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Seznam použitých zkratek
ADRA

- Adventist Development and Relief Agency (Adventistická
agentura pro pomoc a rozvoj)

AMO

- Asociace pro mezinárodní otázky

CAP

- Consolidated Appeals Process (Proces společných výzev)

CHAP

- Common Humanitarian Action Plan (Společný humanitární akční
plán)

ČČK

- Český červený kříž

ČKCH

- Česká katolická charita

ČR

- Česká republika

ČSA

- České aerolinie

ČSFR

- Československá federativní republika

ČSSR

- Československá socialistická republika

ECHO

- Humanitarian Aid Office (Úřad pro humanitární pomoc)

EU

- Evropská unie

FMV VŠE

- Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické

FNH VŠE

- Fakulta národohospodářská Vysoké školy ekonomické

FoRS

- České fórum pro rozvojovou spolupráci

GŘ HZS MV

- Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru Ministerstva
vnitra ČR

IBCSF

- International Buddhist Cultural Social Foundation (Mezinárodní
buddhistická kulturně sociální nadace)

ICRC

- International Committee of the Red Cross (Mezinárodní výbor
Červeného kříže)

IDP

- Internally Displaced Person (vnitřní uprchlík)

IFCR

- International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
(Mezinárodní

federace červeného kříže a červeného půlměsíce)

K.A.

- Karolina Adamusová

LTTE

- Liberation Tigers of Tamil Eelam (Tygři osvobození tamilského
Ílamu)

MoU

- Memorandum of Understanding (dohoda o spolupráci)

MV ČR

- Ministerstvo vnitra České republiky
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MZV ČR

- Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

NGDOs

- Non-governmental Development Organisations (nevládní
rozvojové organizace)

NGHAs

- Non-Governmental Humanitarian Agencies (nevládní humanitární
agentury)

NGOs

- Non-Governmental Organisations (nevládní organizace)

NNO

- nevládní neziskové organizace

NNS

- nevládní neziskový sektor

NOHA

- Network of Humanitarian Assistance (nepřekládá se)

OCHA UN

- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian
Affairs (Úřad OSN pro koordinaci humanitární činnosti)

ODI

- Overseas Development Institute (nepřekládá se)

OERC

- Office of the Emergency Relief Coordination (Úřad pro koordinaci
okamžité pomoci1)

ORS

- Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

OSN

- Organizace spojených národů

PIM

- Postgraduate Institute of Management (Postgraduální institut
managementu)

PRAs

- Participatory Rural Appraisals (nepřekládá se, popis viz podkap.
3.2.3. Teorie humanitární pomoci)

PREBU

- Program obnovy Burundi

RADA

- Reconstruction and Development Agency (nepřekládá se)

RRAs

- Rapid Rural Appraisals (nepřekládá se, popis viz podkap. 3.2.3.
Teorie humanitární pomoci)

SSHR

- Správa státních hmotných rezerv

TAFREN

- Task Force for Rehabilitation of the Nation (nepřekládá se)

UNDP

- United Nations Development Programme (Program OSN pro
rozvoj)

UNHCR

- United Nations High Commissioner for Refugees (Úřad vysokého
komisaře pro uprchlíky)

UNICEF

- United Nations Children's Fund (Dětský fond OSN)

VPS

- Všeobecná pokladní správa

1

překlad K.A.
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WFP

- World Food Programme (Světový potravinový program)

ZRS ČR

- zahraniční rozvojová spolupráce České republiky

ZÚ

- zastupitelský úřad
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1

Úvod

26. prosince 2004 otřáslo indonéským ostrovem Sumatra zemětřesení o síle
9 stupňů Richterovy stupnice. Následné vlny tsunami zpustošily pobřežní oblasti
zemí v Indickém oceánu a způsobily jednu z nejhorších humanitárních katastrof
všech dob. Stejně ojedinělá jako rozsah katastrofy byla i míra projevené solidarity
z celého světa. Do okamžité pomoci i následného procesu obnovy postižených
oblastí se zapojily státy, nevládní a mezinárodní organizace i soukromý sektor
formou darů na pomoc obětem tsunami. Celkové přislíbené finanční prostředky
určené na obnovu postižených zemí dosáhly k 23. květnu 2006 výše 6, 8 miliard
USD2.
V této diplomové práci se pokusím zhodnotit tu část humanitární pomoci,
které se postiženým oblastem dostalo ze strany české, tj. oficiálně ze strany České
republiky jako státu, dále ze soukromých zdrojů prostřednictvím sbírek a projektů
českých nevládních organizací3 a zastavím se také u role, kterou při humanitární
pomoci po tsunami sehráli lidé, kteří se rozhodli pomáhat tzv. „na vlastní pěst“.
Při analýze těchto tří oblastí vycházím ze zdrojů, které jsou uvedeny
v kapitolách o metodologii a použité literatuře, ale také z osobní zkušenosti. O
humanitární tematiku jsem se začala zajímat právě po tsunami v jihovýchodní Asii.
Ihned po katastrofě jsem začala organizovat neoficiální finanční sbírku za účelem
materiální pomoci a později veřejnou sbírku na obnovu školy v Kahandamodara na
Srí Lance. Stavbu školy jsem organizovala přímo na místě v dubnu 2005. Po návratu
ze Srí Lanky jsem se rozhodla pokračovat v projektech na pomoc postiženým
oblastem. Občanskému sdružení a nadaci ADRA jsem předložila projekt na výstavbu
domů v Tangalle a od května 2005 jsem tento projekt vedla jako dobrovolný desk
2

6 213 005 845 USD je již poskytnuto nebo závazně (smluvně) slíbeno (contributions/commitments),
599 845 312 USD je přislíbeno (pledges).
Zdroj: Natural Disasters 2005. Summary of Contributions (per Disaster) as of 23-May-2006 [online].
Dostupné z:
<http://ocha.unog.ch/fts/reports/daily/ocha_R12_Y2005___06052221.pdf>
3
Jedná se o společnost Člověk v tísni, organizaci ADRA (Adventist Development and Relief
Agency), sdružení Česká katolická charita a organizaci Hand for Help. Označení
organizace/společnost/sdružení používám u jednotlivých organizací tak, jak se tyto samy označují a
jak je to již zavedeno v humanitární oblasti. Pro označení celého sektoru jsem zvolila označení
nevládní neziskový sektor a pro instituce v něm působící nevládní neziskové organizace (NNO),
případně pouze nevládní organizace či non-governmental organisations (NGOs), což je nejčastější
označení těchto organizací v české, resp. zahraniční humanitární a rozvojové oblasti.
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officer4. Od října 2005 pracuji v projektovém oddělení organizace ADRA jako
pracovník pro zahraniční projekty. V listopadu 2005 a v únoru 2006 jsem v rámci
monitorovací cesty strávila několik týdnů na Srí Lance, kde jsem prováděla kontrolu
projektů organizace ADRA. Zkušenosti, které jsem načerpala při své práci jako
jednotlivec organizující humanitární pomoc i jako pracovník velké humanitární
organizace, jsem využila při psaní této diplomové práce. Přínosnou byla i praxe
v dalších organizacích, např. Asociaci pro mezinárodní otázky (AMO), kde jsem
v rámci projektu Cesty rozvojové výchovy organizovala veřejné diskuse na téma
tsunami v jihovýchodní Asii s významnými osobnostmi činnými v humanitární a
rozvojové pomoci.
Humanitární tematika mne oslovila a zvolila jsem ji proto i za téma své
diplomové práce. Je to oblast, jejíž význam v českém prostředí neustále roste. Se
vstupem do mezinárodních struktur a s ambicemi držet krok s vyspělými západními
zeměmi musí Česká republika přijmout spoluzodpovědnost za dění v celém světě a
zapojit se do dění i v humanitární a rozvojové oblasti. Ačkoliv má humanitární
pomoc u nás poměrně dlouhou tradici, v tak velkém měřítku jako tomu bylo
v posledních letech, kdy světem otřásaly humanitární krize nebývalého rozsahu, se
Česká republika dosud nikdy neangažovala. Systém humanitární pomoci ve
veřejném a neziskovém sektoru, kde je především místo humanitárních aktivit,
naprosto nebyl na tak rozsáhlé aktivity připraven. Ukázalo se to právě v případě
tsunami, jež byla pro nedospělou českou humanitární sféru opravdu velkým soustem.
Nedostatky, kterým je třeba se v budoucnu vyhnout, ale i pozitiva hodná
následování, budou předmětem zkoumání této práce.

4

Desk officer je v humanitární oblasti název funkce zaměstnance, který z dárcovské země řídí
projekty a pracovníky v terénu v postižené oblasti.
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2

Cíle, otázky, metody

2.1

Cíle

Cílem práce je analyzovat proces české humanitární (rozvojové) pomoci po
tsunami v jihovýchodní Asii v průběhu jednoho roku po katastrofě. Humanitární
pomoc lze z hlediska času rozdělit na 1. okamžitou reakci na událost 2. následnou
humanitární pomoc - rehabilitaci a rekonstrukci, na kterou případně může navazovat
pomoc rozvojová. Hranice mezi humanitární pomocí 2. typu a pomocí rozvojovou
však často není možné přesně stanovit, humanitární pomoc může plynule přejít
v pomoc rozvojovou. Z těchto důvodů bude analýza zaměřena na všechny zmíněné
fáze pomoci.

Cílem práce je tedy:
-

zjistit, jak efektivně byla poskytována česká humanitární pomoc po

tsunami v jihovýchodní Asii (konkrétně na Srí Lance) v oblastech

•

oficiální pomoc České republiky

•

práce nevládních neziskových organizací

•

aktivity jednotlivců,

z časového hlediska se zaměřením na tyto fáze pomoci

•

okamžitá pomoc

•

následná pomoc – rehabilitace

•

následná pomoc – rekonstrukce, případně rozvojová pomoc

-

identifikovat slabá místa a chyby v poskytování české humanitární

pomoci po tsunami, kterých by se zainteresovaní aktéři měli v budoucnu vyvarovat
-

identifikovat pozitivní kroky učiněné v rámci české humanitární

pomoci po tsunami, které mohou sloužit jako dobrý příklad pro postup v obdobných
situacích
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-

zhodnotit soulad průběhu českých humanitárních projektů s obecnými

pravidly poskytování humanitární pomoci (Pravidla Mezinárodního výboru
Červeného kříže, Principy z Providence, rezoluce Valného shromáždění OSN č.
46/182)
-

navrhnout možná zlepšení systému poskytování humanitární pomoci

v České republice

2.2

Otázky

Prvním z cílů této práce je zjistit, jak efektivně byla poskytována česká
humanitární pomoc po tsunami na Srí Lance. V rámci tohoto cíle mne budou zajímat
následující otázky:

Jaká byla efektivnost české humanitární pomoci? Zde mám na mysli věcnou
efektivnost, která může být vyjádřena ve zkratce jako „konání správných věcí“. Týká
se obecných cílů, ptáme se, zda jsou tyto cíle správné a dosažitelné vzhledem
k danému prostředí a dalším podmínkám. Jedná se o obecný směr projektů v rámci
humanitární pomoci.

Jaká byla efektivita české humanitární pomoci? Efektivita v tomto smyslu
znamená „dělat věci správně“. Ptáme se na efektivitu výstupů projektu. Zaměřím se
zde na efektivitu

- časovou
- finanční
- organizační
Největší pozornost bude věnována věcné efektivnosti, protože věcné
zaměření projektu považuji za nejdůležitější kritérium úspěšnosti humanitární akce.
Ani sebelépe finančně, organizačně a časově zvládnutý projekt nebude prospěšný,
pokud bude věcně špatně nasměrován.
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Z hlediska dalších cílů si položím následující otázky:

Probíhaly české humanitární projekty v souladu s mezinárodně uznávanými
zásadami poskytování humanitární pomoci?

Jaká jsou slabá místa, nedostatky v poskytování české humanitární pomoci, a
to v případě tsunami i obecně?

Které kroky učiněné v rámci české humanitární pomoci byly pozitivní a
mohou sloužit jako dobrý příklad pro postup v obdobných situacích?

Jaké existují možné způsoby zlepšení?

2.3

Metody

Diplomová práce je koncipována jako případová studie humanitárních
projektů realizovaných po tsunami českými aktéry na Srí Lance. Pro účely práce
jsem se rozhodla pro dva základní typy analytických metod5 - analýzu dokumentů a
expertní šetření (s odborníky na humanitární tematiku), respektive rozhovory s aktéry
(humanitárními praktiky). Důležitou součást analýzy tvořil i terénní výzkum přímo
na Srí Lance a vlastní zkušenosti z práce humanitárního pracovníka.

Pro analýzu dokumentů byly použity následující typy dokumentů:



dokumenty mezinárodních organizací formulující obecné principy

humanitární pomoci


dokumenty formulující českou politiku v oblasti humanitární a

rozvojové pomoci


materiály dokumentující jednotlivé projekty české humanitární

pomoci po tsunami

5

JEŘÁBEK, Hynek. Úvod do sociologického výzkumu. Praha : Carolinum, 1992, Kap. 9, Metody
dotazování, s. 65-72, Kap. 10, Studium dokumentů, s. 73-77.
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Rozhovory s experty a aktéry „v terénu“ byly prováděny metodou částečně
standardizovaných rozhovorů. Osloveni byli zástupci všech tří zkoumaných oblastí –
ve státním sektoru to byl zástupce Rozvojového střediska Ústavu mezinárodních
vztahů při Ministerstvu zahraničních věcí České republiky (MZV ČR) Michal
Procházka a Magdalena Mikšová z Odboru rozvojové spolupráce a humanitární
pomoci (ORS) Ministerstva zahraničních věcí České republiky.
Druhou skupinu tvořili zástupci největších českých humanitárních nevládních
neziskových organizací. Nejvíce oslovených bylo ze společnosti Člověk v tísni, která
své projekty na pomoc obětem tsunami zaměřila pouze na Srí Lanku a také vybrala
v rámci veřejných sbírek nejvíce prostředků. Z této společnosti byl osloven Prokop
Ištvánek jako desk officer projektů na Srí Lance, přímo „v terénu“ byly uskutečněny
rozhovory s programovými manažery Markétou Kutilovou a Jaroslavem Mőllerem.
Za Českou katolickou charitu byl kontaktován Pavel Veselý, jediný zástupce této
organizace na Srí Lance, za organizaci Hand for Help předseda správní rady Jaromír
Dolanský. Působení společnosti ADRA jsem poznala v rámci vlastního působení
v této organizaci, uskutečněny byly rozhovory s výkonným ředitelem občanského
sdružení ADRA Janem Bártou, předsedou správní rady nadace ADRA Vítězslavem
Vurstem6 a finanční ředitelkou Lenkou Raszkovou.
Zástupci individuální pomoci byli kontaktováni také na základě mých
vlastních zkušeností. Rozhovory byly uskutečněny se třemi z nich. Prvním je Ing. Jiří
Vrbka, podnikatel, který na základě svých kontaktů se Srí Lankou zorganizoval mezi
obchodními partnery sbírku na pomoc obětem tsunami, druhou paní Helena
Baranová, která uspořádala sbírku oblečení a hraček, a třetím zástupcem je ViduMiroslav Gunaratna - fotograf česko-sinhálského původu, který na podporu lidí
postižených tsunami v jeho rodné zemi uspořádal výstavu fotografií. Jejich projekty
spolu s mými zkušenostmi se stavbou školy tvoří základ informací pro analýzu
pomoci jednotlivců.
Velkým přínosem pro psaní této diplomové práce byly zejména tři cesty na
Srí Lanku, v rámci kterých jsem prováděla šetření „v terénu“ ve formě návštěv
jednotlivých projektů. Můj původní plán byl navštívit všechny typy projektů, které
Češi na Srí Lance implementují, tzn. projekty ve všech třech oblastech, které jsem se

6

Organizace ADRA je po právní stránce rozdělena do dvou subjektů – nadace a občanské sdružení.
Organizace se však snaží vystupovat jednotně jako jedna organizace.

10

rozhodla zkoumat – oficiální státní pomoc, práce nevládních organizací a činnost
jednotlivců. Zejména jsem se chtěla zaměřit na projekty tří největších českých
humanitárních organizací – Člověk v tísni, ADRA a Česká katolická charita. Z těchto
projektů se mi podařilo navštívit všechny projekty organizace ADRA a téměř
všechny typy projektů společnosti Člověk v tísni7. Z bezpečnostních důvodů jsem
bohužel nemohla navštívit projekty České katolické charity v Batticaloa. Toto město
leží v oblasti ovládané teroristickou organizací LTTE (Tygři osvobození tamilského
Ílamu, tzv. Tamilští tygři)8. Z tohoto důvodu je to velmi nebezpečná oblast9.
Z dalších projektů českých nevládních organizací jsem navštívila projekt polní
nemocnice Hand for Help, a to v dubnu 2005, kdy nemocnice působila v terénu ve
stanech v Galle, i v únoru 2006, kdy již bylo vybavení nemocnice předáno
srílanským lékařům v nemocnici v Beliatte.
Navštívit projekty financované ze státního rozpočtu České republiky nebylo
možné. První projekty se týkaly okamžité pomoci ihned po tsunami, kdy jsem na Srí
Lance nebyla, a další se v době mé návštěvy teprve plánovaly (podle informací
z ledna 2006 před mým odjezdem na Srí Lanku ještě nebyly ani uzavřeny smlouvy se
subjekty, které budou projekty na Srí Lance implementovat).
Co se týče projektů jednotlivců, přímo jsem se účastnila projektu paní Heleny
Baranové v dubnu 2005 a projektu Vidu-Miroslava Gunaratny a při všech třech
návštěvách Srí Lanky jsem navštívila projekt Ing. Jiřího Vrbky. Jsem si vědoma, že
podobných projektů bylo na Srí Lance více, nebylo však možné se o všech dozvědět,
natož je analyzovat. Přesto si myslím, že tyto tři projekty společně s mým projektem
na výstavbu školy podají dostatečný obraz o tomto typu pomoci.
Přínosné byly i další aktivity v rámci mých návštěv Srí Lanky, zejména
uskutečnění rozhovorů se zástupci zahraničních nevládních neziskových organizací
činných v post-tsunami aktivitách, s místními úřady a příjemci pomoci (rozhovor

7

Navštívila jsem dvě ze sedmi opravovaných škol (Al Ahla a Al Amen Vid v Kinniyi), jednu ze šesti
školek (Sinnapulachenai) a stavební projekt Naduoothu.
8
Informace o konfliktu viz podkap. 4.3 Etnické složení Srí Lanky a s ním související problémy
9
Cizincům sice zvláštní nebezpečí při návštěvě těchto oblastí nehrozí, ani jedna ze znepřátelených
stran na ně neútočí, problém však byl vůbec se do oblasti dostat, např. sinhálský řidič, kterého jsme si
na jihu najali, zcela odmítal do Batticaloa jet. Sinhálci z jihu jsou v těchto oblastech častými terči
útoků. Do Trincomalee, které také zčásti leží v oblasti ovládané LTTE, se mi nakonec podařilo dostat,
v době mé návštěvy totiž probíhala jednání k mírovým rozhovorům a v oblasti byl tři týdny nezvyklý
klid. V předchozích měsících tam však byly útoky obou stran na denním pořádku a po mém odjezdu
se situace opět vyhrotila, byly zabity desítky lidí a mise společnosti Člověk v tísni musela být dokonce
v květnu 2006 dočasně evakuována.
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s Dr. Sampathem Rodrigem, nemocnice Beliatte; rozhovory se zástupci ADRA Srí
Lanka (Kurt Schwandt - ředitel ADRA Srí Lanka, Julio Paula - ředitel pobočky
Tangalle); rozhovor se zástupcem ADRA Švýcarsko (Alexandre Gasser - ředitel
ADRA Švýcarsko); rozhovory se zástupci nevládní organizace Sri Lanka Solidarity
(Philippe Fabry, Vijitha Dias Abeyagunawardana); rozhovor se zástupcem nadace
International Buddhist Cultural Social Foundation rev. Yatawattou Dhammanandou;
rozhovor se zástupcem organizace Triple Gem Society Bhantem Sinalou).
Informačně hodnotné bylo dále např. setkání zástupců všech nevládních
organizací působících po tsunami v distriktu Hambantota týkající se projektů na
obnovu obživy obětí tsunami (tzv. Divisional Livelihood Development Plans) či
jednání s District Secretary Kalutara District10 o rybářských projektech a jednání
s Divisional Secretary Tangalle Division o stavebních projektech.

Literatury k tematice humanitární pomoci je poskrovnu, zejména v češtině.
Humanitární pomoc začala být v České republice profesionálně realizována a
především odborně zkoumána až několik let po revoluci v roce 1989. Do roku 2006
nebylo publikováno mnoho prací na toto téma. Moje zdroje tvoří z tohoto důvodu
především právní dokumenty, interní materiály zúčastněných aktérů a cizojazyčná
literatura. Vzhledem k dosud poměrně malému časovému odstupu tvoří velkou část
zdrojů o tsunami články, studie a dokumenty uveřejněné na internetu. Velmi
přínosné byly diplomové a rigorózní práce na toto téma vzniklé v posledních letech.
Dvě z nich byly napsány v roce 1999, bylo tedy možné provést určité srovnání
situace po sedmi letech.

10

Vysvětlení pojmů viz podkap. 4.2 Informace o tsunami v jihovýchodní Asii
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3

Teoretická východiska

3.1

Humanitární pomoc jako součást veřejné politiky

Martin Potůček mezi témata a oblasti zájmu veřejné politiky mimo jiné řadí
politiku lidských práv a svobod, migrační politiku, politiku v oblasti bydlení a další,
které úzce souvisí s humanitární pomocí. [Potůček, 1996, s. 6] Pokud bychom měli
vybrat jen jednu z těchto politik, pod niž by se humanitární pomoc dala zařadit, bude
to politika lidských práv a svobod. Aspekty týkající se humanitární pomoci jsou
zmíněny např. ve třech článcích Všeobecné deklarace lidských práv OSN:

VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV

článek 3
Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost.

článek 22
Každý člověk má jako člen společnosti právo na sociální zabezpečení a nárok
na to, aby mu byla národním úsilím i mezinárodní součinností a v souladu s
organizací a prostředky příslušného státu zajištěna hospodářská, sociální a kulturní
práva, nezbytná k jeho důstojnosti a svobodnému rozvoji jeho osobnosti.

článek 25
Každý má právo na takovou životní úroveň, která by byla sto zajistit jeho
zdraví a blahobyt i zdraví a blahobyt jeho rodiny, počítajíc v to zejména výživu,
šatstvo, byt a lékařskou péči, jakož i nezbytná sociální opatření; má právo na
zabezpečení v nezaměstnanosti, v nemoci, při nezpůsobilosti k práci, při ovdovění,
ve stáří nebo v ostatních případech ztráty výdělečných možností, nastalé v důsledku
okolností nezávislých na jeho vůli.
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Nebude jistě na škodu, aplikuji-li v této části práce některé základní pojmy
veřejné politiky na humanitární oblast, respektive zasadím-li humanitární otázky do
teoretického rámce tohoto oboru.

3.1.1 Humanitární pomoc jako veřejný zájem
Jednoznačnou definici pojmu veřejný zájem v literatuře téměř nenalezneme,
odborníci se jí vyhýbají.

„Definice se odvažuje málokdo, je to totiž vztažný pojem. To, co v jednom
vztahu, časovém období, v určité kultuře je veřejným zájmem, v jiné jím vůbec
nemusí být. Aniž bychom se snažili o akademickou definici, (…) označme povahu
veřejného zájmu charakteristikou jeho znaků. (…) Veřejný zájem je aspirací subjektů
společnosti (jednotlivců, skupin, organizací, politických stran, hnutí, vlády,
parlamentu, aj.) na ty hodnoty a potřeby společnosti, které považuje za prioritní,
preferenční.“ [Potůček, Purkrábek, Vavroušek et al., 1994, s. 17]

K lepšímu pochopení pojmu napomůže např. názor M. Purkrábka, že „veřejný
zájem je takový druh orientace politiky (a také občanů, jsou-li dostatečně
informováni), který podporuje rozvoj společnosti a řešení jejích reálných problémů.“
[Potůček, 1996, s. 78]

Je tedy humanitární pomoc veřejným zájmem? Uvažujeme-li naše kulturní a
společenské podmínky a současnou dobu, pak odpověď zní ano. Humanitární krize
jsou stále viditelnějším problémem celého dnešního globalizujícího se světa a
humanitární pomoc jako způsob řešení tohoto problému je tak jednoznačně možné
označit za veřejný zájem.

3.1.2 Role veřejného, soukromého a občanského sektoru v humanitární
oblasti
Trh, stát a občanský sektor tvoří tři regulátory lidských aktivit.
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„Stát obývá veřejný sektor, zatímco ziskové organizace se zabydlely
v soukromém sektoru. Neziskové organizace je možné chápat jako součást zvláštního
sektoru nalézajícího se mezi sektorem veřejným a soukromým – občanském sektoru.
(…) Daností soukromého sektoru je, že se v něm jedinec nebo organizace rozhodují
sami za sebe, vedeni svými soukromými zájmy. Naproti tomu ve veřejném sektoru
dochází k rozhodování, jehož se účastní a které ovlivňuje mnoho jedinců a/nebo
institucí, a hlavně k rozhodování, při kterém se formuluje a realizuje veřejný zájem.“
[Potůček, 1997, s. 17]

Tato práce se zabývá především rolí státu a organizací občanského sektoru na
poli humanitární pomoci po tsunami v jihovýchodní Asii. Těmto dvěma aktérům11
byly vyhrazeny zvláštní kapitoly. Aktivity soukromého sektoru jsou rovněž
analyzovány, a to v rámci kapitol zabývajících se státní pomocí, občanským
sektorem a pomocí jednotlivců. Aktéři v soukromém sektoru (firmy) se do pomoci
po tsunami zapojovali právě skrze programy obnovy postižených oblastí
podporované státem nebo jako jednotlivci využívající kapacit svých firem k větší
míře pomoci nebo vystupovali jako donoři finančních prostředků nevládním
organizacím. Tímto způsobem (darováním finančních prostředků nebo materiální
pomoci nevládním organizacím) sehrál soukromý sektor zásadní roli při post-tsunami
obnově. Aktivity soukromého sektoru byly však ve většině případů omezeny na
věnování finančních prostředků, maximálně na vyžádání závěrečných zpráv.
Konkrétní projekty byly realizovány aktéry nevládního neziskového sektoru, a to ve
značném objemu, proto je jim věnována podstatně větší část analýzy i následující
odstavce.

Zastavím se nejprve u samotného označení občanského sektoru.

„V masmédiích i v odborných diskusích jsou pro NNS (nevládní neziskový
sektor, pozn. K.A.) běžně používány různé pojmy: neziskový sektor, třetí sektor,
nevládní neziskové organizace, soukromé neziskové organizace, společenské a
ostatní nevýdělečné organizace atd.“ [Goulli, 2001, s. 127]
11

Miroslav Purkrábek řadí mezi významné aktéry veřejné politiky např. občany, státní instituce prezidenta, vládu, státní správu (zejména ministerstva), nestátní veřejnou správu – nevládní profesní a
iniciativní organizace, neziskové organizace, aj. [Purkrábek, 1996, s. 8]
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Salamon a Anheier používají pojmu neziskový sektor (nonprofit) spíše než
nevládní (nongovernmental) nebo dobrovolnický (voluntary). [Salamon, Anheier,
1996, s. 2].

Pro účely této práce jsem zvolila označení nevládní neziskový sektor a pro
instituce v něm působící nevládní neziskové organizace (NNO), případně pouze
nevládní organizace či non-governmental organisations (NGOs), což je nejčastější
označení těchto organizací v české, resp. zahraniční humanitární a rozvojové oblasti.
V následujících odstavcích budu používat pojmy preferované citovanými autory.

Co je tedy občanský sektor?

