
HUMANITÁRNÍ POMOC EU A ČR:                           
NOVÉ VÝZVY A DOPORUČENÍ

Co je humanitární pomoc

Humanitární pomoc je pomoc poskytovaná v důsled-
ku humanitárních krizí, která má za cíl záchranu živo-
tů, zmírnění utrpění a zachování lidské důstojnosti. 
Poskytnutím pomoci obvykle zajišťujeme potraviny, 
vodu a sanitaci, přístřeší, materiální potřeby a zdra-
votní péči. Humanitární pomoc často také zajišťu-
je provizorní školní výuku, psychosociální podporu 
a ochranu postižených osob. Poskytují ji vlády, mezi-
národní organizace, neziskové organizace, jednotlivci, 
dobrovolníci a další. Typicky je poskytována po dobu, 
kdy určitá země či oblast není schopná samostatně 
zajistit základní životní potřeby svých obyvatel. Bývá 
poskytována také během období rekonstrukce, tj. 
obnovy místních společenství (zejména samosprá-
vy) po ozbrojených konfliktech. Jejím cílem je rovněž 
zlepšit přípravu na možné budoucí katastrofy.

Příčiny humanitárních krizí

Humanitární krize jsou většinou (z 80 %)1 zapříčiněny 
ozbrojenými konflikty. Jako nový fenomén se 
v tomto ohledu začíná projevovat klimatická změna. 
Ta způsobuje sucha, povodně či tropické cyklony, 
1 Oxfam (2019): The humanitarian-development-peace nexus: What does it mean 

for multi-mandated organizations? 

které závažně ohrožují už 25 států světa. Náchylnost 
ke  vzniku krize, respektive odolnost lidí vůči ní, je 
podmíněna místními životními podmínkami, mírou 
chudoby, ekonomické a genderové nerovnosti, 
růstem populace,2 rychlou a neplánovanou 
urbanizací. K  dalším příčinám krizí patří nefunkční 
právní systémy, nerovnost v přístupu ke zdrojům3 či 
nucená migrace. 

Podle OSN válečné konflikty, přírodní katastrofy či 
dopady klimatické změny v roce 2019 zasáhly velkou 
část světové populace – humanitární pomoc potře-
bovalo přibližně 132 milionů lidí ve 42 zemích světa.4 
Ta však byla k  dispozici pouze 93,6 milionu z  nich. 
V roce 2014 se v nouzi nacházelo přibližně 77 milionů 
lidí, v roce 2018 jich bylo již 101 milionů.5 Počet lidí, 
kteří humanitární pomoc potřebují, dále stoupá. 

2 Světová populace se od roku 2014 do roku 2017 zvýšila o 400 milionů lidí. Sou-

visejícím problémem je snižování průměrného věku krizí ohrožené populace. 

Lidé mladší 14 let tvoří 25 % světové populace. V  regionech méně stabilních, 

náchylnějších ke konfliktu či přírodním katastrofám činí dokonce 40 %. Každé 

čtvrté dítě na světě žije v zemi zasažené konfliktem či živelnou katastrofou, čelí 

násilí, hladu nebo nemocem.  OSN (2019): United Nations Coordinated Support 

to People Affected by Disaster and Conflict. Global Humanitarian Overview.  

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/GHO2019.pdf

3 K nejdůležitějším zdrojům patří půda, voda a potraviny.

4 OSN (2019): United Nations Coordinated Support to People Affected by Disas-

ter and Conflict. Global Humanitarian Overview. https://www.unocha.org/sites/

unocha/files/GHO2019.pdf

5 Tamtéž.
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Přestože během posledních deseti let narůstal objem 
finančních prostředků poskytnutých na humanitární 
pomoc, je množství financí čím dál více nedostačující. 
Počty potřebných lidí totiž rostou mnohem rychleji  
než rozpočet. 

