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Ministerstvo zahraničních věcí – Odbor rozvojové spolupráce a humanitární 
pomoci 
(humanitární pomoc globálně: rozpočet 130 mil. Kč ve 2017, operační strategie, 
jednotlivé akce – ad hoc katastrofy, konflikty, komplexní krize, prevence; spolupráce 
s nevládními institucemi i mezinárodními organizacemi – OSN, EU; medializace a 
osvěta; diplomatická jednání ve prospěch práva trpících na pomoc a ochrany 
humanitárních pracovníků) 
 
Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 
(humanitární pomoc v rámci EU a EHP, kontaktní bod krizového řízení EU i NATO, 
koordinace materiální a záchranářské pomoci); Odbor azylové a migrační politiky 
(program zdravotnické humanitární pomoci MEDEVAC, program pomoci uprchlíkům 
v místě jejich vysídlení) 
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Zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci  
(č. 151/2010 Sb., platný od 1. 7. 2010) 
 
Plán zahraniční rozvojové spolupráce na následující rok se střednědobým 
výhledem  
(rozpočet na humanitární pomoc – na rok 2017 usnesení vlády č. 631 z 11. 7. 2016) 
 
Operační strategie humanitární pomoci na daný rok + střednědobé vyhodnocení  
(základní rozvržení prostředků, zejména pro dlouhodobé krize a na dotační řízení pro 
české nevládní organizace) 
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2016 - 17: 

o první Světový humanitární summit v květnu 2016 a Agenda pro humanitu; 

o stupňující se humanitární důsledky konfliktů v Sýrii, Iráku, Jemenu a Jižním 

Súdánu, sucho v důsledku jevu El Niňo napříč Afrikou a jihovýchodní Asií; 

o migrační krize v Evropě – uprchlíci z konfliktních oblastí, dlouholetí nuceně 

vysídlení i migranti bez nároku na azyl; 

o obtížný přístup humanitární pomoci k potřebným a nerespektování 

Mezinárodního humanitárního práva hlavně aktéry konfliktů; 

o stovky napadených a desítky zabitých humanitárních pracovníků; 

o z humanitárního rozpočtu MZV v roce 2016 podpořeno 38 projektů ve 25 

zemích v celkové hodnotě 100 mil. Kč;  

o k 31. 7. 2017 podpořeno 37 projektů ve 21 zemích v hodnotě 114 mil. Kč. 

 

 


