesla tak, že „schvaluje 
poskytnutí finančního daru po 100 000 Kč obcím Heřmanice a Bílý Kostel v Libereckém kraji a 
obci Lobendava v Ústeckém kraji z rozpočtu Pardubického kraje z rezervy rady na rok 2010 
k obnově po živelní pohromě a poskytnutí finančního daru z rozpočtu Pardubického kraje 
z rezervy rady na rok 2010 ve výši po 50 000 Kč obcím Orel, Svidnice, Dřenice, Sobětuchy 
a Morašice k odstranění následků povodně.“157  

V červnu 2013 došlo k rozsáhlým záplavám, které se dotkly celé řady krajů v České 
republice a v zahraničí. Rada Pardubického kraje se usnesla takto: „schvaluje poskytnutí 
finančního daru vybraným obcím v celkové výši 750 000 Kč.“158 Finanční pomoc byla přijata 
obcemi Rudník a Svoboda nad Úpou v Královehradeckém, Vodňany, Husinec, Strunkovice 
nad Blanicí a Putim v Jihočeském a obcemi Terezín, Mlékojedy a Vědomice Ústeckém a obcí 
Chotěšov Plzeňském kraji. 

Pro zpřehlednění kampaní, které Pardubický kraj uskutečnil v rámci České republice, 
slouží následující tabulka. 

 
Tabulka: Přehled vybraných příkladů poskytování humanitární pomoci od Pardubického 

kraje v rámci České republiky. 
 

PŘÍJEMCE ROK FORMA POMOCI V JAKÉ VÝŠI 

Jihočeský kraj 2002 Věcná 506 765 Kč 

Ústecký kraj 2002 Věcná 493 219,40 Kč 

Moravskoslezský kraj 2009 Finanční 500 000 Kč 

Olomoucký kraj 2009 Finanční 500 000 Kč 

Liberecký kraj 2010 Finanční 200 000 Kč 

Ústecký kraj 2010 Finanční 100 000 Kč 

Královéhradecký kraj 2013 Finanční 150 000 Kč 

Jihočeský kraj 2013 Finanční 300 000 Kč 

Ústecký kraj 2013 Finanční 225 000 Kč 

Plzeňský kraj 2013 Finanční 75 000 Kč 

 
Pardubický kraj nepodporuje v těžkých okamžicích jen postižené území České 

republiky, ale zprostředkoval humanitární pomoc mimo území republiky a to zejména pro 
Slovenskou republiku, Italskou republiku, Republiku Haiti a Japonsko.  

                                                                                                                                                                                     
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:M7w_qMwbMkIJ:www.pardubickykraj.cz/viewDoc
ument.asp?document%3D14780+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz&client=opera>. 
157

 Usnesení Rady Pardubického kraje R/1329/10, 37. jednání. Poskytnutí finančního daru obcím a krajům 
postiženým rozsáhlými povodněmi v srpnu 2010, 19. 8. 2010 
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:w6Y2vvkhJY8J:www.pardubickykraj.cz/viewDocum
ent.asp?document%3D18094+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz&client=opera>. 
158

 Usnesení Rady Pardubického kraje R/437/13, 15. jednání. Poskytnutí finančního daru obcím postiženým 
povodní v červnu 2013, 13. 6. 2013 <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Kz-WwnTBpYEJ: 
www.pardubickykraj.cz/viewDocument.asp?document%3D27162+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz&client=opera>. 
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V roce 2004 tento kraj daroval nejprve věcnou humanitární pomoc Prešovskému 
samosprávnému kraji (Slovenská republika), ve výši 100 000 Kč. Tato pomoc byla určena pro 
překonání důsledků živelní pohromy, která toto území zasáhla. Následně 2. prosince 2004 se 
Zastupitelstvo Pardubického kraje usneslo, že „schvaluje poskytnutí finančního daru 
Prešovskému samosprávnému kraji k odstraňování následků přírodní katastrofy formou 
finančního daru ve výši 500 000 Kč.“159 

V roce 2009 došlo v Italské republice k ničivé živelní katastrofě. Dotčený kraj schválil 
„poskytnutí finančního daru partnerskému Regionu Abruzzo (Italská republika) ve výši 
1 000 000 Kč z rozpočtu Pardubického kraje.“160  

Při zemětřesení v roce 2010 pomohlo Republice Haiti mnoho krajů České republiky 
(nelze vyloučit, že úplně všechny). Zástupci pardubického kraje se rozhodli a následně rada 
kraje schválila „poskytnutí finančního daru ve výši 300 000 Kč na pomoc postiženým 
zemětřesením.“161. Tento finanční dar byl rozdělen mezi humanitární organizace Člověk 
v tísni, o. p. s., o. s. Adra a Charitu Česká republika. Všechny nevládní neziskové organizace 
dostaly dar na pomoc Haiti ve výši 100 000 Kč.  

Další pomoc Slovenské republice, a to Prešovskému kraji, byla realizována v roce 
2010 na základě usnesení zastupitelstvo. To se usneslo takto: „Zastupitelstvo Pardubického 
kraje projednalo předloženou zprávu a schvaluje poskytnutí finančního daru z rezervy rady 
partnerskému regionu – Prešovskému samosprávnému kraji (Slovenská republika) ve výši 
500 000 Kč k obnově po živelní katastrofě.“162 

Poslední příklad humanitární pomoci, kterou poskytl Pardubický kraj v letech 2000  
– 2013 byla finanční pomoc pro Japonsko – Fukušimu v březnu roku 2011 ve výši 200 000 Kč.  

Uvedené příklady humanitární pomoci z Pardubického kraje do zahraničí autorka 
demonstruje v následujícím výčtu. 

 

                                                           
159

 Usnesení Zastupitelstva Pardubického kraje Z/11/04 z 1. řádného jednání. Poskytnutí finančního daru 
Prešovskému samosprávnému kraji k odstranění následků přírodní katastrofy, 2. 12. 2004  
<http://www.pardubickykraj.cz/jednani-zpk-2004-2008/40602/1-jednani-zastupitelstva-pardubickeho-kraje>. 
160

 VOZÁBOVÁ, Hana. Usnesení Zastupitelstva Pardubického kraje Z/57/09, 4. jednání. Poskytnutí finančního 
daru regionu Abruzzo postiženého živelní katastrofou, 30. 4. 2009 <http://webcache.googleusercontent.com/ 
search?q=cache:jKeI71-nTtAJ:www.pardubickykraj.cz/viewDocument.asp?document%3D 
14248+&cd=2&hl=cs&ct=clnk&gl=cz&client=opera>. 
161

 VOZÁBOVÁ, Hana. Usnesení Rady Pardubického kraje R/867/10, 13. mimořádné jednání. Poskytnutí 
finančního daru na pomoc postiženým zemětřesením v Republice Haiti v lednu 2010, 21. 1. 2010  
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ey-xFXQzVDMJ:www.pardubickykraj.cz/view 
Document.asp?document%3D16300+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz&client=opera>. 
162

 Zápis 10. řádné jednání Zastupitelstva Pardubického kraje. Poskytnutí finančního daru partnerským 
regionům, 17. 6. 2010 <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8Gcuh7mMZ7IJ: 
www.pardubickykraj.cz/viewDocument.asp?document%3D17687+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz&client=opera>. 
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Tabulka: Přehled vybraných příkladů poskytování humanitární pomoci od 
Pardubického kraje do zahraničí. 

 

PŘÍJEMCE ROK FORMA POMOCI V JAKÉ VÝŠI 

Prešovský samosprávný kraj 
(Slovenská republika) 

2004 Věcná 100 000 Kč 

Prešovský samosprávný kraj 
(Slovenská republika) 

2004 Finanční 500 000 Kč 

Abruzzo (Italská republika) 2009 Finanční 1 000 000 Kč 

Republika Haiti 2010 Finanční 300 000 Kč 

Prešovský samosprávný kraj 
(Slovenská republika) 

2010 Finanční 500 000 Kč 

Fukušima (Japonsko) 2011 Finanční 200 000 Kč 
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Plzeňský kraj 
 

Plzeňský kraj byl poskytovatelem humanitární 
pomoci v rámci krajů České republiky i zahraničí. Ve 
většině případů se jednalo o pomoc finanční. Na druhou 
stranu se tento kraj stal také příjemcem pomoci od 
jiných krajů v České republice, které pak rozdělil 
postiženým obcím, ale staly se i případy, kdy pomoc byla 
adresována přímo postiženým obcím Plzeňského kraje.  

 
Humanitární pomoc finanční formou je dotována z finanční rezervy, která je 

v rozpočtu kraje určena právě na řešení krizových situací. Tato finanční rezerva činí cca 
5 000 000 Kč. V rozpočtu kraje není přímo trvale vyčleněná částka potřeby poskytování 
tohoto druhu pomoci.  

Schvalovací mechanismus, který je praktikován pro rozhodování o poskytnutí, či 
neposkytnutí humanitární pomoci je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.163  

Plzeňský kraj aktivně spolupracuje s nevládními neziskovými organizacemi, které 
působí v oblasti humanitární pomoci (hlavně psychosociální pomoci) na území kraje. Těmito 
organizacemi jsou například Asistenční záchranná služba o. s.,164 Centrum pro zdravotně 
postižené Plzeňského kraje,165 Český červený křiž oblastní spolek Plzeň jih a sever,166 
Diecézní Charita Plzeň,167 Nadační fond západočeských olympioniků,168 Oblastní charita 
Horažďovice,169 Oblastní spolek Českého červeného kříže Plzeň – město170 a Rotary club 
Plzeň.171 

Kraj nemá v současné době uzavřenu smlouvu o spolupráci v oblasti humanitární 
pomoci s kraji, spolkovými zeměmi, vojvodstvími, či provinciemi v České republice ani 
zahraničí. Ale pro zajímavost je níže uvedena mapka, která znázorňuje spolupráci Plzeňského 
kraje s partnerskými regiony. Při nutné potřebě lze předpokládat vzájemnou spolupráci, 
protože tyto oblasti spolu mají užší kontakty. 

Problematiku humanitární pomoci řeší na Krajském úřadě Plzeňského kraje primárně 
odbor bezpečnosti a krizového řízení, jehož vedoucím je Ing. Milan Řihošek172 a odbor 
sociálních věcí, vedoucím odboru je Mgr. Filip Zapletal.173 Oba tyto odbory spadají 
v organizační struktuře krajského úřadu pod oblast ředitele. Tématem se dále zabývá krizový 
štáb, v jehož rámci je zřízená odborná skupina pro sociální zabezpečení. Součástí této 

                                                           
163

 § 36, odst. 1, písm. b), c), d) a § 59, odst. 2, písm. a) a f) zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů. 
164

 Asistenční záchranná služba, © 2011 <http://www.azsrescue.cz>. 
165

 Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, nedatováno <http://www.czppk.cz/>. 
166

 Oblastní spolek Českého červeného kříže Plzeň jih a sever, nedatováno 
<http://cervenykriz.eu/cz/oblastni_spolek.aspx?Id=132>. 
167

 Diecézní charita Plzeň, 2013 <http://www.dchp.cz/>. 
168

 Nadační fond západočeských olympioniků, 2013 <http://www.nfzo.cz>. 
169

 Oblastní charita Horažďovice, 2013 <http://www.charitahorazdovice.cz>. 
170

 Český červený křiž Plzeň-město, nedatováno <http://www.borik.eu/cck-plzen/>. 
171

 Rotary klub Plzeň, 2008 <https://www.rotary2240.org/plzen>. 
172

 ŘIHOŠEK, Milan – vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení (milan.rihosek@plzensky-kraj.cz),  
173

 ZAPLETAL, Filip – vedoucí odboru sociálních věci (filip.zapletal@plzensky-kraj.cz).  
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odborné skupiny je i panel psychosociální pomoci. Dle názoru vedoucího odboru bezpečnosti 
a krizového řízení je téma humanitární pomoci významné pouze v době, kdy je pomoc 
tohoto druhu potřebná. 

 
Mapa: Meziregionální spolupráce Plzeňského kraje.174 

 

 
 

První událostí, kdy Plzeňský kraj daroval finanční formou humanitární pomoc, je 
duben 2006. „Radní Plzeňského kraje se rozhodli, že uvolní z rozpočtu kraje tři miliony korun 
na pomoc krajům a oblastem postiženým povodněmi.“175 Kam přesně byla tato pomoc 
směřována, nebylo blíže specifikováno. Na zasedání byl schválen finanční příspěvek pro 
Dobrovolný svazek obcí Horní Berounky, povodí Klabavy ve výši 100 000 Kč na opravu nově 
vybudované mezinárodní cyklostezky, kterou velká voda strhla. Dále kraj vyhlásil kvůli této 
povodni sbírku pomůcek, které poslouží při odstraňování povodňových škod 
v domácnostech. 

Další příklad pomoci, kterou poskytl tento kraj je z března roku 2011, kdy došlo 
v Japonsku k ničivému zemětřesení. Na mimořádném zasedání rada kraje odsouhlasila 
humanitární pomoc ve výši 200 000 Kč. Finanční dar byl zaslán prostřednictvím japonského 
velvyslanectví do přímo postižené oblasti.  

Bližší informace o poskytnutí nebo přijetí humanitární pomoci v rámci Plzeňského 
kraje se autorce přes veškerou snahu nepodařily získat.  

                                                           
174

 Zahraniční vztahy Plzeňského kraje, Plzeňský kraj  
<http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/zahranicni-vztahy?sekce=all>. 
175

 Tři miliony pro zaplavené. Plzeňský deník, 6. 4. 2006. 
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Středočeský kraj 
 

V letech 2000 – 2013 byl Středočeský kraj 
poskytovatelem humanitární pomoci jak do zahraničí, tak 
v rámci České republiky. Humanitární pomoc kraj 
poskytoval převážně finanční formou. 

 
Existují i události, kdy se zastupitelé Středočeského kraje rozhodli poskytnout věcnou 

pomoc.  
Na druhou stranu se ani tomuto kraji nevyhnuly katastrofy a Středočeši potřebovali 

pomoc od jiných krajů. Příjemcem pomoci byly přímo obce Středočeského kraje převážně při 
přírodních katastrofách (povodních). 

Téma humanitární pomoci je řešeno na krajském úřadě v souladu s ustanoveními 
Nařízení vlády č. 463/2000 Sb. a příslušnými zákony, o které se ve své činnosti opírá. Vždy 
než je schválena výše finančních prostředků, které budou na pomoc uvolněny, předchází 
rozhodnutí, které vydá buď zastupitelstvo, nebo rada kraje. Předběžná konzultace má za účel 
stanovit, zdali lze „humanitární pomoc poskytovat a přijímat k uspokojování základních 
životních potřeb obyvatelstva a k obnově území postiženého mimořádnou události formou 
věcných nebo finančních prostředků, služeb nebo speciálních prací.“176 Pro tuto pomoc není 
v rozpočtu kraje trvale vyčleněna určitá částka, se kterou by rada kraje mohla disponovat, ale 
pomoc se řeší ad hoc. Samozřejmě jako nejefektivnější se osvědčila pomoc finanční. 
Mechanismus schvalování této pomoci je jako u ostatních krajů v souladu se zákonem  
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), § 36, odst. 1, písm. b), c), d) a § 59, odst. 2, písm. 
a) a f) a Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních 
záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů 
vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu 
obyvatelstva § 5, odst. 2. 

Problematiku humanitární pomoci má v kompetenci na krajském úřadu oddělení 
integrovaného záchranného systému a obrany,177 které spadá pod odbor kancelář hejtmana 
ve spolupráci s odborem sociálních věci – oddělení sociálních služeb a humanitárních 
činnosti.178 Dle názoru vedoucího oddělení integrovaného záchranného systému a obrany 
pana Ing. Luboše Navrátila, je téma humanitární pomoci není řešeno účelově, ale vždy ad 
hoc když problémová situace nastane. Nelehký úkol nastává při hledání možností v rozpočtu. 

Středočeský kraj nemá uzavřenou žádnou smlouvu o spolupráci v oblasti poskytování 
humanitární pomoci. Ale kraj má uzavřeny „Dohody o spolupráci“ s regiony v zahraničí 
v jiných oblastech, než je humanitární pomoc. Dá se předpokládat, že i když není dohoda 
uzavřena přímo na oblast humanitární pomoci, v případě potřeby spolu tyto regiony budou 
spolupracovat. 

                                                           
176

 Česká republika. Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních 
záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými 
osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva § 5, odst. 1., 2000  
<http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?cd=76&typ=r&zdroj=sb00463>. 
177

 NAVRÁTIL, Luboš – vedoucí oddělení IZS a obrany (navratil@kr-s.czú). 
178

 VÁŇA, Václav – vedoucí oddělení sociálních služeb a humanitárních činnosti (vana@kr-s.cz). 
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„Středočeský kraj udržuje aktivní mezinárodní partnerství – podložené uzavřením 
"Dohod o spolupráci" – s těmito regiony: 

 

 Region Burgundsko (Francie),  

 Spolková země Porýní-Falc (Spolková republika Německo),  

 Opolské vojvodství (Polsko),  

 Region Västra Götaland (Švédsko), 

 Region Benátsko (Itálie),  

 Provincie S'-čchuan (Čínská lidová republika),  

 Moskevská oblast (Ruská federace),  

 Mazowiecké vojvodství (Polsko).“179  
 
„Region Burgundsko, Porýní-Falc a Opolské vojvodství jsou spolu se Středočeským 

krajem sdruženy v tzv. Síti 4 regionálních partnerů. 
 
Mezinárodní spolupráce na neformální bázi se realizuje s těmito oblastmi: 

 

 Bratislavský samosprávný kraj (Slovensko),  

 Region Lombardie (Itálie).“180 
 

Mapa: Meziregionální spolupráce Středočeského kraje.181 
 

 
 

Příkladem takové pomoci, která je poskytována na základě předchozí dohody  
o spolupráci, může být pomoc poskytnuta v roce 2004 při záplavách na Slovensku. 

                                                           
179

 Mezinárodní spolupráce a její význam pro Středočeský kraj, 2008  
<http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/partnerstvi-a-spoluprace/partnerske-regiony/>. 
180

 Mezinárodní spolupráce a její význam pro Středočeský kraj, 2008  
<http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/partnerstvi-a-spoluprace/partnerske-regiony/>. 
181

 Zahraniční spolupráce, Středočeský kraj. <http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/partnerstvi-a-
spoluprace/zahranicni-praxe-pro-stredoceske-studenty-2013.html>. 
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Samozřejmě i v tomto kraji existuje provázanost spolupráce mezi krajem a nevládními 
neziskovými organizacemi. Spolupráci a koordinaci s těmito organizacemi řeší Hasičský 
záchranný sbor kraje. Kraj spolupracuje při zajišťování pomoci s mnoha nevládními 
neziskovými organizacemi. Například to jsou Archa – humanitární sdružení,182 NADĚJE  
o. s.,183 Člověk v tísni, o.p.s.,184 Oblastní spolek Českého červeného kříže Kutná Hora,185 
Oblastní spolek Českého červeného kříže Mělník,186 Oblastní spolek Českého červeného kříže 
Nymburk187 a Oblastní spolek Českého červeného kříže Kladno.188  

Kraj v letech 2000 – 2013 poskytl do ostatních krajů v České republice převážně 
humanitární pomoc finanční formou. Důvodem pro poskytování pomoci byly ve většině 
příkladů povodně, které zasáhly území České republiky. Příkladem jsou záplavy v roce 2002, 
kdy kraj rozdával finanční příspěvek v hodnotě 35 000 Kč každé rodině, která přišla kvůli 
povodni o svůj domov. Kraj se rozhodl uvolnit na tuto pomoc celkem 12 500 000 Kč ze svého 
rozpočtu. 

K záplavám došlo i v roce 2006. Rada kraje, na doporučení krizového štábu kraje, 
odsouhlasila poskytnutí humanitární pomoci 136 obcím Středočeského kraje. Kraj vyplatil 
humanitární pomoc ve výši 6 800 000 Kč.189 

V roce 2009 došlo opět k záplavám. „Radní Středočeského kraje se shodli, že 
pomohou Moravskoslezskému kraji, který byl vodou zasažen nejvíce a došlo zde i k obětem 
na lidských životech, ke značným škodám na majetku obyvatel, kraje i obcí.“190 Finanční 
pomoc byla odsouhlasena do výši 2 000 000 Kč. Obdrží ji přímo Moravskoslezský kraj, který 
bude s touto částkou nakládat podle svého uvážení, protože zná rozsah postižení 
jednotlivých obcí a potřeby na likvidaci následků. Pomoc ve výši 1 000 000 Kč dostal  
i Jihočeský kraj. 