Aktéři humanitární pomoci

Programy humanitární pomoci realizuje síť spolupra-
cujících aktérů. Mezi ně patří státy, mezinárodní sub-
jekty jako například EU či OSN a v  neposlední řadě 
i neziskové organizace, které jsou financovány z pri-
vátních darů, vládních dotací nebo prostředků od 
specializovaných dárcovských agentur. Podle údajů 
OSN patří mezi pět největších světových donorů hu-
manitární pomoci Spojené státy americké, Evropská 
komise, Německo, Velká Británie a Saúdská Arábie.6 
Zásadními partnery při poskytování pomoci jsou 
vlády a obyvatelé zasaženého území. Je-li krizová si-
tuace vyhodnocena odborně, k dispozici je dostatek 
finančních prostředků a zásah je rychlý, je humanitár-
ní pomoc efektivní a přispívá ke stabilnější bezpeč-
nostní situaci nejenom v místě a čase krize, ale i v bu-
doucnosti a za hranicemi aktuální krize.  Ideálně by 
měla obyvatele podněcovat k aktivitě a participaci při 
obnově základních funkcí státu či oblasti.  

Na akutní zásah navazují rehabilitační a stabilizační 
programy, které vyrovnají dopad krize a dovedou ob-
last přinejmenším do situace před katastrofou. Tato 
dlouhodobější asistence podporuje rozvoj udržitel-
ných životních podmínek. Přispívá k budování odol-

6 OSN (2019): Financial Tracking Service.  

nosti zasažených komunit a k jejich připravenosti na 
krize budoucí. Tyto programy jsou realizovány v  ze-
mích zasažených krizí dlouhodobě (trvá pět a více let) 
a vyžadují v každém státě pomoc za více než jednu 
miliardu dolarů ročně. Podle OSN se v takové situaci 
nacházejí Demokratická republika Kongo, Etiopie, Je-
men, Jižní Súdán, Nigérie, Somálsko, Súdán a Sýrie.7 
Na rehabilitační a stabilizační programy může nava-
zovat rozvojová spolupráce. 

Příklad humanitární pomoci: 
Sýrie v roce 2017
Spolupráci různých aktérů humanitární pomoci můžeme 
sledovat například v Sýrii v roce 2017. Evropská komise 
prostřednictvím Generálního ředitelství Evropské komi-
se pro evropskou civilní ochranu a operace humanitár-
ní pomoci (ECHO) na humanitární programy alokovala 
v  přepočtu 3,7 miliardy Kč. Ministerstvo zahraničních 
věcí ČR alokovalo 50 milionů Kč.8 České neziskové or-
ganizace na pokrytí humanitární pomoci v Sýrii využily 
vlastní prostředky, ale i finance od ECHO a české vlády. 
Pomoc zorganizovaly Člověk v  tísni (v  objemu 623 mi-
lionů Kč), Český červený kříž (12,4 milionu Kč), Diakonie 
ČCE (6,4 milionu Kč), ADRA (4,7 milionu Kč). Organizace 
Lékaři bez hranic využila 3,3 miliony Kč od soukromých 
dárců, do pomoci Sýrii se zapojily také organizace CARE 
a Charita Česká republika.

7 OSN (2019): United Nations Coordinated Support to People Affected by Disaster 
and Conflict: Global Humanitarian Overview. Údaj o státech v dlouhodobé krizi je 
za rok 2018. 

8 Pokračování implementace programu „Poskytnutí humanitární, rozvojové a re-

konstrukční asistence v Sýrii v období 2016-2019“, který byl schválen usnesením 

vlády č. 588 z 27. června 2016. Na program bylo v roce 2017 vyčleněno 50 milio-

nů Kč a v roce 2018 60 mil. Kč.

MZV ČR a Diakonie ČCE podpořily vznik a provoz první celodenní školky pro 70 dětí v uprchlickém 

táboře Al Záatarí v Jordánsku. Školka poskytuje nejenom bezpečné a podnětné prostředí pro 

rozvoj dětí od 3 let, ale také umožňuje jejich matkám vykonávat práci nebo využívat nabídky 

vzdělávacích kurzů.

Foto: Diakonie ČCE
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Evropská humanitární pomoc

Evropská unie a její členské státy jsou největšími po-
skytovateli humanitární pomoci na světě. Generální 
ředitelství Evropské komise pro evropskou civilní 
ochranu a operace humanitární pomoci (ECHO) koor-
dinuje politiku a činnost členských států. Z právního 
hlediska je humanitární pomoc zakotvena v  čl. 214 
Lisabonské smlouvy. Solidarita s  lidmi v nouzi a kri-
zových situacích je dokonce zakotvena ve Smlouvě 
o fungování EU.  