„Občanský sektor je institucionalizovaným vyjádřením života občanské
společnosti. Tvoří jej neziskové organizace, které jsou formou dobrovolného
sdružování občanů sdílejících společné hodnoty a ochotných spolupracovat na
společném díle.“ [Potůček, 1996, s. 48]

„Pod neziskovým sektorem se běžně rozumí široká škála občanských
organizací, působících v takových oblastech lidské činnosti, které obvykle nemohou
přinášet žádný finanční zisk, jsou však přesto pro lidský život nebo i pro celou
společnost potřebné a nezbytné.“ [Frič, Šilhánová, 1997, s. 5]

Znaky organizací neziskového sektoru podle Salamona jsou následující:

1.

jsou organizované, tzn. do jisté míry institucionalizované

2.

jsou soukromé povahy, tzn. institucionálně odděleny od státní správy

3.

jsou samosprávné, tzn. schopné řídit vlastní činnost

4.

nerozdělují zisk, tzn. že své zisky nerozdělují mezi vlastníky nebo
vedení organizace

5.

jsou dobrovolné, tzn. zahrnují určitý významný prvek dobrovolné
činnosti

[Salamon, Anheier, 1996, s. 2-3]
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„Jeho činnosti (činnosti občanského sektoru, pozn. K.A.) nejsou vedeny
ziskovým motivem, vážou se na uspokojování zájmů určité komunity – v tomto
smyslu patří do veřejného sektoru.“ [Potůček, 1996, s. 49]

3.2

Humanitární pomoc - obecná část

3.2.1 Definice a principy humanitární pomoci
Pojem humanitární pomoc označuje „aktivity spojené vždy s bezprostřední
reakcí na tzv. humanitární krizi. Ta se obecně popisuje jako situace, ve které jsou
běžné prostředky lidí, které jim garantují důstojný život, narušeny v důsledku
přírodní katastrofy nebo lidmi zaviněné krize. Jde o krátkodobou pomoc, která lidem
zasaženým humanitární krizí pomůže uspokojit jejich základní životní potřeby v čase
nouze a také znovu obnovit důstojný život v podobě, která panovala před
katastrofou. Každá taková humanitární intervence je poskytována ve čtyřech
základních sektorech: voda/hygiena, potraviny/výživa, obydlí, zdravotní péče.
Hlavním cílem humanitární pomoci je: prevence a zmírnění útrap lidí; ochrana
životů; respekt k lidské důstojnosti“. [Společný svět, 2004, s. 320]
K termínu humanitární pomoc je někdy používáno jako synonyma pojmu
humanitární asistence (v angličtině humanitarian aid a humanitarian assistance).
Oba pojmy jsou zaměnitelné.
Z mnoha dalších definic humanitární asistence uvádím definici OCHA UN
(United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), která
naznačuje i přístup OSN k problematice: „Humanitární asistence: Pomoc, jejímž
cílem je záchrana životů a zmírnění utrpení v populaci postižené krizí. Humanitární
asistence musí být poskytována v souladu se základními humanitárními principy
humanity, nestrannosti a neutrality, jak je stanoveno v Rezoluci Valného
shromáždění Spojených národů 46/182. OSN dále usiluje o poskytování humanitární
asistence s plným respektováním suverenity států12.“ [Glossary of Humanitarian
terms, 2003, s. 13]

12

Překlad K.A.
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V rezoluci 46/182 z prosince 1991 jsou dále upřesněny výše zmíněné
humanitární principy:
Humanita: Je třeba se zaměřit na lidské utrpení kdekoli se objevuje, se
zvláštní pozorností k nejzranitelnějším částem populace, jako jsou děti, ženy a staří
lidé. Důstojnost a práva všech obětí musí být respektována a chráněna.
Neutralita: Humanitární asistence musí být poskytována bez zaujímání
nepřátelských postojů a bez stranění ve sporech politického, náboženského nebo
ideologického charakteru.
Nestrannost: Humanitární asistence musí být poskytována bez diskriminace
z hlediska etnického původu, pohlaví, národnosti, politických názorů, rasy nebo
náboženství. Pomoc trpícím musí být poskytována výhradně na základě potřeb a
přednost musí být dána nejnaléhavějším případům strádání. [Glossary of
Humanitarian terms, 2003, s. 14-15]
Od pojmu humanitární pomoc musíme odlišovat termín rozvojová pomoc
(dnes častěji rozvojová spolupráce). Rozvojová spolupráce je “jakákoliv forma
spolupráce, která se snaží reagovat na dlouhodobé problémy chudších zemí, zejména
s ohledem na ekonomické, sociální, zdravotní a ekologické aspekty života lidí, kteří
v nich žijí”. [Společný svět, 2004, s. 321]
„Přestože se humanitární a rozvojová pomoc navzájem prolínají, představují
dvě zřetelně oddělené věci. Humanitární pomoc by měla bezodkladně řešit
nejakutnější problémy, cílem rozvojové spolupráce je dlouhodobý pokrok v oblasti
hospodářsko-sociální a v některých případech také politické změny.“ [Prášil, s. 8]
Rozdíly jsou i v pojmech humanitární pomoc a humanitární intervence.
Obecně se za humanitární intervenci považuje ozbrojená intervence. Jak ale uvádí
Blanka Hančilová ve své diplomové práci, „někteří autoři považují samu humanitární
pomoc za způsob humanitární intervence, za jakousi její podmnožinu, jiní rozumějí
pod tímto pojmem pouze „military actions undertaken to guarantee humanitarian
access with the approval of the Security Council but against the expressed wishes of
a state13.“ [Hančilová, 1999, s. 42]

13

„Vojenské operace podniknuté k zajištění přístupu humanitárců se souhlasem Rady bezpečnosti
OSN, ale proti vyjádřené vůli státu.“ Překlad K.A.
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Dalším termínem, který je pro humanitární pomoc klíčový, je humanitární
katastrofa. Jak uvádí H. Kabeleová ve své diplomové práci [Kabeleová, 1999, s.1718], tyto katastrofy se obvykle dělí podle původu na katastrofy:

-

přírodní

-

způsobené lidmi

a podle kategorií na:

-

náhlé, živelní (zemětřesení, záplavy; v některých případech existuje
možnost varování předem)14

-

předpověditelné (většina hladomorů, epidemií)

-

úmyslné, zapříčiněné (vyplývající z válek, občanských konfliktů)

-

náhodné (vyplývající nějakým způsobem z technologických chyb či selhání)

14

Do této kategorie patří i katastrofa tsunami, která udeřila velmi náhle a nečekaně. Lidé na ni nebyli
připraveni, mnozí zahynuli zbytečně z důvodu nevědomosti (šli se na vlnu podívat; velká část z nich,
zejména ženy v této oblasti, neumějí plavat atd.). Po události se objevilo mnoho spekulací o možnosti
varování před katastrofou takovýchto rozměrů. Rozhořčená kritika se zdá být oprávněná vzhledem
k faktu, že vlna zasahovala různě vzdálená území v průběhu několika hodin a vzdálenějším oblastem
se tedy mohlo včas dostat varování z míst, která už tsunami zasáhla. Svou roli v tomto ohledu sehrálo
pravděpodobně více faktorů – strach z vyvolání paniky, neznalost problému (mnozí považovali
tsunami za lokální záležitost) atd. V této práci se nebudu zabývat možnostmi případné odborné
seismologické predikce, je však možné, že katastrofu je možné zčásti zařadit i do poslední kategorie
náhodné, pokud obrovské množství mrtvých a zraněných bylo zapříčiněno i technologickým selháním
a absencí včasného varování. V tomto ohledu si dovolím už jen poslední poznámku – v měsících
následujících po tsunami již systém varování fungoval lépe (při menších následných otřesech u
indonéské Sumatry, např. dne 28.3.2005, bylo obyvatelstvo již informováno a evakuováno). Dosud
však nefunguje komplexní výstražný systém v Indickém oceánu.
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3.2.2 Historie humanitární pomoci15 a mezinárodní humanitární právo16
V novodobé (poválečné) historii humanitární pomoci sehrály důležitou roli
zejména následující dokumenty a úmluvy17:
 Všeobecná deklarace lidských práv (The Universal Declaration of Human
Rights) 1948
 Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidy (Convention on the
Prevention and Punishment of the Crime of Genocide) 1948
 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) 1950
 Ženevské konvence (Geneva Conventions) 1949
 Úmluva o právním postavení uprchlíků (Convention Relating to the
Status of Refugees) 1951
 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (International
Covenant on Civil and Political Rights) 1966
 Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu
zacházení nebo trestání (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment) 1984
 Úmluva o právech dítěte (Convention on the Rights of the Child) 1989
Kořeny mezilidské solidarity jsou však mnohem hlubší a při pátrání po
projevech pomoci lidem postiženým živelní katastrofou nebo katastrofou
15

S historií vývoje humanitární pomoci v českém prostředí úzce souvisí také proces rozvoje
filantropie a neziskového sektoru (viz např. FRIČ, Pavol, DEVEROVÁ, Lenka, PAJAS, Petr,
ŠILHÁNOVÁ, Hana. Defining the Nonprofit Sector: The Czech Republic, Working Papers of the
Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, no. 27. Baltimore : The John Hopkins Institute
for Policy Studies, s. 2- 5) nebo historický vývoj sociální péče v souvislosti s činností filantropických
a charitativních organizací (viz např. ŠILHÁNOVÁ, Hana, VOSTRADOVSKÁ, Helena, PROROK,
Vladimír, OUJEZDSKÁ, Dana. Neziskové organizace v oblasti sociální, zdravotní, lidských práv a
národnostních menšin v ĆR. Praha : Nadace rozvoje občanské společnosti, 1995)
16
„Mezinárodním právem se rozumí soubor právních norem, které zajišťují mírovou existenci a
plynulý vývoj mezinárodního společenství.“ [Malenovský, 1993, s. 3]
17
GASSER, Hans Peter. International Humanitarian Law. Berne : Haupt, 1993.; Geneva Conventions
of August 12 1949. Geneva : International Committee of the Red Cross.; Listina základních lidských
práv a svobod. Ostrava : Aries, 1993.; Úmluva o právech dítěte. Ostrava : Aries, 1993.; Úmluva o
právním postavení uprchlíků. Ostrava : Aries, 1993.; Úmluva proti mučení a jinému krutému,
nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. Ostrava : Aries, 1993.; Všeobecná deklarace
lidských práv. Ostrava : Aries, 1993.; Významné mezinárodní dokumenty. Domažlice : Nakladatelství
Jiří Kriška, 1998.; Závěrečné akty z Konferencí o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Ostrava : Aries,
1993.
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způsobenou člověkem bychom se měli vydat mnohem hlouběji do historie.
Připravenost pomáhat v obtížných situacích je součástí morálních zásad a pravidel
mnoha náboženství a kultur.

„Zprávy o pohostinnosti jihoafrických společenství přinášeli například
námořníci, kteří v těchto krajích ztroskotali. Známé jsou rituály, skrze něž byli
příchozí integrováni do dané komunity v africké i asijské (buddhistické) tradici, mezi
afghánskými uprchlíky je otázkou kmenové cti poskytnout dočasné útočiště
příbuzným, imperativem pak poskytnutí azylu mohajerům

– uprchlíkům nebo

exulantům podle koránové tradice – v islámské kultuře. Židovská víra apeluje na
pohostinnost v Talmudu a Starém Zákoně. Křesťanská tradice vyzývající ke sdílení
bohatství s chudými a k pomoci bližnímu je další podobou tohoto „humanitárního“
cítění zakódovaného ve většině socio-kulturních prostředí.
Efthia Voutira, Brigitte Piquad a Jacques Benoist citují v úvodu své knihy
Anthropology in humanitarian assistance v souvislosti s židovsko křesťanskou tradicí
Jacques Delorse, který řekl: …the human history of humanitarian aid … began with
Noah as the first aid worker running operations as best as he could during the
Flood18.“ [Kabeleová, 1999, s. 10]

Křesťanství a ve středověku zejména církevní řády sehrály velmi významnou
roli v rozvoji sociální práce a s ní související humanitární pomoci. Ta byla
realizována často v rámci misijních cest, které se největšího rozmachu dočkaly v
období evropské koloniální expanze. Jejich cílem však bylo především obracení
místních obyvatel na křesťanskou víru.
Humanitární pomoc v současném slova smyslu se začíná formovat v 18.
století v souvislosti se zrodem moderního chápání lidských práv. Významným
milníkem bylo založení Červeného kříže v roce 1862, které bylo reakcí na krveprolití
v bitvě u Solferina v roce 1859.

18

…historie humanitární pomoci začala v době, kdy Noe, jako první „humanitární pracovník“
v dějinách lidstva, vedl při Potopě záchranné operace, jak nejlépe dovedl. Překlad K.A.
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Ve větším měřítku se humanitární pomoc začíná realizovat po první a
zejména po druhé světové válce, kdy se již začíná formovat i institucionální rámec
humanitární pomoci a humanitární pomoc nabývá mezinárodních rozměrů (viz
mezinárodní úmluvy uvedené v úvodu této podkapitoly).

3.2.3 Teorie humanitární pomoci
Teorií humanitární pomoci je nemnoho. Aktéři činní v této oblasti se zajímají
daleko více o praktickou stránku provádění humanitární pomoci, v některých
případech jim dokonce chybí základní teoretické znalosti (často se, zejména
v českém prostředí, jedná o nadšence, kteří v daném oboru nemají žádné vzdělání)19.
V české literatuře téměř žádné teoretické poznatky nenalezneme a i v zahraniční
literatuře jich je poskrovnu. Důvodem je i to, že někteří autoři obecné teorie úplně
odmítají, zastávají názor, že každá humanitární katastrofa je odlišná a jedinečná, a
odrazují od univerzálního pohledu. Lze se však opřít alespoň o některé zahraniční
teorie humanitární pomoci, jako je např. teorie relief to development continuum.
„Tato teorie se objevila na počátku 90. let, pravděpodobně v UNDP20, a
nahradila lineární chápání, ve kterém je okamžitá pomoc oddělena od

pomoci

rozvojové. Teorie relief to development continuum od sebe pomoc okamžitou a
19

V České republice není příliš mnoho možností, jak teoretické znalosti získat, případně přímo obor
humanitární pomoci studovat. Na Univerzitě Palackého v Olomouci existují Mezinárodní rozvojová
studia - bakalářský a magisterský studijní obor vyučovaný na Katedře geografie Přírodovědecké
fakulty - a již několik let je vždy na podzim pořádána Letní škola rozvojové pomoci a spolupráce.
Pozornost je zde ale zaměřena především na pomoc rozvojovou. I vedlejší specializace Rozvojová
studia na Katedře světové ekonomiky FMV a Katedře veřejné správy a regionálního rozvoje FNH na
Vysoké škole ekonomické se zaměřují téměř výhradně na rozvojovou spolupráci. Tím je dáno, že
pracovníkům humanitárních organizací často schází teoretická znalost humanitární pomoci a jejího
kontextu. V humanitárních organizacích navíc existuje velká fluktuace pracovníků, takže zkušení
pracovníci jsou spíše vzácností. V zahraničí je situace, alespoň co se týče možností studia, o něco
lepší. V polovině 90. let se objevily obory jako management katastrof a krizí či obory přímo spojené
s humanitární pomocí. V jednoletém postgraduálním studiu na několika univerzitách v zemích
Evropské unie, jež se sdružily do NOHA (Network of Humanitarian Assistance), je možné získat
„European University Degree in International Humanitarian Assistance“ (Evropský univerzitní titul
v oboru mezinárodní humanitární asistence). Informace o NOHA viz <http://www.nohanet.org/>.
Seznam amerických univerzit, na kterých je možné získat tituly ve výše zmíněných disciplínách, viz
<http://www.emforum.org/vclass/hiedstat.htm>. Mezi současnou špičku v oblasti výzkumu
humanitární asistence patří vědecká pracoviště ve Velké Británii, univerzity Cambridge, Oxford a
zejména londýnský Overseas Development Institute (ODI). Druhou oblastí, kde se humanitárním
otázkám soustavně věnují, jsou Spojené státy americké (některé univerzity na severovýchodě) a
vybraná pracoviště v Kanadě (např. University of Toronto).
20
United Nations Development Programme - Program OSN pro rozvoj (pozn. K.A.)
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rozvojovou neodděluje, nýbrž je propojuje do jednoho celku. Později se k relief to
development continuum teorii, jež sama vnímá proces přechodu od pomoci okamžité
k rozvojové jako souvislý proces rozvoje, přidala její cyklická verze, tzv. merry-goround, která připomíná cyklus přírodních katastrof. Merry-go-round nabídla lepší
porozumění přechodům mezi jednotlivými fázemi asistence, které zdaleka nemusejí
být tak hladké, jak předpokládá teorie relief to development continuum, ale nepřišla
s žádnou odpovědí na otázku, jak by pomoc měla fungovat v dobách, kdy se situace
změní k horšímu.“ [Hančilová, 1999, s. 19]

Z hlediska metod praktické realizace humanitární a rozvojové pomoci se
v poslední době rozmáhá koncept Participatory Rural Appraisals (PRAs)21. Jedná se
o skupinu participativních přístupů a metod, které zdůrazňují význam lokálních
kapacit a znalostí a umožňují příjemcům pomoci účastnit se procesů posuzování,
analýzy a plánování. Původně byl tento koncept navržen pro venkov, ale v současné
době se jeho použití rozšiřuje i na další oblasti. Přístup PRAs se vyvinul z tzv. Rapid
Rural

Appraisals

(RRAs)

–

soustavy

neformálních

technik

používaných

humanitárními praktiky v 70. a 80. letech ke sběru a analýze dat. Základními
principy tohoto přístupu jsou:
1.

participace (zahrnutí místních obyvatel)

2.

teamová práce

3.

flexibilita

4.

přiměřenost informací (zjišťování jen relevantních informací)

5.

triangulace (používání alespoň tří zdrojů či technik)

Metody PRAs:
1.

polostrukturované rozhovory

2.

focus groups

3.

seřazení dle preferencí

4.

mapování a modelování

5.

sezónní a historické diagramy

21

Více informací: Participatory Rural Appraisal. Collaborative Decisionmaking: Community-Based
Method. The World Bank Participation Sourcebook. Appendix I: Methods and Tools [online].
Dostupné z: <http://www.worldbank.org/wbi/sourcebook/sba104.htm>
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3.2.4 Klasifikace humanitární pomoci
V interním materiálu Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
Ministerstva zahraničních věcí ČR najdeme následující rozlišení fází humanitární
pomoci, které je v souladu s teorií relief to development continuum22:
1.

okamžitá reakce na událost, např. přírodní pohromu – záchranáři,

lékaři a jiní experti, materiální humanitární pomoc do několika hodin či dní po
události (např. tsunami v jihovýchodní Asii, zemětřesení v Pákistánu, záplavy
v Rumunsku, aj.), ale také např. okamžitá pomoc obětem konfliktu aj.
2.

následná humanitární pomoc – rehabilitace – pomoc postiženému

obyvatelstvu v překonání období po události, po ukončení bezprostřední krize –
týdny, měsíce (zhruba do půl roku po události) a rekonstrukce – obnova
infrastruktury, budov, aj. Podle EU může tato fáze trvat až 2 roky. Na tuto pomoc
pak případně navazuje pomoc rozvojová.

Humanitární pomoc bývá také rozdělována dle charakteru události na tzv.
emergencies23 (krize – např. země po konfliktu nebo země či oblasti, kde konflikt
stále probíhá – např. Dárfúr, severní Uganda, Libérie, Burundi, aj.) a natural
disasters (přírodní pohromy – např. záplavy, tsunami), přičemž poskytovaná
humanitární pomoc může mít svá specifika dle typu události.

Z hlediska forem humanitární pomoci můžeme rozlišit v rámci okamžité
pomoci:

1.

expertní humanitární pomoc

2.

materiální humanitární pomoc

3.

finanční humanitární pomoc24

22

Tohoto rozdělení se také drží tato práce. Zdroj: Humanitární pomoc ČR – základní informace pro
útvary MZV a ZÚ o systému jejího poskytování. Interní materiál Odboru rozvojové spolupráce a
humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí ČR. Praha : MZV ČR, 2006.
23
V případě přetrvávajících krizí se v mnoha případech mluví o tzv. „zapomenutých krizích“
(forgotten emergencies), kdy samotná země není schopna situaci řešit a lidem v nouzi není ani
věnována dostatečná pozornost ostatního světa. Typický je nezájem mezinárodního společenství
(politický, mediální), nedostatek iniciativy situaci zlepšit, nedostatek financí na humanitární pomoc
(např. severní Uganda, Dárfúr v Súdánu, hladomor v západní Africe, aj.)
24
Tyto formy humanitární pomoci tak, jak jsou používány v české oficiální humanitární pomoci, jsou
blíže popsány v podkap. 4.1 Humanitární pomoc v České republice.

24

Společnost Člověk v tísni, která má z českých humanitárních NNO
nejpropracovanější metodiku poskytování humanitární pomoci, rozděluje projekty
v rámci humanitární pomoci do následujících fází:

1.

projekty okamžité pomoci

2.

projekty na podporu komunit v přechodném období

3.

projekty stavební a směřující k definitivní obnově

Toto rozdělení se týká již konkrétně projektů, které společnost Člověk v tísni
realizovala v rámci humanitární pomoci po tsunami na Srí Lance.

Poslední dělení – dle způsobu poskytování prostředků – je dělení na pomoc
bilaterální a multilaterální. Pomoc bilaterální se uskutečňuje mezi dvěma státy,
pomoc multilaterální prostřednictvím mezinárodních organizací.

„Bilaterální pomoc může zlepšit vztahy mezi donorským státem a přijímající
zemí, pomoc multilaterální zpravidla takovýto konkrétní a přímý vliv na zlepšení
vztahů mezi státy nemá. Na druhé straně však napomáhá vytvářet image donorského
státu mezi širší mezinárodní komunitou, na kterém má republika zahraničně politický
zájem.“ [Hančilová, 1999, s.81]

Rozlišení bilaterální a multilaterální pomoci je velmi významné z hlediska
efektivity, které se budu věnovat v analytických kapitolách této práce.

3.2.5 Pravidla poskytování humanitární pomoci
Nejdůležitější principy poskytování humanitární pomoci jsou, jak bylo již
výše uvedeno, princip humanity, neutrality a nestrannosti. Ministerstvo zahraničních
věcí ČR ještě uvádí princip nezávislosti (viz podkap. 4.4.1. Vývoj české humanitární
legislativy po roce 1989).
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3.2.5.1 Pravidla Mezinárodního výboru Červeného kříže
Konkrétní pravidla poskytování humanitární pomoci formuluje např. Code of
Conduct Mezinárodního výboru Červeného kříže25:

1.

Humanitární imperativ je vždy na prvním místě.

2.

Pomoc je poskytována bez ohledu na rasu, vyznání nebo národnost

příjemců a bez jakékoli formy upřednostňování. Priority pomoci jsou určovány na
základě potřebnosti.
3.

Pomoc nebude využívána k podpoře jakéhokoli politického nebo

náboženského názoru.
4.

Budeme usilovat o to, abychom nevystupovali jako nástroje vládní

zahraniční politiky.
5.

Budeme respektovat kulturu a zvyklosti.

6.

Budeme se snažit založit reakci na katastrofu na lokálních kapacitách.

7.

Měly by být hledány možnosti zapojení příjemců pomoci do

organizace pomoci.
8.

Okamžitá pomoc musí usilovat o snížení zranitelnosti při dalších

katastrofách stejnou měrou jako o zajištění základních potřeb
9.

Jsme zodpovědní jak těm, komu se snažíme pomoci, tak těm, od nichž

přijímáme zdroje.
10.

V námi poskytovaných informacích, tisku a propagačních aktivitách

budeme oběti katastrof vnímat jako důstojné lidské bytosti a nikoli objekty lítosti.

Příloha I: Doporučení vládám zemí postižených katastrofou:

1.

Vlády by měly uznávat a respektovat nezávislé, humanitární a

nestranné akce NGHAs26.
2.

Přijímající vlády by měly NGHAs usnadnit rychlý přístup k obětem

katastrofy.
25

Zdroj: <http://www.gdrc.org/ngo/codesofconduct/ifrc-codeconduct.html>
Cíle a konkrétní kroky při humanitárních zásazích v době válečného konfliktu nebo jiných katastrof
dále upravuje např. Akční plán přijatý na 27. mezinárodní konferenci Červeného kříže a Červeného
půlměsíce. Plan of Action 2000-2003. 27th International Conference of the Red Cross and Red
Crescent. Geneva : International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 1999.
26
NGHAs = Non-Governmental Humanitarian Agencies – nevládní humanitární agentury
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3.

Vlády by měly usnadnit včasný přísun humanitárních prostředků a

informací během katastrofy.
4.

Vlády by měly usilovat o zprostředkování koordinovaných informací

o katastrofě a plánování

Příloha II: Doporučení pro dárcovské vlády:

1.

Dárcovské vlády by měly uznat a respektovat nezávislé, humanitární a

nestranné akce NGHAs.
2.

Dárcovské vlády by měly poskytovat financování se zárukou

operativní nezávislosti.
3.

Dárcovské země by měly poskytnout NGHAs svou podporu při

získávání přístupu k obětem katastrofy.

Příloha III: Doporučení pro mezivládní organizace:

1.

Mezivládní organizace by měly uznávat místní i zahraniční NGHAs

jako cenné partnery.
2.

Mezivládní organizace by měly pomoci přijímajícím vládám vytvořit

celkový koordinační rámec a poskytnout místní okamžitou pomoc po katastrofě.
3.

Mezivládní organizace by měly rozšířit bezpečnostní ochranu NGHAs

poskytovanou agenturami Organizace spojených národů (OSN).
4.

Mezivládní organizace by měly poskytnout NGHAs stejný přístup

k relevantním informacím jaký je zaručen agenturám OSN.27

3.2.5.2 Principy z Providence
Principy z Providence se zaměřují především na humanitární pomoc
v ozbrojených konfliktech. Vznikly na Brown University na Rhode Island.

1.

Pomoc při ohrožení života: humanitární akce mají být směřovány

k pomoci při naléhavém utrpení a ohrožení života.
27

Překlad K.A.
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2.

Přiměřenost k potřebám: humanitární akce mají odpovídat stupni

utrpení, kdekoli k němu dochází. Mají potvrzovat stanovisko, že život je stejně cenný
v jedné části zeměkoule jako v jiné.
3.

Nestrannost: humanitární akce reagují na lidské utrpení, protože se

lidé nacházejí v nouzi, ne proto, aby podpořily politické, sektářské nebo jiné
nepatřičné agendy. Mají být nestranné v konfliktech.
4.

Nezávislost: humanitární organizace se mají vyhýbat interferenci

s domácí nebo přijímající politickou mocí, aby mohly naplňovat své poslání.
„Humanitární prostor“ je nezbytný pro efektivní akci.
5.

Zodpovědnost: humanitární organizace mají sponzory a příjemce plně

informovat o svých aktivitách. Humanitarianismus má být transparentní.
6.

Vhodnost: humanitární akce mají být přizpůsobeny místním

podmínkám a zaměřeny na posílení, nikoli nahrazení lokálně dostupných zdrojů.
7.

Kontextualita: efektivní humanitární akce mají brát v úvahu ucelený

pohled na celkové potřeby a dopad intervencí. Podpora ochrany lidských práv
a zaměření na zásadní příčiny konfliktu jsou nezbytnými součástmi.
8.

Subsidiarita

svrchovanosti:

tam,

kde

jsou

humanitarianismus

a svrchovaná moc v rozporu, má pomoc trpícím v ohrožení života přednost.28

3.2.6 Mezinárodní organizace zabývající se humanitární pomocí
3.2.6.1 Organizace spojených národů (OSN)
Organizace spojených národů zůstává i přes častou kritiku týkající se nízké
efektivity a zkostnatělosti jejího systému nejvýznamnějším aktérem globálního řízení
a tedy i na poli humanitární pomoci.29 Je to mezinárodní organizace, která usiluje o
mezinárodní mír a bezpečnost, rozvíjení přátelských vztahů mezi národy založených
na úctě k zásadě rovnoprávnosti a sebeurčení národů, uskutečňování mezinárodní
hospodářské, sociální, kulturní a humanitární spolupráce a která chce být střediskem,

28

Zdroj: HANČILOVÁ, Blanka. Humanitární asistence České republiky. Praha : Univerzita Karlova,
Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií, 1999. Překlad K.A.
29
V poslední době však roste vliv menších NNO při humanitárních katastrofách.
Konfliktem/spoluprací mezi NNO a OSN se zabývá A. Natsios ve svém článku „NGOs and the UN
System in Complex Humanitarian Emergencies: Conflict or Cooperation?“ [Natsios In Weiss,
Gordenker, 1996, s. 67-81]

28

jež by uvádělo v soulad úsilí národů o dosažení těchto společných cílů. OSN vznikla
na podzim roku 1945, kdy se ke společným myšlenkám uvedeným v cílech nově
vznikající organizace přihlásilo 51 států. Vlastnímu ustanovení organizace
předcházela ratifikace Charty OSN, která je základním dokumentem. Její znění
navrhli představitelé 50 států na mezinárodní konferenci v San Franciscu, která
probíhala od 25. dubna do 26. června 1945.