V roce 2010 získaly humanitární pomoc finanční formou také města Kroměříž, 
Troubky a Valašské Meziříčí. Tato pomoc byla opět poskytnuta v souvislosti s povodněmi, 
které zasáhly území České republiky. Města dostala od kraje 150 000 Kč. 

V roce 2012 rada kraje odsouhlasila přidělení dotace obci Zálezlice. „Dotace ve výši 
přes 6 000 000 Kč má sloužit k zajištění nutné protipovodňové ochrany.“191 Hlavním důvodem 
této pomoci je povodeň z roku 2002, která zasáhla 90 % této obce.  

V červnu roku 2013 zasáhla Českou republiku rozsáhlá povodeň po vytrvalých deštích. 
Středočeský kraj dostal 24. června 2013 dotaci od Ministerstva financí České republiky ve 
výši 50 000 000 Kč na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření v rámci řešení této 
krizové situace. Dne 15. července 2013 byla usnesením schválena další dotace od 

                                                           
182

 Humanitární sdružení Archa, nedatováno <http://www.archa-hs.cz>. 
183

 Naděje, 1990 – 2013 <http://www.nadeje.cz>. 
184

 Člověk v tísni, 2013 <http://www.clovekvtisni.cz/cs>. 
185

 Český červený kříž, 2013 <http://www.cervenykriz.eu/cz/cz_root.aspx>. 
186

 Oblastní spolek Českého červeného kříže Mělník, 2013 <http://www.cckmelnik.cz>. 
187

 Oblastní spolek Českého červeného kříže Nymburk, 23. 7. 2013  
<http://www.ccknymburk.org>. 
188

 Český červený kříž, 2013 <http://www.cervenykriz.eu/cz/cz_root.aspx>. 
189

 Bližší informace jsou v přílohách č 25 – 28. 
190

 Středočeský kraj věnuje Moravskoslezskému kraji dva miliony korun na pomoc při likvidaci následků 
povodní, 29. 6. 2009 <http://www.kr-stredocesky.cz/portal/instituce/tiskove-informace 
/tiskove-zpravy/stredocesky-kraj-venuje-moravskoslezskemu-kraji-dva-miliony-599126345.html>. 
191

 Středočeský kraj pomůže „českým Troubkám“, 22. 8. 2012 <http://www.kr-stredocesky. 
cz/portal/instituce/tiskove-informace/tiskove-zpravy/stredocesky-kraj-pomuze-ceskym-troubkam.html>. 
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Ministerstva finanční a to ve výši 170 000 000 Kč. Tato dotace byla zastupitelstvem kraje 
rozdělena takto: 

 

 73 877 000 Kč obcím Středočeského kraje,  

 16 184 000 Kč organizacím Středočeského kraje,  

 878 000 Kč na výdaje za pořízení přípravků na likvidaci komárů a jejich larev,  

 85 000 Kč na úhradu škod vzniklých na zbytném majetku,  

 604 000 Kč na cyklostezce Klecany. 
 
Dotace byla obcím přidělena jako zálohová dotace, která má termín pro vyúčtování 

30. listopadu 2013. Jednalo se o neinvestiční dotaci, která má pokrýt pouze prvotní náklady 
jako jsou desinfekční prostředky, nákup čerpadel atd. V žádném případě prostředky neměly 
být využity na opravu silnic a další akce. Proto musí být zkontrolován účel, na který obce 
dotaci od kraje použily. Přebytečné peníze jsou po vyúčtování vráceny zpět Středočeskému 
kraji.192 

„Zbývající částka 78 372 000 Kč, která je určena na prvotní náklady, zatím nebyla 
rozdělena, neboť přibližně několik obcí prvotní náklady na odstranění povodňových škod ještě 
nevyčíslilo. Z tohoto důvodu zastupitelé schválili aktuální seznam obcí a jejich požadavků,“ 
vysvětlil hejtman Středočeského kraje Josef Řihák 15. července 2013.“193 

Na veřejném zasedání, které se uskutečnilo 29. července 2013, jednalo zastupitelstvo 
kraje o dalším přerozdělení dotace, kterou kraji poskytlo Ministerstvo financí ČR. Postižené 
obce byly vyzvány, aby do určitého termínu zaslaly na Krajský úřad Středočeského kraje 
odhad prvotních nákladů. Pokud po posledním přerozdělení zbývající dotace zbude 
krajskému úřadu nějaká částka, bude jednat s Vládou České republiky.194 

Z rozpočtu kraje byla na pomoc po povodních vyčleněná částka asi 43 000 000 Kč.  
„Z těchto peněz bylo formou daru ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků 
živelních katastrof rozděleno mezi 213 obcí Středočeského kraje zasažených povodněmi  
v roce 2013 celkem 34 080 000 Kč, to znamená 160 000 Kč pro každou obec. Dále zastupitelé 
schválili přidělení finančního daru zasahujícím jednotkám Hasičského záchranného sboru 
a Sborům dobrovolných hasičů Středočeského kraje na poškozená požární čerpadla ve výši 
1 991 000 Kč a na poškozené požární hadice ve výši přibližně 1 410 000 Kč,“ doplnil hejtman 
Josef Řihák.“195 

 

                                                           
192

 Podrobná rekapitulace dotace od Ministerstva financí České republiky je v příloze č 29. 
193

 Středočeští zastupitelé schválili rozdělení peněz na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření po 
červnových katastrofálních povodních

, 
15. 7. 2013  

<http://www.kr-stredocesky.cz/portal/instituce/tiskove-informace/tiskove-zpravy/stredocesti-zastupitele-
schvalili-rozdeleni-penez-na-pokryti-40248648.html>.

 

194
 O tom, jestli částku bude chtít Vláda ČR vrátit do svého rozpočtu, nebo ji ponechá kraji. Ten by ji případně 

využil například na opravu silnic, které byly poškozeny povodní. 
195

 Zastupitelstvo rozdělilo další peníze obcím na povodňové škody, 29. 7. 2013  
<http://www.kr-stredocesky.cz/portal/instituce/tiskove-informace/tiskove-zpravy/zastupitelstvo-rozdelilo-
dalsi-penize-obcim-na-povodnove-skody.html>. 

http://www.kr-stredocesky.cz/portal/instituce/tiskove-informace/tiskove-zpravy/zastupitelstvo-rozdelilo-dalsi-penize-obcim-na-povodnove-skody.htm
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/instituce/tiskove-informace/tiskove-zpravy/zastupitelstvo-rozdelilo-dalsi-penize-obcim-na-povodnove-skody.htm
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Tabulka: Přehled vybraných příkladů poskytování 
humanitární pomoci od Středočeského kraje v rámci České republiky. 

 

PŘÍJEMCE ROK FORMA POMOCI V JAKÉ VÝŠI 

Postižené rodiny 2002 Finanční 12 500 000 Kč 

136 obcí Středočeského kraje 2006 Finanční 6 800 000 Kč 

Moravskoslezský kraj 2009 Finanční 2 000 000 Kč 

Jihočeský kraj 2009 Finanční 1 000 000 Kč 

Město Kroměříž 2010 Finanční 150 000 Kč 

Obec Troubky 2010 Finanční 150 000 Kč 

Město Valašské Meziříčí 2010 Finanční 150 000 Kč 

Obec Zálezlice 2012 Finanční 6 200 000 Kč 

Obce Středočeského kraje 2013 Finanční 34 080 000 Kč 

Jednotky HZS a Sbory 
dobrovolných hasičů 
Středočeského kraje 

2013 Finanční 2 132 000 Kč 

 
Příkladem humanitární pomoci, kterou tento kraj poskytl do zahraničí, je například 

rok 2004, kdy „Hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl předal předsedovi Prešovského 
samosprávného kraje MUDr. Petru Chudíkovi šek v hodnotě 500 000 Kč jako humanitární 
pomoc pro oblasti postižené letošními povodněmi. Šek se shodnou částkou předal hejtman 
také předsedovi Košického samosprávného kraje (KSK) RNDr. Rudolfovi Bauerovi.“196 O této 
pomoci rozhodla rada kraje. V Prešovském samosprávném kraji postihla povodeň 215 obcí  
a měst. 2 000 domů bylo zaplaveno z toho 4 vážně poškozené. Nejpostiženějšími lokalitami 
byl Prešov, Bardejov a Vranov nad Topľou. Záplavy zasáhly okolo 4 000 občanů. 

Kraj pomáhal v roce 2008, kdy došlo v čínské provincii k zemětřesení. „Středočeský 
kraj poskytne čínské provincii S'-čchuan, kterou zasáhlo ničivé zemětřesení, humanitární 
pomoc v hodnotě zhruba 400 000 Kč. Půjde o dodávku léků.“197 Stručný výčet pomoci do 
zahraničí je uveden v tabulce níže. 

 
Tabulka: Přehled vybraných příkladů poskytování humanitární pomoci 

od Středočeského kraje do zahraničí. 
 

PŘÍJEMCE ROK FORMA POMOCI V JAKÉ VÝŠI 

Košický samosprávný kraj 
(Slovenská republika) 

2004 Finanční 500 000 Kč 

Prešovský samosprávný kraj 
(Slovenská republika) 

2004 Finanční 500 000 Kč 

Provincie S'-čchuan (Čína) 2008 Věcná 400 000 Kč 

                                                           
196

 Středočeský kraj pomáhá oblastem Slovenska postiženým povodněmi, Econnect – zpravodajství, 18. 8. 2004 
<http://ecn.cz/?x=194960>. 
197

 Středočeský kraj pomůže čínské provincii zasažené zemětřesením. ČTK, 27. 5. 2008. 



Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Bc. Michaela Vladyková, Trendy v oblasti poskytování humanitární pomoci – celostátní a regionální úroveň  

(2014-2015_A_03) 
 

 
50 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Ústecký kraj 
 

„Lidská solidarita naštěstí pořád funguje a dle mého 
subjektivního názoru se to zlepšuje.“ Těmito slovy 
v dotazníku odpověděl vedoucí odboru kanceláře 
hejtmana Ing. Luboš Trojna198 na otázku, jestli je téma 
humanitární pomoci stále důležitější, nebo jeho role 
upadá, například v souvislosti s úspornými opatřeními 
v rámci veřejných rozpočtů. 

 
Ústecký kraj byl v letech 2000 – 2013 poskytovatelem i příjemcem humanitární 

pomoci. Pomoc byla poskytována ve formě finanční i věcné.  
Na otázku, zdali je pro účel humanitární pomoci v rámci rozpočtu kraje trvale 

alokována nějaká částka, nebo se toto téma řeší ad hoc, nelze jasně odpovědět, protože 
podklady pro konstatování tohoto faktu nebyly blíže specifikovány. 

Téma humanitární pomoci se v Ústeckém kraji, jako ve všech krajích České republiky 
opírá o ustanovení Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování 
do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci  
a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na 
ochranu obyvatelstva, a další příslušné zákony. Na základě tohoto nařízení lze konstatovat, 
že proces schválení poskytnutí humanitární pomoci a výše finančních prostředků, které 
budou na pomoc uvolněny z rozpočtu kraje, může být projednáno až na základě předchozího 
rozhodnutí zastupitelstva, či rady kraje. Významnou roli při rozhodování má výše částky, 
která má být uvolněna z krajského rozpočtu. 

Humanitární oblast řeší v rámci Krajského úřadu Ústeckého kraje pracoviště 
krizového řízení, které spadá pod odbor kanceláře hejtmana. Vedoucím odboru kanceláře 
hejtmana je Luboš Trojna, Kdo a jakou funkci na krajském úřadě zastává, znázorňuje tabulka, 
viz níže. 

 
Tabulka: Přehled pracovníku na pracovišti krizového řízení Ústeckého kraje. 

 

JMÉNO, PŘÍJMENÍ FUNKCE TELEFON, FAX E-MAIL 

Jiří Čermák 
 

tajemník BR, samostatný 
odborný referent pro krizové 
a havarijní plánování, úkryty 
CO 

475 657 175 
475 212 946 

cermak.j@kr-
ustecky.cz 

Ing. Drahoslav 
Tesař 
 

samostatný odborný referent 
pro obranné plánování 

475 657 113 
475 212 946 

tesar.d@kr-
ustecky.cz 

Bc. Marcel Kucr, 
DiS. 

samostatný odborný referent 
pro HOPKS 

475 657 118 
475 212 946 

kucr.m@kr-
ustecky.cz 

 

                                                           
198

 TROJNA, Luboš – vedoucí kanceláře hejtmana (trojna.l@kr-ustecky.cz). 

mailto:cermak.j@kr-ustecky.cz
mailto:cermak.j@kr-ustecky.cz
mailto:kucr.m@kr-ustecky.cz
mailto:kucr.m@kr-ustecky.cz
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Humanitární pomoc není v rámci pracoviště krizového řízení Ústeckého kraje 
upravena smlouvou o spolupráci, nebo partnerství, které by strany dohody smluvně 
zavazovaly poskytnout humanitární pomoc. Kraj ovšem kooperuje s nevládními neziskovými 
organizacemi. Součinnost je stanovena Panelem humanitární organizací Ústeckého kraje.199 
Mezi hlavní cíle, která má PANEL v oblasti humanitární pomoci, patří realizovat pomoc 
v době katastrof, spolupracovat s nevládními neziskovými organizacemi, veřejnou a státní 
správou, integrovaným záchranným systémem, koordinovat činnost nevládních neziskových 
organizací a také činnost dobrovolníků na postiženém území, vzdělávat laiky a odborníky 
v této oblasti, připravovat a poskytovat informační materiály. Mezi spolupracující nevládní 
neziskové organizace v Ústeckém kraji patří například: 

 

 Psychosociální intervenční tým ČR,200 

 ADRA, o. s., humanitární organizace,201 

 Adresář krizových psychosociálních služeb.202 
 
Ústecký kraj poskytuje humanitární pomoc v rámci České republiky i zahraničí. Na 

území České republiky kraj pomáhal převážně obcím zasaženým povodněmi. 
V červenci roku 2009 došlo k bleskovým povodním. Ústecký kraj zareagoval a věnoval 

postiženým občanům finanční dar ve výši od 10 000 Kč do 30 000 Kč na obnovu svých 
domovů. „Peníze jsou jako humanitární dar osvobozeny od daně a majitelé poškozených 
nemovitostí nebo zničeného vybavení bytů je mohou použít na jakékoliv účely (stavební 
úpravy, nákup nových spotřebičů, nábytku apod.).“203 Předání finančních darů proběhlo 
na Magistrátu města Děčín, rozdáno mělo být 460 000 Kč.  

Další událost, při které tento kraj pomáhal, byla blesková povodeň, která zasáhla 
Děčínsko v červnu 2010. Postiženým katastrofou nabídl pomoc mezi prvními Krajský úřad 
Ústeckého kraje. „Ze skladu humanitární pomoci kraje už do zaplavených obcí putují čisticí 
prostředky, rukavice, lopaty, kolečka a pytle na odklízení, připravené jsou i vysoušeče. … Do 
Srbské Kamenice, kde jsou problémy s pitnou vodou, kraj vyslal cisterny.“204 

Ústecký kraj se realizuje také v zahraničí. V roce 2011, kdy Japonsko zasáhlo silné 
zemětřesení a následná vlna tsunami, odsouhlasilo zastupitelstvo kraje finanční pomoc 
z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje. „Dar ve výši 200 000 Kč odpovídá částkám, 
které poskytnou i ostatní kraje. Vzhledem k tomu, že v našem kraji máme zkušenosti 
s živelními pohromami, byť jiného rozsahu, dobře víme, že v takové chvíli je potřebná každá 
pomoc,“ komentovala rozhodnutí zastupitelstva hejtmana Jana Vaňhová.205 

                                                           
199

 PANEL humanitární organizací je neformální pracovní skupina složená ze zástupců státních, příspěvkových a 
nestátních neziskových organizací s působností na území Ústeckého kraje. Panel je koordinační a komunikační 
platformou pro poskytování komplexní péče o občana při řešení mimořádných událostí a krizových stavů. 
200

 Psychosociální intervenční tým České republiky, nedatováno <http://pit-cr.info/index.php?section=1>. 
201

 Adra, nedatováno <http://www.adra.cz/>. 
202

 Občanské sdružení Remedium, 2006 <http://www.remedium.cz/o-sdruzeni/o-sdruzeni.php>. 
203

 Další občané dnes získali finanční dar od Ústeckého kraje, 17. 7. 2009 <http://www.kr-ustecky.cz/vismo/ 
dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1648839&query=kraj+poskytl+humanit%C3%A1rn%C3%AD+pomoc&p1=
84858>. 
204

 Opravili domy po loňské velké vodě, mohou začít znova. Mladá fronta DNES, 11. 6. 2006. 
205

 HANÁČKOVÁ, Magdaléna. Pomoc pro postižené Japonsko, 14. 4. 2011 <http://www.kr-ustecky.cz/vismo/ 
dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1659919&query=pomoc+ japonsku&p1=84858>. 
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Kraj byl i příjemcem humanitární pomoci ze zahraničí. V roce 2002 došlo na území 
České republiky k rozsáhlým povodním. Pomoc potřeboval nejvíce právě Ústecký kraj, který 
přijal pomoc jak z ostatních krajů České republiky, tak i ze zahraničí. Ústecký kraj dostal 
pomoc například z Finska. Dva kamióny s věcnou pomocí (čerpadla, vysoušeče a další 
potřebnou techniku) poskytla tamější vláda Hasičskému záchrannému sboru. Kvůli této 
mimořádné události bylo zřízeno i konto „Povodeň“. „Svůj vztah k tomuto regionu výrobce 
volantů a airbagů prokázal i v těchto kritických dnech, kdy svorně se svou japonskou 
mateřskou společností Toyoda Gosei Co. přispěly na povodňové konto Ústeckého kraje 
finančními dary ve výši 200 000 Kč a 500 000 Kč.“206 

Pro zajímavost lze uvést, že v tomto kraji za dobu své působnosti pořádal PANEL 
humanitárních organizací Ústeckého kraje konference a workshopy pro oblast spolupráce při 
poskytování humanitární pomoci. Například 4. září 2008 se uskutečnila v Ústeckém kraji 
1. regionální konferenci „Víme o sobě“. Tématem konference bylo „Mimořádná událost  
– pomáháme sami a dokážeme to i spolu?“. „Smyslem této konference bylo tedy setkání lidí 
a organizací zapojených v pomoci druhým v průběhu a po mimořádných událostech.“207  
O dva roky později, 4. listopadu 2010, proběhl „Workshop Víme o sobě II“. Impulsem 
pro toto setkání byly rozsáhlé povodně, které zasáhly Ústecký kraj v srpnu roku 2010. 
Při workshopu, který se uskutečnil na půdě Krajského úřadu Ústeckého kraje, se sešli 
děčínské organizace, zástupci ústeckého PANELU a široké spektrum dalších organizací. 
Tématem akce byla „Humanitární a psychosociální pomoc při mimořádných událostech 
a hromadných neštěstích“. 

Mezi dalšími aktivitami je podstatné demonstrovat spolupráci Ústeckého kraje  
a Krajského ředitelství hasičského záchranného sboru. Tyto subjekty zřídily centrum 
humanitární pomoci v České Kamenici. Sklad slouží pro okamžitou pomoc postiženým obcím 
a občanům. 

 
Centrum humanitární pomoci v České Kamenici je již v provozu a bylo využito v roce 

2010, kdy došlo na Děčínsku k bleskovým povodním. Při této mimořádné události byl ze 
skladu vydáván a pro další distribuci přijímán materiál a humanitární pomoc. V roce 2011 byl 
do centra navážen nakoupený materiál pro potřeby poskytování humanitární pomoci. V roce 
2012 došlo k dovybavení zázemí skladu, opravám a rekonstrukcím centra.  

Tabulka níže obsahuje vybraný materiál, který je uskladněn v centru humanitární 
pomoci v České Kamenici. Celkový seznam je daleko rozsáhlejší. V žádném případě se tedy 
nejedná a celkový přehled všech věcí v centru. 

                                                           
206

 Dar japonské společnosti na konto Povodeň, 27. 7. 2002 <http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumen 
ty2.asp?id_org=450018&id=101079&query=pomoc+do+ zahrani%C4%8D%C3%AD&p1=84858>. 
207

 ÚSTECKÝ, Kraj. Vnitřní dokument o PANELU humanitární organizací města Děčína 2011, Nepublikovaný 
interní dokument, 30. 9. 2011 <http://pkr.kr-ustecky.cz/Panel-humanitarnich-organizaci.aspx.> 
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Obrázek: Centrum humanitární pomoci v České Kamenici.208 
 

 
 

Obrázek: Centrum humanitární pomoci v České Kamenici.209 
 

 
 

                                                           
208

 Centrum humanitární pomoci Hasičské=ho záchranného sboru Ústeckého kraje  a Ústeckého kraje: Česká 
Kamenice (presentace). 
209

 Centrum humanitární pomoci Hasičské=ho záchranného sboru Ústeckého kraje  a Ústeckého kraje: Česká 
Kamenice (presentace). 
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Tabulka: Přehled vybraného materiálu uloženého v centru humanitární pomoci 
v České Kamenici. 