Článek 214 Lisabonské smlouvy
„Činnosti Unie v oblasti humanitární pomoci jsou 
prováděny v rámci zásad a cílů vnější činnosti Unie. 
Tyto činnosti jsou určeny k poskytnutí cílené pomoci 
a podpory obyvatelstvu třetích zemí postiženému 
přírodními nebo člověkem způsobenými pohromami, 
aby byly zajištěny humanitární potřeby vyplývající 
z  těchto různých situací. Činnosti Unie a členských 
států se navzájem doplňují a posilují.“

Pro období 2014 až 2020 vyčlenila Evropská unie na 
humanitární pomoc přibližně 1 miliardu eur ročně. To 
představuje 1 % celkového rozpočtu EU, tedy přibliž-
ně 4 eura na občana. Evropská komise podala návrh 
na zvýšení objemu pomoci na 1,6 miliardy eur ročně. 
VOICE, síť 85 neziskových organizací z  devatenácti 
zemí EU, které se zabývají humanitární pomocí, ov-
šem prosazuje navýšení rozpočtu na 2 miliardy eur 
ročně, což by poskytovatelům humanitární pomoci 
umožnilo flexibilněji reagovat na rostoucí potřebu 
a aktuální výzvy. Evropská unie programy humanitár-

Zásady humanitární pomoci

Poskytování humanitární pomoci má specifická pravi-
dla a principy. Deklarace Dobrého humanitárního dár-
covství, k níž se Česká republika přihlásila v roce 2006,9 
představuje zásady humanitární praxe vyspělých do-
norů a zakotvuje čtyři základní principy, jimiž se mají 
řídit. Jsou jimi lidskost, neutralita, nestrannost a nezá-
vislost. Stejné zásady jsou zakotveny i v kodexu Mezi-
národního červeného kříže, který podepsala a kterým 
se řídí naprostá většina nevládních organizací. 

Principy humanitární pomoci
1. Zásada lidskosti znamená, že je nutné zabývat 

se lidským utrpením, ať se objeví kdekoli. Zvláštní 
pozornost je potřeba věnovat nejzranitelnějším 
skupinám obyvatelstva. Důstojnost všech obětí musí být 
respektována a chráněna.

2. Neutralita znamená, že humanitární pomoc nesmí 
zvýhodňovat žádnou ze stran ozbrojeného konfliktu či 
jiného sporu.

3. Nestrannost znamená, že humanitární pomoc musí 
být poskytována výhradně na základě potřeby, žádné 
části či skupiny postiženého obyvatelstva nesmí být 
diskriminovány.

4. Dodržování nezávislosti znamená, že humanitární cíle 
jsou nezávislé na politických, hospodářských, vojenských 
nebo jiných cílech. Výhradním účelem humanitární 
pomoci zůstává zmírnit a předcházet utrpení obětí 
humanitárních krizí. 

Zdroj: Evropský konsensus o humanitární pomoci (2008/C 25/01)

9 MZV (2013): Deklarace dobrého humanitárního dárcovství. 

Z projektu budování odolnosti komunit podpořeného MZV ČR, Kambodža

Foto: Pavel Přibyl/FoRS
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ní pomoci financuje, přímo je ale nerealizuje. Usku-
tečňuje je více než 200  mezinárodních a místních 
partnerských organizací a agentur. Vzájemná koor-
dinace práce jednotlivých aktérů je pro humanitární 
pomoc zásadní. Neobešla by se také bez podpory ti-
síců dárců a dobrovolníků. 

Činnost ECHO a další nástroje a mechanismy zastře-
šuje Evropský konsensus o humanitární pomoci, kte-
rý Rada EU přijala v listopadu 2007 a který stanovuje 
principy a formu poskytování humanitární pomoci ze 
strany EU a jejích členských států. Konsensus potvrdil 
platnost čtyř humanitárních principů a podnítil vznik 
Pracovní skupiny pro humanitární pomoc a potravi-
novou pomoc (COHAFA), v jejímž rámci dochází ke 
koordinaci jednotlivých aktérů. Dokument uznává 
nenahraditelnou roli neziskových organizací a stal 
se součástí mnoha národních politik zemí EU a jejích 
partnerů. Vzájemnou spolupráci a uznání panující 
mezi EU a jejími partnery oceňuje síť neziskových or-
ganizací VOICE.10 