„Veřejné statky mohou být služby, hmotné statky nebo kulturní hodnoty.
Toto vymezení koresponduje s body obsaženými ve třetím cíli OSN, tedy v
uskutečňování mezinárodní hospodářské, sociální, kulturní a humanitární spolupráce.
Uvedení humanitární spolupráce v tomto výčtu se zdá být do jisté míry nadbytečné
nebo by ji bylo možné zahrnout do spolupráce kulturní, protože se jedná o
dosahování určitého souhrnu hodnot. Autoři Charty OSN patrně chtěli vyjádřit
nadřazenost humanitních hodnot ostatním kulturním hodnotám. Humanitní hodnoty
jsou obsaženy ve Všeobecné deklaraci lidských práv.“ [Bednařík [online]]

Humanitární pomocí se zabývá hned několik z agentur a programů OSN,
zejména Úřad vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR), Světový potravinový
program (WFP), Úřad OSN pro koordinaci humanitární pomoci (OCHA), Dětský
fond OSN (UNICEF).
Úřad vysokého komisaře pro uprchlíky vznikl již po 2. světové válce za
účelem pomoci uprchlíkům v Evropě.
Světový potravinový program představuje přechod humanitární a rozvojové
pomoci. Zabývá se především dodávkami potravin, ale i potravinovým zabezpečením
zemí do budoucna.
Úřad OSN pro koordinaci humanitární pomoci se vyvinul z Office of the
Emergency Relief Coordination (OERC), která v roce 1997 nahradila Department of
Humanitarian Affairs založené v roce 1992 jako reakce na zvyšující se počet
humanitárních katastrof. OCHA má za úkol koordinovat veškerou humanitární
činnost OSN po celém světě. Centrem je poměrně malá kancelář v New Yorku, dále
má pobočky po celém světě.
UNICEF je nejpopulárnější z agentur OSN. Je schopna prosazovat se
v médiích a využívá k propagaci známých osobností (např. A. Jolie). Zabývá se
ochranou ohrožených dětí a vzděláváním.
29

3.2.6.2 Úřad pro humanitární pomoc (ECHO)30
„Evropská

politika

humanitární

pomoci

představuje

jednu

z nejkonkrétnějších podob Evropské unie. Především je ale jednou z jejích největších
odrazů, protože v sobě nese naše základní hodnoty: solidaritu, respektování lidské
důstojnosti, rovnost, toleranci a osobní angažovanost.“ Louis Michel, evropský
komisař pro rozvoj a humanitární pomoc

Úřad pro humanitární pomoc (ECHO) je úřad Evropské komise, který od
roku 1992 financoval a koordinoval humanitární operace ve více než 100 zemích
mimo Evropskou unii. Každoročně je z humanitárních fondů tohoto úřadu
poskytována pomoc do více než 60 zemí prostřednictvím cca 200 partnerských
organizací. Ročně ECHO vynakládá na humanitární projekty více než 500 milionů
EUR. Jedná se tak o jednoho z největších humanitárních dárců. Evropská komise
neimplementuje projekty přímo v terénu, ale podporuje partnerské organizace
specializované na humanitární pomoc. Jedná se o agentury OSN (viz výše),
Mezinárodní federaci červeného kříže a červeného půlměsíce – IFCR a nevládní
organizace, které s Komisí podepsaly dohodu o partnerství.

Humanitární mandát Komise je následující:

-

zachraňovat

a

ochraňovat

život

během

ohrožení

a

jeho

bezprostředních následků při přírodních katastrofách nebo katastrofách zaviněných
lidmi
-

poskytovat potřebnou pomoc a zmírnění utrpení lidem postiženým

dlouhodobou krizí způsobenou např. občanskými válkami
-

financovat dopravu pomoci a zajistit, aby pomoc byla dostupná těm,

kterým je určena
-

pomáhat uprchlíkům nebo vysídleným osobám při návratu do země

původu a při jejich novém usazení

30

Zpracováno podle publikací European Humanitarian Aid. Values and principles. Brussels :
European Commission. Directorate General for Humanitarian Aid.; Svoboda, Daniel et al. Rozvojové
fondy Evropské unie. Praha : Development Worldwide, 2005.
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-

provádět krátkodobou obnovu a rekonstrukci s cílem pomoci

postiženým, aby opětovně dosáhli alespoň minimální úrovně soběstačnosti, a pokud
je to možné, přihlédnout zároveň k cílům dlouhodobého vývoje
-

zajistit připravenost na přírodní katastrofy zavedením systémů

včasného varování a financováním prevence katastrof zejména v regionech
s vysokou pravděpodobností rizika

Kromě humanitárních aktivit musí Úřad pro humanitární pomoc při Evropské
unii zároveň:

-

pravidelně monitorovat humanitární projekty a vypracovávat dohody

o spolupráci mezi jednotlivými partnery
-

pomocí vyškolených odborníků podporovat a koordinovat přípravná

opatření na katastrofy, posilovat místní instituce a podporovat pilotní mikroprojekty
-

podporovat výukové programy v humanitární oblasti a poskytovat

svým partnerům technickou pomoc
-

informovat veřejnost o humanitárních otázkách v Evropě i jinde

-

nepřetržitě posuzovat dopad a účinnost svých operací, aby byly peníze

evropských daňových poplatníků co nejlépe zhodnoceny
Obecné cíle i konkrétní pravidla poskytování humanitární pomoci v Evropské
unii upravuje nařízení Rady (ES) 1257/96 o humanitární pomoci ze dne 20. června
1996.31 Toto nařízení rovněž upravuje procedury implementace humanitární pomoci
(např. kritéria pro výběr nevládních organizací vhodných pro implementaci projektů
financovaných EU), úkoly a povinnosti Evropské komise v humanitární pomoci a
další.

Základní pravidla pro rozvojové a humanitární nevládní organizace formuluje
tzv. NGDO Charter32.

31

Council Regulation (EC) No 1257/96 of 20 June 1996 concerning humanitarian aid.
NGDO Charter. Basic Principles of Development and Humanitarian Aid NGOs in the European
Union. Liaison Committee of Development NGOs to the European Union, March 1997
32

31

4

Vlastní zjištění a jejich interpretace

4.1

Humanitární pomoc v České republice

Blanka Hančilová ve své diplomové práci Humanitární asistence České
republiky z roku 1999 uvádí: „Poskytování humanitární a rozvojové pomoci jiným
státům má v České republice, resp. v Československu svoji dlouholetou tradici.
S koncem komunistického režimu v roce 1989 se výrazným způsobem změnila také
tato oblast. Zatímco v minulosti byla humanitární a rozvojová pomoc poskytována
zejména na mezistátní úrovni za účelem podpory socialismu, dnes v České republice
hrají rozhodující roli české nevládní organizace a národní větve jak vládních, tak
nevládních mezinárodních organizací či konfederací.“ [Hančilová, 1999, s. 7]
Od doby sepsání této práce se situace změnila v tom směru, že kromě
významu nevládních organizací roste i objem a význam české státní pomoci (viz
níže). Strategie Ministerstva zahraničních věcí ČR směřuje v současné době k tomu,
aby tyto prostředky byly poskytovány ještě ve větší míře skrze NNO. Jejich význam
by tedy do budoucna měl dále růst.
Hančilová dále uvádí: „V prvních letech existence České republiky
neexistovala jasná politická koncepce pro poskytování humanitární pomoci, ostatně
v jistém smyslu neexistuje dodnes.“ [Hančilová, 1999, s. 8]
Tento stav bohužel přetrvává i v současné době. Největším nedostatkem je
fakt, že dosud neexistuje zákon, který by oblast humanitární (i rozvojové) pomoci
upravoval. V současné době je ale připravován věcný záměr zákona o rozvojové
spolupráci a humanitární pomoci. Do 30. května 2006 má být záměr rozeslán do
pracovního připomínkového řízení ministerstvům a nevládním humanitárním
organizacím, termín předložení vládě je 30. října 2006. Přijetí tohoto zákona by
značně zlepšilo situaci v oblasti realizace humanitární i rozvojové pomoci ČR.33
33

K přijetí zákona vede však ještě dlouhá cesta. Legislativní proces je následující:
I. vládní návrh zákona A. Věcný záměr zákona B. Návrh zákona C. Příprava stanoviska vlády k
návrhům zákonů, jejichž předkladatelem není vláda II. jednání o návrhu zákona v Poslanecké
sněmovně ČR 1. Návrh zákona se předkládá předsedovi Sněmovny 2. Prvé čtení návrhu zákona 3.
Druhé čtení návrhu zákona 4. Třetí čtení návrhu zákona III. Jednání o návrhu zákona v Senátu ČR IV.
Postoupení přijatého zákona prezidentu republiky V. Publikování ve Sbírce zákonů.
Právní normy upravující legislativní proces jsou následující: Ústava České republiky ústavní zákon č.
1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb. a
515/2002 Sb.; Legislativní pravidla vlády; Jednací řád Poslanecké sněmovny - Zákon č. 90/1995 Sb.
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4.1.1 Vývoj české humanitární legislativy po roce 1989
Usnesením vlády ČSFR č.378 z 31.května 1990 byla zrušena dosavadní
vládní koncepce rozvojové pomoci ČSSR. Až v roce 1992 byly Usnesením vlády
ČSFR č.374 schváleny nové zásady, ale nebyly realizovány z důvodu rozpadu
federace.
Dalším legislativním dokumentem bylo v roce 1995 Usnesení vlády ČR č.
153 k zásadám pro poskytování zahraniční pomoci, které s připomínkami vzalo na
vědomí Zprávu k návrhu zásad pro poskytování zahraniční pomoci a schválilo
Zásady pro poskytování zahraniční pomoci. Usnesení č. 153/1995 bylo změněno
Usnesením ze dne 19. června 1996 č. 342 o plánu zahraniční pomoci na rok 1997 a o
změně Usnesení vlády z 15.března 1995 č. 153.
Důležitým krokem byla změna rozhodovacího procesu u humanitární pomoci
v objemu nižším než 5 milionů Kč, kterou nadále nemusela schvalovat vláda či
premiér, ale mohl o ní rozhodovat ministr zahraničních věcí. Tento postup byl
později opět pozměněn (viz níže).

V současnosti se poskytování humanitární pomoci ČR do zahraničí opírá o:

- Usnesení vlády ČR č. 153/1995 - Zásady pro poskytování zahraniční
pomoci a jeho změny Usnesením vlády ČR č. 342/1996
- Usnesení vlády ČR č. 381/1999 k výběru a pořízení humanitární pomoci
vlády do zahraničí
- Nařízení vlády ČR 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
- Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR a o změně
některých zákonů

ze dne 19. dubna 1995, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny ve znění zákona č. 47/2000 Sb.,
39/2001 Sb., 78/2002 Sb., 192/2002 Sb., 282/2004 Sb. a 359/2004 Sb.; Zákon č. 107/1999 Sb., o
jednacím řádu Senátu ve znění zákona č. 78/2002 Sb. a Zákon č. 172/2004 Sb.; Zákon č. 309/1999 Sb.
ze dne 11. listopadu 1999, o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
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- Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, zejména novelizaci zákonem č. 28/2000 Sb.
- Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR
- Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání
- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
zejména zákona č. 237/2000 Sb.
- Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně
některých zákonů
- Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon)
- Ústavní zákon č. 300/2000 Sb., který upravuje rozhodování o vyslání
ozbrojených sil ČR do mírových operací a jejich účast na záchranných pracích
v zahraničí při živelních pohromách, průmyslových nebo ekologických haváriích

Pravomoci Ministerstva vnitra ČR (MV ČR) a Ministerstva zahraničních věcí
ČR (MZV ČR), která se nejvíce zapojují do realizace humanitární pomoci v
zahraničí, vyplývají ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
a o změně některých zákonů (zákon o IZS).

„Bohužel neexistuje dobrá legislativa na humanitární pomoc, de facto není
skoro žádná. Ministerstvo vnitra v zákoně o integrovaném záchranném systému
prosadilo formulku, že humanitární pomoc do zahraničí se poskytuje po vzájemném
souhlasu MV ČR a MZV ČR. MZV ČR tedy vždy musí kontaktovat MV ČR a vyžádat
si jeho souhlas. Na podzim by měl být připraven věcný záměr zákona o rozvojové
spolupráci a měla by tam být zahrnuta i humanitární pomoc. V současné době totiž
žádný zákon, který se zabývá rozvojovou spoluprací, respektive který by byl primárně
o rozvojové spolupráci nebo humanitární pomoci, neexistuje.“ Magdalena Mikšová,
Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí
České republiky (ORS MZV ČR), rozhovor

Role Ministerstva vnitra ČR v poskytování humanitární pomoci je
následující:
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„MV ČR plní úkoly v oblasti zapojení ČR do mezinárodních záchranných
operací při mimořádných událostech v zahraničí a poskytování humanitární pomoci
do zahraničí v součinnosti s MZV ČR (…), MV ČR rozhoduje v dohodě s MZV ČR
o humanitární

pomoci

poskytované

státem

do

zahraničí

a zapojování

do

mezinárodních záchranných operací (…).
Podle dřívější praxe ministr zahraničních věcí v návaznosti na Usnesení vlády
ČR č. 153/1995, ve znění Usnesení vlády č. 342/1996, rozhodoval o poskytnutí
humanitární pomoci do výše 5 mil. Kč na základě konkrétní situace v postižené
oblasti. Podle nového zákona o IZS tak rozhoduje v dohodě s MV ČR34.
V případech, které svým rozsahem vyžadují poskytnutí pomoci ve větším rozsahu či
které vyžadují spolupráci více ministerstev, učiní rozhodnutí vláda ČR nebo je
aktivován štáb MV ČR, kam má ministr vnitra právo vyžadovat účast zástupců
jiných ministerstev a ústředních orgánů, popřípadě jiných odborníků.“ [Prudil
[online]]

4.1.2 Současný stav
Pozitivním krokem v poslední době bylo vytvoření interního materiálu
Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí
ČR „Humanitární pomoc ČR – základní informace pro útvary MZV a ZÚ o systému
jejího poskytování“. Následující odstavce shrnují jeho obsah.

„Poskytování humanitární pomoci se řídí základními mezinárodními
humanitárními principy: principem lidskosti, nestrannosti, neutrality a nezávislosti.
Hlavním účelem humanitární pomoci je tedy zachraňovat životy a zmírňovat utrpení
lidí, poskytovat pomoc s ohledem na potřebnost bez diskriminace některé ze skupin
postižených lidí, neposkytovat pomoc ku prospěchu žádné ze znepřátelených stran
v případě ozbrojených konfliktů a poskytovat ji nezávisle na politických,
ekonomických, vojenských nebo jiných cílech dárce. Dále musí být respektováno
mezinárodní humanitární právo, uprchlické právo a lidská práva.
Základním východiskem pro poskytování humanitární pomoci je skutečnost,
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že postižená země o pomoc sama požádá – buď přímo nebo prostřednictvím
mezinárodních organizací. Humanitární pomoc musí vždy vycházet z potřeb či
žádosti ze strany příjemce a ne pouze z nabídky poskytovatele.
V České republice koordinuje humanitární pomoc Ministerstvo zahraničních
věcí ČR ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR – Generálním ředitelstvím
Hasičského záchranného sboru (GŘ HZS MV). Na Ministerstvu zahraničních věcí
ČR je humanitární pomoc v gesci Odboru rozvojové spolupráce a humanitární
pomoci (ORS), kde je humanitární pomoc částí agendy dvou pracovníků (v případě
poskytování okamžité humanitární pomoci většího rozsahu se tato kapacita ukazuje
jako nedostatečná – např. na GŘ HZS MV se jedné akci zpravidla věnuje celý tým
lidí).
Náklady na humanitární pomoc jsou hrazeny z položky humanitární pomoc
v rámci rozpočtové kapitoly Všeobecné pokladní správy (VPS). Položku spravuje
Ministerstvo zahraničních věcí ČR. V případě poskytnutí rozsáhlejší humanitární
pomoci může vláda rozhodnout o vyčlenění dalších finančních prostředků z položky
vládní rozpočtová rezerva rozpočtové kapitoly VPS. Humanitární pomoc
financovanou z rezervy VPS poskytuje Česká republika podle naléhavosti situace
státům nebo přesně vymezeným skupinám obyvatel s cílem bezprostředně zamezit
utrpení a ztrátám na životech a zdraví.

Česká republika poskytuje humanitární pomoc ve formě expertní (vyslání
záchranářů nebo jiného odborného personálu), dále ve formě materiální a finanční.

Okamžitá humanitární pomoc:

a)

expertní humanitární pomoc (vyslání záchranářů nebo jiného

odborného personálu) – celou akci zajišťuje Generální ředitelství hasičského
záchranného sboru, Ministerstvo zahraničních věcí ČR zajišťuje povolení k průjezdu,
přeletu, vstupu na území a k pobytu (dle nařízení vlády 463/2000 Sb. a jeho
pozdějších úprav)
b)

materiální humanitární pomoc – akci koordinuje MZV ČR (Odbor

rozvojové spolupráce a humanitární pomoci) ve spolupráci s GŘ HZS MV a dále se
Správou státních hmotných rezerv (SSHR), případně s dalšími ministerstvy
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(s Ministerstvem zdravotnictví ČR - pokud se jedná o poskytnutí léků,
s Ministerstvem obrany ČR - pokud je pomoc dopravována leteckým speciálem atd.)
c)

finanční humanitární pomoc – koordinuje a zajišťuje MZV ČR se

souhlasem Ministerstva vnitra ČR. Nejčastěji se poskytuje příspěvek některé
z mezinárodních organizací, které v postiženém místě operují – nejčastěji OSN
(Světovému potravinovému programu – WFP, Úřadu OSN pro koordinaci
humanitární pomoci – OCHA, Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky – UNHCR,
UNICEF, aj.) či Mezinárodnímu výboru Červeného kříže – ICRC, Mezinárodní
federaci červeného kříže a červeného půlměsíce – IFCR. Možné je i poskytnutí
finanční pomoci přes českou nevládní organizaci, která v místě působí. Méně
užívaný způsob je poskytnutí finanční pomoci přímo postižené zemi či její
poskytnutí přes příslušnou ambasádu ČR.

MZV ČR se s ohledem na efektivitu, rychlost a koordinaci pomoci snaží
poskytovat humanitární pomoc hlavně finanční formou – přes mezinárodní nebo
české nevládní organizace, které v místě přímo působí, vědí, co je třeba, koordinují
pomoc s místními úřady i s lidmi, kteří pomoc potřebují, a především jsou ověřenými
partnery.
Mezinárodní společenství v rámci zlepšení efektivity, včasnosti a koordinace
humanitární pomoci vyvinulo speciální nástroje, které v současné době MZV ČR
začíná rovněž využívat. Nejznámějším je instrument CAP – Consolidated Appeals
Process – společné výzvy vládních i nevládních organizací na jednotlivé potřebné
země (dlouhodobější krize) a instrument CAP - Flash Appeal – společná výzva
v případě náhlé události (podrobněji viz níže).
Pomoc materiální a expertní se poskytuje po dohodě s GŘ HZS MV. Pomoc
materiální se většinou zajišťuje přes SSHR, které výběr a pořízení materiální
humanitární pomoci zajišťuje na základě Usnesení vlády č. 381/1999. O dopravu
případné materiální humanitární pomoci se pak stará GŘ HZS MV. Samotné MZV
ČR (až na výjimky – např. humanitární pomoc pro jihovýchodní Asii35) materiální
humanitární pomoc přímo od soukromých subjektů nenakupuje.
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Následná humanitární pomoc:

a)

dotace na projekt české nevládní organizace, která v postižené oblasti

působí (organizace je vybrána na základě výběrového řízení)
b)

finanční příspěvek mezinárodní humanitární organizaci (např. ICRC či

IFRC, UNHCR, aj.)
c)

zapojení komerčních subjektů do fáze rekonstrukce – např. projekty

v jihovýchodní Asii po tsunami v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.“

Citovaný interní materiál je v současné době jediným konkrétnějším
dokumentem o systému poskytování oficiální humanitární pomoci. Nicméně nejen
humanitární pomoc, ale i sektor rozvojové spolupráce je v České republice
legislativně a organizačně špatně zajištěn. Současný systém zahraniční rozvojové
spolupráce České republiky (ZRS ČR) charakterizuje výrazná institucionální
roztříštěnost. Za realizaci projektů rozvojové spolupráce je odpovědných devět
resortních ministerstev, každé ve své sféře působnosti (např. Ministerstvo
zdravotnictví ČR je odpovědné za projekty v oblasti zdravotnictví, Ministerstvo
zemědělství ČR za projekty v oblasti zemědělství, apod.). Prostředky na ZRS jsou
z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa převáděny přímo na jednotlivá
resortní ministerstva.
Jednotlivá resortní ministerstva přitom často chápou účel rozvojové
spolupráce odlišně. Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR je rozvojová
spolupráce nástrojem podpory exportu, pro Ministerstvo vnitra ČR je nástrojem
prevence ilegální migrace apod.

„Hlavní nedostatek současného stavu české rozvojové pomoci představuje
nejasné institucionální uspořádání, nedostatečné naplňování priorit a zásad
deklarovaných v Koncepci pro období 2002-2007 a Zásadách z roku 2004 a z toho
vyplývající příliš široký záběr teritoriálních a sektorových priorit v praxi rozvojové
pomoci.” [Kasková, 2005, s. 71]

„Důvod, proč se nedaří naplňovat záměry, které si stát ve vztahu k NNO
stanovil, tkví z velké části v samotném institucionálním uspořádání české ZRS.
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Největší váhu v procesu výběru a schvalování rozvojových projektů mají resortní
ministerstva, v systému neexistuje silný koordinační prvek s dostatečnými
pravomocemi na to, aby mohl ovlivnit výslednou podobu poskytované zahraniční
pomoci. S neziskovými organizacemi spolupracuje na pravidelné bázi Rozvojové
středisko a Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva
zahraničních věcí. Kontakt s jednotlivými ministerstvy, kde se odehrává
nejpodstatnější část rozhodování, je ale otázkou osobních vztahů a ad hoc zásahů do
rozhodovacího procesu. Řešením by z pohledu NNO byla změna způsobu
poskytování ZRS ČR formou založení samostatné rozvojové agentury s
ministeriálními pravomocemi, která by měla vytvořený mechanismus spolupráce s
neziskovými organizacemi ve všech fázích tvorby rozvojové politiky a projektového
cyklu. K tomuto řešení se ovšem staví ministerstva velice negativně, protože nechtějí
ztratit své postavení a pravomoci.” [Nečasová, 2005, s. 72-73]
Na otázku ohledně roztříštěnosti české rozvojové spolupráce odpovídá Hana
Ševčíková, ředitelka Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV ČR,
takto: „Česká rozvojová spolupráce je opravdu hodně decentralizována na jednotlivé
resorty. Dokonce jsem se ještě nesetkala s jinou zemí, která by měla systém tak
decentralizovaný jako my. (…) Uvažuje se o zřízení autonomní rozvojové agentury,
ministerstvo zahraničí nechce rozvojovou spolupráci centralizovat pod sebe, ale
právě pod agenturu. Zatím ale není k jejímu zřízení politická vůle.“ [Dorůžková, s. 6]

Zatímco rozvojová spolupráce se v současné době uskutečňuje sice ve
složitém, nicméně přece jen jakémsi systému kooperace mnoha ministerstev,
v případě humanitární pomoci se tento systém teprve tvoří. Odbor rozvojové
spolupráce a humanitární pomoci MZV ČR se snaží o systematizaci celého procesu
např. vydáním výše uvedeného interního materiálu či upřednostňováním „plánované“
a především koordinované humanitární pomoci prostřednictvím tzv. Consolidated
Appeals Process (CAP). CAP je nástroj využívaný k plánování, koordinaci,
implementaci a monitorování humanitárních projektů. Je vytvářen organizacemi
činnými v regionech postižených humanitárními krizemi. Úřad OSN pro koordinaci
humanitární pomoci (OCHA) potom vydává tzv. „appeals“ – dokumenty shrnující
potřeby postižených oblastí včetně konkrétních projektů a finančních potřeb. Na
internetových stránkách www.reliefweb.int jsou tyto dokumenty aktualizovány a
doplněny o současnou situaci včetně informací o financování od jednotlivých dárců.
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Obr. 1 Consolidated Appeals Process
The Consolidated Appeals Process:
an inclusive, coordinated programme cycle in emergencies to:
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Zdroj: The Consolidated Appeals Process (CAP). Dostupné z:
<http://ochaonline.un.org/cap2005/webpage.asp?Nav=_about_en&Site=_about&Lang=en>
Překlady pojmů:
The Consolidated Appeals Process: an inclusive, coordinated programme cycle in emergencies to =
Proces společných výzev: souhrnný, koordinovaný programový cyklus v krizových situacích sloužící
k; Appeal for Funds = žádost o finanční zdroje; Plan the Response = plán reakce; Identify Roles and
Responsibilities = identifikace rolí a odpovědností; Set Goals – definice cílů; Build Scenarios = tvorba
scénářů; Assess Needs = zhodnocení potřeb; Analyse the Context = analýza kontextu; Report =
reportování; Revise the Plan = revize plánu; Monitor and Evaluate = monitoring a evaluace;
Implement a Coordinated Programme = implementace koordinovaného programu; Human Rights –
lidská práva; CHAP (Common Humanitarian Action Plan) = Společný humanitární akční plán

Humanitární pomoc poskytovaná Českou republikou v poslední době získala
výrazně na významu, což lze vyčíst i z následující tabulky:
Tab. 1 Oficiální humanitární pomoc České republiky v letech 1997-2005
Počet projektů
Počet zemí
Realizovaná pomoc
v mil. Kč

1997
5
5
14,1

1998
26
23
39,6

1999
54
15
38,5

2000
25
23
27,3

2001
23
18
30,2

2002
25
18
20,7

2003
16
11
40,0

2004
22
17
51,2

2005
*
*
158,0
*

Zdroj: Souhrn humanitární pomoci za rok 2001. Dostupné z:
<http://www.mzv.cz/wwwo/mzv/default.asp?id=9645&ido=8054&idj=1&amb=1>;
Souhrn humanitární pomoci za rok 2002. Dostupné z:
<http://www.mzv.cz/servis/soubor.asp?id=4427>;
Souhrn humanitární pomoci za rok 2003. Dostupné z:
<http://www.mzv.cz/servis/soubor.asp?id=8067>;
Souhrn humanitární pomoci za rok 2004. Dostupné z:
<http://www.mzv.cz/servis/soubor.asp?id=14438>
* Údaj za rok 2005 podle informací Magdaleny Mikšové z ORS MZV ČR. Oficiální souhrn v době
psaní práce nebyl ještě k dispozici. V této částce není zahrnuto 200 mil. Kč na pomoc jihovýchodní
Asii pod Ministerstvem obchodu a průmyslu ČR.

40

Vzhledem k obrovskému nárůstu prostředků za poslední roky je třeba
konsolidovat systém jejich poskytování, stanovit kompetence jednotlivých aktérů a
zajistit koordinaci aktivit.

„MZV ČR v současné době řeší krizové situace operativně, chybí
systémovost. V současné době probíhají jednání s Ministerstvem vnitra ČR a SSHR,
jak budeme v případě materiální humanitární postupovat. Kdo za co ponese
zodpovědnost atd. Magdalena Mikšová, ORS MZV ČR, rozhovor

Dalšími změnami, o které se ORS MZV ČR začíná snažit, je přesun zaměření
z okamžité pomoci na trvalejší krize a větší zapojení nevládních a mezinárodních
organizací. NNO do pomoci poskytované z prostředků státního rozpočtu byly
doposud zapojovány nedostatečně. Výběrové řízení na projekty pomoci jihovýchodní
Asii po tsunami bylo jedno z vůbec prvních. Je to jeden z možných důvodů, proč se
do něj zapojily pouze tři NNO.