 

NÁZEV CELKEM 

Pláštěnka gumová (chemická) 583 

Holínky gumové 219 

Hadr na podlahu (10 ks) 1 140 

Respirátor 3M  14 

Deka (nová + stará) 212 

Pytel z PVC – krabice 35 

Vysoušeč ETA 12 

Čerpadlo motorové benzinové kalové 15 

Motorová pila 30 

Smeták 157 

Petrolejka 10 

Kolečko stavební 97 

Vak na vodu (balení po 20 ks) 660 

 
Další důležitou činností Krajského úřadu Ústeckého kraje je provozování Portálu 

krizového řízení Ústeckého kraje,210 který informuje o aktuálních informacích v tomto kraji  
(a do určité míry i v přiléhajících oblastech Svobodného státu Sasko), které souvisejí 
s krizovým řízením. Je možné nahlédnou do mapy ohrožení, která aktuálně zobrazuje možné 
nebezpečné skutečnosti a radí občanům co dělat při krizových situacích. Portál obsahuje 
i informace o PANELu humanitárních organizací v Ústeckém kraji. Kraj také provozuje portál 
COSMOD, který slouží pro informování a podporu rozhodování za krizových situací. Tento 
portál je určen laické a odborné veřejnosti v česko-saském přeshraničním regionu.  

                                                           
210

 Portál krizového řízení Ústeckého kraje, nedatováno <http://pkr.kr-ustecky.cz/>. 
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Zlínský kraj 
 

Abecedně poslední kraj České republiky také 
vyvíjel v letech 2000 – 2013 činnost v oblasti 
humanitární pomoci. V rámci České republiky to byla 
převážně pomoc finanční formou. 

 
 
Existují případy, kdy bylo rozhodnuto o tom, že vhodnější varianta, jak ulehčit 

postiženým v těžké situaci, je poskytnout jim humanitární pomoc ve věcné formě. Nejčastěji 
opakovanou katastrofou, při které Zlínský kraj pomáhal na území České republiky, 
je mnohokrát zmiňovaná povodeň. 

Například v srpnu 2002 Zlínský kraj daroval 2 000 000 Kč oblastem, které postihly 
fatální záplavy. Finanční prostředky byly uvolněny z rozpočtové rezervy kraje. Rada Zlínského 
kraje také souhlasila s konáním veřejné sbírky. „Zlínský krajský úřad koordinuje humanitární 
činnost s dalšími organizacemi, které se na něj obrací. Krajská hospodářská komora zjistí, kdo 
by mohl půjčit vysoušeče, náhradní zdroje elektrické energie a osloví podniky, které mohou 
poskytnout stany, deky, pitnou vodu či trvanlivé potraviny.“211 

Při povodních v červnu 2013 „obcím Bystřice pod Lopeníkem a Komňa schválila 
krajská rada finanční dar na odstranění následků povodně z přívalových dešťů ve výši 
50 000 Kč a 30 000 Kč. Zastupitelstvu Zlínského kraje pak rada doporučuje schválit poskytnutí 
finančního daru postiženým obcím a městům na odstranění následků povodňových škod  
v roce 2013 ve výši 750 000 Kč.“212 Zlínský kraj byl také významným koordinátorem  
a organizátorem při realizaci humanitární pomoci pro postižené oblasti. Krajský úřad ve 
spolupráci s Asociací krajů České republiky evidoval finanční a materiální dary. Humanitární 
pomoc dosáhla k 18. červnu 2013 k 1 700 000 Kč.213 

Zlínský kraj pomohl i Asii při katastrofě, která ji zasáhla v roce 2004.214 Uspořádal 
slavnostní novoroční koncert. Akce byla vyjádřením lidské solidarity. „Podle hejtmana Libora 
Lukáše šlo o jakési setkání v novém roce s blízkými spolupracovníky regionu. Jeho součástí 
byla i veřejná sbírka na pomoc postiženým oblastem v jihovýchodní Asii. … V prostorách 
filharmonie byla umístěna kasička, do které mohli účastníci programu vhazovat finanční 
příspěvky. Záštitu nad touto sbírkou měla zlínská pobočka humanitární organizace ADRA. 
… Kromě toho se rada regionu na svém pondělním zasedání rozhodla přispět částkou ve výši 
200 000 Kč na pomoc obětem katastrofy v Asii. Peníze budou rovnoměrně rozdělené mezi 

                                                           
211

 Zlínský kraj daruje postiženým krajů dva milióny korun. ČTK, 14. 8. 2002. 
212

 DVORNÍKOVÁ, Gabriela. Zlínský kraj koordinovaně pomáhá oblastem postiženým povodní, 18. 6. 2013 
<http://www.kr-zlinsky.cz/zlinsky-kraj-koordinovane-pomaha-oblastem-postizenym-povodni-aktuality-
7949.html>. 
213

 Nejčastějším příjemce pomoci byl Jihočeský, Královéhradecký, Středočeský a Ústecký kraj. 
214

 Dne 26. 12. 2004 postihla oblast Indického oceánu, Andamanského moře a Bengálského zálivu přírodní 
katastrofa obrovských rozměrů. Zemětřesení o síle 9.0 stupňů Richterovy stupnice s epicentrem v Indickém 
oceánu u severozápadního pobřeží indonéské Sumatry, cca 150 km západně od města Meulaboh v provincii 
Aceh, zvedlo přílivovou vlnu tsunami, která během několika hodin zpustošila nejen pobřeží samotného Acehu, 
severní Sumatry a nedalekých Nikobarských a Andamanských ostrovů, ale i pobřeží přes 1.500 kilometrů 
vzdálené Srí Lanky, jižní Indie, jižního Thajska, severozápad Malajsie, Malediv a dokonce i mnoho 1000 
kilometrů vzdáleného Somálska.  
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humanitární organizaci ADRA a sdružení Český výbor UNICEF, který je na pomoc dětem 
zaměřený.“215 

Poskytování humanitární pomoci je realizováno Zlínským krajem v mezích příslušných 
zákonů. Primárně tuto problematiku upravuje Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení 
pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání 
humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími 
fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Způsob schvalování/zamítnutí realizace humanitární 
pomoci, v jaké výši a v jaké formě má plně v kompetenci Zastupitelstvo a Rada Zlínského 
kraje. „Zastupitelstvu je vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech kraje: 

 

 Poskytování věcných a peněžitých darů podle zvláštního zákona v hodnotě nad 
100 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce, 

 Poskytování dotací občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným 
právnickým a fyzickým osobám působícím na území kraje v oblasti mládeže, sportu 
a tělovýchovy, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání  
a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany zvířat  
a životního prostředí v hodnotě nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě 
v kalendářním roce, nejedná-li se o účelové dotace z prostředků státního rozpočtu.“216 
 
Oproti tomu „Rada rozhoduje o těchto majetkoprávních úkonech kraje: 
 

 O poskytování dotací občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným 
právnickým a fyzickým osobám působícím v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy, 
sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury a vzdělávání, vědy, 
zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany zvířat a životního 
prostředí; tyto dotace nesmí převýšit 200 000 Kč jednomu občanskému sdružení, 
jedné humanitární organizaci nebo jedné právnické nebo fyzické osobě v kalendářním 
roce, 

 O poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech, 

 O poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrola jejich využití.“217 
 

V  rozpočtu Zlínského kraje je trvale vyčleněna částka 100 000 Kč, která je účelově 
vyhrazena na toto téma, ale například v roce 2013 byla desetinásobně překročena. 

Jako většina krajů v České republice nemá ani tento kraj uzavřenou smlouvu či 
dohodu o spolupráci s jinými kraji nebo se zahraničními zeměmi či regiony ve sledované 
oblasti. Při poskytování humanitární pomoci ve Zlínském kraji, kraj spolupracuje s nevládními 

                                                           
215

 Koncert kraje pomohl i obětem v Asii. Zlínsko noviny. 12. 1. 2005. 
216

 Česká republika. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 36, odst. 
1, písm. b), c), d)., 2000 <http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb00129&cd=76&typ=r>. 
217

 Česká republika. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 59, odst. 
2, písm. a), f), 2000 <http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb00129&cd=76&typ=r>. 
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neziskovými organizacemi. Nejčastěji s občanským sdružením Český červený kříž,218 
občanským sdružením ADRA219 a nevládní neziskovou organizací Charita Zlín.220 

V rámci krajského úřadu se téma humanitární pomoci řeší v rámci pracoviště 
krizového řízení na oddělení pro zvláštní úkoly, které spadá pod odbor kanceláře 
hejtmana, vedoucím tohoto oddělení je Ing. Karel Malinovský.221 
 
 

 

 

 Tabulka: Srovnání sledovaných otázek 
 

KRAJ 

Poskytuje kraj 
humanitární 
pomoc mimo 

své území? 

Je pro účel 
poskytování 
humanitární 

pomoci trvale 
alokována 

částka 
v krajském 
rozpočtu? 

Je tato 
problematika 
podchycena 

prostřed-
nictvím 

nějakých 
smluv? 

Spolupracuje 
kraj  

s nějakými 
NNO? 

Byl kraj  
příjemcem 

humanitární 
pomoci? 

Hl. m. Praha ANO NE NE ANO NE 

Jihočeský kraj ANO NE NE ANO ANO 

Jihomoravský kraj ANO NE ANO ANO ANO 

Karlovarský kraj ANO NE NE ANO ANO 

Kraj Vysočina ANO NE ANO ANO NE 

Královéhradecký kraj ANO NE NE ANO ANO 

Liberecký kraj ANO NE NE ANO ANO 

Hl. m. Praha ANO NE NE ANO NE 

Moravskoslezský kraj ANO ANO NE ANO ANO 

Olomoucký kraj ANO NE NE ANO ANO 

Pardubický kraj ANO NE  NE ANO NE 

Plzeňský kraj ANO ANO NE ANO ANO 

Středočeský kraj ANO NE ANO ANO ANO 

Ústecký kraj ANO ANO NE ANO ANO 

Zlínský kraj ANO ANO NE ANO ANO 

                                                           
218

 Český červený kříž, 2013 <http://www.cervenykriz.eu/cz/cz_root.aspx>. 
219

 Adra, nedatováno <http://www.adra.cz/>. 
220

 Charita Zlín, 2013 <http://www.charitazlin.cz/>. 
221

 MALINOVSKÝ, Karel – vedoucí oddělení pro zvláštní úkoly (karel.malinovsky@kr-zlinsky.cz). 
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 Závěr 
 
K základním cílům této studie patřilo vytvořit ucelenou představu o poskytování  

a přijímání humanitární pomoci jednotlivými kraji v České republice v letech 2000 – 2013. Na 
tomto místě je třeba zdůraznit, že striktní rozdělení textu na teoretickou a praktickou část 
nebylo s ohledem na popis jednotlivých krajů možné, protože by se jednotlivé části 
několikrát opakovaly. Proto byl v teoretické části vysvětlen pojem humanitární pomoc, jaké 
právní předpisy upravují proces poskytnutí tohoto druhu pomoci, byly zde vysvětleny druhy 
a formy pomoci. V praktické části byl kladen důraz na jednotlivé kraje a jejich aktivity v rámci 
sledované oblasti.  

Humanitární pomoc na krajské úrovni se dělí do dvou linií. První je realizována 
prostřednictvím Hasičských záchranných sborů krajů České republiky a druhou zajišťují vyšší 
územně samosprávné celky neboli kraje. Předmětem studie bylo vysledovat trendy 
v poskytování humanitární pomoci na úrovni krajů (tedy vyšších územně samosprávných 
celků). Podklady k tomuto tématu nebyly v době zpracování textu k dispozici. Součástí snahy 
o zjišťování informací byla i distribuce strukturovaného dotazníku. Ten byl zaslán tajemníkům 
bezpečnostních rad všech krajů České republiky.222 Na dotazník odpovědělo všech  
čtrnáct dotázaných. 

 
V textu byly sledovány tři hypotézy. 
 
Hypotéza č. 1: Kraje České republiky patří mezi poměrně aktivní poskytovatele 

humanitární pomoci, a to jak v rámci státu, tak do blízkého i vzdálenějšího příhraničí. 
 
Z pohledu autorky lze kraje České republiky v této oblasti považovat za poměrně 

aktivní. Převažuje poskytování humanitární pomoci v rámci České republiky. Nejčastější 
mimořádnou událostí, při které je pomoc potřeba, jsou povodně. K nejkatastrofálnějším 
došlo v roce 2002. Praxe probíhá tak, že pokud nastane mimořádná událost nebo krizová 
situace jsou v pohotovosti příslušní zástupci krajů. Ti sledují průběh pohromy a posléze 
nabízejí pomoc postiženým oblastem. Například při řešení povodně v roce 2013 se krajští 
zástupci sešli v rámci Asociace krajů České republiky a hromadně řešili, kdo komu poskytne 
pomoc, aby byla co nejefektivnější a nezatěžovala pouze některé kraje v České republice. 
V textu je sledována pouze tzv. „oficiální“ humanitární pomoc, která je poskytována na 
základě smluv o darování, nebo formou příspěvků či dotací. Ale je důležité si uvědomit, 
že velkou roli hraje solidarita krajů (ale i nevládních neziskových organizací, právních osob, 
podnikajících fyzických osob či jednotlivců), které poskytují humanitární pomoc 
„neoficiálně“. To znamená, že přivezou do postižené oblasti pitnou vodu, oblečení, 
desinfekční prostředky a další potřebné věci. Tato pomoc se nikde neeviduje, ale hraje velmi 
významnou roli při zvládání katastrof. 

 

                                                           
222

 Pro účely této práce je používán zkratkovitý pojem „kraj“, ačkoli se tím rozumí kraje a Hlavní město Praha. 
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Hypotéza č. 2: „Kanály“ poskytování i přijímání humanitární pomoci po linii krajů 
mohou předcházet nebo následovat budování širšího rámce nadstandardních vztahů mezi 
regiony doma i v zahraničí. 

 
Autorka nevysledovala, že by poskytování či přijímání humanitární pomoci mohlo 

předcházet nebo následovat budování širšího rámce nadstandardních vztahů mezi regiony 
v České republice nebo v zahraničí. Na území ČR funguje princip vzájemné pomoci, kdy si 
kraje pomáhají navzájem a snaží se pomoc rozdělit tak, aby se nepřetěžovaly jen některé 
kraje. Důležitou roli ovšem hraje rozpočet kraje a výše dostupných prostředků, která může 
být uvolněna na humanitární pomoc. Pokud se zaměříme na objem částek, který byl 
poskytnut, tak mezi „nejštědřejší“ kraje patří Hlavní město Praha. Není tu ani pravidlo, že 
mediálně zajímavé katastrofy se setkávají z řad krajů s větším zájmem. 

 
Hypotéza č. 3: V souvislosti s ekonomickými komplikacemi posledních let se objem 

finanční i nefinanční pomoci poskytované z úrovně krajů poněkud omezil. 
 
Třetí hypotézu nelze jednoznačně potvrdit nebo vyvrátit. Někteří tajemníci 

odpovídali, že ekonomická krize posledních let samozřejmě zasáhla i rozpočet krajů a tedy  
i objem finančních prostředků, který může být na humanitární pomoc uvolněn. Někteří 
naopak odpovídali, že i přes úsporná opatření posledních let jsou na mimořádné události  
a krizové situace uvolňovány prostředky ve srovnatelné výši jako tomu bylo v letech 
minulých. Autorka se přiklání k druhému tvrzení. Nasvědčuje tomu i fakt, že kraje mají 
povinnost ve svém kraji dělat rezervy, které mají být účelně směřovány na humanitární 
pomoc. Není totiž možné zvládat mimořádné události a krizové situace bez preventivních 
ekonomických opatření. Dalším pozitivem v této oblasti je, že kraje mohou žádat o pomoc 
Fond solidarity Evropské unie, který byl zřízen po fatálních povodních v roce 2002. Kraje 
nejen České republiky, ale všech členských států Unie, mohou požádat o pomoc z fondu, 
pokud byly zasaženy mimořádnou událostí, která postihla podstatnou část obyvatelstva 
a došlo k závažným a trvalým následků pro životní podmínky a hospodářskou stabilitu 
regionu. 

Humanitární pomoc na úrovni krajů je velmi široké téma, které je možné uchopit 
z mnoha pohledů. Na druhou stranu, jak již bylo několikrát zmíněno, teoretické podklady 
v rámci České republiky jednoznačně chybí. Není zde ani právní úprava, která by 
zabezpečovala efektivní poskytování humanitární pomoci na úrovni samosprávy. V praxi se 
všechny kraje ČR potýkají s problémem pomalého realizování pomoci. V zákoně č. 129/2000 
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů je ustanoveno, že zastupitelstvu 
kraje je vyhrazeno rozhodovat o majetkoprávních úkonech poskytování věcných a peněžitých 
darů podle zvláštního zákona v hodnotě nad 100 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě 
v kalendářním roce, dále poskytování dotací občanským sdružením, humanitárním 
organizacím a jiným právnickým a fyzickým osobám působícím na území kraje v oblasti 
mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, 
vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany zvířat 
a životního prostředí v hodnotě nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě 
v kalendářním roce, nejedná-li se o účelové dotace z prostředků státního rozpočtu a také 
poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrola jejich využití. Tyto ustanovení výrazně 
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zpomalují postup schvalování poskytnutí humanitární pomoci. V praxi se tento proces může 
prodloužit i na 14 dní, což je pro potřeby včasného poskytnutí pomoci naprosto 
kontraproduktivní. 

Všechny kraje se od roku 2009 snaží cestou Komise Rady Asociace krajů České 
republiky pro integrovaný záchranný systém prosadit novelu zmiňovaného zákona.223 Komise 
na jednání ve dnech 8. – 9. září 2010 dospěla k většinovému stanovisku v rámci řešení 
rozsahu a trvání přenosu pravomocí mezi zastupitelstvem a radou kraje s tím, že zároveň 
nepovažuje za nezbytné iniciovat obdobnou legislativní úpravu i pro Hl. m. Prahu v zákoně 
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. 

 
„Olomoucký kraj požadoval změnu převodu kompetencí v době vyhlášení krizového 

stavu ze zastupitelstva kraje na radu kraje. Konkrétně se jednalo o § 59, kde měl být do 
zákona o krajích vložen nový odstavec s následujícím zněním:  

V době trvání krizového stavu podle krizového zákona může rada rozhodovat  
o majetkoprávních úkonech uvedených v § 36 odst. 1 písm. b) c) a d), jestliže tyto úkony 
bezprostředně souvisí s řešením krizového stavu nebo odstraňováním jeho následků.  

 
Liberecký kraj prosadil změnu § 42 s následujícím zněním:  
V době vyhlášení krizového stavu postačí, aby krajský úřad zveřejnil informaci  

o místě, době a navrženém programu připravování zasedání zastupitelstva na úřední desce 
2 dny předem.“224 

 
Kraje musí problém řešit tak, že postupují podle § 5, odst. 2 Nařízení vlády 

č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, 
poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými 
osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva, který uvádí, že 
humanitární pomoc je poskytována bezplatně orgány státní správy a orgány územních 
samosprávných celků, právnickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami, nevládními 
organizacemi, neziskovými organizacemi a sdruženími občanů, skupinami osob a jednotlivci 
na základě výzev nebo z vlastní iniciativy formou nabídek. Z tohoto ustanovení lze usuzovat, 
že humanitární pomoc mohou schválit orgány kraje.225 V praxi poskytnutí humanitární 
pomoci probíhá tak, že hejtman kraje svolá radu, která poskytnutí pomoci schválí. Poté je na 
dalším zasedání předložena zastupitelstvu kraje, který ji dodatečně odsouhlasí.  

V této oblasti je nezbytné udělat patřičné kroky, aby se cesta schvalování poskytnutí 
humanitární pomoci na úrovni krajů, co nejvíce zjednodušila, protože kraje chtějí v těžkých 
okamžicích pomáhat těm, kteří se dostali do tíživé situace a pomoc potřebují. 