10 VOICE (2017): 10 years of the European Concensus on Humanitarian Aid: 

10  achievements from an NGO perspective. https://voiceeu.org/publicati-

ons/10-years-of-the-european-consensus-on-humanitarian-aid-10-achieve-

ments-from-an-ngo-perspective.pdf

Grand Bargain

Na humanitárním summitu v Istanbulu v roce 2016 
vstoupila v platnost dohoda zvaná Grand Bargain11  
(Velká úmluva), v níž se klíčoví humanitární donoři 
a humanitární organizace zavázali k zavedení množ-
ství reforem s cílem navýšit a vylepšit dopad globální 
humanitární pomoci. Grand Bargain je v tuto chvíli 
nejzásadnější iniciativa, která nejvíce ovlivňuje celko-
vou architekturu a priority humanitární pomoci. Její 
signatáři se mimo jiné zavázali k omezení byrokracie 
související s reportováním a ke snižování administra-
tivních nákladů, k většímu zapojení místních organi-
zací a příjemců pomoci, k víceletému plánování a fi-
nancování a k většímu propojení mezi humanitárními 
a rozvojovými aktéry (dvojitý nexus). Mezi signatáře 
Grand Bargain patří Česká republika a řada členských 
zemí Evropské unie, Evropská komise, Spojené státy 
americké, Švýcarsko, agentury OSN a další.

11 Grand Bargain původně vznikl jako iniciativa High-Level Panel on Humanitarian 

Financing generálního tajemníka OSN. Více informací:

 https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain

Kurz šití pro ženy z vnitřně vysídleneckého rohingského tábora Khaung Doke Khar 1 v městské oblasti Sittwe, centrální Arakanský 

stát. Rohingské ženy se zde učí základním dovednostem, které mohou později využít k drobnému podnikání. Tříměsíčnímu 

kurzu předchází trénink ve finančních a živnostenských znalostech. Absolventky jsou dle uvážení lektora a projektového týmu 

podpořeny start-up balíčkem.

Foto: Diakonie ČCE
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Humanitární pomoc poskytovaná Českem

Poskytování humanitární pomoci je nedílnou sou-
částí české zahraniční politiky v gesci Ministerstva 
zahraničních věcí. Ministerstvo při alokaci prostřed-
ků postupuje podle zákona z roku 2010 o zahraniční 
rozvojové spolupráci a humanitární pomoci posky-
tované do zahraničí a také každoročně aktualizuje 
operační strategii. Ta shrnuje základní zaměření hu-
manitární pomoci putující z Česka a utvrzuje soulad 
s mezinárodními závazky. 

V roce 2018 bylo českou vládou na humanitární po-
moc vyčleněno 180 milionů korun. V průběhu roku byl 
rozpočet navýšen o účelově vázané nároky z nespo-
třebovaných výdajů z roku 2017 a o prostředky určené 
na realizaci programu MEDEVAC v roce 2018. Celkový 
rozpočet na humanitární pomoc tak v roce 2018 činil 
185,7 milionů korun. Vedle toho byla formou humani-
tární pomoci realizována i část prostředků – 31,5 mili-
onů Kč – z programu „Obnova Sýrie“.12 Finance putova-
ly na okamžitou pomoc při katastrofách, konfliktech 
a  s  nimi spojeným nuceným vysídlením a  dále na 
pomoc při komplexních humanitárních krizích způ-
sobených kombinací chudoby, nestability a klimatic-
kých vlivů. V rámci humanitárního rozpočtu MZV bylo 
schváleno 44 humanitárních aktivit ve 23  zemích.13 
Česká vláda umožnila realizaci 23 dotačních projektů 
v hodnotě převyšující 93 milionů Kč. Dotace směřova-

12 Dle usnesení vlády č. 588/2016

13 MZV (2018): Humanitární pomoc ČR v průběhu roku 2018. https://www.mzv.cz/

jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/humanitarni_pomoc/humani-

tarni_pomoc_cr_v_prubehu_roku_2018.html

Klimatická krize je i humanitární krizí
Dopady klimatických změn zasahují nejen životní prostředí, 
ale především nejvíce zranitelné obyvatele rozvojových 
států. Výkyvy počasí, jako jsou vlny veder nebo prudké li-
jáky, mohou doslova ze dne na den zhoršit existující nebo 
vyvolat nové humanitární krize. Dopady klimatické krize 
na životní podmínky chudých lidí mohou být dlouhodo-
bé: například až 422 milionů lidí ve 30 zemích světa trpí 
podvýživou, protože klimatická změna zničila jejich půdu. 
Změny klimatu a degradace životního prostředí budou 
také příspívat k nárůstu migrace a vysídlení. Odhady se 
liší, ale nejčastěji uvádějí, že do poloviny století bude asi 
200 milionů klimatických uprchlíků.