4.2

Informace o tsunami v jihovýchodní Asii

V neděli 26.12.2004 v ranních hodinách otřáslo západním pobřežím
indonéského ostrova Sumatra zemětřesení o síle 9,0 Richterovy škály. Epicentrum se
nacházelo 250 km jihozápadně od provincie Banda Aceh. Zemětřesení vyvolalo vlny
tsunami dosahující při pobřeží výšky kolem 10m, které se šířily okolními oblastmi
Indického oceánu rychlostí více než 500 km/hod a zdevastovaly pobřežní oblasti
Indie, Indonésie, Srí Lanky, Thajska, Malediv, Barmy, Seychel a Somálska.
Vlna tsunami zaplavila pobřežní oblasti, zničila budovy, komunikace, mosty,
zavlažovací a rybářské infrastruktury i úrodu a připravila o život 230 000 lidí.
Miliony dalších byly svědky toho, jak jim vlna odnáší veškerý majetek a odlučuje je
od jejich blízkých. Škody i trauma populace způsobené hrůznými zážitky byly
obrovské. Materiální ztráty byly vyčísleny v Indonésii na 4,5 miliardy USD, na Srí
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Lance na 1,6 miliardy USD (některé zdroje uvádějí přes 2 miliardy), v Indii na 1,2
miliardy USD, na Maledivách na 100 milionů USD36.
Na Srí Lance byly nejhůře zasaženy oblasti při východním, severním a jižním
pobřeží, kde vlna pronikla na některých místech až 1km do vnitrozemí. Vzniklé
škody jsou vyčísleny v následující tabulce:

Tab. 2 Srí Lanka – souhrn škod

Provincie37
Distrikty
DS Divize
GN Divize

Celkem:

Postižené tsunami:

9
25
327
14000

5
13
54
667

Počet obětí
35 322
Pohřešovaní
6 000
Zničené domy
65 275
Populace bez domova
105 000 rodin
Zcela nebo částečně zničená
92
zdravotnická zařízení
Zničené a poškozené školy
168
Nejpostiženější sektory
rybářství (nejvíce), malé hotely, malí podnikatelé, …
Zdroj: prezentace na konferenci v Hambantotě 9.2.2006; McMAHON, Paul, NYHEIM,
Thomas, SCHWARZ, Adam. After the tsunami: Lessons from reconstruction [online]. The
McKinsey Quarterly: The Online Journal of McKinsey & Co., 2006 Number 1. Dostupné z:
<http://www.mckinseyquarterly.com/article_print.aspx?L2=19&L3=69&ar=1721>
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Zdroj: India. Post Tsunami Recovery Program. Preliminary Damage and Needs Assessment
[online]. New Delhi : Asian Development Bank, United Nations, World Bank, March 2005. Dostupné
z:
<http://siteresources.worldbank.org/INDIAEXTN/Resources/295583-1110791780048/Indiatsunami-na-mar14-2005-all.pdf>;
Indonesia: Preliminary Damage and Loss Assessment [online]. Jakarta : BAPPENAS. The
International Donor Community, January 2005. Dostupné z:
<http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/2800161106130305439/damage_assessment.pdf>;
Rebuilding Sri Lanka. Post-tsunami Recovery and Reconstruction Strategy [online]. Colombo :
TAFREN, January 2005. Dostupné z:
<http://siteresources.worldbank.org/INTSRILANKA/Resources/2330241107313542200/slnafull.1.pdf>;
McMAHON, Paul, NYHEIM, Thomas, SCHWARZ, Adam. After the tsunami: Lessons from
reconstruction [online]. The McKinsey Quarterly: The Online Journal of McKinsey & Co., 2006
Number 1. Dostupné z:
<http://www.mckinseyquarterly.com/article_print.aspx?L2=19&L3=69&ar=1721>;
Republic of the Maldives. Tsunami: Impact and Recovery. Point Needs Assessment [online]. Asian
Development Bank, United Nations, World Bank. Dostupné z:
<http://siteresources.worldbank.org/INTMALDIVES/Resources/mv-na-full-02-14-05.pdf>
37
Administrativní členění Srí Lanky je následující: největším správním útvarem je provincie
(Province) v čele s guvernérem (Governor), provincie se dělí na distrikty (District) v čele
s „hejtmanem“ (District Secretary), v rámci distriktu se nacházejí tzv. DS divize v čele s Divisional
Secretary (DS), nejmenší jednotkou jsou GN divize v čele s tzv. grama niladari (GN). Zdroj:
Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka.
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Katastrofa zasáhla zejména chudé komunity, jejichž skromné příbytky byly
smeteny a rodiny přišly o veškerý majetek. Statisíce lidí žily dlouhé měsíce
v provizorních stanových táborech nebo veřejných budovách, později v dřevěných
přístřešcích. Vnější pomoc byla jedinou nadějí na obnovu poškozených oblastí.
Událost vyvolala obrovskou vlnu mezinárodní solidarity. Do obnovy postižených
oblastí se zapojila řada mezinárodních organizací a NNO, finanční prostředky
poskytovala štědře řada států i soukromých subjektů. Programy byly zaměřeny na
okamžitou pomoc a obnovu infrastruktury, dále na oblast zemědělství, školství,
zdravotnictví, potravinářství, bydlení a dodávek vody a sanitárních zařízení.

4.3

Etnické složení Srí Lanky a s ním související problémy38

Populace Šrílanské demokratické socialistické republiky, jak se země
oficiálně nazývá, je tvořena z velké většiny Sinhálci, velký význam však mají
minoritní etnika, zejména Tamilové.

Tab. 3 Etnické složení Srí Lanky
Sinhálci
Indičtí Tamilové
Srílanští Tamilové
Srílanští Maurové
Ostatní

73,8 %
4,6 %
3,9 %
7,2 %
10,5 %

Tab. 4 Náboženské složení Srí Lanky
buddhisté
69,1 %
hinduisté
7,1 %
muslimové
7,6 %
křesťané
6,2 %
Zdroj: The World Factbook [online]. CIA. Dostupné z:
<http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ce.html>
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Zpracováno podle FILIPSKÝ, Jan, KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ, Blanka, MAREK, Jan,
VAVRUŠKOVÁ, Stanislava. Dějiny Bangladéše, Bhútánu, Malediv, Nepálu, Pákistánu a Šrí Lanky.
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Vztahy Sinhálců a Tamilů nebyly nikdy ideální. Předchůdci dnešních
Sinhálců přišli na ostrov v 6.st. př.n.l. a ve 3. st. př.n.l. založili první ostrovní
buddhistický stát. Ten však byl již od 2.st. př.n.l. ohrožován vpády indických Tamilů,
kteří se později usadili v severních a východních částech země. V 16.st. pronikli na
ostrov Portugalci, v 17.st. pak Holanďané, podmanit si celou zemi se však podařilo
až Britům, kteří na ostrov dorazili v 18.st. Roku 1802 se tehdejší Cejlon stal britskou
korunní kolonií. Britské protěžování Tamilů v duchu hesla „rozděl a panuj“ jen
prohlubovalo tradiční nepřátelství mezi Sinhálci a Tamily. Britové na ostrov přivedli
další tamilské usedlíky, aby pracovali na čajových plantážích v horských oblastech
centrální části ostrova. Oblasti osídlené Tamily se tak dále rozšířily39 a nepřátelství
mezi etniky rostlo. Přesto přinejmenším sinhálští a tamilští nacionalisté byli nuceni
k určité spolupráci ve snaze o nezávislost. Po odchodu Britů ale ztratili společného
nepřítele a vztahy Sinhálců a Tamilů se začaly rapidně zhoršovat. Přes snahu prvního
srílanského předsedy vlády Stephena Senanayake se nepodařilo překonat
národnostní, etnické, sociální a náboženské rozpory a obě strany se začaly stále více
radikalizovat. Sinhálcům bylo trnem v oku silné zastoupení Tamilů ve státní správě
přetrvávající z dob protěžování tamilských úředníků Brity a později jejich územní
požadavky, Tamilové se zase cítili ohroženi ustavením buddhismu státním
náboženstvím a sinhálštiny úředním jazykem. Odchod Britů tak znamenal konec
dosavadní, byť nucené, spolupráce obou etnik a situace vyústila ve vleklý konflikt
s tamilskými separatisty (Tygři osvobození tamilského Ílamu - LTTE) eskalující
v 80. a 90. letech 20. st. Konflikt si vyžádal desetitisíce obětí a do dnešního dne se
situaci nepodařilo vyřešit. 23. února 2002 bylo sice dohodnuto příměří a zastavení
palby, na začátku roku 2006 se však situace opět vyhrotila. Od počátku roku cca do
května přišlo o život několik stovek lidí. Naděje, že katastrofa tsunami a snaha
napravit škody jí způsobené přivedou znepřátelené strany ke smíření, podobně jako
tomu bylo v provincii Banda Aceh na Sumatře, se bohužel ukázaly jako liché.
Nerovnoměrná distribuce pomoci mezi tamilskými a sinhálskými oblastmi konflikt
naopak zhoršila.

39

Mapa současného rozložení sinhálského a tamilského osídlení viz Příloha 8.2.

44

4.4
tsunami

Analýza poskytování české humanitární pomoci po

4.4.1 Oficiální pomoc České republiky
Oficiální zpráva o pomoci České republiky po tsunami uveřejněná na
internetu40 zní:

„Brzy po zpracování prvních zpráv o rozsahu přírodní katastrofy, která
postihla jihovýchodní Asii, bylo zřejmé, že Česká republika musí solidárně přispět
k řešení této humanitární katastrofy, a to jak po linii bilaterální, tak i po linii
multilaterální. Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV ČR) proto okamžitě
uvolnilo 5 000 000 Kč z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa na
humanitární pomoc, která byla určena na rok 2005. Tato částka byla jako finanční
pomoc poskytnuta prostřednictvím Dětského fondu OSN – UNICEF.

Tuto prvotní částku ve výši 5 000 000 Kč navrhlo Ministerstvo zahraničních
věcí ČR po předběžné dohodě s Úřadem vlády a Ministerstvem financí ČR navýšit o
dalších 10 000 000 Kč na celkovou částku 15 000 000 Kč. Toto navýšení bylo
schváleno Usnesením vlády č. 2 ze dne 4. ledna 2005, v němž se mj. konstatuje, že
část prostředků bude využita na zaslání materiální pomoci (primárně dodávky
Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva vnitra ČR přepravené speciálem
Ministerstva obrany ČR) a že zbývající prostředky budou rezervovány pro české
nevládní organizace na rehabilitaci oblastí postižených katastrofou.

Na dárcovské konferenci OSN v Ženevě, která se uskutečnila dne 11.1.2005,
bylo vedoucím delegace, ministrem průmyslu a obchodu Urbanem přislíbeno navíc
poskytnutí další finanční pomoci ve výši 500 000 USD (cca 12 000 000 Kč). Tato
pomoc byla navýšena na celkem 25 000 000 Kč dle Usnesení vlády ze dne
19.1.200541.
40

Zdroj: <http://www.mzv.cz/wwwo/mzv/default.asp?id=30332&ido=8054&idj=1&amb=1>
„V l á d a
I. v y s l o v u j e
poděkování občanům České republiky za projevy solidarity s oběťmi živelní pohromy v Asii;
II. s c h v a l u j e
41
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Na tomtéž jednání vláda schválila Usnesením vlády č. 1 zřízení Komise pro
koordinaci obnovy a rekonstrukci postižených oblastí v Asii. Na základě tohoto
usnesení na zasedání vlády dne 19.1.2005 ministr průmyslu a obchodu předložil
vládě návrh na zapojení České republiky do obnovy a rekonstrukce postižených zemí
v Asii. Vláda schválila poskytnutí prostředků na obnovu ve výši 200 000 000 Kč.
Tato částka byla rozdělena ve výběrových řízeních zájemcům a organizacím na
základě jejich projektů42.

Materiální pomoc odeslaná speciálem Ministerstva obrany ČR dne
30.12.2004 směřovala do Medanu (severní Sumatra), v rámci materiální humanitární
pomoci byly rovněž všechny lety ČSA na Srí Lanku (Colombo) ve dnech 27.12.2004
- 25.1.2005

využity k přepravě pitné vody, a to v objemu disponibilní nosné

kapacity (cca 6-7 tun každý den). Odběr vody byl projednán s tamním zastoupením
UNICEF. Dne 6.1.2005 bylo linkou ČSA expedováno 2 800 souprav na desinfekci
vody ze zásob Hasičského záchranného sboru (v hodnotě 728 000 Kč). Kromě toho
Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV ČR v úzké součinnosti
s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru pomáhal zajišťovat
odeslání materiální humanitární pomoci soukromého sektoru.“

Kromě prostředků ze státního rozpočtu Ministerstvo zahraničních věcí ČR
spravovalo také prostředky z DPH, která byla vybrána z DMS zpráv zasílaných
drobnými dárci nevládním organizacím. Tyto prostředky byly vraceny nevládním
organizacím prostřednictvím účelových dotací.

návrh zapojení České republiky do obnovy a rekonstrukce oblastí v Asii, postižených živelní
pohromou, obsažený v materiálu č.j. 68/05,
rozšíření Komise pro koordinaci obnovy a rekonstrukci postižených oblastí v Asii, a to o ministry
životního prostředí a zemědělství;
III. s o u h l a s í s
vyčleněním finančních prostředků pro účely obnovy a rekonstrukce oblastí v Asii, postižených živelní
pohromou, a to v celkové výši 200 mil. Kč, a to z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa
státního rozpočtu České republiky v letech 2005 a 2006, položek Prostředky na obnovu Iráku,
Rozvojová zahraniční pomoc a Vládní rozpočtová rezerva.“ Usnesení vlády České republiky ze dne
19. ledna 2005 č. 91 o zapojení České republiky do obnovy a rekonstrukce oblastí v Asii, postižených
živelní pohromou
42
Podané projekty viz Příloha 8.3.
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„O vrácení vybrané daně z přidané hodnoty z DMS, které jsou součástí
veřejné sbírky na pomoc postižené Asii, rozhodla vláda na svém mimořádném
zasedání počátkem roku 2005, kdy byly projednávány aktivity České republiky v
souvislosti s živelní pohromou v Asii a její zapojení do humanitární pomoci zemím
jihovýchodní Asie postižených ničivými vlnami tsunami.“43

Celkovou oficiální humanitární pomoc České republiky po tsunami shrnuje
Magdalena Mikšová:
„Celkem na bezprostřední okamžitou humanitární pomoc bylo vyčleněno 40
milionů Kč, to byla pomoc materiální a některé projekty nevládních organizací.
Z prvních 15 milionů byly poskytnuty příspěvky do World Food Programme,
UNICEF, UN Volunteer a zajištěna materiální pomoc (vaky na zemřelé, prostředky
na úpravu vody). Těchto 40 milionů spravovalo MZV ČR. Dále byly vyčleněny
prostředky na tzv. rekonstrukci, to je 200 milionů, které spravuje Ministerstvo
průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR). Vláda vyčlenila těchto 200 milionů a MPO ČR
vypsalo výběrové řízení na projekty rekonstrukce postižených zemí. Návrhy podaly
pouze komerční firmy. Byla zřízena meziresortní komise a ta vybrala projekty do
výše 200 milionů (16 projektů v celkové hodnotě 188 132 000 Kč).“ Magdalena
Mikšová, ORS MZV ČR, rozhovor

Bohužel v době psaní této práce bylo prakticky nemožné v přesných částkách
dohledat, kolik z celkové pomoci odešlo do které země. S určitostí to lze rozlišit 1) u
projektů obnovy pod MPO ČR, kde je jasně stanoveno, kde se projekty budou
uskutečňovat, a 2) v případě projektů zadaných MZV ČR nevládním organizacím ve
výběrovém řízení.

43

Zdroj: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/obnova-asie/dph-u-humanitarnich-sbirekporadanych/1001190/28951/>
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ad 1) Z hlediska výběru projektů v programu MPO ČR44 byly za prioritní
země považovány zejména Indonésie, Srí Lanka (eventuálně Maledivy, Thajsko),
které byly nejvíce postiženy katastrofou a které deklarovaly (podle Metodiky
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro předkladatele projektů obnovy45) zájem o
pomoc v následujících sektorech (viz tabulka):

Tab. 5 Sektory projektů pro obnovu a rekonstrukci oblastí v Asii (MPO ČR)
školy, nemocnice, sirotčince, bydlení (montované
domky)
obnova zdrojů pitné vody (úpravny, čističky
vodohospodářství
odpadních vod, armatury, čerpadla)
obnova energetických zdrojů (např.
energetika
dieselagregáty) a rozvodné sítě
infrastruktura
budování silnic, železnic, projekční a geologické
práce včetně souvisejících projektů
bezpečnostní, kontrolní, řídící a signalizační
zařízení
budování výstražného informačního systému (na
lokální úrovni)
životní prostředí
likvidace ekologických škod
Zdroj: Metodika pro předkladatele projektů obnovy [online]. Dostupné z:
obnova a dodávky vybavení a zařízení

<http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/obnova-asie/metodika-pro-predkladateleprojektu/1001190/24075/>
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MPO ČR bylo v tomto projektu koordinátorem, dále byla zapojena agentura Czech Trade jako
implementační agentura. Program nebyl realizován jako výběrové řízení. „Je třeba konstatovat, že
mechanismus zákona č. 40/2004, Sb., o veřejných zakázkách, je nevyhovující pro tento druh
poskytování pomoci oblastem stižených katastrofou formou dlouhodobého procesu obnovy a
rekonstrukce, a to ze dvou základních důvodů. Nejdůležitější je skutečnost, že postupy podle tohoto
zákona neumožňují rychle reagovat na urgentní potřeby, které v postižených oblastech vznikly.
Dalším důvodem je skutečnost, že naši podnikatelé budou své projekty realizovat sami, na základě
smluv, které uzavřou s potřebnými zákazníky v postižených oblastech. Orientovat se budou podle
požadavků konkrétního státu, což může vyústit i do uzavření mezinárodní smlouvy. Na takové
případy se působnost zákona nevztahuje (§4 odst. 1 písm. e) zákona ). Posuzování projektů se bude dít
na základě objektivních kriterií a Komisí. Dalším důvodem pro konstataci, že se zákon o zadávání
veřejných zakázek na pomoc do této oblasti nevztahuje je též skutečnost, že realizaci smluv hradí
podnikatelé z více než 50 % z vlastních zdrojů, s tím že stát jim na schválené projekty poskytne 30% z
celkových nákladů na projekt. To znamená, že podnikatel v takovém případě nenaplňuje pojem
zadavatele podle § 2 odst. 1 písm. b) a tedy ani pojem veřejné zakázky podle § 6 odst. 1 zákona. Ten
předpokládá, že postup podle zákona je nutný, když je zadavatelem dodávek podnikatel, jehož
dodávky jsou financovány z více jak 50 % státem. Takováto situace nebude naplněna. Proto se postup
výběru projektů bude realizovat podle vládou schválených postupů a kritérií bez režimu výše
uvedeného zákona.“ Zapojení České republiky do obnovy a rekonstrukce postižených oblastí v
jihovýchodní Asii [online]. Dostupné z: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/obnova-asie/zapojeniceske-republiky-do-obnovy-a/1001190/22206/>
45
Metodika pro předkladatele projektů obnovy [online]. Dostupné z:
<http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/obnova-asie/metodika-pro-predkladateleprojektu/1001190/24075/>
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Na Srí Lance byly pod Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR k realizaci
vybrány následující projekty:
Tab. 6 Seznam vybraných projektů pro obnovu a rekonstrukci oblastí v Asii
Srí Lanka
Název firmy

Název projektu

AZAS INVEST, s.r.o.

Revitalizace vybraných malých vodních zdrojů v distriktech Ampara a
Batticaloa

EGO Zlín, spol. s r.o.

Mobilní zdravotnické pracoviště

MAVEL, a.s.

Dodávka technologie malé vodní elektrárny o výkonu 5 MW

G-servis Praha

Zařízení a komponenty pro stacionární a mobilní úpravny pitných vod

spol. s r.o.
G-servis Praha

Zařízení a komponenty pro průmyslové čistírny odpadních vod

spol. s r.o.
EGO Zlín, spol. s r.o.

Prostředky biologické ochrany

G-servis Praha

Zařízení a komponenty pro stacionární a mobilní čistírny domovních odpadních

spol. s r.o.

vod

MAVEL, a.s.

Dodávka technologie malé vodní elektrárny o výkonu 2 MW

STROJIMPORT a.s.

Malé vodní elektrárny do 2 MW

STROJIMPORT a.s.

Servisní a opravárenská dílna včetně výroby spojovacího materiálu

Zdroj: Seznam projektů pro obnovu a rekonstrukci oblastí v Asii, postižených živelní pohromou
[online]. Dostupné z: <http://www.businessinfo.cz/files/2005/051018_JVA%20seznam.xls>

Z celkové hodnoty těchto projektů je poskytnuto 30%, max. však 15 mil. Kč
na každý projekt, ze státních finančních prostředků. O tuto částku musí být snížena
cena fakturovaná objednateli, jinak nebudou prostředky ze státního rozpočtu
vyplaceny46.

46

Organizačně je poskytování těchto prostředků zajištěno následujícím způsobem:
„Finanční prostředky ze státního rozpočtu mohou být čerpány až po realizaci projektu, max. do vládou
schválené výše, za podmínky, že již bylo objednatelem uhrazeno zbývajících 70 % z celkové ceny
kontraktu. Po realizaci projektu zašle předkladatel vyplněnou žádost o státní příspěvek spolu s
fakturou za realizaci projektu (ve výši 30%, max. však 15 mil. Kč z celkové ceny kontraktu)
doloženou dokladem o uhrazení zbývajících 70% ceny objednatelem v zahraničí agentuře CzechTrade
k věcné a formální kontrole. CzechTrade provede předběžnou kontrolu předaných podkladů (v
případě neúplnosti vyžádá u předkladatele jejich doplnění) a společně s komentářem z pohledu
oprávněnosti požadavku výplaty státního příspěvku postoupí MPO ČR ke konečnému rozhodnutí.
MPO ČR v případě, že všechny podklady jsou v pořádku, uhradí prostředky.“ Zdroj:
<http://www.czechtrade.cz/Global?xml=/pro_media/informace_pro_vas/tiskove_zpravy.xml&id_tisko
va_zprava=216>
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ad 2) Z projektů nevládních organizací, které podaly žádosti na MZV ČR,
nebyl ani jeden realizován na Srí Lance. Materiální pomoc byla poskytnuta v podobě
přepravy balené pitné vody a léků, nejsou však k dispozici záznamy o celkové
hodnotě této pomoci odeslané na Srí Lanku. Využití prostředků, které byly
poskytnuty skrze výše uvedené mezinárodní organizace, nelze podle místa použití
dohledat. V následující analýze se proto budu držet obecných faktů platných pro
práci těchto organizací.

4.4.1.1 Efektivnost - věcná
Problematická místa:
-

nedostatek koordinace a ověřených informací, který vedl k transportu

nepotřebných věcí (voda)
-

sledování komerčních zájmů

Jedním z největších problémů věcného zaměření projektů byl v první fázi
pomoci transport nepotřebných věcí. Jednalo se zejména o pitnou vodu.

„(V době tsunami – pozn. K.A.) jsem byla shodou okolností na konferenci
všech větších donorů, kde se mluvilo o tom, jak je nutné pomoc koordinovat. Ale když
udeřila tsunami, každý si dělal, co chtěl, a nikdo s nikým nekoordinoval. Vézt
balenou vodu na Srí Lanku je pěkné, ale pak jsem se dozvěděla, že v hlavním městě
Colombu se balená voda dala koupit běžně. Problém nebyl, že by na Srí Lance
nebyla voda, problém byl, že se nedostala k lidem v postižených oblastech. Byla to
otázka logistiky, nedostatku personálních, logistických a komunikačních kapacit.“
Magdalena Mikšová, ORS MZV ČR, rozhovor

Druhým problematickým bodem bylo zaměření projektů vybraných
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR) v rámci rekonstrukce postižených
oblastí. Jedná se o projekty komerčních firem a převažuje v nich exportní zájem nad
zájmem humanitárním.

„Prostředky na rekonstrukci nemají už s humanitární pomocí moc
společného. Jsou to projekty komerčních firem. Osobně jsem k MPO ČR skeptická.
50

Projekty MPO ČR (i rozvojové) jsou někdy už komerčního charakteru.“ Magdalena
Mikšová, ORS MZV ČR, rozhovor

Tento názor sdílí i Michal Procházka z Rozvojového střediska Ústavu
mezinárodních vztahů, který v rozhovoru uvedl, že „MPO ČR v těchto projektech
vidí především exportní možnosti“.

O obchodních zájmech svědčí ostatně i slova ministra průmyslu a obchodu
Milana Urbana: „Vládní program podpory pro postižené země jasně ukazuje, že v
celosvětové humanitární akci nestojíme stranou. Současně je to velká výzva pro
české podniky. Pokud předložené projekty obstojí v konkurenci a firmy kvalitní prací
získají dobré jméno, mají šanci na dlouhodobé kontrakty.“47

Ministerstvu průmyslu a obchodu lze jen těžko vyčítat obchodní zájmy.
Problém je ve špatném nastavení systému – humanitární pomoc je v kompetenci toho
resortu, který se o ni dostatečně razantně a včas přihlásí. Fakt, že MPO ČR mělo
eminentní zájem o projekty v hodnotě 200 milionů Kč, kterými mohlo podpořit české
firmy, není vůbec překvapující.

V tiskové zprávě agentury CzechTrade (Česká agentura na podporu obchodu,
která se podílela na výběru projektů) je výslovně uvedeno, že „MPO ČR (bylo –
pozn. K.A.) vedené snahou pomoci postiženým regionům a účinně podporovat české
exportéry.“ Ze samotné podstaty věci vyplývá, že primárním zájmem MPO ČR je
zejména druhý motiv.

Jak uvádí analytik Asociace pro mezinárodní otázky Václav Prášil, problém
exportního zaměření humanitárních a rozvojových projektů je dlouhodobý: „Nemusí
se vždy jednat o projev nezištné mezinárodní solidarity. Příklady z historie i
současnosti ukazují, že humanitární i rozvojová pomoc může často sloužit
propagandistickým cílům nedemokratických vlád nebo různým obchodním zájmům
průmyslově vyspělých zemí.“ [Prášil, s.8]
47

Zdroj:
<http://www.czechtrade.cz/Global?xml=/pro_media/informace_pro_vas/tiskove_zpravy.xml&id_tisko
va_zprava=216>
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Závěrem je však nezbytné dodat, že program obnovy MPO ČR otevíral
možnost zapojení i nevládním neziskovým organizacím. Ty však své projekty
nepředložily a jakkoli mohou být oprávněné jejich obavy z nepřekonatelné
konkurence soukromých firem, je tento jejich postoj velkou chybou. NNO vzhledem
k tomu, že nemají ziskové exportní zájmy, by měly hrát větší úlohu v tak choulostivé
oblasti jakou je humanitární pomoc.

4.4.1.2 Efektivita - časová
Problematická místa:
-

velmi zdlouhavá výběrová řízení přes MPO ČR

-

celkově pomalý systém poskytování humanitární pomoci

Pozitiva:
-

snaha o změnu, poučení ze zkušeností

Největším nedostatkem z hlediska časové efektivity bylo při poskytování
humanitární pomoci ze státních prostředků zdlouhavé řízení výběru „projektů pro
obnovu a rekonstrukci oblastí v Asii, postižených živelní pohromou“ přes MPO ČR.
Přestože program vyhlásilo MPO ČR již v únoru roku 2005 a uzávěrka výběrového
řízení byla 18. května 200548, výběr projektů byl schválen až v říjnu 2005 a ještě
v první třetině roku 2006 nebyly podepsány smlouvy s vybranými realizátory.

Nízká efektivita pomoci po tsunami z hlediska časového rámce byla jedním
z největších negativ oficiální české humanitární pomoci. I celkově je poskytování
humanitární pomoci oficiální státní cestou velmi pomalé z důvodu zdlouhavých
formálních postupů.

„V materiálu, který nyní půjde do vlády, je požadavek, aby prostředky na
humanitární pomoc byly na začátku roku převáděny přímo na Ministerstvo
zahraničních věcí ČR a ne (jak tomu je dosud) na Ministerstvo financí ČR, které je
48

Projekty mohly subjekty podávat agentuře CzechTrade. Agentura obdržela 33 projektů od 12
českých společností.
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teprve v případě potřeby převede na Ministerstvo zahraničních věcí ČR. To celý
proces výrazně zpomaluje.“ (Hana Ševčíková, ředitelka Odboru rozvojové
spolupráce a humanitární pomoci MZV ČR, valná hromada FoRS 11.5.2006)

Z uvedeného citátu je patrné, že na MZV ČR existují snahy humanitární
pomoc zefektivnit, a to nejen z časového hlediska.