                                                           
223

 Iniciativu krajů podporuje Odborná pracovní skupina pro legislativu Rady Asociace krajů České republiky.  
224

 HLOŽKOVÁ, Alena. Interní sdělení Krajského úřadu Olomouckého kraje. 17. 4. 2012. 
V příloze č. 34 se nachází toto interní sdělení a další kroky, které byly učiněny v souvislosti s novelou zákona  
o krajích. 
225

 Zastupitelstvo, rada, hejtman, krajský úřad. 
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Přílohy 
 
Příloha č. 1: Dotazník Hlavní město Praha 
 
1. Poskytuje Hlavního města Prahy nějakou formou humanitární pomoc mimo své území? 

Ing. Guth: Hlavní město Praha poskytuje v případě možnosti humanitární pomoc formou finančních 
prostředků i věcné pomoci na území České republiky i jiných zemí (např. Republika Haiti, Indie). 
 

2. Je pro tento účel (poskytování humanitární pomoci) v rámci krajského rozpočtu trvale alokována nějaká 
částka (pokud ano, tak zhruba jaká), nebo se toto téma řeší ad hoc? Je humanitární pomoc koncipována 
jako finanční, věčná, nebo jako směs obojího? 
Ing. Guth: Ne, v případě potřeby byla uvolněna z rozpočtu Hlavního města Prahy (HMP). 

 
3. Je tato problematika podchycena prostřednictvím nějakých smluv, které kraj uzavřel (například smlouva  

o spolupráci s kraji, spolkovými zeměmi, vojvodstvími, provinciemi atd. v České republice, respektive jiných 
zemích)? 
Ing. Guth: Ne. 

 
4. Můžete, prosím, jmenovat příklady poskytnutí humanitární pomoci krajem v minulosti (jiným krajům 

v České republice, jiným regionům v zahraničí)? Evropa či mimo Evropu: Haiti, Pákistán Etiopie, jiné 

regiony; 
Ing. Guth: Republika Haiti – postižené živelnou katastrofou; Indie – zemětřesení; pomoc obcím Jihočeského, 
Moravskoslezského, Olomouckého a Ústeckého kraje – finanční pomoc, věcnou pomoc (vysoušeče a další 
materiál), zajištění volnočasových aktivit formou letního tábora pro děti a mládež z oblastí postižených 
povodní. 
 

5. Jaký je mechanismus schvalování poskytnutí případné humanitární pomoci? 
Ing. Guth: Poskytnutí humanitární pomoci schvaluje Rada HMP nebo Zastupitelstvo HMP. 

 
6. Spolupracujete s nějakými nevládními neziskovými organizacemi (pokud ano, s jakými)? 

Ing. Guth: Český červený kříž. 
 

7. Bylo hlavní město Praha (Magistrát hlavního města Prahy) naopak příjemcem pomoci od jiných krajů České 
republiky, od konkrétních obcí z České republiky, respektive od partnerských měst či regionů v zahraničí? 
Ing. Guth: Ne. 
 

8. Je sledované téma podle Vašeho názoru stále důležitější, nebo jeho role upadá, například v souvislosti 
s úspornými opařeními v rámci veřejných rozpočtů? 
Ing. Guth: Sledované téma se řeší dle potřeby. 

 
9. Jak je toto téma personálně zakomponováno v rámci krajského úřadu (věnují se mu vyčleněné osoby, nebo 

spadá do působnosti osob, které řeší i jinou agendu) a prosím jak přesně. 
Ing. Guth: Materiál humanitární pomoci je pouze evidován na odboru bezpečnosti a krizového řízení 
Magistrátu Hlavního města Prahy referentkou zpracovávající agendu v oblasti managementu krizového 
řízení, materiál je skladován v organizaci zřízené hlavním městem Prahou – Správa služeb hlavního města 
Prahy. 

 
10. Je možné mi poskytnout kontaktní údaje na osoby či pracoviště, které se tímto tématem v rámci krajského 

úřadu zabývá? 
Ing. Guth: Naděžda Mašínová, telefon: 23603653, e-mail: nadezda.masinova@praha.eu 

 

mailto:nadezda.masinova@praha
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Příloha č. 2: Tisková zpráva: Praha nabízí pomoc moravským krajům postiženým povodní 
 



Příloha č. 3: Seznam materiálu poskytnutého Hlavním městem Prahou na povodeň v roce 2009. Příloha k usnesení Rady HMP č. 901 ze dne 7. 7. 2009. 
 

Seznam materiálu pro humanitní pomoc. Poskytnutá pomoc a současný stav. 
 

 Materiál Jednotka Množství Depozita Hustopeče Kunín Hodslavice Mořkov 
Nový 
Jičín 

Jeseník Z B Ý V Á 

1 Kanystr plech. 20 l  12 SSHMP 12      0 

2 Krumpáč  26 SSHMP 26      0 

3 Přikrývka zdrav.vlněná  6 586 SSHMP 200 100   100  6186 

4 Sekera  17 SSHMP 17      0 

5 Termoska 5 l  16 SSHMP 16      0 

6 Umyvadlo smalt.,PVC  80 SSHMP 0      80 

7 Vědro na vodu pozinkované  111 SSHMP 0    111  0 

8 Holínky gumové  510 SSHMP 100 110   300  0 

9 Čistící prostř. DEVIL a LEMON  1664 SSHMP 500 300     864 

10 Dosia – prací prášek 1,2kg 452 SSHMP 100 325     0 

11 Bryza – prací prášek 1,4kg 315 SSHMP 100 215     0 

12 Mýdlo Fa  534 SSHMP 100 134   300  0 

13 Vanisch – čistič koberců  29 SSHMP 10 19     0 

14 Tekutý písek Dosia  517 SSHMP 100 200     217 

15 Čistící písek Dosia  102 SSHMP 50 52     0 

16 Vědra na vodu  1452 SSHMP 100 500   100  752 

17 Deky Larisa  448 SSHMP 200 248     0 

18 Mycí prostředek STERYL 5l kan. 45 SSHMP 20      25 

19 Saponát Dosia na mytí  309 SSHMP 100 209     0 

20 Vysoušeč elektrický  275 SSHMP 110    165  0 

21 Vysoušeč naftový  684 SSHMP 10 50     624 



Příloha č. 4: Návrh na poskytnutí finanční pomoci pro postižené obyvatele v Moravskoslezském, 
Olomouckém a Jihočeském kraji. 
 
Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 901 ze dne 7. 7. 2009. 
 

Obce Následky povodně Finanční částka v Kč 

Jeseník nad Odrou 131 zaplavených domů, 9 stržených domů, 484 
postižených, 4 poškozené mosty. 

250 000,- 

Hodslavice  60 zaplavených domů, 180 postižených, 5 poškozených 
lávek, 10 poškozených mostů. 

250 000,- 

Životice u Nového Jičína 100 zaplavených domů, 1 stržený dům, 300 postižených, 
3 poškozené lávky, 2 poškozené mosty. 

250 000,-  

Putim 27 zaplavených domů, poškozené komunikace, zničený 
můstek. 

250 000,- 

Ženklava 31 poškozených domů, poškozené komunikace, 3 totálně 
narušené mosty. 

250 000,- 

Hustopeče Zasaženo 100 objektů, 63 bytových jednotek, mosty, 
komunikace. 

250 000,- 

Polom 21 poškozených domů, podemleté komunikace, 
poškozené lávky a mosty. 

250 000,- 

Bavorov 23 poškozených domů, podemleté komunikace, zničené 
vrty pitné vody. 

250 000,- 

Strunkovice nad Blanicí 30 postižených domů, zničené sportoviště, poškozená 
čistička, poškozené komunikace. 

250 000,- 

Kunín 200 postižených domů, rozsáhlé škody na komunikacích, 
dvě zničené lávky, dva poškozené mosty, zničené přízemí 
zámku. 

250 000,- 

CELKEM  2 500 000,- 



Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 

Bc. Michaela Vladyková, Trendy v oblasti poskytování humanitární pomoci – celostátní a regionální úroveň  
(2014-2015_A_03) 

 

 
65 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Příloha č. 5: Dotazník Jihočeský kraj 
 
1. Poskytuje Jihočeského kraje nějakou formou humanitární pomoc mimo své území?  

Ing. Spálenková: Ano. 
 
2. Je pro tento účel (poskytování humanitární pomoci) v rámci krajského rozpočtu trvale alokována nějaká 

částka (pokud ano, tak zhruba jaká), nebo se toto téma řeší ad hoc? Je humanitární pomoc koncipována 
jako finanční, věčná, nebo jako směs obojího?  
Ing. Spálenková: Alokovaná částka není, využívá se většinou finančních prostředků krizové rezervy kraje. 
Druh poskytnuté humanitární pomoci záleží na příjemci a jeho potřebách či konkrétní žádosti.  

 
3. Je tato problematika podchycena prostřednictvím nějakých smluv, které kraj uzavřel (například smlouva  

o spolupráci s kraji, spolkovými zeměmi, vojvodstvími, provinciemi atd. v České republice, respektive jiných 
zemích)?  
Ing. Spálenková:Kraj uzavřené smlouvy na poskytnutí humanitární pomoc nemá.  

 
4. Můžete, prosím, jmenovat příklady poskytnutí humanitární pomoci krajem v minulosti (jiným krajům 

v České republice, jiným regionům v zahraničí)? Evropa či mimo Evropu: Haiti, Fukušima, jiné regiony;  
Ing. Spálenková: Fukušima, povodně v moravských krajích (cestou asociace). 

 
5. Jaký je mechanismus schvalování poskytnutí případné humanitární pomoci?  

Ing. Spálenková: Po schválení vedením kraje další mechanismus vyplývá ze zákona o krajích. 
 
6. Spolupracujete s nějakými nevládními neziskovými organizacemi (pokud ano, s jakými)?  

Ing. Spálenková: Jako kraj máme uzavřenu dohodu s neziskovými nevládními organizacemi sdruženými 
v tzv. PANELU nevládních neziskových organizací k poskytování koordinované humanitární pomoci 
v postiženém území tak, aby tato pomoc byla poskytnuta na celém postiženém území plošně, nikoliv pouze 
do nejvíce postižných míst. Základ tvoří 6 neziskových organizací (Český červený kříž, občanské sdružení 
Adra, Diecézní charita České Budějovice, Diakonie, Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy České 
Budějovice), koordinátorem byl zvolen Český červený kříž.  

 
7. Byl Jihočeský kraj (Krajský úřad Jihočeského kraje) naopak příjemcem pomoci od jiných krajů České 

republiky, od konkrétních obcí z České republiky, respektive od partnerských měst či regionů v zahraničí?  
Ing. Spálenková: Ano. 

 
8. Je sledované téma podle Vašeho názoru stále důležitější, nebo jeho role upadá, například v souvislosti 

s úspornými opatřeními v rámci veřejných rozpočtů?  
Ing. Spálenková: Při katastrofách je a bude potřeba poskytování humanitární pomoci vždy velmi důležitá.  

 
9. Jak je toto téma personálně zakomponováno v rámci krajského úřadu (věnují se mu vyčleněné osoby, nebo 

spadá do působnosti osob, které řeší i jinou agendu) a prosím jak přesně.  
Ing. Spálenková: Je součástí činnosti pracoviště krizového řízení (oddělení krizového řízení) – je součástí 
činností jednoho pracovníka + koncepčně vedoucí oddělení. 

 
10.  Je možné mi poskytnout kontaktní údaje na osoby či pracoviště, které se tímto tématem v rámci krajského 

úřadu zabývají?  
Ing. Spálenková: Obrátit se můžete na mne nebo Ing. J. Holuba – holubj@kraj-jihocesky.cz  

 

mailto:holubj@kraj-jihocesky.cz
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Příloha č. 6: Dotazník Jihomoravský kraj 
 

1. Poskytuje Jihomoravský kraj nějakou formou humanitární pomoc mimo své území? 
Ing. Šedivý: Ano – cestou Panelu nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje. 

 
2. Je pro tento účel (poskytování humanitární pomoci) v rámci krajského rozpočtu trvale alokována nějaká 

částka (pokud ano, tak zhruba jaká), nebo se toto téma řeší ad hoc? Je humanitární pomoc koncipována 
jako finanční, věčná, nebo jako směs obojího?  
Ing. Šedivý: Není, je řešeno podle situace rozhodnutím Zastupitelstva Jihomoravského kraje. 

 
3. Je tato problematika podchycena prostřednictvím nějakých smluv, které kraj uzavřel (například smlouva  

o spolupráci s kraji, spolkovými zeměmi, vojvodstvími, provinciemi atd. v České republice, respektive jiných 
zemích)? 
Ing. Šedivý: Podchyceno smlouvou s Dolním Rakouskem – poskytnutí humanitární jednotky Tým Morava. 

 
4. Můžete, prosím, jmenovat příklady poskytnutí humanitární pomoci krajem v minulosti (jiným krajům 

v České republice, jiným regionům v zahraničí)? Evropa či mimo Evropu: Haiti, Fukušima, Rakousko, jiné 

regiony; 
Ing. Šedivý: Poskytnutí finančních darů českým krajům postiženým povodněmi letos, před 2 lety Liberecký  
a Ústecký kraj při bleskových povodních. 

 
5. Jaký je mechanismus schvalování poskytnutí případné humanitární pomoci? 

Ing. Šedivý: Rozhodnutí Zastupitelstva Jihomoravského kraje. 
 
6. Jak probíhá spolupráce s TEAMem MORAVA? 

Ing. Šedivý: Aktivace cestou Diecézní charity Brno, dále každoroční cvičení, poslední proběhlo 12. 9. 2013. 
 
7. Spolupracujete s nějakými nevládními neziskovými organizacemi (pokud ano, s jakými)?  

Ing. Šedivý: Sdruženými v Panelu nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje (OS Český 
červený kříž Brno – město, OS Český červený kříž Blansko, Jihomoravská brigáda SZBK (kynologové), Rádio 
„R“,Horse Emergency (koně), Vodní záchranná služba – Nové Mlýny, Vodní záchranná služba – Blansko, 
Vodní záchranná služba – Brno – střed, Vodní záchranná služba – Brno – město, Moravská hasičská 
jednota, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, ADRA, Člověk v tísni, Armáda spásy). 

 
8. Byl Jihomoravský kraj (Krajský úřad Jihomoravského kraje) naopak příjemcem pomoci od jiných krajů České 

republiky, od konkrétních obcí z České republiky, respektive od partnerských měst či regionů v zahraničí? 
Ing. Šedivý: Ano při povodních v roce 2010. 

 
9. Je sledované téma podle Vašeho názoru stále důležitější, nebo jeho role upadá, například v souvislosti 

s úspornými opařeními v rámci veřejných rozpočtů? 
Ing. Šedivý: Stále důležitější. 
 

10. Jak je toto téma personálně zakomponováno v rámci krajského úřadu (věnují se mu vyčleněné osoby, nebo 
spadá do působnosti osob, které řeší i jinou agendu) a prosím jak přesně.  
Ing. Šedivý: Spadá do působnosti Oddělení krizového řízení a obrany. 

 
11. Je možné mi poskytnout kontaktní údaje na osoby či pracoviště, které se tímto tématem v rámci krajského 

úřadu zabývají? 
Ing. Šedivý: Ano, Ing. Radek Šedivý 
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Příloha č. 7: Projekt „Save.Regions“. 
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Příloha č. 8: Dotazník Karlovarský kraj 
 
1. Poskytuje Karlovarský kraj nějakou formou humanitární pomoc mimo své území? 

JUDr. Kraus: Ano. 
 
2. Je pro tento účel (poskytování humanitární pomoci) v rámci krajského rozpočtu trvale alokována nějaká 

částka (pokud ano, tak zhruba jaká), nebo se toto téma řeší ad hoc? Je humanitární pomoc koncipována 
jako finanční, věčná, nebo jako směs obojího? 
JUDr. Kraus: Řešeno ad hoc – finanční i věcná. 

 
3. Je tato problematika podchycena prostřednictvím nějakých smluv, které kraj uzavřel (například smlouva  

o spolupráci s kraji, spolkovými zeměmi, vojvodstvími, provinciemi atd. v České republice, respektive jiných 
zemích)? 
JUDr. Kraus: Zatím ne. 

 
4. Můžete, prosím, jmenovat příklady poskytnutí humanitární pomoci krajem v minulosti (jiným krajům 

v České republice, jiným regionům v zahraničí)? Evropa či mimo Evropu: Haiti, Fukušima, jiné regiony; 
JUDr. Kraus: Posledním příkladem je pomoc po povodni v červnu 2013 – dvěma obcím Ústeckého kraje 
(Křešice, Dolní Zálezly) a obcím na vlastním území kraje. 

 
5. Jaký je mechanismus schvalování poskytnutí případné humanitární pomoci? 

JUDr. Kraus: V rámci kompetence orgánů kraje (dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích). 
 
6. Spolupracujete s nějakými nevládními neziskovými organizacemi (pokud ano, s jakými)? 

JUDr. Kraus: Ano – Adra, Český červený kříž apod. 
 
7. Byl Karlovarský kraj (Krajský úřad Karlovarského kraje) naopak příjemcem pomoci od jiných krajů České 

republiky, od konkrétních obcí z České republiky, respektive od partnerských měst či regionů v zahraničí? 
JUDr. Kraus: Ano – poslední pomoc opět po povodni v červnu 2013 – sbírka ze Spolkové republiky Německo, 
konkrétní FO. 

 
8. Je sledované téma podle Vašeho názoru stále důležitější, nebo jeho role upadá, například v souvislosti 

s úspornými opařeními v rámci veřejných rozpočtů? 
JUDr. Kraus: Humanitární pomoc je vždy důležitá a aktuální události (mimořádné události a krizové situace) 
tomu nasvědčují, neboť bez této pomoci se nelze obejít. Při těchto událostech je velmi důležitá úzká 
spolupráce a pomoc všech subjektů zapojených v rámci řešení krizového stavu. 

 
9. Jak je toto téma personálně zakomponováno v rámci krajského úřadu (věnují se mu vyčleněné osoby, nebo 

spadá do působnosti osob, které řeší i jinou agendu) a prosím jak přesně 
JUDr. Kraus: V rámci přípravy a zpracování krizového plánu kraje je zpracováno a počítáno s nevládními 
neziskovými organizacemi. 

10. Je možné mi poskytnout kontaktní údaje na osoby či pracoviště, které se tímto tématem v rámci krajského 
úřadu zabývají? 
JUDr. Kraus: Předpokládám, že jako studentka uvedeného studijního programu dobře znáte právní normy 
tzv. krizového řízení. Konkretizováno § 10 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS. Pokud trváte na kontaktech 
osob, uvádím Vám pouze e-mail na plk. Ing. Koco Zdeněk (zdenek.koco@hzs-kvk.cz). 
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Příloha č. 9: Dotazník Kraj Vysočina 
 
1. Poskytuje Kraj Vysočina nějakou formou humanitární pomoc mimo své území? 

Ing. Schell: Ano, ve většině případů formou peněžitého daru postiženým krajům, příp. obcím.  
 
2. Je pro tento účel (poskytování humanitární pomoci) v rámci krajského rozpočtu trvale alokována nějaká 

částka (pokud ano, tak zhruba jaká), nebo se toto téma řeší ad hoc? Je humanitární pomoc koncipována 
jako finanční, věčná, nebo jako směs obojího? 
Ing. Schell: Ne, pro tento konkrétní účel není, řeší se individuálně pro daný případ. Využívá se dle situace 
např. rozpočtová položka Nespecifikovaná rezerva, Péče o lidské zdroje a majetek apod. 

 
3. Je tato problematika podchycena prostřednictvím nějakých smluv, které kraj uzavřel (například smlouva  

o spolupráci s kraji, spolkovými zeměmi, vojvodstvími, provinciemi atd. v České republice, respektive jiných 
zemích)? 
Ing. Schell: Je uzavřena např. Dohoda o spolupráci mezi zemí Dolní Rakousko a Krajem Vysočina. Jednou 
z tematických oblastí dohody je i „ochrana před katastrofami“. Nejedná se přímo o humanitární pomoc, ale 
např. spolupráci hasičů při přípravě na řešení mimořádných událostí (společné cvičení) apod. 

 
4. Můžete, prosím, jmenovat příklady poskytnutí humanitární pomoci krajem v minulosti (jiným krajům 

v České republice, jiným regionům v zahraničí)? Haiti, Japonsko, jiné regiony 
Ing. Schell: Např. poskytnutí finanční pomoci ve výši 200 000,-  prostřednictvím organizace Člověk v tísni  
– společnost při České televizi, o.p.s. za účelem zajištění humanitární pomoci oblastem postiženým přírodní 
katastrofou na Srí Lance (rok 2005). Byl zajištěn nákup jízdních kol pro místní obyvatele. 
Dostupné z:  
<http://extranet.kr-vysocina.cz/samosprava/index.php?akce=rada_zapis_read&rada=2&rok=2005>. 

