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Cíl humanitární pomoci 

 zamezit ztrátám na životech a zmírnit lidské utrpení  

 způsobené přírodní či lidmi způsobenou katastrofou nebo 
ozbrojeným konfliktem 

 pomoc zemím a regionům zasaženým dlouhodobou humanitární 
krizí 



Principy humanitátní pomoci 

 Lidskost: záchrana životů a snížení utrpení lidí 

 Nestrannost: poskytování humanitární pomoci podle potřeb, 
bez rozlišování mezi příjemci dle jiných kritérií 

 Neutralita:  při konfliktech se pomoc nepřiklání k žádné ze 
sporných stran 

 Nezávislost: cíle pomoci nejsou pod vlivem politických, ani 
jiných zájmů dárce ani příjemce  



Důvody humanitární pomoci 

 povodně/záplavy 

 zemětřesení 

 sesuvy půdy 

 sucho 

 mrazy 

 sněhová kalamita 

 požáry 

 hurikány/tajfuny 

 výbuchy sopky 

 invaze sarančat 

 hladomor/podvýživa 

 nemoci  

◦ (například ebola, cholera) 

 vzdělání dětí 

 vnitřní konflikty 

 pomoc uprchlíkům 

 odminování 

 havárie tankeru 

 teroristický útok 

 radiační nehody 

 



Fáze humanitární pomoci 

 Okamžitá pomoc 

◦ první dny až týdny po katastrofě; 

◦ záchrana životů a podpora přeživších. 

 Časná rehabilitace 

◦ cca 2 týdny – 3 měsíce po katastrofě; 

◦ zejména péče o osoby vysídlené kvůli katastrofě. 

 Fáze obnovy 

◦ do 2 let od katastrofy; 

◦ komplexní obnova přístřeší, veřejných institucí,  infrastruktury 
i zdrojů obživy. 



Druhy humanitární pomoci 
 materiální pomoc: poskytnutí potřebného majetku ve formě daru 

do postižené oblasti 

 záchranářská pomoc: vysílání záchranářů nebo odborníků s pot-
řebným vybavením 

 peněžní dary do zahraničí 

 příspěvky mezinárodním organizacím 

 projekty humanitární pomoci: Filipíny, Ukrajina, Sýrie 



Rozhodování o humanitární pomoci  
v České republice 

 ministr zahraničních věcí rozhoduje o poskytnutí jednorázové 
humanitární pomoci do výše 5 milionů Kč 

 vláda rozhoduje o poskytnutí pomoci nad 5 milionů Kč 

 

 humanitární rozpočet Ministerstva zahraničních věcí (ze státního 
rozpočtu) 

 

 



Peníze vyčleněné na humanitární pomoc 
České republiky do zahraničí 



ROK VYČLENĚNO (milionů Kč) ZBYLO (Kč) 

2014 73 6 800 000 

2013 73 50 

2012 73 18 000 

2011 73 700 

2010 89 17 000 

2009 85 80 000 

2008 75 3 500 000 

2007 70 3 400 000 

2006 80 (65 + 15 konflikt na Blízkém východě) 0 

2005 158 32 000 000 

2004 52 800 000 

2003 40 67 

2002 21 (původně 31 ale 10 bylo převedeno na domácí povodně) 344 

2001 30 - 

2000 27 - 

1999, 1998 39 - 

1997 14 - 



Rok 2014 

ZEMĚ KČ PRO DŮVOD 

Ukrajina 3 milionů obyvatelstvo protivládní demonstrace 

Sýrie 16,5 
milionu 

obyvatelstvo 
/uprchlíci 

ozbrojený konflikt 

západní Afrika 3 miliony Lékaři bez hranic ebola 

Palestina 3 miliony obyvatelstvo 
/uprchlíci 

konflikt s Izraelem 

Slovinsko 300 000 Ministerstvo vnitra  
– Generální ředitelství 

Hasičského 
záchranného sboru 

České republiky 

výpadek elektroenergetické 
sítě kvůli mrazu 

Srbsko, Bosna 
a Hercegovina 

5 milionů obyvatelstvo povodně, sesuvy půdy 

ostrovy  
v Karibiku 

1,5 
milionu 

obyvatelstvo záplavy, sesuvy půdy 



Roky 2011 až 2013 

ZEMĚ KČ PRO DŮVOD 

Sýrie 2013 28,75 
milionu 

obyvatelstvo 
/uprchlíci 

ozbrojený konflikt 

Sýrie 2012 16,5 
milionu 

obyvatelstvo 
/uprchlíci 

ozbrojený konflikt 

Haiti 2,5 milionu obyvatelstvo hurikán Sandy 

Japonsko 5 milionů Japonský červený 
kříž 

zemětřesení 

Japonsko 258 000 Zastupitelský úřad 
Tokio 

únik radioaktivity 



Rok 2010 

ZEMĚ KČ PRO DŮVOD 

Polsko, Slovensko 
Maďarsko 

3 miliony záplavy 

Ruská federace 5 milionů požáry 

Haiti 20 milionů 
UNICEF,  ADRA a další 

subjekty 
zemětřesení 

Mongolsko 4 milionů 
ADRA, Charita Česká 

republika 
mrazy 



Roky 2006 až 2009 

ZEMĚ KČ DŮVOD ROK 

Afghánistán 4 miliony odminování 2009 

Korejská lidově 
demokratická republika 

3 miliony povodně 2008 

Čínská lidová republika 1,5 milionu sněhová kalamita 2008 

Nepál 2 milionu záplavy 2007 

Vietnam 5 milionů ptačí chřipka 2006 

Afghánistán 25 milionů dlouhodobá krize 2006 



Roky 2004 a 2005 

ZEMĚ KČ DŮVOD ROK 

Rusko (Beslan) 6,3 milionu teroristický útok na školu 2005 

Jihovýchodní Asie 30 milionů zemětřesení/tsunami 2005 

Spojené státy 
americké 

15 milionů hurikán Katrina 2005 

Pákistán 46,6 milionu zemětřesení 2005 

Korejská lidově 
demokratická 

republika 
2,75 milionu srážka vlaků s explozí 2004 

Západní Afrika 1 milion invaze sarančat 2004 



Světový humanitární den 

 19. srpen: výroční den pumového útoku na ústředí Organizace 
spojených národů v Bagdádu (roku 2003 zahynulo celkem  
22 humanitárních pracovníků Organizace spojených národů) 

 

 cílem je připomenout  

◦ trvající humanitární problémy ve světě; 

◦ oběti humanitárními katastrof; 

◦ oběti mezi humanitárními pracovníky; 

◦ představit práci humanitárních organizací. 
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