„Při tsunami ještě nefungoval vhodný postup poskytování humanitární
pomoci. V průběhu roku 2005 se však realizovala řada dalších projektů (Pákistán,
Afghánistán, Bulharsko a další), při kterých již ministerstvo vhodné postupy našlo.“
(Hana Ševčíková, ředitelka Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
MZV ČR, valná hromada FoRS 11.5.2006)

4.4.1.3 Efektivita - finanční
Problematická místa:
-

nevyčerpání prostředků

-

nákladnost letecké přepravy

Pozitiva:
-

prevence zneužití prostředků

Jednoznačně pozitivním faktorem je značná výše prostředků uvolněných na
pomoc jihovýchodní Asii po tsunami, a to jak u pomoci oficiální, která je předmětem
této podkapitoly, tak u dalších aktérů, o kterých bude řeč později. Rozsah této akce
nemá pravděpodobně v historii české humanitární pomoci obdoby. Celkově bylo na
pomoc jihovýchodní Asii ze státního rozpočtu uvolněno 240 milionů Kč. Vzhledem
k rozsahu katastrofy není tato částka vůbec přemrštěná. Celkové škody přesáhly 10
miliard USD a v postižených oblastech byla obrovská potřeba finančních prostředků.
Problém však nastal s efektivním využitím těchto prostředků. Vzhledem k nebývalé
vlně solidarity i ze strany české veřejnosti jako by o prostředky ze státního rozpočtu
ani nebyl zájem a samo MZV ČR nevědělo, na co je využít.
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„(…) ne všechny peníze z původních 40 milionů byly nakonec na tsunami
použity, protože už nebylo na co je využít. Vyčlenili jsme prostředky na projekty
nevládních organizací, ale došly pouze 3 návrhy. Ani společnost Člověk v tísni se do
výběrového řízení nepřihlásila. Když jsme se ptali proč, odpověď zněla, že měli
hodně peněz vybraných od veřejnosti a ani nevěděli, jestli je utratí49. Takže je
pravdou, že dané prostředky nebyly všechny využity na tsunami, ale byly použity na
humanitární pomoc, a to na Pákistán. Z prvních 15 milionů bylo na tsunami použito
12 312 589 Kč, 2,5 milionu bylo přiděleno na Pákistán. Z dalších 25 milionů bylo na
tsunami použito 17 161 858 Kč.“ Magdalena Mikšová, ORS MZV ČR, rozhovor

Druhým problémem z hlediska finanční efektivity je nákladnost letecké
přepravy, která byla využívána v prvních dnech poskytování humanitární pomoci.

„Když letěla zásilka na Srí Lanku, doprava stála myslím jednou tolik než
náklad. Máme-li omezené prostředky na humanitární pomoc, musíme se zamyslet,
zda je pomoc efektivní.

Proto se nyní snažíme pomoc směřovat spíše přes

mezinárodní organizace. Někdy je takový postup problematičtější, ale většinou věci
jako potraviny nebo voda se dají koupit v místě nebo ve vedlejší zemi, takže pomoc je
pak levnější a také koordinovanější.“ Magdalena Mikšová, ORS MZV ČR, rozhovor

V prvních dnech po tsunami byla ovšem spolupráce s mezinárodními
organizacemi nedostatečná a nákladnost letecké dopravy vody, která se navíc
nakonec ukázala jako zbytečná, je toho důkazem.
Zásada nepřepravovat zbytečně věci, které jsou dostupné v místě katastrofy,
je jedním ze základních současných trendů v poskytování humanitární pomoci ve
světě. Prostředky ušetřené za dopravu je možné využít na přímou pomoc obětem a
navíc zakoupení potřebných věcí v místě pomůže dané oblasti po ekonomické
stránce.

Pozitivem oficiální humanitární pomoci byla u projektů obnovy pod MPO ČR
opatření proti zneužití prostředků. Např.: „Finanční prostředky ze státního rozpočtu
49

V materiálu společnosti Člověk v tísni z února 2006 (Sri Lanka Project Overview) jsou pak ale
vyjmenovány projekty, na něž tato společnost hledá zdroje financování. Nakonec tedy i ona
potřebovala více prostředků, než se jí dostalo.
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mohou být čerpány až po realizaci projektu, max. do vládou schválené výše, za
podmínky, že již bylo objednatelem uhrazeno zbývajících 70 % z celkové ceny
kontraktu.“ [Metodika pro předkladatele projektů obnovy [online]]

4.4.1.4 Efektivita - organizační
Problematická místa:
-

organizace pomoci přímo Ministerstvem zahraničních věcí, Odborem

rozvojové spolupráce a humanitární pomoci (ORS MZV ČR)
-

malý počet pracovníků ORS MZV ČR

-

absence koordinace s ostatními donorskými státy

-

nízká míra spolupráce s nevládními a mezinárodními organizacemi

-

absence jasných pravidel (např. pro výběr NNO)

V době okamžité pomoci po tsunami byla materiální pomoc organizována
přímo MZV ČR, konkrétně Odborem pro rozvojovou spolupráci a humanitární
pomoc. Ten však nedisponoval dostatečnou kapacitou ke zvládnutí humanitární
pomoci po tak obrovské katastrofě, jakou byla tsunami. Odbor měl v té době jednoho
pracovníka, jenž měl na starosti vše od dodávek vody po komunikaci
s mezinárodními organizacemi. Zejména vzhledem ke způsobu poskytování
humanitární pomoci nebyla tato kapacita dostatečná. Přímá organizace pomoci
(letecký speciál, apod.) je časově a logisticky velmi náročná. Vzhledem k tomu
nebyly dostatečně zajištěny další (a důležitější) části pomoci, jako je koordinace
s ostatními

donorskými

státy,

spolupráce

s nevládními

a

mezinárodními

organizacemi atd.
Prvek, který při organizaci humanitární pomoci po tsunami chyběl téměř
úplně, byla spolupráce s NNO. Tato situace byla způsobena jednak nezkušeností
s tímto způsobem spolupráce v českém prostředí (pokud se týče humanitární
pomoci), jednak nezájmem samotných NNO. Pokud by se Česká republika chtěla
inspirovat zahraničními vzory, může převzít zkušenosti např. z Irska, které
humanitární pomoc organizuje téměř výhradně přes nevládní nebo mezinárodní
organizace. Otázkou ovšem je, zda jsou české humanitární NNO na takové úrovni,
aby tato spolupráce byla efektivní. Problémem českých NNO je často
neprofesionalita, nedostatek v oboru vyškolených pracovníků (způsobená možná
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nedostatkem příležitostí tento obor v České republice studovat – viz podkap. 3.2.3
Teorie humanitární pomoci) a jakýmsi „nadšeneckým“ charakterem těchto
organizací.
Pokud se týče spolupráce s mezinárodními organizacemi, situace při tsunami
byla o něco lepší než v případě spolupráce s NNO, ale také ještě zdaleka ne
dostatečná. Jednalo se o spolupráci s World Food Programme, UNICEF a UN
Volunteer.

„MZV

ČR

doposud s

mezinárodními

organizacemi

humanitárního

charakteru dostatečně nespolupracovalo. Teprve poté, co se rozhodne o humanitární
pomoci pro nějakou zemi, hledáme způsob, jak ji realizovat.“ Magdalena Mikšová,
ORS MZV ČR, rozhovor

Směřování humanitární pomoci přes mezinárodní organizace je méně náročné
organizačně a je i víc v souladu s tendencemi ostatních donorů ve světě. Koordinace
s dalšími donory je klíčová a mnohem účinnější než izolovaná pomoc jednotlivých
států.
Přestože do výběrového řízení vyhlášeného MZV ČR pro NNO na projekty
pomoci v jihovýchodní Asii nebyl přihlášen žádný projekt realizovaný na Srí Lance,
zastavím se ještě krátce u nedostatků tohoto výběrového řízení, protože ty vypovídají
o celkovém stavu systému poskytování oficiální humanitární pomoci50. Nedostatkem
výběrových řízení na humanitární pomoc po tsunami byla především absence
vhodných kritérií pro výběr projektů. Taková kritéria nebyla v té době vůbec
vytvořena. Použita byla kritéria z výběrového řízení na dotační tituly MZV ČR pro
nevládní neziskové organizace. Byla to kritéria následující:

1. přínos projektu pro cílové skupiny, danou lokalitu, zemi;
2. kvalita zpracování a odborná úroveň samotného projektu;
3. účelnost vynaložení finančních prostředků včetně poměru režijních
nákladů k nákladům ostatním;

50

Tohoto výběrového řízení se navíc úspěšně účastnilo sdružení Česká katolická charita, kterým se
tato práce v dalších částech podrobněji zabývá, se svým projektem Pomoc komunitám rybářů a
zemědělců postižených přívalovou vlnou v Indonésii.
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4. odborná úroveň a složení řešitelského týmu;
5. využití jiných zdrojů financování mimo státní rozpočet a finanční
udržitelnost projektu.

Vzhledem k tomu, že tato kritéria slouží k hodnocení zcela jiného typu
projektů než je okamžitá humanitární pomoc, nebylo jejich použití vhodné. Je zde ale
třeba podotknout, že v současné době už MZV ČR pracuje na vytvoření kritérií
vhodnějších pro tento typ projektů (např. menší důraz na udržitelnost projektu, ta je
důležitá zejména u rozvojových projektů).

4.4.2 NNO
Role nevládních organizací v poskytování humanitární pomoci po tsunami
byla velmi významná. Pro české nevládní organizace projekty po tsunami znamenaly
obrovskou výzvu. S výjimkou společnosti Člověk v tísni neměly české NNO
s humanitární pomocí v tak velkém rozsahu zkušenosti. Vlna solidarity mezi českou
veřejností způsobila rychlý nárůst prostředků na sbírkových kontech nevládních
organizací, který dosud neměl v historii české humanitární pomoci obdoby. Tento
zájem české veřejnosti byl způsoben nejen obrovským tlakem médií, který je v této
souvislosti zástupci NNO často zdůrazňován51, ale rovněž faktem, že ke katastrofě
došlo v době vánočních svátků, kdy byli lidé obecně více nakloněni pomáhat, a dle
mého názoru i jistou „atraktivností“ tsunami. Katastrofa tohoto typu byla zcela
neobvyklá a díky neustále opakovaným televizním záznamům mohla lidem připadat
jako napínavý katastrofický film, který je však skutečný a jehož součástí je možné se
stát prostřednictvím třeba i drobného daru. Nesporným faktem přitom však zůstává,
že lidé byli především otřeseni obrovským rozsahem neštěstí a množstvím obětí,
které přišly o život v několika málo okamžicích, na rozdíl od např. válečných
konfliktů či hladomorů, při kterých přicházejí o život srovnatelné počty lidí, ale
z různých důvodů nejsou pro veřejnost tak alarmující.
Z výše uvedených důvodů vyplývá obrovský zájem, které zaznamenaly NNO
v podobě nebývalého objemu finančních darů. Významnou roli hrála poměrně nová
51

Podle slov Vítězslava Vursta, předsedy správní rady nadace ADRA, byl zájem médií v případě
tsunami zcela ojedinělý a podobná situace se podle něj již nebude opakovat.
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technologie tzv. DMS zpráv. Pomoc prostřednictvím dárcovských SMS zpráv –
DMS (Donor Message Service) byla pro drobné dárce nejrychlejším a
nejjednodušším způsobem, jak pomoci asijským oblastem zasaženým tsunami. DMS
je společným projektem Fóra dárců a Asociace provozovatelů mobilních sítí. Projekt
byl spuštěn v dubnu 2004, nicméně při tsunami byl o něj bezesporu největší zájem.
Např. organizace ADRA do 26. ledna 2005 obdržela 1 602 226 DMS, Člověk v tísni
152 591 DMS a Česká katolická charita 20 392 DMS, což dohromady představuje
více než 55 milionů Kč. Zaslání DMS stojí 35,70 Kč, z nichž organizace dostane
27,03 Kč – zbytek připadá na DPH a režijní náklady spojené s projektem. V případě
pomoci pro Asii však vláda částku, která odpovídá vybrané DPH z dárcovských
SMS, vrátila těmto organizacím zpět (viz podkap. 4.4.1 Oficiální pomoc České
republiky).
V následující tabulce jsou uvedeny výtěžky sbírek tří českých nevládních
organizací, které shromáždily nejvíce prostředků, a organizace Hand for Help, která
na Srí Lance po tsunami provozovala polní nemocnici.

Tab. 7 Výtěžky veřejných sbírek českých NNO
NNO

Název sbírky

Výtěžek sbírky

Člověk v tísni

SOS Srí Lanka

131 854 51752

ADRA

Jihovýchodní Asie

112 116 68753

Česká katolická charita

Charita pro postižené 62 372 851 Kč54
tsunami v Asii

Hand for Help

10 684 914 Kč55

Asie 2005

Zdroj: Tisková zpráva organizace Hand for Help [online]. 28.4.2005. Dostupné z:
<http://www.handforhelp.cz/srilanka/tiskovka-zaver.doc>; SOS Srí Lanka. Zpráva o
využívání prostředků veřejné sbírky společnosti Člověk v tísni. Praha : Člověk v tísni,
2005; Interní materiály organizace ADRA.;
<http://www.charita.cz/article.asp?nArticleID=519&nDepartmentID=288&nLangua
geID=1>
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Stav ke dni 2.12. 2005
Stav ke dni 31.12.2005, plus vrácené DPH z DMS 8 264 000 formou dotace MZV ČR
54
Stav ke dni 23.3.2006. Česká katolická charita měla sbírku rozdělenu na jednotlivé země, na pomoc
Srí Lance bylo na jejím kontě ke dni 23.3.2006 22 266 666 Kč.
55
Uvedená částka odpovídá stavu ke dni 28.4.2005, další předpokládané příjmy od sponzorů měly být
v hodnotě 2 429 000 Kč. Pozdější data nebyla v době psaní této diplomové práce k dispozici.
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V následujících tabulkách uvádím stručný přehled projektů těchto čtyř
organizací na Srí Lance:

Tab. 8 Projekty společnosti Člověk v tísni
Projekt
Distribuce základní humanitární

Partner56

Rozpočet v Kč

Fáze57

GAA, SLF, Effort

1 756 210

dokončeno

Distribuce základního vybavení
domácností a dalšího materiálu

Stavby přechodných obydlí a

SLF, EUDA, Arumbugal 17 976 874

období

sanitárního zařízení

probíhá

+ plán

Projekty na školách

EDO, Efford, TERM

6 185 566

dokončeno

Psychosociální projekty a

Effort, Sedot, CPA,

1 709 515

probíhá

projekty spojené s dětmi

EUDA, FCE

Obnova drobných živností

Effort

4 556 108

probíhá

Budování komunální

Městský úřad

1 367 072

dokončeno

infrastruktury

Trincomalee

Vzdělávání

Univerzita Hradec

33 603 190

probíhá

Králové, Jesuit

+ plán

Academy, Efford, Al
k definitivní obnově

Projekty stavební a směřující Projekty na podporu komunit v přechodném Okamžitá pomoc

pomoci

Husna, KCC SDS
Podpora drobných živností

-

1 877 648

probíhá

+ plán
Projekty spojené se stavbou

ArcheNova

46 389 81158

probíhá

+ plán

Zdroj: SOS Srí Lanka. Zpráva o využívání prostředků veřejné sbírky společnosti Člověk v tísni.
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U společnosti Člověk v tísni se jedná o partnera, který realizuje pouze jednu část společného
projektu, u organizace ADRA je pojmem partner míněn implementační partner, tedy organizace, která
projekt financovaný českou kanceláří ADRA na místě realizuje.
57
Ke dni 6.12.2005
58
Tato částka byla určena pro původní plán stavby 150 domů, ten se však snížil na 40 domů (důvody
viz podkap. 4.4.2.1 o věcné efektivnosti práce NNO), zbývající prostředky budou podle informací
pracovníků společnosti Člověk v tísni použity na jiné stavební projekty (na původních pozemcích
postižených obyvatel apod.)
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Tab. 9 Projekty organizace ADRA
Projekt

Partner

Rozpočet v Kč

Fáze59

Okamžitá pomoc

International Buddhist

2 319 892

dokončeno

Cultural Social Foundation
- z toho zdravotnická mise

- 275 000

dokončeno

Stavební projekt Cheskagama

-

3 500 000

dokončeno

Lodě pro Srí Lanku

Postgraduate Institute of

7 100 000

probíhá

1 000 000

dokončeno

900 000

probíhá

-

připravováno

350 000

připravováno

Management, Colombo
Domy a lodě Unakuruwa

International Buddhist
Cultural Social Foundation

Opravy domů Tangalle

International Buddhist
Cultural Social Foundation

Ledárna a kotviště

Postgraduate Institute of
Management, Colombo

Obnova chrámu na Srí Lance

-

Zdroj: interní materiály společnosti ADRA

Tab. 10 Projekty sdružení Česká katolická charita
Projekt

Partner

Rozpočet v Kč

Fáze60

Nákup lodí a sítí pro místní rybáře

Caritas Internationalis

4 600 000

dokončeno

1 230 500

dokončeno

-

299 000

dokončeno

Zásilka humanitární pomoci do vesnice -

254 500

dokončeno

-

5 000 000

probíhá

-

9 500 000

probíhá

Oprava dvou nemocničních komplexů a krevní banky nemocnice Mahamodara,
region Galle
Podpora přesídlení lidí ve vesnici
Navalady

Unawatuna
Psychosociální podpora postižených
lidí žijících v uprchlických táborech
Ochrana životního prostředí

Zdroj: <http://www.charita.cz/article.asp?nArticleID=531&nDepartmentID=299&nLanguageID=1>

Tab. 11 Projekt organizace Hand for Help
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60

Ke dni 31.3.2006
Ke dni 10.5.2006
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Projekt

Partner

Rozpočet v Kč

Fáze

Mobilní nemocnice

ADRA61, Kapka naděje, a

11 972 944

dokončeno

další
Tisková

Zdroj:

zpráva

organizace

Hand

for

Help

[online].

28.4.2005.

Dostupné

z:

<http://www.handforhelp.cz/srilanka/tiskovka-zaver.doc>

Jednoznačně nejvíce projektů a v největším objemu finančních prostředků
uskutečňuje na Srí Lance společnost Člověk v tísni. Je to způsobeno především
faktem, že si tato organizace vybrala Srí Lanku jako jedinou oblast svých projektů po
tsunami. ADRA naproti tomu uskutečňuje své největší projekty na indonéské
Sumatře, kde staví 27 škol, další projekty má v Thajsku. Česká katolická charita
realizuje projekty kromě Srí Lanky ještě v Indonésii a Indii.

Projekty všech organizací činných po tsunami v postižených oblastech lze
rozdělit do následujících hlavních kategorií:

1.

okamžitá pomoc – především distribuce nezbytných potřeb v době

těsně po tsunami, zdravotnická pomoc atd.
2.

stavební projekty dočasných či trvalých obydlí

3.

tzv. livelihood projekty – projekty na podporu obživy postižených

skupin obyvatel, nejčastěji rybářů

První typ projektů realizovaly na Srí Lance všechny čtyři výše uvedené
organizace. Do této kategorie počítám i projekt organizace Hand for Help, přestože
se jednalo nejen o okamžitou pomoc, ale i o dlouhodobější projekt. Svým
charakterem (polní nemocnice) však spadá do projektů okamžité pomoci.
Druhý typ projektů realizují na Srí Lance pouze společnosti Člověk v tísni a
ADRA.
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Organizace ADRA přispěla částkou 1 000 000 Kč na přepravu polní nemocnice na Srí Lanku a
částkou 310 142 Kč na zakoupení dvou inkubátorů. Tyto prostředky jsou zahrnuty i v částce Okamžitá
pomoc v tabulce projektů organizace ADRA.
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„Charita se tradičně zaměřuje na tzv. "soft"

(měkké, překlad K.A.)

programy. Katastrofa na Srí Lance udělala z řady neziskových organizací stavební
firmy, protože si to prostě situace vyžadovala. To není naše parketa. Až teď se
vracíme k tomu, co je jádrem naší humanitární činnosti všude na světě, tedy pomoci
dětem v předškolním věku a sirotkům.“ Pavel Veselý, Česká katolická charita,
rozhovor

Česká katolická charita se zaměřila především na projekty třetího typu. Tyto
projekty realizují i Člověk v tísni a ADRA.

4.4.2.1 Efektivnost - věcná
Problematická místa:
-

problematická komunikace s místními vládními institucemi (např. při

stavebních projektech společnosti Člověk v tísni, nespolupráce organizace
ADRA a místních úřadů)
-

špatné umístění stavebních projektů, problémy s navazujícími

livelihood projekty
-

„byrokracie“ v negativním slova smyslu62 - komplikovaná situace

zejména na území kontrolovaném LTTE (Tygři osvobození tamilského
Ílamu)
-

pomoc oblastem nepostiženým tsunami

-

nedostatek pomoci lidem postiženým válečným konfliktem

-

přetlak pomoci v prioritních oblastech (školství, rybářství,...)

-

opravy škol a stavba nových škol na místech, která nebyla tsunami

postižena (Člověk v tísni)
-

problémy spojené s tzv. buffer zone63 (nemocnice stavěné v tomto

62

Byrokracie je „termín, který se začal používat kolem poloviny 18. st., a to v těchto významech: 1.
v běžném styku a v novinářské praxi pro zdlouhavost, komplikovanost, nepřehlednost úředního
jednání z hlediska klientů; 2. v politologii pro vládu uskutečňovanou prostřednictvím jmenovaných
úředníků, s velmi omezenou možností občanů zasahovat do řízení veř. věcí; 3. v sociologii jako snaha
o racionální řízení velkých organizací správního i výrobního charakteru.“ [Velký sociologický
slovník, 1996, s. 140]
63
Buffer zone (přesněji Coastal Conservation Zone) označuje pobřežní pás v blízkosti moře, na
kterém srílanská vláda zakázala stavět či opravovat domy. Původní pásmo bylo 300m od moře, tato
hranice byla postupně snižována na 200m, 100m a nakonec 60m (na některých místech i 30m).
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pásmu, problémy spojené s redukcí této zóny)
-

nedostatečné využití polní nemocnice Hand for Help

-

míra změny humanitární pomoci v rozvojovou

Pozitiva:
-

zaměření na nejdůležitější oblasti sektorové (bydlení, zaměstnanost) i

teritoriální (nejpostiženější oblasti – východ a sever Srí Lanky)
-

zahrnutí psychosociálních projektů

-

dobré informace o skutečných potřebách v postižených oblastech

Po stránce věcné efektivnosti byly projekty českých humanitárních NNO na
vysoké úrovni. Výčet problematických oblastí v úvodu této podkapitoly je sice
poměrně dlouhý, často se však jedná spíše o překážky v práci NNO než o jejich
pochybení. Těmito překážkami byla efektivnost projektů často snížena, nicméně
jejich přítomnost NNO nemohly v mnoha případech ovlivnit. S uvedenými problémy
se české nevládní organizace na Srí Lance ve srovnání s mnoha zkušenými
zahraničními organizacemi vyrovnaly poměrně dobře.
Celkově bylo důležité zaměření na skutečně potřebné sektory pomoci,
kterými byla oblast bydlení a zaměstnanosti, v prvních fázích humanitární pomoci
oblast materiálních dodávek a zdravotnické pomoci. Důležité je i zaměření na
psychosociální projekty, které realizovaly organizace Člověk v tísni (např. dětská
centra v uprchlických táborech) a Česká katolická charita (např. výlety na pobřeží).
„Do projektu (psychosociální pomoci – pozn. K.A.) se zapojila naše
partnerská organizace Caritas Sweden, která poskytla krytí na další rok.
Psychosociální pomoc je zde stále třeba. Lidé trpí traumaty a počet sebevražd na
obyvatele je na Srí Lance nejvyšší na světě64.“ Pavel Veselý, Česká katolická charita,
rozhovor
Kladem českých projektů bylo rovněž umístění většiny projektů na sever a
východ území Srí Lanky, které byly nejvíce postižené (nicméně i projekty
realizované na jihu Srí Lanky měly své opodstatnění).
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Podle údajů Světové zdravotnické organizace je míra sebevražednosti na Srí Lance u mužů 44,6, u
žen 16,8 na 100 000 obyvatel. Pro srovnání v České republice to je u mužů 26,0, u žen 6,7 sebevražd
na 100 000 obyvatel. Zdroj: <http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suiciderates/en/>
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„Obecně lze říci, že je na Srí Lance humanitární pomoci přetlak, ve srovnání
například s Pákistánem, který byl mezinárodním společenstvím naprosto zapomenut.
V rámci Srí Lanky ale existují obrovské rozdíly v distribuci humanitární pomoci. Na
východ a sever země plyne pomoci daleko méně než na turistický jih, především z
důvodů bezpečnosti. Nejhůře jsou na tom oblasti ovládané LTTE, kam často pomoc
ještě vůbec nedorazila. Stále existují oblasti postižené tsunami, které nebyly pokryty
žádnou NGO a kde vládní pomoc nelze očekávat. Východ a sever byl tsunami nejvíce
postižen. Zároveň je tu patrný nezájem vlády, která toto území nemá plně pod
kontrolou. Proto je tu přítomnost nevládních organizací asi nejvíce znát. Charita
začala svoji intervenci na Srí Lance nejdříve opravou nemocnice v Galle, až o pár
měsíců později jsme přesměrovali naši pomoc na východ země. Na jihu jí byl
přetlak.“ Pavel Veselý, Česká katolická charita, rozhovor

Společnost Člověk v tísni realizuje ze stejných důvodů své projekty na severu
země v oblasti Trincomalee. Organizace ADRA zaměřila naopak své aktivity na jih
ostrova. Toto zaměření bylo dáno několika faktory. Především to byla skutečnost, že
tato organizace začala své projekty na Srí Lance realizovat velmi brzy po tsunami,
kdy byla potřeba stejná na jihu i severu či východě země, a později již nechtěla
přesouvat své projekty jinam. Jejím cílem bylo poskytnout pomoc rovnoměrně
v jedné oblasti, pomoci vždy celé komunitě lidí a nevytvářet sociální napětí mezi
těmi, kterým se pomoci dostalo (nejvíce postiženým), a těmi, na které „se
zapomnělo“ (z důvodu jejich větší vzdálenosti od moře, menšímu poškození domů
apod.). Druhým důvodem zvolení této oblasti byl způsob, jakým organizace ADRA
v případě tsunami fungovala. Jednalo se o projekty navržené a realizované
dobrovolníky se zkušeností se srílanským prostředím, a to právě v oblastech jižního
pobřeží. Podrobněji se k problému organizace pomoci na Srí Lance jednotlivými
organizacemi dostanu v kapitole o organizační efektivitě. Na tomto místě zmíním
pouze stručně dva hlavní způsoby, kterými byla pomoc na Srí Lance organizována –
první cestou bylo organizování tzv. misí, při kterých byl na místě vždy alespoň jeden
pracovník české humanitární organizace, druhým způsobem byla organizace přes
dobrovolníky znalé místních poměrů a přes lokální nevládní organizace. Oba
způsoby se ukázaly efektivní z hlediska přístupu k informacím. České nevládní
organizace byly poměrně dobře informovány o skutečných potřebách v postižených
oblastech a o vhodných formách pomoci.
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Problematická místa tvořila naopak např. komunikace a spolupráce se
srílanskými vládními institucemi a místními úřady. Tento problém budu ilustrovat na
příkladu stavebních projektů, kde je tento aspekt nejmarkantnější. Stavebních
projektů na Srí Lance se z českých nevládních organizací účastnily pouze dvě –
Člověk v tísni a ADRA. Tyto dvě organizace zvolily z hlediska spolupráce s místní
vládou odlišný postup. Společnost Člověk v tísni se od počátku snažila navázat
spolupráci nejen s vládními úřady, ale i se zástupci organizace LTTE, pod jejímž
vlivem se nachází část území, kde organizace Člověk v tísni své projekty chtěla
realizovat. Spolupráce s vládními úřady je jednou ze zásad práce humanitárních
organizací. Jejím cílem je mimo jiné koordinace aktivit NGOs, přístup k informacím
atd. Negativní stránkou je poměrně velká ovlivněnost dané nevládní organizace ve
smyslu směřování pomoci k určitým skupinám obyvatelstva a již tradičně známým
problémem je zkorumpovanost místních vlád65. K velkým kladům české humanitární
pomoci po tsunami patří fakt, že prostředky od českého státu či jednotlivých občanů
nešly do postižené oblasti přes místní vládu, ale prostřednictvím nevládních či
soukromých organizací přímo postiženým obětem. Nicméně v případě společnosti
Člověk v tísni bylo ovlivnění prioritami místní vlády velké. Příkladem může být
zaměření projektů v oblasti oprav škol na muslimské školy, které bylo ovlivněno
zejména faktem, že vládní úředník pro vzdělávání v této oblasti je muslim. Dalším
příkladem negativních důsledků těsné spolupráce se srílanskou vládou jsou problémy
vznikající při stavbě nových vesnic pro rodiny postižené tsunami. NGOs včetně
společnosti Člověk v tísni, které zvolily klasickou cestu spolupráce s místní vládou,
jsou omezovány v řadě aspektů. Jedná se již o samotný výběr příjemců pomoci. Ten
je prováděn vládními úředníky (Divisional Secretary) a nevládní organizaci je pouze
předložen seznam ke schválení. Nevládní organizace má ale právo některé příjemce
vyloučit na základě vlastního prověření.
Závažnějším problémem je umístění stavebního projektu. Spolupráce
s vládou spočívá především v tom, že vláda alokuje půdu pro novou vesnici a zaváže
se v dohodě o spolupráci s určitou NGO (tzv. MoU – Memorandum of
Understanding) zajistit přívod elektřiny a vody. Obtíže nastávají ve chvíli, kdy se pro
65

Sama jsem se při své práci na Srí Lance setkala s případy zkorumpovanosti vládních úředníků, kdy
např. za spolupráci při stavebních projektech financovaných zahraničními NGOs požadovali v nově
vybudovaných vesnicích dům pro svou vlastní rodinu apod.
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novou vesnici hledá dostupný pozemek. Vláda nedisponuje pozemky ve vhodných
lokalitách, zavedení vody a elektřiny je problematické apod.