 
5. Jaký je mechanismus schvalování poskytnutí případné humanitární pomoci? 

Ing. Schell: Dle výše daru a typu příjemce schvaluje Rada kraje nebo Zastupitelstvo kraje. Materiály např.: 
 
<http://extranet.kr-vysocina.cz/samosprava/index.php?akce=rada_materialy_detail_full&id=14134&full=liberec>. 
 
<http://extranet.kr-vysocina.cz/samosprava/index.php?akce=zastupitelstvo_materialy_detail_full&id=3581&full=daru 
Moravskoslezskému kraji>. 
 
<http://extranet.kr-vysocina.cz/samosprava/index.php?akce=zastupitelstvo_materialy_detail_full&id=5577&full 
=peněžitého_daru jihočeskému>. 

 
6. Spolupracujete s nějakými nevládními neziskovými organizacemi (pokud ano, s jakými)? 

Ing. Schell: Systémově v rámci krizového řízení prostřednictvím HZS na základě uzavřených dohod  
o plánované pomoci na vyžádání (diecézní charity, ČČK, apod.) Dále příspěvky kraje na činnost např. Vodní 
záchranné služby Českého červeného kříže, Záchranné brigády kynologů kraje. 

 
7. Byl kraj Vysočina (Krajský úřad kraje Vysočina) naopak příjemcem pomoci od jiných krajů České republiky, 

od konkrétních obcí z České republiky, respektive od partnerských měst či regionů v zahraničí? 
Ing. Schell: Státní pomoci na obnovu majetku ano, jinak si nejsem vědom.  

 
8. Je sledované téma podle Vašeho názoru stále důležitější, nebo jeho role upadá, například v souvislosti 

s úspornými opařeními? 
Ing. Schell: S ohledem na četnost výskytu a intenzitu mimořádných událostí za období posledních zhruba 15 
let (i celosvětově) oblast humanitární pomoci nabývá na významu, přesto se však projevují i vlivy úsporných 
opatření. Za poslední roky je na republikové úrovni důkazem např. výstavba Národní základny humanitární 
pomoci sloužící k přijímání a vysílání humanitární pomoci. 

 

http://extranet.kr-vysocina.cz/samosprava/index.php?akce=rada_zapis_read&rada=2&rok=2005
http://extranet.kr-vysocina.cz/samosprava/index.php?akce=rada_materialy_detail_full&id=14134&full=liberec


Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 

Bc. Michaela Vladyková, Trendy v oblasti poskytování humanitární pomoci – celostátní a regionální úroveň  
(2014-2015_A_03) 

 

 
70 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

9. Jak je toto téma personálně zakomponováno v rámci krajského úřadu (věnují se mu vyčleněné osoby, nebo 
spadá do působnosti osob, které řeší i jinou agendu) a prosím jak přesně.  
Ing. Schell: V této oblasti je nosná především role státu (HZS ČR – garant oblasti krizového řízení a ochrany 
obyvatelstva, Správa státních hmotných rezerv a jiné ústřední správní úřady) a návazně orgánů územních 
samosprávných celků. Agenda tvoří na krajském úřadu částí úvazku daného pracovníka (vazba hlavně na 
systém hospodářských opatření pro krizové stavy a zásoby pro humanitární pomoc pořizované Správou 
státních hmotných rezerv).  

 
10.  Je možné mi poskytnout kontaktní údaje na osoby či pracoviště, které se tímto tématem v rámci krajského 

úřadu zabývají?  
Ing. Schell: V uvedeném rozsahu Radim Schell. 
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Příloha č. 10: Příslušná ustanovení zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého 
živelní nebo jinou pohromou, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území). 
 
(1) Došlo-li k narušení základních funkcí území v důsledku živelní nebo jiné pohromy, která je mimořádnou 
událostí, na základě níž byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav (dále jen "pohroma"), může stát 
poskytnout krajům, obcím, dalším právnickým osobám, s výjimkou právnických osob hospodařících s majetkem 
státu, a fyzickým osobám (dále jen "dotčené osoby") státní pomoc na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení 
základních funkcí v území. 
 
(2) Státní pomoc lze poskytnout až do výše nákladů, jež je nezbytné vynaložit na obnovu majetku poškozeného 
pohromou nebo na pořízení nového majetku, který bude plnit tutéž základní funkci jako majetek zničený 
pohromou. 
 
(3) Státní pomoc může být poskytnuta, pokud o ni dotčená osoba požádá ministerstvo, které o jejím poskytnutí 
rozhoduje, a prokáže, že není schopna vlastními prostředky obnovit svůj majetek sloužící k zabezpečení 
základních funkcí v území. 
 
(4) K žádosti podle odstavce 3 
 

a) právnická osoba, s výjimkou kraje a obce, přiloží výpis z katastru nemovitostí, který nesmí být starší 
než 3 měsíce, potvrzující, že je vlastníkem nemovitosti nacházející se na území postiženém pohromou, 
a prokáže své příjmy dosažené za zdaňovací období bezprostředně předcházející kalendářnímu roku,  
v němž pohroma nastala, 
 
b) fyzická osoba přiloží výpis z katastru nemovitostí, který nesmí být starší než 3 měsíce, potvrzující, že 
je vlastníkem nemovitosti nacházející se na území postiženém pohromou, a prokáže své příjmy 
dosažené za zdaňovací období bezprostředně předcházející kalendářnímu roku, v němž pohroma 
nastala, a to včetně příjmů plynoucích z dávek důchodového pojištění (zabezpečení) nebo 
nemocenského pojištění (péče). 

 
(5) Podnikatel k žádosti o poskytnutí státní pomoci dále přiloží 

 
a) účetní závěrku nebo přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích, které byly 
sestaveny k poslednímu dni měsíce bezprostředně předcházejícího pohromě, pokud je povinen je 
podle zvláštního právního předpisu sestavovat; nelze-li tyto doklady přiložit, neboť byly včetně 
podkladů pro jejich sestavení zničeny v důsledku pohromy, učiní o jejich zničení čestné prohlášení, 
 
b) čestné prohlášení o tom, že 

1. na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs, nebylo povoleno vyrovnání, nebyl zamítnut 
návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, nebo že podnikatel není v likvidaci, 
2. má vypořádány splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, 
rozpočtům územních samosprávných celků nebo ke zdravotní pojišťovně, 
c) další doklady, je-li jejich předložení nezbytné pro splnění podmínek stanovených pro 
poskytnutí státní pomoci. 

 
(6) Kraj a obec přiloží k žádosti o poskytnutí státní pomoci pouze doklady požadované podle odstavce 5 
písm. c). 
 
(7) Na poskytnutí státní pomoci není právní nárok. Státní pomoc lze poskytnout ve formě dotace nebo návratné 
finanční výpomoci. 
 
(8) Státní pomoc na obnovu nebo pořízení téhož majetku poškozeného nebo zničeného určitou pohromou lze 
poskytnout pouze jednorázově na základě rozhodnutí jednoho z ministerstev určených ve strategii obnovy 
území [§ 4 odst. 2 písm. c)]. 
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(9) Majetkem sloužícím k zabezpečení základních funkcí v území je majetek, který bezprostředně slouží  
k dopravě, hospodářským činnostem, bydlení, s výjimkou staveb pro individuální rekreaci, k zajištění podmínek 
potřebných pro udržitelný rozvoj nebo jako technická infrastruktura a občanské vybavení nebo ten majetek, 
který je součástí národního kulturního pokladu, předmětem ochrany v rámci památkové rezervace nebo 
památkové zóny. 
 
(10) Pověřený obecní úřad v přenesené působnosti poskytne kraji na jeho žádost součinnost při zjišťování údajů 
potřebných k přípravě podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí státní pomoci při obnově území postiženého 
pohromou a při odborné přípravě na toto zjišťování. Odborná příprava zahrnuje především způsob vyčíslení  
a registrace nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území. 
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Příloha č. 11: Smlouva o spolupráci Kraje Vysočina. 
 
ZK-04-2006-07 

Smlouva o spolupráci 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 
 
spolková země Dolní Rakousko 
se sídlem: Landhausplatz 1, A-3109 St. Pölten, zastoupená: Erwinem Pröllem, hejtmanem  
 
město Horn, 
se sídlem: Rathausplatz 4, A-3580 Horn, zastoupený: Alexanderem Klikem, starostou 
partner Dolního Rakouska ve spolkové zemi 
 
region Raabs  
zastoupený: městem Raabs an der Thaya,  
Rudolf Mayer, starosta, se sídlem: Hauptstraße 25, A-3820 Raabs an der Thaya, 
partner Dolního Rakouska ve spolkové zemi 
 
Vysočina 
kraj se sídlem : Žižkova 57, CZ – 587 33 Jihlava, zastoupený: Milošem Vystrčilem, hejtmanem 
 
město Telč  
se sídlem: nám. Zach. z Hradce 10, CZ – 588 56 Telč, zastoupené: Romanem Fabešem, starostou 
partner kraje Vysočina v kraji Vysočina  
 
Preambule 
 
V přesvědčení, že rozvoj vzájemné přeshraniční spolupráce mezi krajem Vysočina a zemí Dolní Rakousko přispívá 
k prohlubování dobrých sousedských vztahů, dohodli se zástupci smluvních stran pokračovat v dosavadní 
víceleté spolupráci. Dolnorakouská zemská výstava 2009 (dále jen „výstava“) je věnována tématu „20 let od 
pádu železné opony“ a bude uspořádána spolkovou zemí Dolní Rakousko v úzké mezinárodní spolupráci  
s ostatními smluvními partnery.  
 
Jako výraz sousedských vztahů překračujících hranice i společný historický vývoj budou četná témata této 
výstavy pod pracovním názvem „V srdci Evropy“ představena ve Waldviertelu a v Telči.  
 
Obě strany mají zájem představit společnou historii obou regionů a poukázat na společnou budoucnost, a proto 
se dohodly na následujícím: 
 

Článek I.: Předmět a účel smlouvy 
 
1. Účelem této smlouvy je rozvíjení vzájemných kontaktů a dalších forem spolupráce mezi smluvními stranami, 
které se týkají aktivit spojených s realizací výstavy včetně jejích doprovodných akcí. 
 
2. Smluvní partneři se zavazují ke vzájemné spolupráci, která představuje koordinaci obsahu výstavy 
i organizační opatření.  
 

Článek II.: Místa konání výstavy 
 
Výstava se bude konat na různých místech v kraji Vysočina a spolkové zemi Dolní Rakousko, zejména potom:  
 
(a) Dům umění Horn, Dolní Rakousko, Rakouská republika 
(b) Hrad Raabs, Dolní Rakousko, Rakouská republika 
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(c) Město Telč, kraj Vysočina, Česká republika 
 

Článek III.: Doba konání výstavy 
 
Společné konání výstavy se uskuteční v období květen 2009 až říjen 2009. 
 

Článek IV.: Řídicí skupina 
 
1. Smluvní strany ustaví řídicí skupinu, jejíž úlohou je společně koordinovat obsah výstavy i příslušná 
organizační opatření. 
 
2. Skupina zástupců za smluvní strany spolková země Dolní Rakousko a kraj Vysočina je složená  
z odpovědných koordinátorů z oblasti kultury aktuálního Pracovního programu, který vzniká na základě čl. III. 
Dohody o spolupráci mezi zemí Dolní Rakousko a krajem Vysočina ze dne 5. září 2002. 
Členové za ostatní smluvní strany jsou do řídicí skupiny jmenováni představiteli smluvních stran. 
 
3. Řídicí skupina zasedá nepravidelně dle aktuální potřeby členů. 
 

Článek V.: Doba trvání smlouvy 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran. 
 
2. Tato smlouva pozbývá účinnosti ukončením všech aktivit souvisejících s výstavou a doprovodnými 
programy. 
 

Článek VI.: Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva je vyhotovena v deseti exemplářích, z nichž je pět v českém jazyce a pět v německém jazyce. 
Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení v každém jazyce. Jazykové verze jsou rovnocenné. 
 
2. Tato smlouva byla projednána na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne……….  a schválena usnesením  
č. ………………..  
 
3. Tato smlouva byla projednána na jednání Zastupitelstva města Telč dne……….  a schválena usnesením  
č. ………………..  
 
……….. dne......................... …….. dne .......................  
za spolkovou zemi Dolní Rakousko za kraj Vysočina 
 
Dr. Erwin Pröll (zemský hejtman) RNDr. Miloš Vystrčil (krajský hejtman) 
 
……….. dne......................... ……….. dne......................... 
 
za region Raabs za město Telč 
Mag. Rudolf Mayer Mag. Roman Fabes 
(starosta) (starosta) 
 
 
………. dne ...................... 
 
za městský úřad Horn  
 
Alexander Klik (starosta) 
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Příloha č. 12: Dotazník Královéhradecký kraj 
 
1. Poskytuje Královéhradecký kraj nějakou formou humanitární pomoc mimo své území? 

Ing. Žváček: Ano poskytuje, v době mimořádných událostí a při vyhlášení krizového stavu. 
 
2. Je pro tento účel (poskytování humanitární pomoci) v rámci krajského rozpočtu trvale alokována nějaká 

částka (pokud ano, tak zhruba jaká), nebo se toto téma řeší ad hoc? Je humanitární pomoc koncipována 
jako finanční, věčná, nebo jako směs obojího? 
Ing. Žváček: V rámci krajského rozpočtu není alokována žádná částka na humanitární pomoc, Lze to řešit 
z položky na krytí havarijních situací. Jinak musí částku uvolnit a schválit rada nebo zastupitelstvo kraje 
z rezervy. Humanitární pomoc je poskytována převážně ve formě finanční, ale také věcná, která se řešila 
prostřednictvím krajské organizace Českého červeného kříže Královéhradeckého kraje, která dostala 
finanční prostředky a nakoupila prvotní pomoc, kterou předala do postižených oblastí. 

 
3. Je tato problematika podchycena prostřednictvím nějakých smluv, které kraj uzavřel (smlouva  o spolupráci 

s kraji, spolkovými zeměmi, vojvodstvími, provinciemi atd. v České republice, respektive jiných zemích)? 
Ing. Žváček: Tato problematika není řešena žádnými smlouvami. 

 
4. Můžete, prosím, jmenovat příklady poskytnutí humanitární pomoci krajem v minulosti (jiným krajům 

v České republice, jiným regionům v zahraničí)? Evropa či mimo Evropu: Haiti, Fukušima, jiné regiony; 
Ing. Žváček: Povodně 2010: Olomoucký kraj – obec Ústí, částkou 100 000,-; Zlínský kraj – obec Záříčí, 
částkou 100 000,-; Moravskoslezský kraj – obec Stonava, částkou 100 000,-, obec Tichá, částkou 50 000,-, 
obec Veřovice, částkou 50 000,-, obec Závišice, částkou 50 000, obec Ženklava, částkou 50 000,-. Celková 
částka činí 500 000,-. Na pomoc povodním postiženým krajům v měsíci srpnu – Liberecký kraj 500 000,- 
(Obce a města Frýdlant, Hejnice, Raspenava, Chrastava, Hrádek nad Nisou po 100 000,-) a Ústecký kraj 500 
000,- (Obce a města Hřensko, Janská, Kytlice, Srbská Kamenice, Česká Kamenice po 100 000,-). Oblastní 
spolek Českého červeného kříže Hradec Králové částka 100 000,- na pitnou vodu, dezinfekční a hygienické 
prostředky, které byly distribuovány do zasažených oblastí.  

 
5. Jaký je mechanismus schvalování poskytnutí případné humanitární pomoci? 

Ing. Žváček: Připravený materiál je projednán v Radě a Zastupitelstvu kraje, následně je zpracována 
darovací smlouva a dar je poskytnut postiženým.  

 
6. Spolupracujete s nějakými nevládními neziskovými organizacemi (pokud ano, s jakými)? 

Ing. Žváček: Ano – Český červený kříž, ADRA. 
 

7. Byl Královéhradecký kraj (Krajský úřad Královehradeckého kraje) naopak příjemcem pomoci od jiných krajů 
České republiky, od konkrétních obcí z České republiky, či partnerských měst či regionů v zahraničí? 
Ing. Žváček: Ano, v roce 2013 od nepostižených krajů povodněmi. Obce zasílali své dary přímo obcím. 

 
8. Je sledované téma podle Vašeho názoru stále důležitější, nebo jeho role upadá, například v souvislosti 

s úspornými opařeními v rámci veřejných rozpočtů? 
Ing. Žváček: Sledované téma je vzhledem k nižším výnosům daní stále odsouváno a z důvodu úsporných 
opatření je snižována částka na poskytování pomoci 

 
9. Jak je toto téma personálně zakomponováno v rámci krajského úřadu (věnují se mu vyčleněné osoby, nebo 

spadá do působnosti osob, které řeší i jinou agendu) a prosím jak přesně. 
Ing. Žváček: Věnují se mu vyčleněné osoby, nebo spadá do působnosti osob, které řeší i jinou agendu. 
Personálně toto zakomponováno v rámci úřadu není, zpravidla úkol dostane k řešení orgán krizového řízení 
kraje ve spolupráci s tiskovým oddělením. 

 
10. Je možné mi poskytnout kontaktní údaje na osoby či pracoviště, které se tímto tématem v rámci krajského 

úřadu zabývají? 
Ing. Žváček: Jedině krizové řízení, vedoucí Ing. František Žváček tel 495817201, mobil 736521822. 
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Příloha č. 13: Dotazník Liberecký kraj. 
 
1. Poskytuje Liberecký kraj nějakou formou humanitární pomoc mimo své území? 

Mgr. Broulík: Ano poskytuje. 
 
2. Je pro tento účel (poskytování humanitární pomoci) v rámci krajského rozpočtu trvale alokována nějaká 

částka (pokud ano, tak zhruba jaká), nebo se toto téma řeší ad hoc? Je humanitární pomoc koncipována 
jako finanční, věčná nebo jako směs obojího? 
Mgr. Broulík: Do loňského roku jsme měli tzv. Krizový fond kraje, v rámci kterého dle jeho statutu bylo 
možno poskytovat humanitární pomoc (finanční i věcnou) v rámci republiky i mimo ni. 

 
3. Je tato problematika podchycena prostřednictvím nějakých smluv, které kraj uzavřel (například smlouva  

o spolupráci s kraji, spolkovými zeměmi, vojvodstvími, provinciemi atd. v České republice, respektive jiných 
zemích)? 
Mgr. Broulík: Ne není. 

 
4. Můžete, prosím, jmenovat příklady poskytnutí humanitární pomoci krajem v minulosti (jiným krajům 

v České republice, jiným regionům v zahraničí)? Evropa či mimo Evropu: Haiti, Fukušima, jiné regiony; 
Mgr. Broulík: Ano, Ústecký kraj, Středočeský kraj, Pardubický kraj, Slovensko – Prešovský samosprávný kraj. 

 
5. Jaký je mechanismus schvalování poskytnutí případné humanitární pomoci? 

Mgr. Broulík: Bylo to dle statutu Krizového fondu nejprve v Bezpečnostní radě kraje, pak v Radě kraje  
a v Zastupitelstvu kraje; nyní pouze v Radě kraje a Zastupitelstvu. 

 
6. Spolupracujete s nějakými nevládními neziskovými organizacemi (pokud ano, s jakými)? 

Mgr. Broulík: Ano, spolupracujeme. Jedná se o tzv. PANEL, kde jsou sdruženy nevládní neziskové organizace 
jako Člověk v tísni apod. Je jich cca 10. 

 
7. Byl Liberecký kraj (Krajský úřad Libereckého kraje) naopak příjemcem pomoci od jiných krajů České 

republiky, od konkrétních obcí z České republiky, respektive od partnerských měst či regionů v zahraničí? 
Mgr. Broulík: Ano a to pouze jednou, při povodních v kraji v roce 2010. Dárci byly jak kraje tak obce, ze 
zahraničí partnerský region St. Galen Švýcarsko. Většina pomoci byla prostřednictvím kraje směřována do 
přímo postižených měst a obcí. 

 
8. Je sledované téma podle Vašeho názoru stále důležitější, nebo jeho role upadá, například v souvislosti 

s úspornými opařeními v rámci veřejných rozpočtů? 
Mgr. Broulík: Téma, dle mého názoru, je stále důležitější, ale v souvislosti s úspornými opatřeními jsou 
jednotlivé pomoci respektive dary „méně štědré“. 

 
9. Jak je toto téma personálně zakomponováno v rámci krajského úřadu (věnují se mu vyčleněné osoby, nebo 

spadá do působnosti osob, které řeší i jinou agendu) a prosím jak přesně 
Mgr. Broulík: Personálně vyčleněním konkrétních „tabulkových“ osob to zajištěno není. Problematice se 
věnují zaměstnanci napříč krajským úřadem v rámci odborné skupiny při aktivaci krizového štábu. Mimo 
aktivaci krizového štábu to jsou především zaměstnanci oddělení krizového řízení. 

