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č. situace str. 
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Humanitární pomoc je zpravidla řešena v souladu s: 

a)  obecnými ustanoveními zákona č. 239/2000 Sb. (o integrovaném záchranném systému), 
zákona č. 240/2000 Sb. (o krizovém řízení) a zákona č. 241/2000 Sb. (o hospodářských 
opatřeních pro krizové stavy), 

b) nařízením vlády č. 463/2000 Sb. (o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních zá-
chranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakláda-
ných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva), 

c)  usnesením vlády č. 684 ze dne 9. července 2003  (ke způsobu nakládání s majetkem 
státu, získaným z humanitární pomoci při řešení mimořádných událostí, při předávání fyzic-
kým osobám, právnickým osobám, nevládním organizacím a správním úřadům),  

d) interním p ředpisem platným pro HZS ČR, č.j.: PO-377-7/OOB-2003 ze dne 31. prosin-
ce 2003 (Zásady postupu hasičských záchranných sborů krajů při organizování a koordinaci 
přijetí daru movitých věcí, nabídnutých tuzemskými dárci v rámci humanitární pomoci, jejichž 
příjemcem není stát). 

Z výše uvedených norem vyplývá, že: 

- humanitární pomoc lze poskytovat a přijímat k uspokojování základních životních potřeb 
obyvatelstva a k obnově území postižených mimořádnou událostí formou věcných nebo 
finančních prostředků, služeb nebo speciálních prací, 

- humanitární  pomoc je poskytována  bezplatně orgány  státní  správy  a  orgány  územ-
ních  samosprávných celků, práv. osobami, podnikajícími fyzickými osobami, nevládními 
a neziskovými organizacemi, sdruženími občanů, skupinami osob a jednotlivci na zákla-
dě výzev nebo z vlastní iniciativy formou nabídek, 

- přehled nabídek a požadavků na humanitární pomoc vedou státní orgány, orgány územ-
ních samosprávných celků a humanitární organizace,  

- sbírky pro humanitární pomoc (dle zákona o veřejných sbírkách a loteriích…) konají  hu-
manitární organizace na základě aktuálních požadavků z postižených oblastí. Humani-
tární  pomoc z  těchto sbírek  je soustřeďována  ve skladech organizačních  složek státu; 
v konkrétním případě lze z důvodu účelnosti humanitární pomoc soustředit ve  skladech 
humanitárních organizací, 

- nakládání  s  humanitární  pomocí  od  oznámení  nabídky poskytovatelem po její výdej 
příjemci orgány státní správy, orgány územních samosprávných celků nebo humanitární 
organizace zajišťují tak, aby bylo vyloučeno její zneužití a zabráněno jejímu znehodno-
cení. Přitom se bezodkladně  řeší místo určení, způsob doručení adresátům a výdej pří-
jemcům humanitární pomoci. 

Obsahem humanitární pomoci může např. být: 

- věcné prostředky (základní předměty pro postižené obyvatelstvo), 
- finanční prostředky sloužící nejčastěji k nákupu základních předmětů, 
- duchovní (náboženská) a psychologická pomoc, 
- poradenská pomoc (např. pojištění, likvidace následků, nakládání s vysoušeči, atp.). 
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     Ve spolupráci s nevládními organizacemi je třeba vytvářet systém poskytování adresné 
a efektivní humanitární pomoci postiženému obyvatelstvu s využitím odpovídajícího infor-
mačního systému evidujícího nabídky, poptávky a jejich cílené aktuální využívání.  

 