Příkladem humanitární krize, která nastala po úderu ex-
trémních klimatických jevů – cyklonů, je situace v Mo-
zambiku v roce 2019. Poprvé v  historii byl Mozambik 
zasažen ničivými cyklony dvakrát v  průběhu jediného 
ročního období. Došlo ke znečištění vody, devastaci 
orné půdy a zvýšení rizika šíření nemocí jako je cholera. 
Protože voda zaplavila pole těsně před sklizní, zhoršila se 
situace lidí, kteří už tak trpěli podvýživou.

Dopady klimatické změny obzvláště výrazně postihu-
jí země, které produkují nejméně emisí skleníkových 
plynů. Průmyslově vyspělé státy, včetně České republi-
ky, mají kvůli svému příspěvku ke klimatické krizi dvojí 
odpovědnost: musejí snížit své emise a zároveň pomoci 
chudým zemím s přizpůsobením se změnám a přecho-
dem na čistou ekonomiku. Organizace poskytující hu-
manitární pomoc by měly jít příkladem a zohledňovat 
dopady své práce na životní prostředí. 

Zdroj: Humanitarian Congress Berlin (2019), http://humanitari-
an-congress-berlin.org/2019/call-action/

V uprchlickém táboře Rhino v Ugandě byly v průběhu 

roku 2017 postaveny desítky cihlových domků pro 

nejzranitelnější obyvatele tábora: matky s dětmi, 

seniory a lidi s postižením. Většina z nich uprchla 

z Jižního Súdánu kvůli dlouhodobému násilnému 

konfliktu a nedostatku potravin.

Foto: Kateřina Struhová/CARE Česká republika



6

ly do Sýrie a dalších oblastí postižených konflikty v Irá-
ku, Jižním Súdánu, Středoafrické republice či na Ukra-
jině. Dotační projekty také přispěly ke snižování rizika 
katastrof a zvyšování odolnosti vůči suchu v  Etiopii, 
Kambodži a Myanmaru. V součinnosti s mezinárodní-
mi i místními humanitárními organizacemi bylo díky 
peněžním darům realizováno 16 humanitárních akti-
vit v 10 zemích (spolupráce s Dětským fondem OSN, 
IOM, WFP a UNHCR).  Další humanitární aktivity byly 
finančně podpořeny v rámci programu transformační 
spolupráce a programů Ministerstva vnitra MEDEVAC 
(stálý zdravotně humanitární program s  rozpočtem 
60 milionů Kč ročně)14 a Pomoc na místě (rozpočet 
150 milionů Kč).15 Pokračovalo také poskytování hu-
manitární asistence Ukrajině a Iráku.16

Na humanitární pomoc v roce 2019 ČR vyčlenila 
218  milionů korun. Rozpočet byl použit na 56 pro-
jektů v 26 zemích.17 Ministerstvo vnitra navíc financo-
valo humanitární aktivity prostřednictvím programů 
Pomoc na místě (150 mil. Kč) a MEDEVAC (60 mil. Kč). 

14 MV (2019): MEDEVAC Czech 2018.  

15 MV (2019): Pomoc na místě v roce 2018. https://www.mvcr.cz/ViewFile.aspx?do-

cid=22205574

16 Dle usnesení vlády č. 401/2017 (Ukrajina) a 824/2017 (Irák)

17 MZV (2019): Humanitární pomoc v průběhu roku 2019. 

Podpora veřejnosti

Veřejnost účinnou a efektivní humanitární pomoc 
vnímá pozitivně, o téma má zájem. Podle průzkumů 
Eurobarometru považuje humanitární pomoc posky-
tovanou EU v průměru za důležitou 88 % evropských 
a 76 % českých občanů.18  Polovina české populace 
někdy darovala peníze na humanitární pomoc a více 
než jedna třetina na rozvojovou spolupráci.19 Míra 
podpory humanitární pomoci je tedy v ČR poměrně 
vysoká, avšak stále není na úrovni evropského prů-
měru. Průzkumy naznačují, že k příčinám menší pod-
pory patří nižší informovanost české veřejnosti. 