 
10. Je možné mi poskytnout kontaktní údaje na osoby či pracoviště, které se tímto tématem v rámci krajského 

úřadu zabývá? 
Mgr. Broulík: Kontakt již máte, pokud se na mne obrátíte, zprostředkuji Vám přímý kontakt. 
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Příloha č. 14: Vzor tabulek nabídek pomoci a požadavků na pomoc. 
 

Nabídky pomoci 

Pořad. 
číslo 

Datum 
Od 

koho 

Druh 
materiálu / 

služby 

Specifika
ce 

Množ. Spojení Pozn. Komu Množství 
Datum 

nabídky 
Spojení 

Datum 
odebrání 

Skutečné 
množství 

Převzal   
(jméno) 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

 
Požadavky na pomoc 

Pořad. číslo 

Datum a 
čas      

uplatnění 
požadavku 

Žadatel               
(úřad, 
jméno 

žadatele za 
úřad, 

spojení) 

Dodávka 
pro    

(vyplnit jen 
pokud je 

odlišné od 
žadatele) 

Předmět 
požadavku  
(název VZ, 
množství, 

MJ) 

Místo 
dodání 

Způsob 
dodání              
(vlastní 
odběr, 

dodava-
telem, …) 

 
U koho 

požadavek 
uplatněn 

Datum 
uplatnění 

Kým 
uplatněn 

Způsob 
uplatnění 

Jak vyřízen 

1                     

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             
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Příloha č. 15: Kontakty na humanitární organizace Libereckého kraje. 
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Příloha č. 16: Dotazník Moravskoslezský kraj. 
 
1. Poskytuje Moravskoslezský kraj nějakou formou humanitární pomoc mimo své území?  

Ing. Kozub: Ano, poskytuje (pokud usoudíte, že se jedná o humanitární pomoc, jelikož se jedná vždy  
o finanční dotaci na odstraňování následků mimořádných událostí. 

 
2. Je pro tento účel (poskytování humanitární pomoci) v rámci krajského rozpočtu trvale alokována nějaká 

částka (pokud ano, tak zhruba jaká), nebo se toto téma řeší ad hoc? Je humanitární pomoc koncipována 
jako finanční, věčná, nebo jako směs obojího?  
Ing. Kozub: Pomoc je poskytována jako kombinace obojího – z rezervy kraje, ale i z tzv. zajišťovacího fondu, 
který je primárně určen pro řešení mimořádných událostí na území kraje – je v něm trvale alokováno 
100 000 000,-. Pomoc je vždy finanční. 

 
3. Je tato problematika podchycena prostřednictvím nějakých smluv, které kraj uzavřel (například smlouva  

o spolupráci s kraji, spolkovými zeměmi, vojvodstvími, provinciemi atd. v České republice, respektive jiných 
zemích)? 
Ing. Kozub: Ne, není. 

 
4. Můžete, prosím, jmenovat příklady poskytnutí humanitární pomoci krajem v minulosti (jiným krajům 

v České republice, jiným regionům v zahraničí)? Evropa či mimo Evropu: Haiti, Fukušima, jiné regiony;  
Ing. Kozub: Japonsko – Fukušima – 200 000,-, v letošním roce obcím a krajům v Čechách – celkem 
2 000 000,-. 

 
5. Jaký je mechanismus schvalování poskytnutí případné humanitární pomoci?  

Ing. Kozub: Vzhledem k tomu, že se jedná o pomoc obcím nebo krajů, je nutné schválení zastupitelstvem 
kraje, následně je s příjemcem uzavřena smlouva, ve které je určeno, na co jsou peníze určeny – viz bod 1. 

 
6. Spolupracujete s nějakými nevládními neziskovými organizacemi (pokud ano, s jakými)? 

Ing. Kozub: Ano: ČČK, Člověk v tísni, Adra, Armáda spásy, Slezská diakonie, Diec. Charita ostr.-opav., 
Diakonie Československé církve evangelické. 

 
7. Bylo Moravskoslezský kraj (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) naopak příjemcem pomoci od jiných 

krajů České republiky, od konkrétních obcí z České republiky, respektive od partnerských měst či regionů 
v zahraničí?  
Ing. Kozub: Ano, byl, zejména po bleskové povodni v roce 2009, ale i v roce 2010. 

 
8. Je sledované téma podle Vašeho názoru stále důležitější, nebo jeho role upadá, například v souvislosti 

s úspornými opařeními v rámci veřejných rozpočtů?  
Ing. Kozub: Humanitární pomoc nabývá, vzhledem k chudobě státu, stále většího významu. 

 
9. Jak je toto téma personálně zakomponováno v rámci krajského úřadu (věnují se mu vyčleněné osoby, nebo 

spadá do působnosti osob, které řeší i jinou agendu) a prosím jak přesně.  
Ing. Kozub: Není vyčleněna osoba, humanitární pomoc při mimořádných událostech řeší oddělení pro 
krizové řízení za spolupráce ostatních (potřebných) odborů krajského úřadu. 

 
10. Je možné mi poskytnout kontaktní údaje na osoby či pracoviště, které se tímto tématem v rámci krajského 

úřadu zabývá?  
Ing. Kozub: Ano, oddělení pro krizové řízení. 
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Příloha č. 17: Dotazník Olomoucký kraj 
 
1. Poskytuje Olomoucký kraj nějakou formou humanitární pomoc mimo své území? 
Ing. Hložková: Ano, poskytuje.  
 
2. Je pro tento účel (poskytování humanitární pomoci) v rámci krajského rozpočtu trvale alokována nějaká 

částka (pokud ano, tak zhruba jaká), nebo se toto téma řeší ad hoc? Je humanitární pomoc koncipována 
jako finanční, věčná, nebo jako směs obojího? 
Ing. Hložková: Olomoucký kraj ve svém rozpočtu němá finanční prostředky určené na humanitární pomoc. 

 
3. Je tato problematika podchycena prostřednictvím nějakých smluv, které kraj uzavřel (například smlouva  

o spolupráci s kraji, spolkovými zeměmi, vojvodstvími, provinciemi atd. v České republice, respektive jiných 
zemích)? 
Ing. Hložková: Olomoucký kraj se všemi výše uvedenými subjekty vždy uzavíral smlouvu o poskytnutí 
příspěvku. 

  
4. Můžete, prosím, jmenovat příklady poskytnutí humanitární pomoci krajem v minulosti (jiným krajům 

v České republice, jiným regionům v zahraničí)? Evropa či mimo Evropu: Haiti, Fukušima, jiné regiony; 
Ing. Hložková: Pomoc jihovýchodní Asii po ničivé tsunami, Slovenská republika – Tatry, Haiti – zemětřesení 
v rámci ČR Čechy – povodně.  

 
5. Jaký je mechanismus schvalování poskytnutí případné humanitární pomoci? 

Ing. Hložková: Příspěvky a dary jiné organizaci podléhají standardě zákonu o krajích tzn do 200.000 Kč 
pouze schvaluje rada kraje a pro obce je pak schvalován příspěvek vždy v zastupitelstvu kraje.  

 
6. Spolupracujete s nějakými nevládními neziskovými organizacemi (pokud ano, s jakými)? 

Ing. Hložková: Český červený kříž – nejčastěji. S ostatními při řešení mimořádných událostí.  
 
7. Byl Olomoucký kraj (Krajský úřad Olomouckého kraje) naopak příjemcem pomoci od jiných krajů České 

republiky, od konkrétních obcí z České republiky, respektive od partnerských měst či regionů v zahraničí? 
Ing. Hložková: Olomoucký kraj obdržel příspěvek od jiných krajů v rámci ČR.  

 
8. Je sledované téma podle Vašeho názoru stále důležitější, nebo jeho role upadá, například v souvislosti 

s úspornými opatřeními v rámci veřejných rozpočtů? 
Ing. Hložková: Z mého pohledu není důležité.  
 

9. Jak je toto téma personálně zakomponováno v rámci krajského úřadu (věnují se mu vyčleněné osoby, nebo 
spadá do působnosti osob, které řeší i jinou agendu) a prosím jak přesně. 
Ing. Hložková: Na oddělení krizového řízení jsou zaměstnanci, kteří vedou ekonomickou agendu.  

 
10. Je možné mi poskytnout kontaktní údaje na osoby či pracoviště, které se tímto tématem v rámci krajského 

úřadu zabývá? 
Ing. Hložková: Oddělení krizového řízení, kancelář hejtmana – prostřednictvím vedoucí oddělení.  
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Příloha č. 18: Program akce Olomouckého kraje. 
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Příloha č. 19: Dotazník Pardubický kraj. 
 
1. Poskytuje Pardubický kraj nějakou formou humanitární pomoc mimo své území? 

Ing. Boňatovský: Ano, formou finančních prostředků i věcnou pomoc (blíže výpis z jednání Rady 
a Zastupitelstva v období 2001 – 2013). 

 
2. Je pro tento účel (poskytování humanitární pomoci) v rámci krajského rozpočtu trvale alokována nějaká 

částka (pokud ano, tak zhruba jaká), nebo se toto téma řeší ad hoc? Je humanitární pomoc koncipována 
jako finanční, věčná, nebo jako směs obojího? 
Ing. Boňatovský: Ne, není, existuje kapitola Krizové řízení a dále Rezerva rady – poskytování humanitární 
pomoci je řešeno ad hoc. 

 
3. Je tato problematika podchycena prostřednictvím nějakých smluv, které kraj uzavřel (například smlouva  

o spolupráci s kraji, spolkovými zeměmi, vojvodstvími, provinciemi atd. v České republice, respektive jiných 
zemích)? 
Ing. Boňatovský: Ne, řeší se ad hoc. 

 
4. Můžete, prosím, jmenovat příklady poskytnutí humanitární pomoci krajem v minulosti (jiným krajům 

v České republice, jiným regionům v zahraničí)? Evropa či mimo Evropu: Haiti, Slovensko, jiné regiony; 
Ing. Boňatovský: Viz výpis z jednání Rady a Zastupitelstva v období 2001 – 2013. 

 
5. Jaký je mechanismus schvalování poskytnutí případné humanitární pomoci? 

Ing. Boňatovský: Vždy v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, 
v platném znění. 

 
6. Spolupracujete s nějakými nevládními neziskovými organizacemi (pokud ano, s jakými)? 

Ing. Boňatovský: Obecně se všemi, které projeví zájem. 
 
7. Byl Pardubický kraj (Krajský úřad Pardubického kraje) naopak příjemcem pomoci od jiných krajů České 

republiky, od konkrétních obcí z České republiky, respektive od partnerských měst či regionů v zahraničí? 
Ing. Boňatovský: Doposud nebyl. 

 
8. Je sledované téma podle Vašeho názoru stále důležitější, nebo jeho role upadá, například v souvislosti 

s úspornými opatřeními v rámci veřejných rozpočtů? 
Ing. Boňatovský: Je stále důležitá, je to výraz solidarity. 
 

9. Jak je toto téma personálně zakomponováno v rámci krajského úřadu (věnují se mu vyčleněné osoby, nebo 
spadá do působnosti osob, které řeší i jinou agendu) a prosím jak přesně. 
Ing. Boňatovský: Je součástí působnosti oddělení krizového řízení kanceláře hejtmana (samozřejmě při 
vzájemné spolupráci s dalšími odbory a odděleními úřadu a představiteli samosprávy). 

 
10. Je možné mi poskytnout kontaktní údaje na osoby či pracoviště, které se tímto tématem v rámci krajského 

úřadu zabývá? 
Ing. Boňatovský: Aleš Boňatovský, ales.bonatovsky@pardubickykraj.cz, 466026173, 724096512 

 
Jakékoli další informace uvítám:  
Doporučuji Vám seznámit se s materiály publikovanými na webovém portál  
v <www.pardubickykraj.cz> (a to i v archivu !). 
 
V úctě Aleš Boňatovský 
 

mailto:ales.bonatovsky@pardubickykraj.cz
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Výpis z jednání Rady a Zastupitelstva v období 2001 – 2013 
 
Jednání Rady Pardubického kraje konané dne 5. 9. 2002 
schválení poskytnutí věcné humanitární pomoci Jihočeskému kraji ve výši 506.765,- a Ústeckému kraji ve výši 
493.219,40. 
 
Jednání Rady Pardubického kraje konané dne 12. 8. 2004 
schválení poskytnutí věcné humanitární pomoci Prešovskému samosprávnému kraji k překonání důsledků živelní 
katastrofy formou věcného daru ve výši 100.000,-. 
 
Jednání Zastupitelstva Pardubického kraje konané dne 2. 12. 2004 
schválení poskytnutí finančního daru Prešovskému samosprávnému kraji k odstraňování následků přírodní 
katastrofy formou finančního daru ve výši 500.000,-. 
 
Mimořádné jednání Rady Pardubického kraje konané dne 2. 7. 2009 
schválení poskytnutí finančního daru vybraným obcím z Moravskoslezského kraje (Jeseník nad Odrou, Životice  
u Nového Jičína, Kunín, Hodslavice a Šenov u Nového Jičína) a Olomouckého kraje (Bernartice, Bělotín, 
Hustopeče nad Bečvou, Kobylá nad Vidnavkou a Skorošice) každé po 100.000,-, v celkové výši 1.000.000,-  
k obnově po živelní katastrofě. 
 
Jednání Zastupitelstva Pardubického kraje konané dne 30. 4. 2009 
schválení poskytnutí finančního daru partnerskému Regionu Abruzzo (Italská republika) ve výši 1.000.000,-  
k obnově po živelní katastrofě- 
 
Jednání Rady Pardubického kraje konané dne 19. 8. 2010 
schválení poskytnutí finančního daru po 100.000,- obcím Heřmanice a Bílý Kostel v Libereckém kraji a obci 
Lobendava v Ústeckém k obnově po živelní katastrofě. 
 
Mimořádné jednání Rady Pardubického kraje konané dne 21. 1. 2010 
schválení poskytnutí finančního daru v celkové výši 300.000,- na pomoc postiženým zemětřesením v Republice 
Haiti cestou humanitárních organizací, a to 100.000,- pro Člověk v tísni, o.p.s, 100.000,- pro občanské sdružení 
Adra a 100.000,- pro Charita Česká republika. 
 
Mimořádné jednání Rady Pardubického kraje konané dne 27. 5. 2010 
schválení poskytnutí finančního daru vybraným obcím z Moravskoslezského kraje (Jablůnkov 50.00,-, Petrovice  
u Karviné 50.000,- a Bohumín 100.000,-), Zlínského kraje (Bělov 75.000,- a Tlumačov 75.00,-) a Olomouckého 
kraje (Přerov 75.000,-a Kojetín 75.00,-) k obnově po živelní katastrofě. 
 
Jednání Zastupitelstva Pardubického kraje konané dne 17. 6. 2010 
schválení poskytnutí finančního daru partnerskému regionu – Prešovskému samosprávnému kraji (Slovenská 
republika) ve výši 500.000,- k obnově po živelní katastrofě. 
 
Jednání Zastupitelstva Pardubického kraje konané dne 14. 4. 2011 
schválení poskytnutí finančního daru ve výši 200.000,- pro velvyslanectví Japonska v souvislosti s přírodní 
katastrofou. 
 
Jednání Rady Pardubického kraje konané dne 13. 6. 2013 
schválení poskytnutí finančního daru vybraným obcím v celkové výši 750.00,-, tj. po 75.000,- pro obce Rudník  
a Svoboda nad Úpou z Královéhradeckého kraje, obce Vodňany, Husinec, Strunkovice nad Blanicí a Putim 
z Jihočeského kraje, obce Terezín, Mlékojedy a Vědomice z Ústeckého kraje a obec Chotěšov z Plzeňského kraje. 
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Příloha č. 20: Usnesení Rady Pardubického kraje o poskytnutí finančního daru postiženým obcím. 
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Příloha č. 21: Rozdělení krajské dotace Pardubického kraje pro nevládní neziskové organizace a ostatní složky 
integrovaného záchranného systému na rok 2013. 
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Příloha č. 22: Dotazník Plzeňský kraj. 
 

1. Poskytuje Plzeňský kraj nějakou formou humanitární pomoc mimo své území?  
Ing. Řihošek: Ano – finanční. 

 
2. Je pro tento účel (poskytování humanitární pomoci) v rámci krajského rozpočtu trvale alokována nějaká 

částka (pokud ano, tak zhruba jaká), nebo se toto téma řeší ad hoc? Je humanitární pomoc koncipována 
jako finanční, věčná, nebo jako směs obojího?  
Ing. Řihošek: V rozpočtu kraje je finanční rezerva na řešení krizových situací (5 000 000,-), ze které lze čerpat 
i na humanitární pomoc. 

 
3. Je tato problematika podchycena prostřednictvím nějakých smluv, které kraj uzavřel (například smlouva  

o spolupráci s kraji, spolkovými zeměmi, vojvodstvími, provinciemi atd. v České republice, respektive jiných 
zemích)?  
Ing. Řihošek: Ne. 

 
4. Můžete, prosím, jmenovat příklady poskytnutí humanitární pomoci krajem v minulosti (jiným krajům 

v České republice, jiným regionům v zahraničí)? Evropa či mimo Evropu: Haiti, Fukušima, jiné regiony; 
Ing. Řihošek: Pravidelná finanční pomoc postiženým krajům v ČR, ale i mezinárodní např. Slovensko – Tatry, 
Fukušima … 

 
5. Jaký je mechanismus schvalování poskytnutí případné humanitární pomoci?  

Ing. Řihošek: Rada a zastupitelstvo kraje. 
 
6. Spolupracujete s nějakými nevládními neziskovými organizacemi (pokud ano, s jakými)?  

Ing. Řihošek: Ano v rámci panelu psychosociální pomoci všechny humanitární organizace na území 
Plzeňského kraje. 

 
7. Byl Plzeňský kraj (Krajský úřad Plzeňského kraje) naopak příjemcem pomoci od jiných krajů České 

republiky, od konkrétních obcí z České republiky, respektive od partnerských měst či regionů v zahraničí?  
Ing. Řihošek: Ano v rámci ČR – kraj od jiných krajů, pak rozděleno postiženým obcím, ale i přímo obec  
– postižené obci. 

 
8. Je sledované téma podle Vašeho názoru stále důležitější, nebo jeho role upadá, například v souvislosti 

s úspornými opatřeními v rámci veřejných rozpočtů?  
Ing. Řihošek: Stále stejné, když se nic neděje, je to podřadné téma, které vystupuje na povrch až v případě 
potřeby. 

 
9. Jak je toto téma personálně zakomponováno v rámci krajského úřadu (věnují se mu vyčleněné osoby, nebo 

spadá do působnosti osob, které řeší i jinou agendu) a prosím jak přesně.  
Ing. Řihošek: V rámci krizového štábu je zřízena odborná skupina pro sociální zabezpečení, jejíž součástí je  
i panel psychosociální pomoci. 

 
10. Je možné mi poskytnout kontaktní údaje na osoby či pracoviště, které se tímto tématem v rámci krajského 

úřadu zabývá?  
Ing. Řihošek: Vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Filip Zapletal 377 195 164, filip.zapletal@plzensky-kraj.cz. 

mailto:filip.zapletal@plzensky-kraj.cz
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Příloha č. 23: Vyjádření zastupitelů Plzeňského kraje k humanitární pomoci pro Japonsko. 
 

Petr SMUTNÝ, krajský radní pro životní prostředí  
Chtěli jsme pomoci Japonsku v jeho svízelné situaci aspoň nějakým drobným příspěvkem, protože ta 

katastrofa má nebývalé rozměry a postihla vlastně celý národ a Japonci v Plzeňském kraji mají hodně investic na 
Borských polích, tak to pokládáme trošku za takovou povinnost jim v jejich těžké chvíli pomoci.  

 
Kateřina ŠMÍDOVÁ, moderátorka  
Finanční pomoc do Japonska chce vyslat také město Plzeň. Dnes zasedla mimořádně rada města a schválila 

dar ve výši čtvrt milionu korun, který poskytne humanitární organizaci Adra. Začátkem dubna ho musí ještě 
schválit zastupitelstvo. Plzeň má s Japonskem velmi pevnou vazbu. Už přes 20 let je jeho partnerským městem 
Takasaki, které leží 100 kilometrů severně od Tokia. Pokračuje primátor Plzně Martin Baxa.  