Stavební projekt

společnosti Člověk v tísni tak např. probíhá na odlehlém místě cca 10km vzdáleném
od původního bydliště příjemců a od moře, což způsobuje velký problém rybářům,
kteří tvoří převážnou část komunity. Společnost Člověk v tísni chce pro tyto rybáře
hledat nové alternativy práce – přeorientování na rybaření v blízkých lagunách,
převážení rybářů za prací nebo rekvalifikační kurzy. Tyto tzv. livelihood projekty
jsou naprosto nezbytné v situacích jako je tato. Dalším problémem je, že nová
vesnice leží v tzv. war-affected zóně, tj. oblasti, která byla před válkou osídlená, ale
během války byla obsazena organizací LTTE a lidé toto území ze strachu vysídlili.
Nyní jsou na toto území ochotní se nastěhovat pouze lidé, kteří nemají jinou
možnost.

„De facto stavíme staro-novou vesnici na zelené louce, kde není vůbec nic,
kam nevede ani pořádná cesta. Stěhují se tam jen nejchudší z nejchudších, lidé, kteří
nemají půdu, kteří nemají žádný majetek a kteří nemají jinou volbu. Všichni, kteří
mají alespoň nějakou volbu, tam nikdy nepůjdou.“ Markéta Kutilová, Člověk v tísni,
rozhovor

Problémy jsou i se slíbeným zavedením elektřiny a vody ze strany vlády.
Oblast je velmi odlehlá, problém s vodou musela společnost Člověk v tísni řešit
hledáním vodních zdrojů pro studně a zřizováním velkých nádrží do doby, kdy vláda
dostojí svému slibu. To může trvat i několik let.

Organizace ADRA zvolila při stavbě vesnice pro oběti tsunami jiný postup.
Její spolupráce s místní vládou byla omezena na minimum. ADRA se pro svou
vesnici rozhodla zakoupit vlastní pozemek, což jí dovolilo určit polohu nové vesnice
a stanovit podmínky a kritéria výběru příjemců. ADRA sama na základě šetření
v místě provedla výběr rodin a jejich seznam pouze dala ke schválení příslušnému
úřadu. V době, kdy ADRA tento výběr prováděla (duben 2005) měla poměrně
lehkou situaci v tom smyslu, že byla jednou z prvních nevládních organizací
v oblasti, které postiženým rodinám nabízely nové bydlení. Mohla tak vybrat celou
jednu oblast (městskou část), kterou přesunula do náhradní vesnice. Organizace,
které se svými stavebními projekty přišly později, měly nevýhodu v jakémsi
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„nedostatku“ příjemců pomoci. Postižené rodiny měly již často příslib od nevládní
organizace nebo vlády na nové bydlení. V pozdější fázi obnovy tak organizace
musely „hledat“ příjemce pomoci po celém pobřeží, což často vedlo k přesídlování
lidí na velmi velké vzdálenosti s důsledkem odtržení od původní komunity,
pracovních možností atd.66 Organizace ADRA i Člověk v tísni se těmto problémům
poměrně dobře vyhnuly (vzdálenost 10km není sice u projektu společnosti Člověk
v tísni ideální, ale ve srovnání se stavebními projekty některých jiných NGO
v oblasti je ještě přijatelná). ADRA neměla díky zakoupení pozemku v blízkosti
města a původní komunity problémy s infrastrukturou, se zajištěním školní docházky
pro děti, dostupností nemocnice apod. Výhodné bylo rovněž umístění vesnice
v bezpečné vzdálenosti od moře (1km), ale zároveň v dosahu přístavu kvůli rybářům,
kteří i zde tvoří většinu obyvatel. Důležitou roli hraje i fakt, že komunita ve vesnici
není uměle vytvořená, sousedství tvoří titíž lidé jako před tsunami.
Nevýhody tohoto postupu „na vlastní pěst“ spočívají zejména ve zhoršených
vztazích s místními úřady, kterým je postup organizace ADRA trnem v oku, a ve
zvýšených nákladech na stavbu vesnice (zakoupení pozemku, zavedení vody a
elektřiny na vlastní náklady atd.) Je však třeba říci, že tyto náklady jsou vyváženy
úsporami, kterých se dosáhlo vhodným umístěním vesnice – není nutné zde zavádět
speciální livelihood projekty, rekvalifikační kurzy atd.

Další z problémů souvisejících se spoluprací s místní vládou spočívá v
„byrokracii“, která celý proces realizace projektů provází. V rozvojové zemi, jakou
je Srí Lanka, je zkostnatělost a neprůchodnost byrokratického aparátu obrovská.
Dodržováním určených postupů jsou tak nevládní organizace často velmi zdržovány.
Tento bod se tedy týká i časové efektivity. Zvláště komplikovaná je situace na
územích pod kontrolou organizace LTTE, kde NNO musí mít povolení k práci jak od
srílanské oficiální vlády, tak od LTTE. Kromě povolení k práci se jedná o řadu
dalších omezení od povolení převozu materiálu na území LTTE po nutnost
spolupracovat s některou z místních tamilských nevládních organizací.
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Odstrašujícím příkladem stavebního projektu je město vybudované na zelené louce u Hambantoty
na jihu Srí Lanky. Jedná se o město s více než 2000 domy, na jehož stavbě se podílelo mnoho NGOs
(žádná z českých). Podle mého názoru je chybou již samotný megalomanský plán na výstavbu tak
velkého počtu domů, vzhledem k tomu, že tento druh bydlení (řadové domky s malými pozemky na
obrovské ploše) je pro Srí Lanku naprosto netypický a obyvatelé na něj nejsou zvyklí. Dalšími
problémy jsou velká vzdálenost od nejbližšího města, nedostupnost moře pro rybáře, umístění města
v bushi, které s sebou přináší problémy s divokou zvěří, zejména slony, kteří město ničí atd.
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„Abychom na území LTTE mohli vůbec jezdit, musíme mít povolení od
politického křídla LTTE. Když jsem chtěla začínat projekty na území LTTE, musela
jsem získat oficiální povolení k tomu, abychom tam naše projekty mohli vůbec začít.
Získat toto povolení nám trvalo asi 3 nebo 4 měsíce. LTTE jsou velmi opatrní v tom,
koho na své území pustí. Samozřejmě přišlo na řadu naše prověřování, pokládání
nekonečných otázek atd., přičemž LTTE je velice manipulativní, snaží se určit, co
NGOs na jejím území mají dělat. Snaží se dosáhnout toho, aby to vypadalo, že
veškerá pomoc, která se tam poskytuje, je zásluha LTTE, aby jim rostla moc. Proto
se nás snaží manipulovat v tom, co kde budeme dělat.“ Markéta Kutilová, Člověk v
tísni, rozhovor

„Spolupracujeme s vládou zastoupenou místními úřady i s LTTE v oblastech,
které spadají pod jejich kontrolu. Spolupráce spočívá v koordinaci, která ne vždy
funguje hladce. To je ale běžné i v oblastech s lépe fungující státní správou.“ Pavel
Veselý, Česká katolická charita, rozhovor

Další problém, s kterým se potýkaly všechny organizace působící v procesu
obnovy území postižených tsunami, spočíval v pomoci pouze určité skupině obyvatel
(tzv. tsunami-affected, tj. pouze lidé postižení tsunami). Těmto lidem se dostalo
pomoci ve velké míře, prostředky plynoucí na obnovu po tsunami z celého světa byly
obrovské. Mnoho obětí tsunami tak po materiální stránce bylo zajištěno lépe než před
katastrofou. Tento fakt vyvolává obavy ze vzniku tzv. „zlatého pobřeží“, nově
opravených oblastí, které budou ostře kontrastovat se sousedícími oblastmi, kterým
se sice tsunami vyhnula, ale v důsledku jsou na tom v současné době hůře než oblasti
zasažené vlnou. Navíc lidé z těchto oblastí byli tsunami zasaženi často nepřímo –
např. ztrátou rodinného příslušníka, který v době tsunami pracoval nebo pobýval na
pobřeží apod. Na tyto rodiny se však často vůbec žádná pomoc nevztahuje. České
nevládní organizace se s tímto faktem vyrovnávají velmi těžko, protože prostředky
určené pro obnovu jihovýchodní Asie mohou být použity výhradně na projekty
v přímé souvislosti s tsunami. Je to dáno účelem veřejné sbírky, který byl takto
stanoven. Některé zahraniční organizace, které nejsou takto striktně vázány účelem
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darů, rozšiřují pomoc i na ostatní skupiny obyvatelstva67. České NNO takto pomáhat
nemohou. Výjimkou je organizace Člověk v tísni, která se od roku 2006 rozhodla
použít 30% prostředků z veřejné sbírky na pomoc obětem válečného konfliktu (waraffected people)68. Situace těchto lidí v utečeneckých táborech na severu Srí Lanky je
často mnohem horší než situace lidí postižených tsunami. Tito váleční uprchlíci žijí
v nedůstojných podmínkách již několik nebo i desítky let a prostředky na zlepšení
jejich situace se nedostávají, přestože pro lidi postižené tsunami je pomoci nadbytek.

Při rozhovorech s pracovníky humanitárních organizací na Srí Lance jsem se
často setkávala s názorem, že pomoci pro oběti tsunami je přetlak, alespoň
v některých geografických a sektorových oblastech. Sektory, v kterých je jasný
přetlak, jsou oblast školství a rybářství. Jsou to sektory, které byly pro nevládní
organizace nejlákavější z důvodu atraktivnosti pro dárce. Pomoc dětem nebo
darování lodi např. s českým jménem byly navíc mediálně zajímavé.

„Za jednotlivými názvy lodí jsou města nebo organizace. Za označením DMS
ASIE je český národ, který se tímto ojedinělým způsobem spojil k získání velkého
množství finančních prostředků na pomoc obyvatelům postižených oblastí.“
Vítězslav Vurst, předseda správní rady nadace ADRA, rozhovor

Rehabilitace rybářského sektoru byla navíc jednou z priorit srílanské vlády,
která jej doporučovala pozornosti donorů.
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Příkladem mohou být projekty HEWAP I a HEWAP II srílanské kanceláře organizace ADRA, kdy
v rámci pomoci po tsunami bylo rozdáno přes 3000 nádrží na vodu za účelem předcházení šíření
nákaz z vodních zdrojů. Tento projekt byl realizován v oblastech, kde byly vodní zdroje přímo
znečištěny při tsunami, ale později byl rozšířen i na oblasti vzdálenější od moře v rámci zlepšení
dostupnosti nezávadné pitné vody pro chudé obyvatelstvo.
68
Přes opakované dotazy však desk officer společnosti Člověk v tísni pro Srí Lanku nepodal
uspokojivé vysvětlení, jakým způsobem bylo této změny možné docílit.
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„Rybáři patří k lidem, kteří byli nejvíce postiženi katastrofou tsunami.
Neztratili jen svůj majetek, ztratili i svou budoucnost. Ztratili své lodě, a právě ty
potřebují, to je samotný základ jejich existence.“ (Rathnasiri Wickramanayake,
náměstek srílanského ministra vnitra a obrany, pořad ČT Reportéři)

Na pomoc rybářům, tedy jeden z „přetlakových“ sektorů, se zaměřila jak
ADRA, tak Člověk v tísni a Česká katolická charita. Jejich působení však lze
hodnotit velmi kladně, protože se všechny organizace snažily o spravedlivé
rozdělování lodí a kontrolu jejich používání, aby nedocházelo k dublování pomoci
jednomu člověku apod. Toho bylo dosahováno kontrolou v registrech srílanského
ministerstva pro rybářství, kontrolou v terénu, snahou o koordinaci s jinými NGOs
atd.

Pomoci v oblasti školství se z českých NNO věnovala zejména organizace
Člověk v tísni. Věnovala se stavbě dočasných škol, opravám škol přímo postižených
tsunami a škol, které byly poškozeny užíváním uprchlíky, kteří v nich žili v prvních
měsících po tsunami. Velký problém v působení organizace Člověk v tísni spatřuji ve
skutečnosti, že v posledně jmenovaném případě se často nejednalo pouze o opravu
poškozených budov, ale zároveň o rozšíření původní školy (která vůbec nebyla
postižena tsunami) o nové moderní budovy. Projekty prezentované jako pomoc po
tsunami se tak z velké části tsunami vůbec netýkaly, jednalo se spíše o rozvojovou
pomoc, na niž však prostředky z veřejné sbírky nebyly určeny. Tento fakt byl
pravděpodobně zapříčiněn „nedostatkem“ škol, které by nevládní organizace mohly
opravovat. Vezmeme-li v úvahu, že celkově bylo na Srí Lance zničeno nebo
poškozeno 168 škol a projekty obnovy na Srí Lance realizovaly stovky NGOs,
z nichž řada měla zájem právě o oblast školství, je přetlak pomoci v této oblasti
nasnadě.

Poslední ze skupin problémů, které jsem v této části analýzy identifikovala,
jsou problémy spojené s tzv. buffer zone (nárazníková zóna), resp. její redukcí. Tato
zóna, která měla bránit další katastrofě při případné další vlně tsunami, byla určena
srílanskou vládou jako území v určité vzdálenosti od pobřeží, kde se nesměly
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opravovat ani stavět nové domy. Tato zóna byla v průběhu 12 měsíců následujících
po tsunami snížena z původních 300m až na 30-60m (podle oblasti). Srílanská vláda
těmito změnami velmi zkomplikovala situaci nevládním organizacím realizujícím
stavební projekty. I společnost Člověk v tísni se kvůli těmto nařízením potýkala
s velkými problémy. Vesnice, kterou měla v plánu postavit pro oběti tsunami, měla
mít 150 domů. Po radikální redukci nárazníkové zóny v listopadu 2005 před
prezidentskými volbami69 se rodiny, kterým byly domy určeny, začaly z projektu
hromadně odhlašovat. Každý, kdo mohl, dal přednost opravě svého původního
domu. Vesnice postavená společností Člověk v tísni se tak zmenšila na pouhých 40
domů.

„Nikdo, kdo má vlastní pozemek vně buffer zóny, by se nechtěl stěhovat
jinam. Všichni chtějí samozřejmě zůstat na své zahradě, svém pozemku.“ Markéta
Kutilová, Člověk v tísni, rozhovor

Dalším z problematických bodů spojených s ustavením nárazníkové zóny
byla oprava nemocnic ve městě Galle realizovaná Českou katolickou charitou. Tento
projekt se stal zdrojem konfliktů mezi touto organizací a organizací Hand for Help,
která ve stejném městě provozovala svou polní nemocnici. Vzhledem k této
skutečnosti znamenal pro organizaci Hand for Help projekt České katolické charity
konkurenci. Opravu nemocnic odsuzovali zástupci organizace Hand for Help
zejména z důvodu umístění těchto původních nemocnic v bezprostřední blízkosti
moře. Česká katolická charita se brání tvrzením, že v době oprav ještě nebyla
stanovena žádná nárazníková zóna, která by opravy znemožňovala.
Popisovaný konflikt dvou českých nevládních organizací působících
v jednom místě svědčí o problému s koordinací projektů, o kterém budu hovořit
v kapitole o organizační efektivitě. Souběh dvou konkurujících si projektů byl
způsoben i zásahem srílanské vlády, která organizaci Hand for Help určila místo
působení. Tím došlo nejen k tomu, že si české NNO konkurovaly, ale i
k nedostatečnému využití polní nemocnice z důvodu umístění stanů vedle funkční
srílanské kliniky. Tímto faktem celý projekt velmi ztratil na významu a ačkoli se
69

Toto snížení bylo čistě účelové, jeho smyslem bylo získat větší podporu pro kandidáta vládnoucí
strany United People´s Freedom Alliance Mahindu Rajapaksu, který byl tehdy premiérem srílanské
republiky.
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účastníci mise Hand for Help snažili o práci v terénu v rámci výjezdů, efektivita
celého projektu vzhledem k nákladům (12 mil. Kč) byla nízká.
Polní nemocnice disponovala dvěma odděleními – prvním byla mobilní
pediatrická ambulance, druhou pak polní porodnice. Fungování polní pediatrické
ambulance bylo poměrně uspokojivé. Za dobu svého působení ošetřili zdravotníci70
5168 pacientů, z toho přibližně 2/3 dětí, což je za 78 pracovních dní cca 66 pacientů
denně. Signifikantní však je, že na výjezdech bylo ošetřeno 4463 pacientů, v sídle
ambulance zdravotníci ošetřili pouze 373 pacientů a jen několik desítek dětí bylo v
mobilní pediatrické ambulanci hospitalizováno přes noc. Pro srovnání dvoučlenná
zdravotnická mise působící na Srí Lance ve dnech 3. - 29.1.2005 za podpory
organizace ADRA ošetřila kolem 20 000 pacientů a několika z nich zachránila život.
Pozitivem je také načasování této mise, včasnost intervence velmi zvýšila efektivitu
celého projektu (viz následující podkapitola o časové efektivitě).
Ještě problematičtější bylo z hlediska smysluplnosti

fungování polní

porodnice, ve které bylo hospitalizováno 153 matek včetně novorozenců, narodilo se
5 živých dětí, 2 plody mrtvé. 6 z těchto 7 porodů se však uskutečnilo v noci
28. března, kdy byla vyhlášena pohotovost s ohledem na možnost další tsunami a
z pobřežní porodnice Mahamodara v Galle bylo do polní nemocnice převezeno přes
90 těhotných žen i žen bezprostředně po porodu. Tato situace vyvolala další zvýšení
napětí mezi organizacemi Hand for Help a Česká katolická charita, protože
porodnice Mahamodara je právě nemocnicí, kterou Česká katolická charita pomáhala
obnovovat přes její blízkost k pobřeží. Pacientky využívaly tuto obnovenou
nemocnici i přes potenciální nebezpečí a porodnice Hand for Help tak nebyla
dostatečně využívána (de facto měla dostatek pacientek jen v případě evakuace
nemocnice Mahamodara).
Nedostatečná efektivnost této části projektu je však rovněž zčásti zaviněna
manipulací ze strany srílanské vlády. Tisková zpráva Hand for Help z 16.3.2005
uvádí: „Jaromír Dolanský, vedoucí mise, konkretizuje následující rozšíření o
porodnici: ´Vedle jádra naší činnosti – pediatrické ordinace - jsme později, na
mimořádně důraznou a opakovanou žádost Ministerstva zdravotnictví Srí Lanky,
misi rozšířili o gynekologicko-porodnickou část, jako náhradu za vlnou tsunami
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Zdroj: Tisková zpráva organizace Hand for Help [online]. 28.4.2005. Dostupné z:
<http://www.handforhelp.cz/srilanka/tiskovka-zaver.doc>
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zničenou porodnici.´ Při koordinaci její činnosti s místní nemocnicí mělo v minulých
dnech srílanské ministerstvo zdravotnictví potíže.“

Pozitivním důsledkem práce organizace Hand for Help na Srí Lance je
předání vybavení polní porodnice do stávající nemocnice v Beliatte, kde jsou
přístroje a další vybavení naplno využity a místní lékaři tento krok velmi oceňují.

„Jsme velmi vděční dárcům z České republiky za poskytnutí tohoto vybavení.
Nejvíce využíváme ultrazvuk, ale i přístroje na porodním sále. Zatím nemáme využití
jen pro lůžka z důvodu nedostatku prostoru v naší nemocnici.“ Dr. Sampath Rodrigo,
nemocnice Beliatte, rozhovor

Poslední poznámkou k otázce věcné efektivnosti bych se chtěla už jen krátce
zastavit u samé podstaty humanitární práce nevládních organizací. V případě pomoci
po tsunami humanitární pomoc často přecházela v pomoc rozvojovou, což je u
podobných humanitárních akcí obvyklé. Díky dostatku prostředků k této situaci
došlo v případě tsunami v mnohem větším měřítku. V pozdějších měsících po
katastrofě už měly některé projekty nevládních organizací k humanitární pomoci
hodně daleko (viz projekt výstavby škol společnosti Člověk v tísni). Pokládám za
pozitivní využití nabízených prostředků k dalšímu rozvoji postižené oblasti, zejména
pokud se jedná o rozvojovou zemi jako v případě Srí Lanky. Negativní aspekt,
s kterým jsem se při pobytu na Srí Lance setkala, je však snaha mnoha organizací
(včetně těch českých) měnit životní styl a zvyky místního obyvatelstva podle
západního vzoru. Jsem přesvědčena, že humanitární pomoc má sloužit k odstranění
důsledků humanitární katastrofy a nikoliv k přenášení cizích vzorů do života
původního obyvatelstva. Některé „rozvojové“ projekty se bohužel těchto chyb
nevyvarovaly. Humanitární organizace málo respektovaly místní poměry, životní
styl, způsob práce apod.

4.4.2.2 Efektivita - časová
Problematická místa:
-

špatné načasování okamžité zdravotnické humanitární pomoci

-

celkově pomalá distribuce pomoci v druhé fázi (následná humanitární
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pomoc – rehabilitace a rekonstrukce)
-

byrokratické průtahy

-

pomalu probíhající obnova v oblasti bydlení (problémy s pozemky,

zaváděním vody a elektřiny, nedostatek materiálu, stavebních firem,…)

Pozitiva:
-

ve většině případů rychlá první fáze

-

úspěch se stavebními projekty (Člověk v tísni, ADRA)

Problémem, který se týká celkově obnovy po tsunami na Srí Lance, je pomalá
druhá fáze humanitární pomoci

(následná humanitární pomoc – rehabilitace a

rekonstrukce)71. Zejména se jedná o průtahy při realizaci stavebních projektů, a to
jak dočasných přístřešků (tzv. temporary shelters), tak domů určených k trvalému
bydlení. Na Srí Lance docházelo k situaci, kdy mnoho postižených dostalo
provizorní bydlení až několik měsíců po tsunami, kdy tak jako tak měli již nějakým
způsobem zajištěné dočasné bydlení (např. u příbuzných). Bylo by tak racionálnější
stavět rovnou trvalá obydlí.
„V Batticaloa lidé stále žijí v IDP72 campech, je to frustrující. Máme tu
největší IDP camp na Srí Lance, v Tiraimadu stále živoří přes 1200 lidí, kteří nemají
kde bydlet. Priorita a největší mezera je určitě stále v bydlení. Souvisí to ale i s
nedostatečnou kapacitou místních stavebních firem, které prostě nestíhají.“ Pavel
Veselý, Česká katolická charita, rozhovor

Zdržení jak dočasných, tak trvalých stavebních projektů bylo způsobeno
zčásti byrokratickými průtahy, zčásti nedostatkem stavebního materiálu, stavebních
firem,

kvalifikovaných

pracovníků

apod.

Tento

nedostatek

je

vzhledem

k obrovskému nárůstu potřeby zcela pochopitelný, na ostrově bylo zničeno přes
60 000 zděných staveb).
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Se včasným využitím zdrojů měly potíže i české NNO. Svědčí o tom např. fakt, že ke
dni 23.5.2006, tedy téměř 1,5 roku po katastrofě bylo na účtu organizace ADRA na tsunami ještě 37
339 643 Kč (tedy více než 1/3 vybraných prostředků). Organizace Člověk v tísni a Česká katolická
charita tyto údaje neposkytly.
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IDP = Internally Displaced Person (vnitřní uprchlík)
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„Bylo velmi těžké získat pozemky na stavbu shelterů. Dále byl velký problém
sehnat kvalifikované dělníky či materiál, který tu není k dostání. Když se staví
sheltery na LTTE území, je k tomu potřeba mnoho různých povolení od vlády k tomu,
aby se tam mohlo cokoli transportovat. Např. když tam chcete dovézt pár pytlů
cementu, potřebujete k tomu 4 různá povolení, což je dlouhý byrokratický proces,
který zabere i 2 měsíce. Takovéto byrokratické ´zdržovačky´ přispěly k tomu, že zde
obnova probíhá mnohem pomaleji.“ Markéta Kutilová, Člověk v tísni, rozhovor

Velkou překážkou v rychlé práci nevládních organizací byla, jak už jsem
zmínila v kapitole o věcné efektivnosti, také komplikovaná spolupráce s vládou,
zejména v souvislosti s alokováním pozemků, zaváděním vody a elektřiny atd.

„Mezery (v realizaci projektů NNO – pozn. K.A.) jsou dané jinými faktory,
než že by na ně nebyly peníze. Např. v Trincomalee Districtu je potřeba postavit asi
8000 domů, ale postaveno bylo zatím asi jen 200, protože vláda nealokovala půdu.
Není k dispozici půda, na které by bylo možné domy stavět. Jednak je tu problém
s tím, že půdy v Trincomalee Districtu je málo (takové, která by patřila vládě a
kterou by vláda alokovat mohla), a jednak se vláda snaží situaci po tsunami trochu
využít k vlastní přesídlovací politice, takže celý proces zdržuje.“ Markéta Kutilová,
Člověk v tísni, rozhovor

Z hlediska časové efektivity byla pozitivní poměrně rychlá první fáze pomoci
– tzv. okamžitá humanitární pomoc, a to jak celkově, tak v případě českých
nevládních organizací. Bohužel pro tuto první fázi je právě z důvodu časové tísně
příznačná nízká míra koordinace a časté překrývání pomoci. Těmto problémům se
nevyhnuly ani české NNO působící v oblasti.
Poměrně pozitivní ve srovnání s projekty jiných organizací byla rychlost
českých stavebních projektů. Jak organizace ADRA, tak společnost Člověk v tísni
byly mezi prvními organizacemi v příslušné oblasti, které novým majitelům předaly
domy v nově postavených vesnicích (Člověk v tísni 40 domů, ADRA 20 domů a
mateřskou školku). Pozitivní je tento fakt ve srovnání s celkovou situací se
stavebními projekty na Srí Lance, které se často teprve začínají plánovat, a vzhledem
k problémům, s kterými se NNO musely při své práci potýkat. Z hlediska potřeb
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postižených obyvatel měly být tyto projekty dokončeny možná ještě dříve (noví
obyvatelé se do vesnic stěhovali cca 15 měsíců po tsunami), je však otázkou, bylo-li
to v daných podmínkách reálné.

Závěrem této podkapitoly bych se ještě ráda vrátila k projektu polní
nemocnice organizace Hand for Help. Jedním z hlavních nedostatků tohoto projektu
bylo právě špatné načasování mise. Mise Hand for Help na Srí Lanku odletěla
17.1.2005, tedy 22 dní po katastrofě. Vzhledem k charakteru nemocnice měl být
tento projekt okamžitou pomocí lidem zraněným při tsunami, nicméně tři týdny po
krizové události už tento projekt poněkud ztrácel smysl. Důkazem jsou výše uvedené
počty ošetřených ve srovnání se zdravotnickou misí organizace ADRA, která
v pomyslném srovnání s misí Hand for Help vychází podstatně lépe i z hlediska
načasování mise. Dva členové teamu odletěli na Srí Lanku již 3.1.2005. Na tomto
místě je však třeba uvést, že mise byla iniciována dvěma dobrovolnými zdravotníky
a organizace ADRA se jejich působení na Srí Lance rozhodla finančně podpořit až
po započetí projektu (poté co oba zdravotníci odletěli na Srí Lanku na vlastní
náklady). Tento projekt by se tak dal rovněž zařadit do části o aktivitách jednotlivců.
Myslím si, že právě díky tomu, že byl projekt realizován individuální cestou, byly
výsledky z hlediska časové efektivity tak dobré.