Vyšší míry podpory můžeme dosáhnout výraznější 
propagací humanitární pomoci a úspěchů na tom-
to poli dosažených. Je možné nejenom upozorňo-
vat na povinnost pomáhat lidem v nouzi vyplývající 
ze základní lidské solidarity, ale také poukazovat na 
pragmatické výhody – pomoc v místech zasažených 
konflikty či klimatickou změnou může například sní-
žit počet migrujících lidí. 

18 Evropská komise (2017): Special Eurobarometer 453  and 454 Humanitarian Aid 

and Civil Protection, Czech Republic. 

19 FoRS (2017): AIDWATCH 2017. Česká zahraniční rozvojová spolupráce a humani-

tární pomoc: s jakou vizí je dále rozvíjet? 

Přehled aktuálních priorit z hlediska globálních humanitárních potřeb

Země/region Sektory/témata
Odhadované/naplněné 
finanční nároky 2019 
(v USD, k 31. 10. 2019)

Afghánistán Uprchlíci/navrátilci, ochrana a obživa 612 mil./434 mil.

Barma + Bangladéš
Uprchlíci/navrátilci, vnitřně vysídlené osoby, obnova po 
katastrofách

1,135 mld./790 mil.

Demokratická republika 
Kongo + uprchlíci v regionu

Ebola, konflikt – uprchlíci, vnitřně vysídlené osoby 1,65 mld./670 mil.

Etiopie + Africký roh Sucho/podvýživa, uprchlíci z konfliktních oblastí 3,3 mld./2,3 mld.

Irák Stabilizace, vnitřně vysídlené osoby a navrátilci, 
odminování 701 mil./606 mil.

Jemen Konflikt, epidemie, katastrofy – vnitřně vysídlené osoby, 
zdravotní a nutriční péče 4,19 mld./2,94 mld.

Jižní Súdán + uprchlíci 
v regionu

Konflikt – uprchlíci a vnitřně vysídlené osoby, zdravotní 
a nutriční péče 1,51 mld./873 mil.

Sahel Konflikt, uprchlíci a vnitřně vysídlené osoby, ochrana před 
únosy i zneužitím 894 mil./448,2 mil.

Súdán Místní konflikty, vnitřně vysídlené osoby, odolnost 1,15 mld./570 mil.

Sýrie + uprchlíci v regionu Konflikt, uprchlíci a vnitřně vysídlené osoby, zdravotní 
a nutriční péče, přístřeší, obživa 8,82 mld./3,46 mld.

Venezuela + region Vnitřní napětí, uprchlíci 960 mil./462 mil.

Zdroj: MZV 2019
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Aktuální výzvy 

Neposkytování humanitární pomoci může oddálit 
dosažení dlouhodobých rozvojových cílů, zvrátit do-
savadní pozitivní vývoj.

Nový komplexní Nástroj pro sousedství, rozvoj a me-
zinárodní spolupráci (NDICI) sjednávaný v  EU na fi-
nanční období 2021–2027, který je spíše rozvojového 
nežli humanitárního charakteru, se zaměřuje napří-
klad na omezování chudoby či migraci. V  současné 
době je ve světě přes 70 milionů nuceně vysídlených 
osob, tedy nejvíce v historii. K příčinám sílící migrace 
patří klimatická změna, nedostatek vody i populační 
růst. Vedle boje s chudobou nebo prevence migrace 

by však EU také měla být schopna rychle reagovat na 
nenadálé humanitární krize mimo EU tím, že v rám-
ci nástrojů určených na rychlou humanitární pomoc 
bude část prostředků vyhrazena právě na pomoc 
v zahraničí. 

Nutností je také odstranění institucionálních překá-
žek a lepší využití a koordinace dárcovských a sou-
kromých zdrojů, zapojení občanské společnosti, ne-
vládních organizací a soukromého sektoru, sdílení 
informací mezi aktéry humanitární pomoci a prová-
dění odborných analýz situace.