 
Martin BAXA, primátor Plzně  
Naše partnerské město Takasaki sice nebylo zemětřesením postiženo a poškozeno, ale my to vnímáme jako 

solidaritu vůči zemi, která byla takhle katastrofálně postižena. ADRA připravuje projekt na konkrétní pomoc 
osobám, které jsou v evakuačních táborech. I klimatické podmínky dneska na tom severovýchodě Japonska 
nejsou dobré. Zatím s ohledem na to, že už byly evakuovány stovky tisíc lidí, tak v těch evakuačních centrech 
nejsou zajištěny v dostatečné míře jídlo, pití, přikrývky a tak dále a Adra předpokládá, že by ta pomoc měla 
směřovat právě k zajištění těchto základních potřeb pro občany. 
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Příloha č. 24: Dotazník Středočeský kraj 
 

1. Poskytuje Středočeský kraj nějakou formou humanitární pomoc mimo své území? 
Ing. Navrátil: V minulosti poskytoval kraj (nikoliv krajský úřad – krajský úřad nemá svůj rozpočet, ten má 
kraj)několikrát humanitární pomoc a to jak do zahraničí, tak i v rámci republiky. Např. zastupitelstvo 
Středočeského kraje svým usnesením schválilo poskytnutí finanční humanitární pomoci Středočeského kraje 
městům v moravskoslezském, Libereckém kraji apod. za účelem uspokojování základních životních potřeb 
obyvatelstva a k obnově území postižených mimořádnou událostí, v souladu s ustanovením nařízení vlády 
č. 463/2000Sb., které upravuje poskytování a přijímání humanitární pomoci. Po předběžné konzultaci účelu 
použití finanční pomoci, orgány Středočeského kraje odsouhlasily její směřování za účelem rekonstrukce 
obecní infrastruktury a komunikací. 

 
2. Je pro tento účel (poskytování humanitární pomoci) v rámci krajského rozpočtu trvale alokována nějaká 

částka (pokud ano, tak zhruba jaká), nebo se toto téma řeší ad hoc? Je humanitární pomoc koncipována 
jako finanční, věčná, nebo jako směs obojího? 
Ing. Navrátil: Pomoc se řeší ad hoc a nejefektivnější pomocí jsou finanční prostředky. 

 
3. Je tato problematika podchycena prostřednictvím nějakých smluv, které kraj uzavřel (například smlouva  

o spolupráci s kraji, spolkovými zeměmi, vojvodstvími, provinciemi atd. v České republice, respektive jiných 
zemích)? 
Ing. Navrátil: Přímo účelově ne, nicméně se poskytovala humanitární pomoc Slovenským krajům, se kterými 
máme partnerskou smlouvu, při záplavách na Slovensku. 

 
4. Můžete, prosím, jmenovat příklady poskytnutí humanitární pomoci krajem v minulosti (jiným krajům 

v České republice, jiným regionům v zahraničí)? Evropa či mimo Evropu: Haiti, Francie, Německo, čínská 

provincie S'-čchuan, jiné regiony; 
Ing. Navrátil: Za účelem uspokojování základních životních potřeb obyvatelstva a k obnově území 
postižených mimořádnou událostí: 
2004 500.000,- Kč Košickému samosprávnému kraji a 500.000,- Kč Prešovskému samosprávnému kraji. 
2008 Čína provincie S'-čchuan – léky. 
2009 Moravskoslezskému kraji ve výši 2 mil. Kč, Jihočeskému kraji 1 mil. Kč. 
2010 Kroměříž, Troubky, Valašské Meziříčí á 150 tis. 

 
5. Jaký je mechanismus schvalování poskytnutí případné humanitární pomoci? 

Ing. Navrátil: V souladu s ustanovením nařízení vlády č. 463/2000Sb., které upravuje poskytování 
a přijímání humanitární pomoci.  Schvaluje Rada kraje a následně Zastupitelstvo kraje. 

 
6. Spolupracujete s nějakými nevládními neziskovými organizacemi (pokud ano, s jakými)? 

Ing. Navrátil: Spolupráci a koordinaci s těmito organizacemi řeší HZS kraje (v souladu s legislativou). 
 
7. Byl Středočeský kraj (Krajský úřad Středočeského kraje) naopak příjemcem pomoci od jiných krajů České 

republiky, od konkrétních obcí z České republiky, či od partnerských měst či regionů v zahraničí? 
Ing. Navrátil: Většinou byly příjemci pomoci přímo obce Středočeského kraje při povodních. 

 
8. Je sledované téma podle Vašeho názoru stále důležitější, nebo jeho role upadá, například v souvislosti 

s úspornými opatřeními v rámci veřejných rozpočtů? 
Ing. Navrátil: Účelově se daná problematika neřeší vše je ad hoc a hledají se možnosti v rozpočtu 

 
9. Jak je toto téma personálně zakomponováno v rámci krajského úřadu (věnují se mu vyčleněné osoby, nebo 

spadá do působnosti osob, které řeší i jinou agendu) a prosím jak přesně. 
Ing. Navrátil: Není v rámci kraje a v souladu s legislativou věc řeší HZS kraje. 

 
10. Kontaktní údaje na osoby či pracoviště, které se tématem v rámci krajského úřadu zabývá. 

Ing. Navrátil: Navrátil, 257280156 
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Příloha č. 25: Zpráva: Aktualizace počtu povodněmi postižených obcí, kterým kraj poskytuje humanitární 
pomoc. 

 

Datum zasedání: 7. 4. 2006 Rada Středočeského kraje 

  
Aktualizace počtu povodněmi postižených obcí kterým kraj poskytuje humanitární pomoc   

Předkládací zpráva: 
Rada kraje svým usnesením č. 002-09/2006/RK ze dne 4. 4. 2006 odsouhlasila poskytnutí 
humanitární pomoci ve formě finančních prostředků povodněmi postiženým obcím 
Středočeského kraje ve výši 50 000,- Kč na obec. Na základě uvedeného usnesení RK byla dosud 
vyplacena humanitární pomoc 129 obcím. Prvotní údaj o počtu postižených obcí se k datu 7. 4. 
2006 změnil na celkový počet 136 obcí. Z toho důvodu je předložen Radě kraje aktualizovaný 
seznam postižených obcí s návrhem na poskytnutí humanitární pomoci celkem 136 obcím 
Středočeského kraje. 
Předkladatel: Zpracovatel: 
Ing. Petr Bendl Luboš Navrátil, Kancelář hejtmana 

 

Projednáno: Doporučení: ANO – NE 
Vedoucí odboru finančního řízení a rozpočtu Ing. Michaela Vojtová 

Související usnesení: 
Usnesení 002-09/2006/RK 
Související zrušená usnesení: 
 
Návrh usnesení: 
Rada kraje po projednání 
s o u h l a s í s poskytnutím humanitární pomoci 136 postiženým obcím Středočeského kraje dle 
aktualizovaného seznamu uvedeném v příloze v celkové výši 6,8 mil. Kč, tj. 50 000,- Kč na obec 
z kapitoly 01 – činnost zastupitelstva  
II. u k l á d á  HT Ing. P. Bendlovi informovat Zastupitelstvo kraje o poskytnutí  humanitární 
pomoci 136 povodněmi postiženým obcím Středočeského kraje v celkové výši 6,8 mil. Kč, tj. 
50 000,- Kč na obec z kapitoly 01 – činnost zastupitelstva                        Termín: 24. 4.  
Příloha:  
č.1: Aktualizovaný seznam povodněmi postižených obcí Středočeského kraje ke dni 7. 4. 2006   
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Příloha č. 26: Zpráva: Aktualizace počtu povodněmi postižených obcí č. 2. 
 

Datum zasedání: 12. 4. 2006 Rada Středočeského kraje 

  
Poskytnutí humanitární pomoci obci Týnec nad Vltavou, aktualizace počtu povodněmi 
postižených obcí  
 

Předkládací zpráva: 
Rada kraje svým usnesením č. 002-09/2006/RK ze dne 4.4.2006 a č. 002-10/2006 odsouhlasila 
poskytnutí humanitární pomoci ve formě finančních prostředků povodněmi postiženým obcím 
Středočeského kraje ve výši 50 000,- Kč na obec. Dosud byla vyplacena humanitární pomoc 136 
obcím. Dne 10. 4. 2006 uplatnila požadavek na poskytnutí humanitární pomoci v důsledku 
postižení povodní obec Týnec nad Labem. Z toho důvodu je předložen Radě kraje návrh na 
poskytnutí humanitární pomoci obci Týnec nad Labem ve výši 50 000,- Kč současně je přiložen 
aktualizovaný seznam postižených obcí s celkovým počtem 137 obcí Středočeského kraje. 
Celkové náklady krajem vynaložených finančních prostředků po aktualizaci činní 6,85 mil. Kč.  
Předkladatel: Zpracovatel: 
Ing. Petr Bendl 
 

Luboš Navrátil, Kancelář hejtmana 
 

Projednáno: Doporučení: ANO – NE 
Vedoucí odboru finančního řízení a rozpočtu Ing. Michaela Vojtová 

Projednáno v orgánech kraje: 
 
Související usnesení: 
Usnesení 002-09/2006/RK, č. 002-10/2006/RK 
Související zrušená usnesení: 
 
 
Návrh usnesení: 
Rada kraje po projednání 
s o u h l a s í s poskytnutím humanitární pomoci povodní postižené obci Týnec nad Labem ve výši 
50 000,- Kč z kapitoly 01 – činnost zastupitelstva  
II. u k l á d á  HT Ing. P. Bendlovi informovat Zastupitelstvo kraje o poskytnutí  humanitární 
pomoci celkem 137 povodněmi postiženým obcím Středočeského kraje v celkové výši 6,85 mil. 
Kč, tj. 50 000,- Kč na obec z kapitoly 01 – činnost zastupitelstva              Termín: 24. 4.  

Příloha:  
č.1:Aktualizovaný seznam povodněmi postižených obcí Středočeského kraje ke dni 11.4.2006   
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Příloha č. 27: Zpráva: Aktualizace počtu povodněmi postižených obcí, č. 3. 
 

Datum zasedání: 19. 4. 2006 Rada Středočeského kraje 

 
Poskytnutí humanitární pomoci obcím Oseček a Pňov-Předhradí, aktualizace počtu povodněmi 
postižených obcí  
 

Předkládací zpráva: 
Rada kraje svým usnesením č. 042-11/2006/RK ze dne 12.04.2006 v souvislosti s aktualizací počtu 
povodněmi postižených obcí k danému dni odsouhlasila poskytnutí humanitární pomoci 137 
obcím ve formě finančních prostředků povodněmi postiženým obcím Středočeského kraje ve výši 
50 000,- Kč na obec. HZS kraje aktualizoval předmětný seznam ke dni 18. 4. 2006, kdy v seznamu 
jsou nově zahrnuty obce Oseček (ORP Poděbrady) a Pňov-Předhradí (ORP Kolín). Z toho důvodu je 
předložen Radě kraje návrh na poskytnutí humanitární pomoci uvedeným obcím ve výši 50 000,- 
Kč, současně je přiložen aktualizovaný seznam postižených obcí s celkovým počtem 139 obcí 
Středočeského kraje. Celkové náklady krajem vynaložených finančních prostředků na poskytnutí 
humanitární pomoci po aktualizaci činní 6,95 mil. Kč.  
Předkladatel: Zpracovatel: 
Ing. Petr Bendl 
 

Luboš Navrátil, Kancelář hejtmana 
 

Projednáno: Doporučení: ANO – NE 
Vedoucí odboru finančního řízení a rozpočtu Ing. Michaela Vojtová 
Projednáno v orgánech kraje: 
 
Související usnesení: 
Usnesení 002-09/2006/RK, č. 002-10/2006/RK, 042-11/2006/RK 
Související zrušená usnesení: 
 
Návrh usnesení: 
Rada kraje po projednání 
s o u h l a s í s poskytnutím humanitární pomoci povodní postiženým obcím Oseček a Pňov-
Předhradí ve výši 50 000,- Kč z kapitoly 01 – činnost zastupitelstva  
II. u k l á d á  HT Ing. P. Bendlovi informovat Zastupitelstvo kraje o poskytnutí  humanitární 
pomoci celkem 139 povodněmi postiženým obcím Středočeského kraje v celkové výši 6,95 mil. 
Kč, tj. 50 000,- Kč na obec z kapitoly 01 – činnost zastupitelstva              Termín: 24. 4.  

Příloha:  
č.1: Aktualizovaný seznam povodněmi postižených obcí Středočeského kraje ke dni 18. 4. 2006   
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Příloha č. 28: Seznam obcí postižených povodní 2006. 
 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje: krajské operační a informační středisko 
Stav k 06.00 hod 7. 4. 2006 

    

O  R  P 
Poř. číslo 

v ORP 
OBCE  Postižené od počátku povodní  OKRES: 

BENEŠOV 

1 Čerčany Benešov 

2 Český Šternberk Benešov 

3 Čtyřkoly Benešov 

4 Hvězdonice Benešov 

5 Chocerady Benešov 

6 Krhanice Benešov 

7 Lštění Benešov 

8 Nespeky Benešov 

9 Poříčí nad Sázavou Benešov 

10 Sázava Benešov 

11 Týnec nad Sázavou Benešov 

BRANDÝS  N.L. 

1 Borek Praha – východ 

2 Brandýs n/L – Stará Boleslav  Praha – východ 

3 Čelákovice Praha – východ 

4 Husinec-Řež Praha – východ 

5 Káraný Praha – východ 

6 Klecany Praha – východ 

7 Křenek (Brandýs n/L – Stará Boleslav)  Praha – východ 

8 Lázně Toušeň Praha – východ 

9 Máslovice Praha – východ 

10 Nový Vestec Praha – východ 

11 Záryby Mělník 

ČÁSLAV 

1 Vrdy  Kutná Hora  

2 Žehušice Kutná Hora  

3 Žleby Kutná Hora  

ČERNOŠICE 

1 Davle Praha – západ 

2 Dolní Břežany Praha – západ 

3 Hradišťko Praha – západ 

4 Jílové u Prahy Praha – západ 

5 Kamenný Přívoz Praha – západ 

6 Libčice Praha – západ 

7 Měchenice Praha – západ 

8 Roztoky u Prahy Praha – západ 

9 Štěchovice Praha – západ 

10 Vrané nad Vltavou Praha – západ 

KUTNÁ HORA 

1 Horka II Kutná Hora  

2 Kácov  Kutná Hora  

3 Kácov – místní část Račíněves Kutná Hora  

4 Ledečko Kutná Hora  

5 Rataje nad Sázavou Kutná Hora  

6 Samopše Kutná Hora  

7 Soběšín Kutná Hora  

8 Vlastějovice Kutná Hora  

9 Zruč nad Sázavou Kutná Hora  

KOLÍN 

1 Veletov Kolín   5 

2 Žehuň Nymburk 

3 Žiželice Kolín   7 



Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 

Bc. Michaela Vladyková, Trendy v oblasti poskytování humanitární pomoci – celostátní a regionální úroveň  
(2014-2015_A_03) 

 

 
97 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

 

KRALUPY  N.V. 

1 Dolany Mělník 

2 Chvatěruby Mělník 

3 Kralupy nad Vltavou Mělník 

4 Nelahozeves Mělník 

5 Veltrusy Mělník 

6 Všestudy Mělník 

7 Zlončice Mělník 

LYSÁ  N.L. 1 Lysá nad Labem (místní část Byšičky) Nymburk 

MLADÁ  BOLESLAV 

1 Bakov nad Jizerou Mladá Boleslav 

2 Benátky nad Jizerou Mladá Boleslav 

3 Brodce nad Jizerou Mladá Boleslav 

4 Březno Mladá Boleslav 

5 Dolní Bousov Mladá Boleslav 

6 Horky nad Jizerou Mladá Boleslav 

7 Kochánky Mladá Boleslav 

8 Kolomuty Mladá Boleslav 

9 Mladá Boleslav Mladá Boleslav 

10 Předměřice Mladá Boleslav 

11 Řepov Mladá Boleslav 

12 Skorkov Mladá Boleslav 

13 Sojovice Mladá Boleslav 

14 Sukorady Mladá Boleslav 

15 Vinec Mladá Boleslav 

16 Židněves Mladá Boleslav 

MĚLNÍK 

1 Dolní Beřkovice Mělník 

2 Horní Počáply Mělník 

3 Hořín Mělník 

4 Kly Mělník 

5 Liběchov Mělník 

6 Lužec nad Vltavou Mělník 

7 Mělník Mělník 

8 Tuhaň Mělník 

9 Vraňany Mělník 

MNICHOVO  
HRADIŠTĚ 

1 Chocnějovice Mladá Boleslav 

2 Loukovec Mladá Boleslav 

3 Mnichovo Hradiště Mladá Boleslav 

4 Mohelnice nad Jizerou Mladá Boleslav 

NYMBURK 

1 Kovanice Nymburk 

2 Kovanice (místní část Chvalovice) Nymburk 

3 Křinec Nymburk 

4 Nymburk Nymburk 

5 Rožďalovice Nymburk 

6 Vestec Nymburk 

NERATOVICE 

1 Chlumín Mělník 

2 Kostelec nad Labem Mělník 

3 Libiš Mělník 

4 Neratovice Mělník 

5 Obříství Mělník 

6 Ovčáry Mělník 

7 Tišice Mělník 

8 Zálezlice Mělník 
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PŘÍBRAM 

1 Bratkovice Příbram 

2 Rožmitál pod Třemšínem Příbram 

3 Sedlice Příbram 

4 Solenice Příbram 

PODĚBRADY 

1 Libice Nymburk 

2 Opolany Nymburk 

3 Písková Lhota Mladá Boleslav 

4 Poděbrady Nymburk 

5 Poděbrady (místní část Polabec) Nymburk 

6 Sány Nymburk 

ŘÍČANY 

1 Kaliště Praha – východ 

2 Senohraby Praha – východ 

3 Stříbrná Skalice Kolín 

4 Vlkančice Kolín 

SEDLČANY 

1 Jesenice Příbram 

2 Kosova Hora Příbram 

3 Sedlčany Příbram 

VLAŠIM 

1 Bílkovice Benešov 

2 Ctiboř Benešov 

3 Kamberk Benešov 

4 Libež Benešov 

5 Louňovice pod Blaníkem Benešov 

6 Nemíz Benešov 

7 Ostrov Benešov 

8 Pravonín Benešov 

9 Soutice Benešov 

10 Strojetice Benešov 

11 Tichonice Benešov 

12 Vlašim Benešov 

13 Všechlapy Benešov 

14 Zdislavice Benešov 

VOTICE 

1 Heřmaničky Benešov 

2 Jankov Benešov 

3 Miličín Benešov 

4 Neustupov Benešov 

5 Vojkov Benešov 

6 Votice Benešov 

7 Zvěstov Benešov 

CELKEM 136     

V Kladně 4. 4. 2006 
Upřesněno 7. 4. 2006 

Na základě podkladů jednotlivých OPIS ÚO HZS Středočeského kraje  

    

Zpracoval:   kpt. Lubomír Huml 

  operační důstojník 

  HZS Středočeského kraje 
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Příloha č. 29: Rekapitulace dotace Ministerstva financí České republiky na pokrytí prvotních nákladů při povodních v červnu 2013 
 

Číslo rozpočtového opatření, 
kterým byla dotace MF ČR 
zapojena do rozpočtu kraje. 
Číslo usnesení, kterým byla 
schválena dotace Dotace MF ČR 

Přijemce dle RO 

Celkem 

 Rozděleno 
jednotlivým 

obcím 
Zůstatek 

prostředků  Obce 
Kraj (kapitola  

01 a 11) 
Příspěvkové 
organizace 

Akciové 
společnosti 

RO č. 207/01/2013 (usn. 4-
20/2013/RK ze dne 20. 6. 2013, 
usn. č. 4-5/2013/ZK ze dne 
24. 6. 2013) 50 000 000,00 50 000 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000 000,00 50 000 000,00 0,00 

RO č. 220/01/2013 (usn. č. 28-
22/2013/RK ze dne 8. 7. 2013, 
usn. č. 3-6/2013/ZK ze dne 
15. 7. 2013) 170 000 000,00 152 249 000,00 1 567 000,00 2 904 000,00 13 280 000,00 170 000 000,00 70 660 000,00 81 589 000,00 

DOPLNĚNÍ (usn. č. 3-
23/2013/RK ze dne 12. 7. 2013, 
usn. č. 4-6/2013/ZK ze dne 
15. 7. 2013 )             3 217 000,00 78 372 000,00 

DOPLNĚNÍ (usn. č. 4-
25/2013/RK ze dne 29. 7. 2013, 
usn. č. 2-7/2013/ZK ze dne 
29. 7. 2013             9 887 000,00 68 485 000,00 

RO č. 285/01/2013 (usn. č. 021-
30/2013/RK ze dne  9. 9. 2013, 
usn. č. 5-8/2013/ZK ze dne 
23. 9. 2013)   -6 060 000,00   3 228 000,00 2 832 000,00   56 151 000,00 6 274 000,00 

RK   18.11.2013             142 430,00 6 131 570,00 

Celkem 220 000 000,00 196 189 000,00 1 567 000,00 6 132 000,00 16 112 000,00 220 000 000,00 190 057 430,00 6 131,57 
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Příloha č. 30: Dotazník Ústecký kraj 
 
1. Poskytuje Ústecký kraj nějakou formou humanitární pomoc mimo své území?  

Ing. Trojna: Ano. 
 