4.4.2.3 Efektivita - finanční
Problematická místa:
-

obavy z velké zodpovědnosti, nezkušenost

-

„šetření na nepravém místě“ (nekvalitní projekty, nedostatečný

monitoring)

Pozitiva:
-

velký objem finančních prostředků

-

opatrnost v nakládání s prostředky z veřejných sbírek

Jednoznačně pozitivním faktorem v celém procesu obnovy oblastí po tsunami
byl dostatek finančních prostředků. Výše prostředků nashromážděných na
sbírkových kontech českých NNO nemá v historii české humanitární pomoci
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obdoby. Tento fakt znamenal pro české NNO možnost realizovat zajímavé a kvalitní
projekty, zároveň je však stavěl do velmi obtížné situace, s kterou většina z nich
neměla zkušenosti. To vedlo k pocitu velké zodpovědnosti a snaze nakládat
s obdrženými prostředky co nejhospodárněji a nejopatrněji. Tento fakt je z pohledu
dárců, o který těmto organizacím především šlo, zcela jistě chvályhodný, nicméně
obavy z velké zodpovědnosti často vedly k neochotě některé projekty vůbec
realizovat a k šetření „na nepravém místě“. Tento problém spatřuji např. v
nedostatečném financování monitorovacích cest nebo ve stavbě nekvalitních domů
pro oběti tsunami (ve snaze ušetřit) v rámci společného projektu organizace ADRA a
srílanské nadace International Buddhist Cultural Social Foundation. Snaha ušetřit
v některých případech vedla k realizaci nekvalitních projektů.

„Jednoznačnou podporu kvalitní obnovy ve slušných standardech vyjádřil
nedávno Bill Clinton, který je zvláštním zmocněncem generálního tajemníka Kofi
Annana pro obnovu po tsunami, když řekl: Obnovme postižené oblasti, udělejme to,
co bylo zničeno, znovu a lépe!“ [Pánek, 2005, s. 6]

Ani úzkostlivou (a často kontraproduktivní) snahou o hospodárné využití
prostředků se české humanitární organizace v souvislosti s tsunami nevyhnuly kritice
sdělovacích prostředků, a tedy negativním hodnocením ze strany dárců. Částečně je
tato situace zaviněna touhou médií po senzacích a neobjektivním informováním
veřejnosti, zčásti je vina na straně NNO, které neposkytovaly dárcům dostatek
informací o využití prostředků a jednotlivých projektech. Organizace ADRA např.
ještě v dubnu 2006 neměla na svých internetových stránkách kromě tiskových zpráv
podrobnější informace o realizovaných projektech obnovy po tsunami (kromě
několika málo informací o projektech na Sumatře). Informací o finančních
prostředcích alokovaných na jednotlivé projekty se případný zájemce dopátrával
ještě obtížněji, víceméně je zveřejňovala pouze společnost Člověk v tísni73.
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Viz Šedivý, Jiří. Trestuhodně neprůhledná charita [online]13. 1. 2005. Dostupné z:
<http://www.penize.cz/info/zpravy/zprava.asp?IDP=1&NewsID=3376>
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4.4.2.4 Efektivita - organizační
Problematická místa:
-

nedořešená spolupráce s dobrovolníky

-

fluktuace zaměstnanců (Člověk v tísni), lidé „na zaučenou“

-

nedostatek pracovních sil (ADRA)

-

nedostatečná koordinace aktivit mezi NNO (konkurence)

Pozitiva:
-

mezinárodní spolupráce (sítě)

-

zapojování místních lidí

-

organizace pomoci v jednom místě

Každá ze třech velkých českých NNO, o kterých v této práci hovořím,
fungovala po organizační stránce při humanitární pomoci po tsunami poněkud
odlišným způsobem. Zastavím se nyní u těchto způsobů práce podrobněji.
Organizace ADRA funguje jako celosvětová síť humanitárních a rozvojových
agentur založených při Církvi adventistů sedmého dne. V současné době má 120
„poboček“ po celém světě, z čehož však jen malá část je tzv. dárcovských. Ostatní
pobočky fungují spíše jako implementační kanceláře v případě rozvojové pomoci
nebo pomoci po humanitární katastrofě. Jedná se většinou o velmi malé kanceláře.
Stejně tak ADRA na Srí Lance byla před tsunami velmi malou organizací s pouze
jedním rozvojovým projektem realizovaným ve vnitrozemí. Katastrofa tsunami
znamenala pro tuto kancelář obrovský nárůst prostředků a projektů, ale také
neskutečnou zátěž, na kterou naprosto nebyla připravena. V prvních dnech po
tsunami čelila obrovskému tlaku z mnoha dárcovských organizací ADRA, které
chtěly okamžitě navázat spolupráci. Z důvodu malé kapacity nebyla tato kancelář
schopna tento tlak zvládat. Komunikace s českou kanceláří ADRA se proto
nezdařila, přestože se o ni česká ADRA opakovaně pokoušela. ADRA Česká
republika se proto zaměřila na spolupráci s ADRA Indonésie a Thajsko a v případě
Srí Lanky zvolila pro ni zcela netradiční způsob práce. Jednalo se o spolupráci
s dobrovolníky se znalostí srílanských poměrů, kteří sami přišli do organizace
ADRA s návrhy projektů k uskutečnění a zprostředkovali spolupráci se srílanskými
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organizacemi, které navrhované projekty implementovaly. Těmito dobrovolníky byli
MUDr. Sudheer Magage – lékař srílanského původu žijící v Čechách, který navrhl a
realizoval projekt výroby lodí ve spolupráci s Postgraduate Institute of Management
PIM) na univerzitě v Colombu, a Klára Tomášková, která na základě osobní
zkušenosti z doby tsunami, kdy pobývala na Srí Lance, organizovala projekt
okamžité materiální pomoci a projekt výstavby domů ve spolupráci s International
Buddhist Cultural Social Foundation (IBCSF). Tento postup, při kterém bylo využito
dobrovolníků se znalostí místních poměrů, je velmi netradiční i z hlediska práce
ostatních organizací. Společnost Člověk v tísni sice rovněž využívala práce
dobrovolníků, ale pouze v rámci krátkodobé participace na určených projektech.
Většina dobrovolníků a nabídek projektů byla touto organizací odmítána z důvodu
„neprofesionálnosti“. Tato organizace je nejzkušenější a nejprofesionálnější
z českých humanitárních NNO a velmi si na této skutečnosti zakládá. Spolupráci
s dobrovolníky samozřejmě uskutečňuje, ale v mnohem menší míře než např.
organizace ADRA, která má celou síť tzv. „Adráků“ – dobrovolných
spolupracovníků organizace ADRA. Člověk v tísni velmi dbá na vysokou úroveň a
profesionalitu projektů, proto je řada dobrovolníků, kteří se přihlásí s návrhem
projektu nebo spolupráce, odmítána (viz také případ Heleny Baranové v podkapitole
4.4.3.4).
Neochota společnosti Člověk v tísni participovat na projektech navržených
lidmi, kteří nejsou „z oboru“ je velmi patrná a kvůli požadavku „profesionality“ byla
zamítnuta řada projektů, s kterými se na tuto organizaci lidé obraceli. V naprosté
většině případů se jednalo o zcela oprávněná zamítnutí. Společnost Člověk v tísni
např. trvá na známé zásadě „nepřevážet materiální humanitární pomoc do oblastí,
kde je možné ji zakoupit nebo vyrobit“74. Nabídky poskytnutí materiální pomoci pro
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Materiální, zejména potravinová pomoc u déle trvajících krizí, je často předmětem kritiky kvůli
svým negativním dopadům na zemědělství, respektive ekonomiku rozvojových zemí. „Tímto
způsobem do nich proudí nadbytečné potraviny z rozvinutého světa, čímž se snižují ceny příslušných
komodit na místním trhu. Kromě toho se projevuje i nežádoucí návyk obyvatelstva na bezplatné
zásobování potravinami. Některé země proto dokonce potravinovou pomoc zakázaly – např. Zambie.
(…) Ve vhodný okamžik musí vstoupit do hry rozvojová pomoc, která směřuje buď k obnovení
předkrizového stavu v daném regionu nebo k systémové změně. Na tomto modelu staví např. pětiletý
Program obnovy Burundi (PREBU) s rozpočtem 68 milionů euro. V roce 2000 začínal jako program
humanitární pomoci válkou zničené zemi. Později se transformoval v program podpory zemědělství a
potravinové soběstačnosti formou rozdělování osiva a skotu, nakonec získal podobu typické
rozvojové spolupráce.“ [Prášil, s. 8] Tento příklad představuje vhodný postup při poskytování
materiální pomoci a ilustruje i úspěšný přechod humanitární pomoci v pomoc rozvojovou, o kterém
jsem hovořila v úvodu práce.
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oběti tsunami tak byly právem vyloučeny. Zároveň tak ale byla zamítnuta řada
projektů a dobrovolníků, kteří by dané věci prospěli, a byl tak nevyužit obrovský
potenciál. Zde vidím jeden z hlavních problémových bodů práce českých
humanitárních NNO. Spolupráce s dobrovolníky při náhlých katastrofách není
dořešena. Při náhlé události mají pracovníci těchto organizací tolik práce, že naprosto
nezvládají koordinaci dobrovolníků. Tím se stává, že práce s dobrovolníky je
omezována a často vnímána jako nepotřebná zátěž.
Organizace ADRA v případě tsunami poskytnutých nabídek spolupráce
využila a tento krok zpětně hodnotí velmi kladně.

„Projekty na Srí Lance byly organizovány netradičně a ne zcela v souladu
s klasickým postupem mezinárodní sítě organizací ADRA, nicméně projekty
uskutečněné tímto způsobem jsou velmi dobré, mohu říci, že nejtransparentnější
z projektů realizovaných v rámci naší pomoci po tsunami a s nejnižším podílem
nepřímých nákladů75“. Vítězslav Vurst, předseda správní rady nadace ADRA,
rozhovor

Spolupráce s dobrovolníky se tedy v tomto případě vyplatila, i když
samozřejmě i zde nastaly problémy. Největší nedostatky spatřuji v nedostatečném
monitoringu projektů, které ačkoli nakonec dopadly dobře, by si zasloužily více
pozornosti při pravidelných kontrolách prováděných přímo pracovníky organizace
ADRA. Monitorování bylo dle mého názoru věnováno málo času a prostředků76.

Způsob práce ostatních organizací působících na Srí Lance byl odlišný a díky
němu odpadly potíže např. právě s monitorováním projektů. Organizace Česká
katolická charita i Člověk v tísni upřednostnily systém misí v dané oblasti. Česká
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Přímé náklady jsou náklady v podobě přímé pomoci obětem určité katastrofy, nepřímé náklady jsou
prostředky využité např. na organizační zajištění projektu. Organizace ADRA při schvalování
projektů dodržuje zásadu max. 30% nepřímých nákladů ku 70% přímých. I nepřímé náklady jsou však
využity v rámci určitého projektu – např. na chod implementační kanceláře apod. Co se týče
organizačního zajištění veřejných sbírek, z kterých pocházela většina prostředků využitých NNO na
pomoc po tsunami, na úhradu nákladů spojených s konáním sbírky může být podle zákona o
veřejných sbírkách z roku 2001 využito max. 5% výtěžku. Většina organizací ale využívá na tyto
náklady ještě nižší procento z hrubého výtěžku sbírky, např. u organizace ADRA je to podle jejích
interních pravidel max. 3%.
76
Kromě monitorování samotnými dobrovolníky v terénu se jednalo pouze o tři krátkodobé návštěvy
pracovníků organizace ADRA za celou dobu trvání projektů. Tato skutečnost souvisí s bodem, který
analyzuji v kapitole o finanční efektivnosti – „šetření na nepravém místě“.
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katolická charita navíc tento způsob kombinuje se spoluprací s mezinárodní sítí
Caritas Internationalis, což považuji za nejefektivnější způsob organizace
humanitární pomoci. Česká katolická charita na místě od dubna 2005 provozuje
vlastní kancelář, což jí umožňuje přímo na místě projekty kontrolovat a vyhnout se
tak možným potížím se spoluprací s místními kancelářemi. Ne všechny kanceláře
v rámci mezinárodních sítí, ať už je to ADRA nebo Caritas Internationalis, jsou
schopné kvalitně fungovat a spolupráce s nimi tak nemusí být ideálním řešením, jak
se ukázalo u kanceláře ADRA Srí Lanka (viz dále). Na další negativa „síťování“
organizací upozorňuje Blanka Hančilová:
„ADRA, ČHCH a ČČK77 jsou součástí federací, nadnárodního spojení
organizací podobného typu a zaměření. To jim umožňuje čerpat ze zkušeností svých
kolegů z jiných poboček, ale na druhé straně i spoluurčuje směr jejich působení. To,
co je v určitých situacích výhodou (institucionální zázemí, určitá „pojistka“ proti
úplnému zániku), může být z jiného hlediska přítěží – je nepravděpodobné, že budou
schopny se rychle transformovat, bude-li to zapotřebí. Institucionální zázemí
nedovoluje rychlé změny.“ [Hančilová, 1999, s.117]

Dalším pozitivem práce České katolické charity je fakt, že se tato organizace
snaží do implementace projektů zapojovat místní obyvatele a firmy, což je pro danou
lokalitu velmi přínosné.

„Na projekty dohlíží jeden člověk z Čech a 9 místních spolupracovníků.
Snažíme se co nejvíce aktivit přesouvat na místní firmy a místní obyvatele. Je to
samozřejmě levnější, ale zároveň tím posilujeme zaměstnanost v oblasti a tím
nepřímo i ekonomický růst. Navíc lidé, kteří získali svoji zkušenost u neziskové
organizace, naučili se pracovat s Excelem a zlepšili si svoji angličtinu, mají na trhu
práce daleko větší šanci se po našem odchodu uplatnit. Každému zaměstnanci
přispíváme na kurz angličtiny a snažíme se je zapojit do různých činností. Zvyšování
kvalifikace neboli "capacity building" osobně považuji za jeden z nejkladnějších
dopadů práce neziskových organizací všude na světě. O dům můžete přijít v jiné
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ČKCH – Česká katolická charita; ČČK – Český červený kříž (pozn. K.A.)
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živelní pohromě, ale vaše znalosti vám nevezme nikdo.“ Pavel Veselý, Česká
katolická charita, rozhovor

Organizace Člověk v tísni pracuje podobným způsobem jako Česká katolická
charita, tedy způsobem založení mise na místě. Není součástí vlastní mezinárodní
sítě, po tsunami ale spolupracovala s partnery z mezinárodního seskupení Aliance
2015. Na Srí Lance zaměstnává 4 pracovníky z České republiky a 25 místních lidí.
V tomto ohledu se potýká s problémem fluktuace zaměstnanců mezi různými NGOs
v oblasti – nevládní organizace si mezi sebou přetahují zkušené místní pracovníky,
kterých je nedostatek, a navzájem se „přeplácejí“.
Častým problémem nejen českých nevládních organizací působících na Srí
Lance je neustálé střídání zaměstnanců. Zvláště problematické je časté střídání tzv.
šéfů mise. Pod organizací Člověk v tísni působili na Srí Lance v průběhu jednoho
roku po tsunami 4 šéfové mise78. Další nepříznivou okolností je posílání pracovníků
na Srí Lanku tzv. „na zaučenou“. Několik měsíců po tsunami již byla situace na Srí
Lance poměrně stabilizovaná a ve srovnání s humanitárními krizemi např. v místech
válečných konfliktů poměrně bezpečná, a to i v oblastech kontrolovaných organizací
LTTE, kde sice pravidelně docházelo k útokům, ty se ale netýkaly cizinců, tedy ani
pracovníků humanitárních organizací. Obě strany konfliktu na Srí Lance si totiž
uvědomují potřebnost mezinárodní podpory, kterou by v případě útoku na zahraniční
pracovníky ztratily. Vzhledem k těmto a přírodním podmínkám na Srí Lance byla
proto tato země destinací, kam se humanitární pracovníci posílali tak říkajíc „za
odměnu“ nebo právě „na zaučenou“. Někteří pracovníci tak byli nezkušení, což se
odrazilo na jejich práci.79
78

S obdobným problémem se potýkala např. srílanská ADRA, kde navíc top management organizace
tvořili po tsunami výhradně zahraniční zaměstnanci – tzv. expatriate staff. Časté střídání zaměstnanců
v top managementu organizací způsobuje nekoncepčnost práce a systémové problémy. ADRA Srí
Lanka se tyto problémy v dubnu 2006 rozhodla řešit radikální změnou své práce. Za tímto účelem
zpracovala dokument ADRA Sri Lanka Programmatic Review – Strategic Planning, který mimo jiné
pozastavuje všechny nové projekty navrhované dárcovskými kancelářemi ADRA včetně „livelihood“
projektu české organizace ADRA, na kterém tato organizace chtěla spolupracovat s ADRA
Švýcarsko. Tímto krokem srílanské organizace ADRA se tedy opět znemožnila spolupráce mezi
jednotlivými organizacemi ADRA, jaká je v této síti obvyklá.
79
Problematická situace v oblasti lidských zdrojů je v humanitárních NNO dlouhodobá, nejedná se
pouze o případ post-tsunami aktivit. H.Kabeleová ve své diplomové práci o humanitární pomoci v EU
v kapitole o lidských zdrojích v humanitárních organizacích uvádí jako problematická místa vysokou
fluktuaci zaměstnanců, dále nedostatečnou přípravu zaměstnanců pro práci v terénu, nedostatečné
prověřování přijímaných pracovníků, a další. „Klíčem k důvodům, proč existují vážné problémy
s přijímacími procesy nebo proč chybí systém soustavných tréninků humanitárců, je jednak nedostatek
finančních prostředků, které by organizacím umožnily mít alespoň jednoho profesionálního
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Organizace ADRA zase neměla své pracovníky na místě vůbec. Projekty zde
probíhaly na základě spolupráce s místními organizacemi (PIM, IBCSF80), která sice
byla poměrně úspěšná, nicméně přítomnost alespoň jednoho českého koordinátora na
místě by byla více než žádoucí.

„Dnes po všech zkušenostech z tsunami vidím, že není jiná cesta než mít
svého člověka na místě. Bohužel v případě projektů po tsunami tomu tak nebylo.
Příliš jsme spoléhali na schopnosti lokálních organizací ADRA.“ Vítězslav Vurst,
ADRA, rozhovor

Důvod tohoto nedostatku je kromě finančních úspor obecně nedostatek
pracovních sil v organizaci ADRA. Zatímco Člověk v tísni má trvale kolem 100
zaměstnanců, v centrále organizace ADRA pracuje 16 zaměstnanců, někteří z nich
pouze na částečný úvazek. Před rokem 2005, kdy došlo k nabírání pracovních sil
v rámci realizace projektů pomoci po tsunami, to bylo pouze 12 zaměstnanců a
ADRA se nacházela ve velmi obtížné situaci, kdy se potýkala s naprostým
nedostatkem finančních prostředků. Prostředky shromážděné po tsunami tak pro ni
znamenaly východisko z velmi svízelné situace.

Posledním z výše vyjmenovaných nedostatků humanitární pomoci českých
nevládních organizací je absence koordinace, a to jak mezi českými NNO navzájem,
tak mezi organizacemi působícími na místě. Tři nejsilnější nevládní humanitární
organizace (Člověk v tísni, ADRA a Česká katolická charita) sice vydaly společné
prohlášení81, ale tím jejich spolupráce více méně skončila. Organizace se vnímají
jako konkurenti a o koordinaci či dokonce vzájemné spolupráci na jejich projektech
nemůže být řeč. Zejména společnost Člověk v tísni vnímá s nelibostí rostoucí

pracovníka specializovaného v oblasti lidských zdrojů, jednak vnitřní nesystémovost, kvůli níž
humanitárci s většími zkušenostmi z terénu nepředávají nabyté praktické informace nováčkům.“
[Kabeleová, 1999, s. 29] Další nedostatky práce humanitárních NNO spatřuje Kabeleová ve špatném
fungování vnitřní struktury. „Je jasné, že špatná vnitřní struktura (dva pracují na tomtéž, jeden dělá
všechno) negativně ovlivňuje výsledky dané organizace. Navíc pak není využitý obrovský potenciál a
pracovní nasazení, s nímž lidé do nevládních organizací přicházejí.” [Kabeleová, 1999, s. 30] Problém
špatně fungující vnitřní struktury nepochybně ovlivnil i efektivitu některých projektů po tsunami.
80
Postgraduate Institute of Management, International Buddhist Cultural Social Foundation
81
Společné prohlášení neziskových organizací ADRA, Česká katolická charita a Člověk v tísni
[online].15.2.2005. Dostupné z:
<http://www.clovekvtisni.cz/humanitarnipomoc/sri_lanka/informace/8.php>
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význam České katolické charity a zejména organizace ADRA, který díky tsunami a
vybraným prostředkům velmi stoupl. Společnost Člověk v tísni v případě tsunami
ztratila postavení jednoznačné jedničky v oblasti humanitární pomoci, alespoň pokud
se týká objemu poskytované pomoci. Bezesporu však zůstává nejprofesionálnější ve
způsobu poskytování pomoci, což nezapomíná svým konkurentům neustále
zdůrazňovat. Naštěstí všechny organizace se vyvarovaly řešení těchto vzájemných
sporů a antipatií prostřednictvím médií, což by na humanitární pomoc obecně vrhlo
velmi špatné světlo. Nicméně přítomnost určité nevraživosti mezi českými
humanitárními NNO je zcela evidentní.
Daleko větší problém pro práci v terénu a její efektivitu však představoval
nedostatek koordinace mezi NGOs působícími přímo v určité oblasti na Srí Lance.
Zejména v první fázi pomoci byla koordinace téměř nulová, díky čemuž často
docházelo k překrývání pomoci (overlapping) nebo naopak nedostatku pomoci na
opomenutých místech. Na otázku „Jaké byly a jsou největší problémy při
poskytování pomoci obětem tsunami?“ odpovídá Pavel Veselý:

„Špatná infrastruktura, zhoršená bezpečnostní situace a nedostatek
koordinace v počáteční fázi. Otázka rybářských člunů je typickým příkladem selhání
koordinace mezi humanitárními organizacemi. Byl to zprvu dobře míněný počin pro
obnovu hlavního zdroje obživy na východním pobřeží. Bohužel tato pomoc nebyla
dostatečně koordinována a lodí se rozdalo víc, než jich bylo před tsunami. Dříve se o
ně rybáři dělili, dnes má každý svou.“ Pavel Veselý, Česká katolická charita,
rozhovor
Markéta Kutilová dodává:
„Srílanská vláda zcela selhala v koordinaci aktivit NGOs. (…) Tady
v Trincomalee Districtu selhala i koordinace mezi NGOs navzájem. Ne že by tady
neexistovalo úsilí o koordinaci, to úsilí přišlo ze strany UN agentur a ze strany
některých NGOs. Naše organizace se např. snaží koordinovat livelihood aktivity
v Division Kinniya, ale je to nemožné z toho důvodu, že samy NGOs nechtějí.
Nechtějí sdílet informace o tom, co dělají, kde dělají, nechtějí chodit na meetingy.
Z jejich strany není vůle cokoliv s kýmkoliv sdílet, koordinovat. Teď se to zlepšuje,
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dokonce vláda sestavila TAFREN82 - nový úřad na koordinaci tsunami aktivit, který
teď byl nahrazen agenturou RADA83. Je to jen a jen vláda, kdo má tu moc a sílu
dohlížet na práci nevládních organizací, protože ne všechny NGOs dělají dobré věci.
Teď se to trochu lepší už tím, že sem OSN poslala organizaci OCHA, která zde celý
minulý rok nebyla. Nyní se i OCHA snaží vyvinout jakýsi nátlak na NGOs, aby se
začaly koordinovat.“ Markéta Kutilová, Člověk v tísni, rozhovor

Podle informací pracovníků humanitárních organizací na Srí Lance se situace
v koordinaci NGOs začala zlepšovat cca od počátku roku 2006. Nicméně v této době
uplynul již rok od tsunami a v průběhu těchto dvanácti měsíců byla koordinace na
velmi špatné úrovni. Zejména materiální distribuce byly často prováděny zcela
nekoordinovaně a bez rozmyslu. Nicméně ani navazující projekty se nedají
uskutečňovat bez dostatečné koordinace a spolupráce NGOs. Je proto dobře, že
srílanské úřady začaly vyvíjet snahu koordinovat např. tzv. livelihood projekty
pomocí tzv. Divisional Livelihood Development Plans84. Díky tomuto a dalším
krokům se situace začíná pomalu zlepšovat, což je pozitivní i z toho důvodu, že
dlouhodobější projekty rehabilitace a obnovy mají ještě větší dopad než počáteční
distribuce, které se bohužel dobře koordinovat nepodařilo. Důkazem jsou např. tuny
materiálu od mnoha zahraničních NGOs a států, které ležely dlouhou dobu ve
skladech colombského letiště a z důvodu špatně zajištěné logistiky nenašly cestu
k potřebným příjemcům. Situace v druhé fázi humanitární pomoci už je podstatně
příznivější. Pracovník České katolické charity hodnotí spolupráci NGOs na
východním pobřeží Srí Lanky dokonce velmi kladně:
„Spolupráce mezi jednotlivými NGOs existuje na sektorové úrovni (např.
vzdělávání, sanitace), ale i na té intersektorové (hlavně bezpečnost). Z vlastní
zkušenosti mohu potvrdit, že funguje velice dobře. V současné době je minimální
šance, že by mohlo docházet k překrývání pomoci nebo nějaké vzájemné konkurenci.
Překrývání pomoci je příznačné pouze pro emergentní fázi, kdy platí zásada, kdo
rychle

dává,

dvakrát

dává.

Rychlost
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TAFREN - Task Force for Rehabilitation of the Nation
RADA – Reconstruction and Development Agency
84
Divizní plány na podporu obživy (překlad K.A.)
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nese
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nepřesnost,

nemířenost a "overlapping".“ Pavel Veselý, Česká katolická charita, rozhovor

Na závěr této kapitoly bych ráda zmínila jedno velké pozitivum organizace
českých projektů, které je patrné zejména při srovnání s organizací práce
zahraničních NGOs na Srí Lance. Ty mají většinou své centrály v hlavním městě
Colombu a kvůli vzdálenosti od skutečných míst realizace projektů, které jsou často
navíc roztroušené po celém pobřeží, je často organizace pomoci komplikovanější.
České organizace se zaměřily každá na jednu oblast, kde realizovaly své projekty a
společnosti Člověk v tísni a Česká katolická charita měly dokonce přímo v daných
oblastech své hlavní kanceláře, což přineslo po organizační stránce větší flexibilitu.
Obecně jsou české humanitární organizace flexibilní, čeští pracovníci jsou
schopni orientovat se v neočekávaných situacích a improvizovat.

„Ve srovnání s organizacemi v západní Evropě máme výhodu v tom, že jsme
možná racionálnější a umíme improvizovat. (…) Daří se nám pronikat k jádru věci a
řešit problémy rychleji a levněji.“ [Pánek, 2004, s.1]

4.4.3 Jednotlivci
Rozsah katastrofy způsobené vlnou tsunami zmobilizoval českou veřejnost
nejen k obrovské vlně solidarity projevené finančními příspěvky na sbírková konta,
ale některé jednotlivce i ke snaze vlastní aktivitou pomoci obětem tsunami. Jednalo
se většinou o osoby, které měly před tsunami bližší kontakt s postiženými zeměmi
nebo přímo postiženými rodinami, kterým chtěly pomoci.
Pro účely této práce jsem vybrala tři případy takovýchto aktivit. Prvním
zástupcem v této kategorii je projekt organizovaný Ing. Jiřím Vrbkou, jenž navázal
kontakty se Srí Lankou již před tsunami v době svých pobytů v této zemi. Druhým
popsaným příkladem je projekt paní Heleny Baranové, která neměla přímé kontakty
se Srí Lankou, ale dlouhodobě žila v Asii, a proto jí byla tato oblast blízká a rozhodla
se aktivně pomoci. Třetím menším projektem realizovaným jednotlivcem byl projekt
Vidu-Miroslava Gunaratny – fotografa česko-sinhálského původu, který na podporu
lidí postižených tsunami v jeho rodné zemi uspořádal výstavu fotografií. Kromě
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těchto tří příkladů čerpám samozřejmě také z vlastních zkušeností, které jsou
popsány v úvodu práce.