Ačkoliv je stávající systém humanitární pomoci zalo-
žen na univerzálních principech a standardech, ob-
jevují se nové iniciativy a teoretické rámce, které by 
mohly její nestrannost, nezávislost a neutralitu ohro-
zit. Jedná se zejména o koncept zvaný triple nexus 
(trojitý svazek), který prosazuje tři komplementární 
pilíře pro řešení krizí, tj. humanitární pomoc, rozvojo-
vou spolupráci a nově i peace building. Koncept ote-
vírá citlivé téma skutečné nezávislosti pomoci a na-
ráží na rizika plynoucí ze vztahů mezi humanitárními 
a vojenskými aktéry. Trojitý svazek je navíc v přímém 
rozporu s Evropským humanitárním konsensem, kte-
rý stanovil, že humanitární pomoc není nástrojem 
na řešení krizí. Přestože členské státy EU vyjádřily 
již v září 2018 přesvědčení o smysluplnosti trojitého 
svazku, dosud se nepodařilo vyřešit veškeré rozpory 
a úspěšně jej implementovat.20

20 Oxfam (2019): The humanitarian-development-peace nexus: What does it mean 

for multi-mandated organizations?  

Co si Evropané myslí o humanitární 
pomoci?
•	 66 % souhlasí, že je humanitární pomoc efektivnější, 

když je poskytována od jednotného celku jako je EU 
nežli od jednotlivých států.

•	 Zhruba 9 z 10 občanů EU se domnívá, že humanitár-
ní pomoc financovaná EU je důležitá.

•	 Více než 7 z 10 občanů EU je informováno o huma-
nitární pomoci financované EU.

•	 91 % Evropanů podporuje projekty zaměřené na 
vzdělávání a pomoc dětem v krizových oblastech.

Zdroj: Evropská komise, 2017: Special Eurobarometer 453 Hu-
manitarian Aid

Z projektu budování odolnosti komunit podpořeného MZV ČR, Kambodža

Foto: Pavel Přibyl/FoRS



Doporučení 

Humanitární pomoc poskytovaná Českou republikou 
by se nadále měla řídit principy humanitární pomoci 
a dalšími zásadami Evropského humanitárního kon-
sensu. 

•	  Vláda ČR by měla s ohledem na globálně rostoucí 
potřeby a dopady změny klimatu výrazně navýšit 
rozpočet na humanitární pomoc. 

•	  Vláda ČR by měla zajistit, aby Ministerstvo zahra-
ničních věcí zůstalo výhradním koordinátorem za-
hraniční humanitární pomoci a veškerá související 
agenda zůstala v jeho gesci. 

•	  Ministerstvo zahraničí ČR by mělo budovat dlou-
hodobá funkční strategická partnerství s ověřený-
mi a zkušenými realizátory pomoci, mezi něž patří 
české NNO. 

•	  Ministerstvo zahraničí ČR by mělo implementovat 
závazky plynoucí z dohody Grand Bargain, zejmé-
na ty, které se týkají snižování administrativních 
požadavků a navyšování flexibilního financování. 

•	   Vláda ČR by na úrovni EU měla podporovat, aby 
rozpočty humanitární pomoci a rozvojové spo-
lupráce zůstaly ve víceletém finančním rámci na 
roky 2021 až 2027 oddělené a nezávislé.21

•	  Vláda ČR by na úrovni EU měla podporovat navý-
šení objemu financí určených na humanitární po-
moc z nynější 1 miliardy eur ročně na 2 miliardy 
ročně (celkem 12 miliard eur v uvedeném finanč-
ním období). 22

•	  Vláda ČR by na úrovni EU měla podporovat sni-
žování byrokratické zátěže v souladu se závazky 
Grand Bargain a usilovat o lepší propojení huma-
nitární pomoci a rozvojové spolupráce. 

21 VOICE (2019): VOICE Policy Resolution 2019: EU humanitarian aid needs your 

support! https://voiceeu.org/publications/policy-resolution-2019-eu-humani-

tarian-aid-needs-your-support.pdf 

22 Tamtéž.

 +420 222 522 480               www.fors.cz @  info@fors.cz    @FoRS_CZ

 https://ww w.facebook.com/FoRSPraha
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