2. Je pro tento účel (poskytování humanitární pomoci) v rámci krajského rozpočtu trvale alokována nějaká 
částka (pokud ano, tak zhruba jaká), nebo se toto téma řeší ad hoc? Je humanitární pomoc koncipována 
jako finanční, věčná, nebo jako směs obojího?  
Ing. Trojna: Ano, obojí forma. Ve spolupráci krajů se preferuje spíše finanční pomoc 

 
3. Je tato problematika podchycena prostřednictvím nějakých smluv, které kraj uzavřel (například smlouva  

o spolupráci s kraji, spolkovými zeměmi, vojvodstvími, provinciemi atd. v České republice, respektive jiných 
zemích)?  
Ing. Trojna: Ne. 

 
4. Můžete, prosím, jmenovat příklady poskytnutí humanitární pomoci krajem v minulosti (jiným krajům 

v České republice, jiným regionům v zahraničí)? Evropa či mimo Evropu: Haiti, Fukušima, jiné regiony;  
Ing. Trojna: Finanční dary postiženým krajům při povodních Finanční dar Japonsku na zmírnění následků 
jaderné katastrofy. 

 
5. Jaký je mechanismus schvalování poskytnutí případné humanitární pomoci?  

Ing. Trojna: Schvaluje ji zastupitelstvo. 
 

6. Spolupracujete s nějakými nevládními neziskovými organizacemi (pokud ano, s jakými)?  
Ing. Trojna: Ano, spolupracujeme. Spolupráce v rámci Panelu humanitárních organizací Ústeckého kraje. 
 
Dostupné z: <http://pkr.kr-ustecky.cz/Panel-humanitarnich-organizaci.aspx>. 

 
7. Byl Ústecký kraj (Krajský úřad Ústeckého kraje) naopak příjemcem pomoci od jiných krajů České republiky, 

od konkrétních obcí z České republiky, respektive od partnerských měst či regionů v zahraničí?  
Ing. Trojna: Ano. Solidarita mezi kraji. 

 
8. Je sledované téma podle Vašeho názoru stále důležitější, nebo jeho role upadá, například v souvislosti 

s úspornými opatřeními v rámci veřejných rozpočtů?  
Ing. Trojna: Lidská solidarita naštěstí pořád funguje a dle mého subjektivního názoru se to zlepšuje. V roce 
2002 se každý podnik předháněl, co věnuje na humanitární pomoc postiženým oblastem, ale v dnešní době 
už není taková ochota věnovat dary na humanitární pomoc. Proto si Ústecký kraj ve spolupráci KŘ HZS 
Ústeckého kraje zřídil vlastní humanitární sklad v České Kamenici, aby byl připraven okamžitě pomoc 
postiženým obcím a občanům, který se vybavuje v rámci rozpočtu odboru KH. 

 
9. Jak je toto téma personálně zakomponováno v rámci krajského úřadu (věnují se mu vyčleněné osoby, nebo 

spadá do působnosti osob, které řeší i jinou agendu) a prosím jak přesně.  
Ing. Trojna: V případě krizového stavu je důležitá kompetence na pracovišti krizového řízení krajského úřadu 
Ústeckého kraje – odbor kancelář hejtmana.  

 

http://pkr.kr-ustecky.cz/Panel-humanitarnich-organizaci.aspx
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10. Je možné mi poskytnout kontaktní údaje na osoby či pracoviště, které se tímto tématem v rámci krajského 
úřadu zabývá?  

 
Odbor kancelář hejtmana, pracoviště krizového řízení Krajského úřadu Ústeckého kraje 

 

Jméno a příjmení Funkce Telefon, fax E-mail 

Jiří Čermák 
samostatný odborný 
referent 

tajemník BR 
krizové a havarijní 
plánování, 
úkryty CO 

475 657 175 
475 212 946 Fax 

cermak.j@kr-ustecky.cz 

Ing. Drahoslav Tesař 
samostatný odborný 
referent 

obranné plánování 
475 657 113 
475 212 946 Fax 

tesar.d@kr-ustecky.cz 

Bc. Marcel Kucr DiS. 
samostatný odborný 
referent 

hospodářská opatření 
pro krizové stavy 

475 657 118 
475 212 946 Fax 

kucr.m@kr-ustecky.cz 

 
Jakékoli další informace uvítám:  
Ing. Trojna: Provozujeme Portál krizového řízení Ústeckého kraje. V rámci projektu Cíl3 je v provozu přeshraniční 
portál COSMOD. 

mailto:cermak.j@kr-ustecky.cz
mailto:kucr.m@kr-ustecky.cz
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Příloha č. 31: Dotazník Zlínský kraj. 
 
1. Poskytuje Zlínský kraj nějakou formou humanitární pomoc mimo své území? 

Ing. Malinovský: Ano. 
 
2. Je pro tento účel (poskytování humanitární pomoci) v rámci krajského rozpočtu trvale alokována nějaká 

částka (pokud ano, tak zhruba jaká), nebo se teto téma řeší ad hoc? Je humanitární pomoc koncipována 
jako finanční, věčná, nebo jako směs obojího? 
Ing. Malinovský: Ano, 100 000,-, letos už byla desetinásobně překročena. 

 
3. Je tato problematika podchycena prostřednictvím nějakých smluv, které kraj uzavřel (například smlouva  

o spolupráci s kraji, spolkovými zeměmi, vojvodstvími, provinciemi atd. v České republice, respektive jiných 
zemích)? 
Ing. Malinovský: Ne, takovou smlouvu nelze dopředu před vznikem krizové situace uzavřít. 

 
4. Můžete, prosím, jmenovat příklady poskytnutí humanitární pomoci krajem v minulosti (jiným krajům 

v České republice, jiným regionům v zahraničí)? Evropa či mimo Evropu: Haiti, Fukušima, Ukrajina, jiné 

regiony; 
Ing. Malinovský: Povodně 2013 – finanční pomoc, materiální pomoc, pomoc jednotkami Sdružení 
dobrovolných hasičů (SDH) a městské policie. 

 
5. Jaký je mechanismus schvalování poskytnutí případné humanitární pomoci? 

Ing. Malinovský: Dle zákona o krajích schvaluje Zastupitelstvo kraje. 
 
6. Spolupracujete s nějakými nevládními neziskovými organizacemi (pokud ano, s jakými)? 

Ing. Malinovský: Ano, ČČK, Adra, Korunka, Charita atd. 
 
7. Byl Zlínský kraj (Krajský úřad Zlínského kraje) naopak příjemcem pomoci od jiných krajů České republiky, od 

konkrétních obcí z České republiky, respektive od partnerských měst či regionů v zahraničí? 
Ing. Malinovský: Ano. 

 
8. Je sledované téma podle Vašeho názoru stále důležitější, nebo jeho role upadá, například v souvislosti 

s úspornými opatřeními v rámci veřejných rozpočtů? 
Ing. Malinovský: Otázka, na kterou nelze stručně odpovědět –  ano i ne. 

 
9. Jak je toto téma personálně zakomponováno v rámci krajského úřadu (věnují se mu vyčleněné osoby, nebo 

spadá do působnosti osob, které řeší i jinou agendu) a prosím jak přesně. 
Ing. Malinovský: Spadá do působnosti pracoviště krizového řízení. 

 
10. Je možné mi poskytnout kontaktní údaje na osoby či pracoviště, které se tímto tématem v rámci krajského 

úřadu 
Ing. Malinovský: Ing. Karel Malinovský. 
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Příloha č. 32: Usnesení Rady Zlínského kraje. 
 
 

R A D A   Z L Í N S K É H O   K R A J E 

 
 

V Ý P I S   U S N E S E N Í 
z 20. zasedání dne 14. 8. 2002 

 
 
U s n e s e n í Rada Zlínského kraje 
 
425/R20/02  s o u h l a s í  

 
s konáním veřejné sbírky Zlínského kraje za účelem pomoci oblastem postiženým záplavami 
v měsíci srpnu 2002, která bude konána shromažďováním finančních příspěvků na 
vyhlášeném bankovním účtu a zahájena dnem stanoveným rozhodnutím ministerstva 
vnitra. 

 
U s n e s e n í Rada Zlínského kraje 
 
426/R20/02  d o p o r u č u j e  

 
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit  poskytnutí peněžního daru na pomoc  oblastem 
postiženým záplavami ve výši 2,000.000,- Kč; peněžní prostředky budou čerpány z rezervy 
rozpočtu Zlínského kraje. 

 
U s n e s e n í Rada Zlínského kraje 
 
427/R20/02  p o v ě ř u j e   
 
 Ing. Josefa Mikesku  jednáním se zástupci krajů postižených povodněmi o formě pomoci 

správ a údržeb silnic ve Zlínském kraji a Ředitelství silnic Zlínského kraje při odstraňování 
následků povodní v těchto krajích a 

  
 u k l á d á  
 
 Ing. Josefu Mikeskovi neprodleně informovat Radu Zlínského kraje o výsledcích jednání. 
 
U s n e s e n í Rada Zlínského kraje 
 
428/R20/02  b e r e   n a   v ě d o m í  
 
 informace hejtmana Zlínského kraje o koordinaci prací v povodní postižených oblastech 

České republiky. 
 
Zlín 14. 8. 2002 
 

František Slavík, v. r. 
Hejtman 

 Libor Lukáš, v. r. 
statutární zástupce hejtmana 
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Příloha č. 33: Tisková zpráva: „Kraje bez povodňové hrozby pomohou těm postiženým“. 
 
Michal Hašek: Kraje bez povodňové hrozby pomohou těm postiženým. 
 
Praha 2. červen 2013. 
 
Mimořádnou povodňovou situací se dnes, po celý den, zabývali hejtmani krajů České republiky. Předseda 
Asociace krajů ČR (AKČR) a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek přislíbil pomoc krajům, které postihly 
povodně. Již na zítřek byla proto svolána videokonference všech hejtmanů, kde se dohodnou na dalším 
aktuálním postupu. Hlavním cílem všech opatření je ochrany zdraví a životů obyvatel krajů a minimalizovat 
škody a následky povodní.  
 
„Jde o otázku solidarity a pomoci mezi jednotlivými kraji. V nadcházejících dnech budou hejtmani jednotlivých 
krajů v rámci Asociace krajů ČR (AKČR) velmi intenzivně spolupracovat a budeme se snažit najít co nejširší 
možnosti pomoci těm krajů, které v dnešních dnech bohužel postihly povodně. Bude se jednat jak o možnou 
materiální či finanční výpomoc, tak i o výpomoc složek krajských integrovaných záchranných systémů, které 
můžeme ve svých krajích postrádat. Již nyní například zasahuje 80 jihomoravských hasičů při výstavbě 
protipovodňových opatření v Praze a tato spolupráce se bude případně dále rozrůstat,“ řekl dnes předseda 
AKČR Michal Hašek  
 
Kraje jsou tak připraveny uvolnit jak rozpočtové rezervy, které mají pro řešení těchto mimořádných situací, tak  
i reservy materiální a personální. Záchranné práce jsou organizovány v součinnosti s vládou a odpovědnými 
centrálními orgány veřejné správy.  
 
„Nyní se musíme soustředit na záchranné práce a na ochranu životů a zdraví lidí v postižených regionech, dále 
na ochranu majetku soukromého i veřejného. Jakmile opadne akutní nebezpečí, bude doba na zmapování škod 
a přijetí strategie jejich odstranění, na které budou spolupracovat kraje, vláda i města a obce. Vyzývám 
obyvatele zaplavených oblastí, aby spolupracovali se záchranáři ze složek IZS a dbali jejich pokynů a doporučení. 
Všichni chceme zvládnout nynější katastrofu co možná nejlépe, bez zbytečných komplikaci a problémů. Hejtmani 
a kraje ČR jsou připraveni k rychlé, účinné a efektivní pomoci. ",“ dodal Michal Hašek.  
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Příloha č. 34 Změna zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

 

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE 
Kancelář hejtmana 
Jeremenkova 40a 
779 11 Olomouc 
www.kr-olomoucky.cz 

INTERNÍ 
SDĚLENÍ 

 

INTERNÍ SDĚLENÍ  
ODPOVĚĎ K Č.J.: 
ZE DNE: 
 
VYŘIZUJE: Alena Hložková,  
TEL./FAX: 585 508 829 
DATUM: 17. 4. 2012     

PRO: 
Vážený pan 
Ing. Martin Tesařík 
Hejtman Olomouckého kraje  
   

 
Vážený pane hejtmane,  
 
na základě úkolu ze dne 11. 4. 2012 Vám v tabulce níže předkládám chronologický přehled kroků při 
projednávání novely zákona č. 129/2000 Sb., o krajcíh (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů. 
V současné době je platná novela zákona o krajích, platná od 30. 8. 2011, po schválení připomínek Libereckého 
kraje. 
 
Olomoucký kraj požadoval změnu převodu kompetencí  v době vyhlášení krizového stavu ze zastupitelstva 
kraje na radu kraje. Konkrétně se jednalo o §59, kde měl být do zákona o krajích vložen nový odstavec 
s následujícím zněním:  

 
V době trvání krizového stavu podle krizového zákona může rada rozhodovat o majetkoprávních 
úkonech uvedených v §36 odst. 1 písm. b) c) a d), jestliže tyto úkony bezprostředně souvisí s řešením 
krizového stavu nebo odstraňováním jeho následků.  

 
Liberecký kraj prosadil změnu §42 s následujícím znění:  

 
V době vyhlášení krizového stavu postačí, aby krajský úřad zveřejnil informaci o místě, době  
a navrženém programu připravování zasedání zastupitelstva na úřední desce 2 dny předem.  

 
Pozn. V době mimo krizový stav je podmínkou pro svolání zasedání zastupitelstva zveřejnění informace na 
úřední desce nejméně 10 dnů předem.  
 
S přáním pěkného dne  

Mgr. Alena Hložková 
vedoucí oddělení krizového řízení 

http://www.kr-olomoucky.cz/
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Příloha: Přehled kroků při projednávání změny zákona o krajích. 
 

Datum  
Projednáno 
v orgánu 

Znění úkolu – činnost komise  
Odpovídá/termín 
plnění 

9. 7. 2009  
Bezpečnostní rada 
Olomouckého kraje  

ukládá předložení návrhů na změny v legislativě – zákon o krajích. 
Bc. Ing. Libor Kolář 
T: 31. 7. 2009  
Splněno v termínu 

30. 7. 2009  
Rada Olomouckého 
kraje  

ukládá připravit dopis jménem hejtmana Olomouckého kraje na Asociaci krajů ve věci řešení krizových 
stavů a stavu nebezúpečí  

Bc. Ing. Libor Kolář  
T: 26. 8. 2009  
Splněno v termínu 

5. 8. 2009  
Hejtman Olomouckého 
kraje  

podepsat dopis na Asociaci krajů ČR  
Bc. Ing. Libor Kolář  
T: 26. 8. 2009  
Splněno v termínu  

24. – 25. 2. 2010  
Komise Rady AKČR pro 
IZS v Telči 

Předsedající místopředseda Rady MUDr. J. Běhounek informoval o svém jednání  s ministrem vnitra  
o problematice krizové infrastruktury a  upozornil na rizika vyplývající z navrhované nové právní 
úpravy krizového řízení. Pracovník Kanceláře JUDr. R. Duchoň informoval o návrhu dopisu předsedy 
Rady ministru vnitra ve věci novelizace zák. č. 240/200 Sb., o krizovém řízení. Místopředseda Rady Ing. 
M. Tesařík požádal o informaci ke stavu zpracování  legislativního  návrhu Olomouckého kraje ve věci 
možných úprav zákona o krajích a zákona o hl. městě Praze; ředitel Kanceláře |Ing. M. Bělčík vysvětlil 
možnosti předložení návrhu. Místopředseda Rady  MUDr. Běhounek poté vyzvedl některé rizikové  
aspekty návrhu. Pracovník Kanceláře JUDr. Duchoň upozornil na nevyjasněnost věcného řešení ve 
srovnání s relativní legislativní jednoduchostí návrhu  

Na zasedání komise 
bylo dohodnuto, že 
návrh bude 
předložen Radě AKČR 
v září 2010 – Příloha 
č. 2 

1. 10. 2010  
MUDr. Jiří Běhounek, 
hejtman Kraje Vysočina  

Zaslal dopisem „Stanovisko kraje Vysočina k návrhu Olomouckého kraje na možné úpravy zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích, pro rozhodování při krizových stavech“  

Příloha č. 3 

8. – 9. 9. 2010  
Komise Rady AKČR 
pro IZS 

Komise na tomto jednání dospěla k většinovému stanovisku v rámci řešení rozsahu a trvání přenosu 
pravomocí mezi zastupitelstvem a radou kraje s tím, že zároveň nepovažuje za nezbytné iniciovat 
obdobnou legislativní úpravu i pro hl. město Prahu (zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze). 
Stanovisko Komise Rady AKČR pro integrovaný záchranný systém vyjádřené formou usnesení bylo dále 
podpořeno většinovým názorem Odborné pracovní skupiny pro legislativu Rady AKČR, který byl 
formulován na základě korespondenční ankety dne 15. 9. 2010  

Příloha č. 4 

21. 9. 2010  
Zastupitesltvo 
Libereckého kraje  

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 21. 9. 2010 schválilo návrh novely zákona o 
krajích týkající se zveřejňování informací o místě, době a programu zasedání zastupitelstva v době 
vyhlášeného krizového stavu 

Příloha č. 5 
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Datum  
Projednáno  
v orgánu 

Znění úkolu – činnost komise 
Odpovídá/termín 
plnění 

24. 9. 2010  
Rada Asociace krajů 
České republiky 

Předseda Rady AKČR Mgr. Hašek projednávání bodu přerušil do doby zpracování řádného legislativního 
návrhu, který zpracuje Odborná pracovní skupina RAKČR pro legislativu, a která následně projde 
připomínkovým řízením v rámci AK 

Příloha č. 6 

6. 10. 2010  Liberecký kraj  

Předložil Poslanecké sněmovně návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se 
mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích. Návrh byl poslancům rozeslán jako sněmovní tisk č. 112. Cílem 
návrhu má být zvýšení operativnosti zastupitelstva kraje bez nutného přenosu kompetencí 
zastupitelstva kraje na radu kraje v době vyhlášení krizového stavu  

dne 3. 11. 2010 
vláda na svém 
zasedání stanovisko 
zamítla. Příloha č. 5 

25. 10. 2010  
Odborná pracovní 
skupina pro legislativu 
(kraje Ol, MS a Lib) 

Z jednání vzešel návrh zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích. Návrh novely byl zaslán 
členům Odborné pracovní skupiny pro legislativu. Ke stanovenému termínu nebyly Krajskému úřadu 
Olomouckého kraje (hlavnímu zpracovateli návrhu zákona) zaslány negativní připomínky – pouze 
informace o trvajícím záporném stanovisku hejtmana Zlínského kraje.  

 

26. 10. 2010 
Krajský úřad 
Olomouckého kraje  

Vypracoval návrh novely zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů.  

Příloha č. 7 

3. 11. 2010 
Organizační výbor 
Poslanecké sněmovny 
Paerlamentu 

Projednal návrh zákona (předloženého Libereckým krajem)   

11. – 12. 11. 2010  Rada Asociace krajů ČR  

Výpis usnesení k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb. a zákon č. 131/2000 Sb.  
v souvislosti s řešením krizových stavů Rada Asociace krajů České republiky          
I. podporuje legislativní iniciativu místopředsedy Rady AKČR Ing. M. Tesaříka ve věci návrhu 

zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),    
II. souhlasí s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, 

III. doporučuje členům Rady AKČR předložit návrh podle bodu II. usnesení zastupitelstvům 
jednotlivých krajů. 

Příloha č. 8 a 9 

28. 6. 2011 Poslanecká sněmovna Postoupila návrh zákona Senátu jako tisk 142/0. Příloha č. 10 

20. 7. 2011 Senát  Návrh byl projednán a Senát návrh schválil (usnesením č. 265). Příloha č. 11 

9. 8. 2011 
Prezident České 
republiky 

Zákon byl dne 9. 8. 2011 doručen prezidentovi k podpisu. Prezident zákon podepsal dne  
12. 8. 2011.  

 

30. 8. 2011   Zákon byl vyhlášen 30. 8. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 89 pod číslem 246/2011 Sb.   

 