Projekt podnikatele Ing. Vrbky spočíval kromě věnování většího množství
vlastních prostředků v organizování neoficiální sbírky mezi jeho obchodními
partnery a přáteli, kteří se na něj často sami obraceli s nabídkami pomoci, protože
jeho přátelské kontakty s lidmi žijícími na srílanském pobřeží jim byly známy. Na
základě podnětů ze svého okolí se Ing.Vrbka rozhodl oslovit i další potenciální dárce
z oblasti svých obchodních vztahů a uspořádal neoficiální sbírku finančních
prostředků pro oběti tsunami – konkrétně pro rodinu svého přítele, který přišel o
veškerý majetek, zaměstnání i několik členů rodiny. Přísliby obchodních partnerů
v době těsně po tsunami byly velmi slibné, Ing.Vrbka čekal příjmy v řádu statisíců
korun. Konečné příspěvky byly k jeho velkému zklamání nakonec mnohem nižší,
většinou z důvodu opadnutí prvotního zájmu vyburcovaném médii. Dalšími
překážkami byla povinnost českých poboček mezinárodních firem přispívat jednotně
do společného daru dané mezinárodní organizace nebo neochota firem přispívat do
soukromé, tedy oficiálně nepovolené sbírky (z důvodu nemožnosti odpočtu daru
z daní). I přes tyto skutečnosti se Ing.Vrbkovi podařilo zafinancovat nákup pozemku
a stavbu domu pro rodinu postiženou tsunami.

Projekt

Heleny Baranové nespočíval

ve shromažďování

finančních

prostředků, nýbrž materiální pomoci – oblečení a hraček pro děti. Díky vlastním
zkušenostem s dopravou do asijských zemí zajistila pro převoz téměř padesáti krabic
s oblečením a hračkami přepravní firmu, která své služby poskytla bezplatně. Při
sbírání materiální pomoci spolupracovala s mateřskými školami.

Vidu-Miroslav Gunaratna je student žijící již od roku 1989 v České republice.
První léta svého života ale strávil na Srí Lance, kam se jeho matka (Češka)
odstěhovala za svým sinhálským manželem. Roku 1988 musela celá rodina ze Srí
Lanky uprchnout z důvodu vyostření etnického konfliktu. Vzhledem k rodinným
vazbám se Vidu-Miroslav Gunaratna rozhodl po tsunami pomoci formou, která mu
byla nejbližší - nafocením nejkrásnějších míst Srí Lanky a uspořádáním výstavy Sri
Lanka – Jak ji vidím, jak ji znám. Tato prodejní výstava se konala na několika
místech České republiky a její výtěžek byl věnován rodině, jejíž tragický osud
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v souvislosti s tsunami V.-M. Gunaratnu oslovil při jeho fotografování na Srí Lance
v srpnu 2005.

4.4.3.1 Efektivnost - věcná
Problematická místa:
-

pomoc vytržená z kontextu, nebezpečí narušení sociální soudržnosti

v oblasti
-

převážení materiální pomoci

-

pouze nepřímý kontakt pro zjištění situace a potřeb v postižených

oblastech

Pozitiva:
-

kontakty s postiženými oblastmi

-

spojení s výchovným aspektem

Aktivity jednotlivců v rámci humanitární pomoci jsou často předmětem
kritiky odborníků na humanitární problematiku. V případě individuálních aktivit
českých občanů po tsunami šlo zejména o kritiku ze strany společnosti Člověk
v tísni, která (jak již bylo v předešlé kapitole řečeno) se snaží o co
nejprofesionálnější přístup k vedení projektů a aktivity jednotlivců označuje za
amatérské pokusy, které mohou situaci ještě zhoršit. Veronika Dvořáčková, která ve
společnosti Člověk v tísni několik měsíců působila jako desk officer pro projekty na
Srí Lance, uvedla následující příklad:

„Stalo se, že rodina z Portugalska, která měla kamarády na Srí Lance, chtěla
po tsunami okamžitě pomoci, vybrala peníze a koupila té „své“ rodině (protože to
byli rybáři) lodě. Nicméně daná rodina žila v komunitě, ve vesnici, které zatím nikdo
jiný nepomohl. Takže rodina sice dostala lodě, ale všichni ostatní s nimi naprosto
přestali komunikovat. Všichni se ptali -proč oni a ne my-?“ Veronika Dvořáčková,
Člověk v tísni, pořad Noc s Andělem o tsunami (23.4.2005)

Z analýzy třech případů vybraných pro účely této práce vyplývá, že u
projektů jednotlivců opravdu hrozí větší nebezpečí narušení sociální soudržnosti
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v oblasti. Tato situace např. nastala při předávání výtěžku výstavy organizované V.M. Gunaratnou. Obdarovaná rodina byla sice vybrána oprávněně, byla tsunami silně
postižena (byl zcela zničen jejich dům) a finanční pomoc od jiných subjektů
nevystačila ani na postavení hrubé stavby nového domu, problém však nastal
s předáním peněz – nebylo možné je předat bez vědomí ostatních obyvatel vesnice,
což vzbudilo velký zájem o stejnou pomoc dalším postiženým a pravděpodobně i
závist mezi lidmi.
Druhým často kritizovaným bodem individuální pomoci je převážení
materiální pomoci, humanitární organizace v případě katastrof velmi často musejí
odmítat nabídky materiálních darů, které jsou často pro danou oblast nepoužitelné.
Stejně byla odmítnuta a kritizována nabídka Heleny Baranové na sbírku a převoz
oblečení a hraček na Srí Lanku.
Tyto a další chyby individuálních projektů jsou často způsobeny nedostatkem
relevantních informací z důvodu pouze nepřímých kontaktů s postiženou oblastí.
Stejně tomu bylo u všech zkoumaných individuálních projektů, které čerpaly
informace o potřebách v dané oblasti pouze nepřímo a jejich informace tak mohly
být horší než informace NNO, které měly na místě své mise nebo spolupracující
organizace, nebo informace MZV ČR, které získává informace např. od ambasád
v dané oblasti.
Na druhou stranu je třeba vidět specifika a pozitiva těchto individuálních
projektů a neodmítat je jen proto, že jejich postup není standardní a podle pravidel, a
proto, že hrozí větší riziko selhání. Není také možné zabraňovat jednotlivcům
pomáhat svým známým, přátelům či dokonce příbuzným v těžkých životních
situacích.

Pozitiva individuální humanitární pomoci spočívají často např. ve znalostech
daného prostředí. Lidé, kteří se rozhodnou aktivně pomoci, většinou mají
dlouhodobý kontakt s postiženými oblastmi, dlouhodobé vztahy s místními obyvateli
a jsou si vědomi specifik dané společnosti a kultury. Mohou se tak např. vyhnout
chybám, kterých se dopouštějí např. NNO, které přijdou po humanitární katastrofě
do oblasti, kterou dokonale neznají a musejí se s místními zvyky a způsobem života
teprve seznamovat. Přitom právě zachování původního způsobu života by mělo být
podle mého názoru jednou ze zásad humanitární práce. NNO bohužel s odmítnutím
mnoha dobrovolníků po tsunami přišly o mnoho nabízených informací a zkušeností.
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Na druhou stranu je třeba uvážit i negativní stránky této spolupráce, ke kterým může
dojít při nedostatečném prověření daných jednotlivců.85
Nabídky jednotlivců je třeba posuzovat případ od případu a stejně tak je tomu
u jejich projektů. Např. projekt humanitární pomoci Heleny Baranové byl ze strany
pracovníků společnosti Člověk v tísni kritizován pro své zaměření na materiální
pomoc, která podle jejich názoru nebyla v oblasti potřebná. Podíváme-li se ale na
tento projekt blíže, zjistíme, že organizátorka projektu si zajistila informace
z lokálních zdrojů o potřebných příjemcích pomoci a ta pak byla účelně rozdělena
mezi lidmi postiženými tsunami, kteří při katastrofě přišli právě o oblečení pro děti.
Hračky pak byly důležitou pomocí pro zlepšení duševního stavu postižených dětí (i
mnohé NNO rozdávání hraček zařazovaly do svých projektů pro děti – např. Hand
for Help, ADRA). Další z námitek proti tomuto projektu byla nákladnost letecké
přepravy. Jak již bylo výše uvedeno, tyto náklady nemusely být hrazeny. Největší
pozitivum projektu spatřuji v jeho výchovné funkci v českém prostředí. Hračky a
oblečení byly sbírány v mateřských školách, kde byla zároveň dětem vysvětlována
situace kolem tsunami, s kterou se denně setkávaly prostřednictvím médií, ale často
se jim nedostalo vysvětlení adekvátní jejich věku. Po popisu situace a vysvětlení
významu humanitární pomoci následovala výzva dětem a především rodičům, aby se
do projektu zapojili. Děti pak přinášely např. jednu ze svých hraček, kterou chtěly
věnovat postiženým dětem. Helena Baranová po proběhnutí projektu navíc
zprostředkovala zpětnou vazbu prostřednictvím fotografií, na nichž si děti mohly
najít příjemce svých hraček a uvědomit si konkrétní dopady humanitární práce.

„Našla jsem kontakty na ředitelky, vysvětlila jim, o co jde, a když se mi je
podařilo přesvědčit, začala jsem sbírku organizovat. Vyvěsila jsem cedule, kdy mají
děti hračky nosit atd. Učitelky pak vysvětlovaly dětem, co se stalo, proč je důležité
pomáhat a jestliže chtějí samy děti pomoct, ať přinesou hračku pro nějaké dítě, které
kvůli tsunami třeba přišlo o domov. Poté co jsem se vrátila ze Srí Lanky, jsem ještě
chodila do školek (celkem jich nakonec bylo 9, vybralo se 50 krabic hraček a
85

K takovémuto pochybení došlo např. ze strany organizace Hand for Help, která do své mise přijala
bývalého českého diplomata na Srí Lance Alexandra Vetengla a vyslala ho již v prvním výsadku do
postižených oblastí. Teprve posléze vedení organizace zjistilo, že Vetengl je v České republice trestně
stíhán a odjezdem na Srí Lanku se chtěl vyhnout trestu za neplacení alimentů a vyšetřování ve věci
třímilionového dluhu. Když se o tom vedení organizace Hand for Help dozvědělo, rozvázalo s ním
smlouvu a zajistilo letenku do České republiky. Do určeného letadla však Vetengl nenastoupil a
zmizel neznámo kde.
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oblečení, celkem asi přes 1000 hraček) a ukazovala dětem fotky, na kterých některé
děti svoje hračky poznávaly a viděly, kdo je nakonec dostal.“ Helena Baranová,
rozhovor

Výchovný aspekt jako nepřímý důsledek humanitárního projektu Heleny
Baranové vnímám jako velmi významný přínos a zajímavý nápad. Dal by se zařadit i
do kategorie tzv. rozvojového vzdělávání, jež na školách realizují některé české
NNO86. Jeho součástí by měla být i problematika humanitární pomoci. Popisovaný
individuální projekt byl příkladem konkrétních aktivit v rámci takovéto výchovy,
které na děti (zejména ty nejmenší v mateřských školách) mohou mít větší dopad než
teoretické lekce.

4.4.3.2 Efektivita - časová
Problematická místa:
-

zbrklost, neuváženost

Pozitiva:
-

flexibilita

Z hlediska časové efektivity u individuálních projektů spočívá častý problém
v neuváženosti a zbrklosti projektů. Z důvodu osobní angažovanosti organizátorů
projektu (příjemci pomoci jsou často jejich přátelé, známí nebo příbuzní) se tito snaží
o co největší rychlost pomoci, což může vyústit ve špatně nastavený cíl projektu
nebo nekvalitní provedení.
Pozitivem v tomto ohledu je naopak časová flexibilita realizátorů. Jejich
aktivity se neomezují na pracovní dobu, jsou ochotni pracovat tehdy, kdy je to
potřeba.

86

Dlouhodobě se tímto tématem zabývá společnost Člověk v tísni v rámci svého projektu Varianty,
pracovníci organizace ADRA také již několik let navštěvují školy s přednáškami na téma rozvojové a
humanitární pomoci, až v roce 2006 začala však ADRA realizovat ucelený projekt nazvaný Program
rozvojového vzdělávání podporovaný MZV ČR.
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4.4.3.3 Efektivita - finanční
Problematická místa:
-

nedostatek prostředků

Pozitiva:
-

minimální nepřímé náklady

Problémem, s kterým se realizátoři individuální pomoci potýkali, byl často
nedostatek finančních prostředků a potíže s jejich získáváním. Častými zdroji byly
neoficiální soukromé příspěvky z okruhu přátel či rodiny realizátorů. Právě
neoficiálnost darů byla ale často zdrojem problémů, např. u projektu Ing. Vrbky
způsobila problémy v březnu 2006, kdy firmy, které poskytly prostředky do jeho
neoficiální sbírky, požadovaly potvrzení o daru pro účely odpočtu darů z daňového
základu.
Výhodou z hlediska financování projektů byly minimální nepřímé náklady na
tyto projekty. Realizátoři téměř vždy hradili vedlejší náklady (na organizaci projektu,
náklady na dopravu do postižených oblastí atd.) ze svých zdrojů a snažili se tak o co
největší úspory.

4.4.3.4 Efektivita - organizační
Problematická místa:
-

absence organizačního zázemí

Pozitiva:
-

absence byrokratizace

Nevýhodou individuální pomoci je bezesporu absence profesionálního
organizačního zázemí, které je pro realizaci dobrého projektu výhodou, ne-li
podmínkou. Pro jednotlivce je situace mnohem komplikovanější v tom smyslu, že se
v průběhu projektu musí postarat o veškeré jeho složky. Z toho důvodu se většina
individuálních organizátorů pomoci obrátila nejprve na některou z humanitárních
organizací, kde se však setkala s nepochopením.
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„Nejdříve jsem volala do společnosti Člověk v tísni, nic jsem po nich
nechtěla, jen poradit místo, kam bych mohla hračky odvézt. Říkala jsem si, že když
v těchto oblastech pracují, určitě budou vědět, kde se to bude hodit. Ale oni naprosto
neměli zájem, řekli mi, že převážením zboží jen beru práci indickým továrnám. A
vůbec se nezajímali o podrobnosti – že si sama zajistím přepravu zdarma, že hračky
jsou sbírány ve školkách, ne kupovány atd. Vůbec komunikace s nimi a později
s organizací Hand for Help, na kterou jsem se také obrátila, byla velmi zmatečná,
chaotická. Nikdo neměl o pomoc či spolupráci zájem. Červený kříž byl trochu
ochotnější, dali mi razítko na dokument, který byl potřeba pro ČSA na přepravu
krabic.“ Helena Baranová, rozhovor

Na druhou stranu individuálním postupem je možné se vyhnout zdlouhavým
rozhodovacím a administrativním procesům, které jsou příznačné a nezbytné u státní
pomoci či práci NNO.

4.5

Analýza podle kritérií a pravidel mezinárodních
organizací

Pro tuto část analýzy jsem zvolila srovnání postupu českých aktérů
humanitární pomoci po tsunami s pravidly Code of Conduct Mezinárodního výboru
Červeného kříže87. Tato pravidla (oproti např. Principům z Providence uvedeným
v úvodu této práce, která se týkají především ozbrojených konfliktů) jsou nejlépe
použitelná pro daný druh humanitární katastrofy. Obsahují také tři základní principy,
které jsou podle mého názoru pro poskytování humanitární pomoci zásadní a které se
objevují téměř ve všech humanitárních kodexech včetně rezoluce Valného
shromáždění OSN č. 46/182 – princip humanity, nestrannosti a neutrality.
V následující analýze však budu postupovat v tom pořadí, které uvádí Code of
Conduct Mezinárodního výboru Červeného kříže a u každého z pravidel se zaměřím
opět na sektor oficiální státní pomoci, aktivit NNO a jednotlivců.

87

Zdroj: <http://www.gdrc.org/ngo/codesofconduct/ifrc-codeconduct.html>
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1.

Humanitární imperativ je vždy na prvním místě. (princip humanity –

pozn. K.A.)

V tomto ohledu se nejproblematičtější ze třech oblastí zkoumaných v této
práci ukázala být pomoc poskytovaná oficiální cestou přes ministerstva. Projekty
NNO a aktivity jednotlivců naprosto splňovaly toto kritérium, ačkoli i u nich se
mohly vyskytnout i další motivy pomoci než humanitární imperativ (touha po
zviditelnění mezi konkurencí – např. snaha menších humanitárních NNO dosáhnout
úrovně organizace Člověk v tísni apod.). Humanitární imperativ však vždy stál na
prvním místě.
U oficiální pomoci České republiky už toto kritérium tak dokonale splněno
nebylo. Nejednalo se o projev nezištné mezinárodní solidarity, neboť největší část
z celkové pomoci (200 mil. Kč) byla poskytnuta skrze Ministerstvo průmyslu a
obchodu ČR (MPO ČR) a projekty komerčních firem. Hlavním zájmem bylo jejich
obchodní uplatnění.

2.

Pomoc je poskytována bez ohledu na rasu, vyznání nebo národnost

příjemců a bez jakékoli formy upřednostňování. Priority pomoci jsou určovány na
základě potřebnosti. (princip nestrannosti – pozn. K.A.)

Národnostní a náboženské otázky byly právě při poskytování pomoci na Srí
Lance velmi aktuálním a ožehavým tématem. Vzhledem ke konfliktu dvou etnik
(Sinhálců a Tamilů), který částečně souvisí i s náboženským vyznáním (Sinhálci jsou
převážně buddhisté, Tamilové hinduisté) bylo velmi důležité neupřednostňovat jednu
z těchto dvou skupin obyvatelstva. Do hry navíc vstupovaly další náboženské
skupiny (zejména muslimové, křesťané). Zůstat nestrannými bylo obtížné zejména
pro NNO působící v oblastech, kde je zastoupeno obyvatelstvo více vyznání, tedy
především sever a východ Srí Lanky, kde působily organizace Člověk v tísni a Česká
katolická charita. Organizace ADRA měla tuto situaci ulehčenou tím, že na jihu
ostrova je obyvatelstvo v naprosté většině sinhálské a buddhistického vyznání. Na
severu a východě však bylo třeba se vyhýbat upřednostňování z etnických či
náboženských důvodů, což se ne vždy podařilo. Již v předchozích kapitolách jsem
hovořila o ovlivňování aktivit NNO místní vládou, která často tlačila tyto organizace
do pomoci určitým skupinám obyvatelstva podle momentálních zájmů vládních
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úředníků. Tím došlo např. k situaci, kdy naprostá většina ze škol opravovaných
společností Člověk v tísni je muslimská. Další problém podobného druhu ilustruje
fakt, že většina z místních zaměstnanců společnosti Člověk v tísni na Srí Lance jsou
Tamilové, ačkoli v oblasti Trincomalee jsou Tamilové zastoupeni jednou třetinou
v populaci, stejně jako Sinhálci a muslimové.
Co se týče oficiální státní pomoci, v době psaní této práce ještě nebylo možné
posoudit

z hlediska

národnostního

a

náboženského

nestrannost

projektů

realizovaných pod MPO ČR vzhledem k tomu, že tyto projekty ještě nezačaly být
realizovány. Stejně tak posouzení nestrannosti poskytování okamžité pomoci je
problematické, protože většina této pomoci byla realizována přes mezinárodní
organizace. Je však možno předpokládat, že tyto zkušené organizace dbaly
základních principů humanitární pomoci.
V případě jednotlivců byl výběr příjemců pomoci ovlivněn předchozími
zkušenostmi a osobními vazbami a princip nestrannosti tak nemohl být zcela
dodržen.
Z hlediska druhé části tohoto pravidla („priority pomoci jsou určovány na
základě potřebnosti“) je problematická opět především oblast oficiální státní pomoci
přes MPO ČR, kde je naprostá většina projektů zaměřena na obnovu vodních zdrojů,
ačkoli priority byly při zadávání grantového řízení mnohem širší (obnova
energetických zdrojů, rozvodné sítě, budování silnic, železnic, projekční a
geologické práce, bezpečnostní, kontrolní, řídící a signalizační zařízení, budování
výstražného informačního systému atd.)

3.

Pomoc nebude využívána k podpoře jakéhokoli politického nebo

náboženského názoru. (princip neutrality – pozn. K.A.)

Problémy s dodržováním tohoto principu souvisí s tím, co již bylo řečeno u
předchozího pravidla. Zejména NNO byly pod silným tlakem pomáhat určité
vybrané skupině obyvatel a tím např. posílit pozici určité náboženské skupiny.
Celkově je však možno říci, že samy české humanitární NNO neměly v žádném
případě ambice na prosazování jakýchkoli politických či náboženských názorů,
snažily se zůstat neutrální v politickém ohledu (např. jak organizace Člověk v tísni,
tak Česká katolická charita spolupracovaly jak s oficiální srílanskou vládou, tak
s tamilskou separatistickou organizací LTTE a snažily se neupřednostňovat žádnou
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ze stran konfliktu). Stejně tak v náboženském ohledu se všechny zkoumané NNO
snažily o naprostou neutralitu, což je důležité ocenit zejména u organizací, které byly
založeny při křesťanských církvích (jedná se v případě organizace ADRA o Církev
adventistů sedmého dne a u České katolické charity o římskokatolickou církev).
Zejména organizace ADRA se snaží vystupovat velmi vstřícně a tolerantně k lidem
jiného vyznání, v zemích, kde pomáhá, se své projekty snaží přizpůsobit
náboženským zvyklostem místních obyvatel atd.88
Oficiální státní pomoc rovněž nebyla využívána k podpoře žádného
politického nebo náboženského názoru, a to vzhledem k tomu, že byla poskytována
většinou přes mezinárodní organizace nebo komerční firmy, což se v tomto ohledu
ukázalo být výhodou. V případě poskytnutí prostředků přímo srílanské vládě by se
jednalo pravděpodobně o zvýhodnění sinhálské strany (srílanská vláda je neustále
obviňována z upřednostňování oblastí obydlených Sinhálci při distribuci pomoci).
Oblast aktivit jednotlivců není z tohoto hlediska příliš významná, jejich vliv
na prosazování určitých politických či náboženských názorů není velký.

4.

Budeme usilovat o to, abychom nevystupovali jako nástroje vládní

zahraniční politiky. (princip nezávislosti – pozn. K.A.)

Tento bod se týká pouze oficiální státní pomoci a opět zde narážíme na
problém využívání humanitární pomoci k prosazování jiných zájmů – v případě
pomoci po tsunami zájmů obchodních (viz výše). Z hlediska dalších zájmů, které u
kritéria nezávislosti hrají významnou roli (např. politické či vojenské cíle), byla
pomoc České republiky v pořádku (Česká republika se z tohoto hlediska v dění na
Srí Lance neangažuje).

5.

Budeme respektovat kulturu a zvyklosti.

Stejně jako u druhého pravidla, co se týče oficiální státní pomoci, v době
psaní této práce ještě nebylo možné z tohoto hlediska posoudit projekty realizované
pod

MPO

ČR

vzhledem

k tomu,

88

že

tyto

projekty

ještě

Při obnově škol v Indonésii např. ADRA v rámci oprav po tsunami financovala stavbu muslimské
mešity.
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nezačaly být realizovány. Stejně tak posouzení poskytování okamžité pomoci
z tohoto hlediska je problematické, protože většina této pomoci byla realizována přes
mezinárodní organizace. Je však možno předpokládat, že tyto zkušené organizace
dbaly základních principů humanitární pomoci.
Lépe mohu posoudit aktivity NNO a jednotlivců. Negativní aspekt, s kterým
jsem se při pobytu na Srí Lance setkala, je snaha mnoha NNO měnit životní styl a
zvyky místního obyvatelstva podle západního vzoru. To naprosto neodpovídá
pravidlu respektování kultury a zvyklostí. V případě projektů jednotlivců byla situace
mnohem lepší, protože jejich realizátoři měli často předchozí zkušenost s danou
oblastí nebo z ní přímo pocházeli a jejich cílem nebylo vychovávat příjemce pomoci,
ale pomoci svým přátelům či známým.

6.

Budeme se snažit založit reakci na katastrofu na lokálních kapacitách.

Toto pravidlo opět nebylo splněno zejména u oficiální státní pomoci. Největší
část prostředků z této pomoci sloužila k podpoře českých firem pracujících
v postižených oblastech. Stejně tak okamžitá materiální pomoc nebyla ideálně
organizována (největším problémem bylo např. převážení balené pitné vody, která
byla v postižené oblasti dostupná z místních zdrojů).
Naopak všechny české NNO se snažily o využití místních kapacit, zejména
ve stavebních projektech, kdy na konstrukční práce byly najímány především
srílanské firmy89.
Aktivity jednotlivců byly rovněž založeny především na místních kapacitách,
což vyplývá z podstaty projektů, které byly většinou založeny na osobních českosrílanských vztazích.

7.

Měly by být hledány možnosti zapojení příjemců pomoci do

organizace pomoci.

89

Problémy při uskutečňování projektů s využitím místních kapacit ilustruje úsměvný příběh, který se
odehrál při realizaci stavebního projektu společnosti Člověk v tísni v Naduoothu u města
Trincomalee, kdy se do výběrového řízení přihlásilo 5 místních firem s naprosto shodnými nabídkami,
aby si vzájemně nekonkurovaly. Společnost Člověk v tísni tedy vybrala k provedení prací všech 5
firem a každá z nich realizovala část stavebního projektu (domy postavené jednotlivými firmami pak
byly barevně odlišeny).
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O zapojení příjemců pomoci do realizace projektů se snažily především české
NNO, zejména Člověk v tísni a Česká katolická charita.

„Připravujeme tzv. PRAs s příjemci pomoci, tj. participatory rural
appraisals. Jde o to nedesignovat pro lidi bez nich, ale pro lidi s nimi. Jde o 25
sofistikovaných přesných metod, kterými lidi od počátku zahrnete do procesu. Začíná
se už od zjišťování potřeb. Lidem se musí dát pocit, že jsou to oni, kdo rozhoduje o
tom, jak jim bude pomoženo. A oni to také nejlépe vědí, oni vědí nejlépe, jaké mají
problémy a co potřebují nejvíc. Připravujeme PRAs s danou komunitou, abychom
viděli jejich největší problémy, které z té evaluace vyplynou, a způsoby řešení, které
ta komunita přijme za své. Je důležité, aby jakýkoliv projekt, který se začne
realizovat, komunita přijala za svůj a měla možnost ho ovlivňovat už od kořenů. My
odejdeme za 2-3 roky. Jen když lidé budou v projektu od počátku, jen tehdy ho
přijmou za svůj a budou se o něj dál starat.“ Markéta Kutilová, Člověk v tísni,
rozhovor

U projektů realizovaných jednotlivci vyplývalo zapojení příjemců pomoci
opět z podstaty věci, projekty se uskutečňovaly na základě vzájemné spolupráce
jednotlivců v České republice a na Srí Lance.

8.

Okamžitá pomoc musí usilovat o snížení zranitelnosti při dalších

katastrofách stejnou měrou jako o zajištění základních potřeb.

Z hlediska předcházení dalších katastrof bylo obecně největším problémem
neustálé měnění pravidel ze strany srílanské vlády zejména v otázce nastavení tzv.
nárazníkové zóny (buffer zone), která měla zabránit právě případnému opakování
podobné katastrofy. České NNO se ve většině případů (až na problém s opravováním
nemocnice v Galle Českou katolickou charitou) snažily o dodržování pravidla
neopravovat a nestavět objekty v nárazníkové zóně, neustálé změny jim však velmi
komplikovaly práci (viz předchozí kapitoly).
Jedním z mála projektů NNO, který měl přímo preventivní charakter, bylo
vysazování tzv. zelených pásů při pobřeží Českou katolickou charitou.
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9.

Jsme zodpovědní jak těm, komu se snažíme pomoci, tak těm, od nichž

přijímáme zdroje.

V tomto ohledu bych ráda zmínila zejména způsoby, jakými české NNO
prezentovaly využití prostředků z veřejných sbírek. NNO byly pod silným tlakem
veřejnosti a zejména médií, která se snažila nalézt zejména negativní stránky práce
českých NNO. Nakonec sice nenašla ani uměle nevytvořila žádný skandál, přesto se
snažila alespoň vytvořit pocit, že použití prostředků není úplně transparentní. Tuto
situaci zavinily některé NNO samy, protože neposkytovaly dostatečné množství a
dostatečně kvalitní informace. Např. informace organizace ADRA na internetu jsou
zcela nedostatečné, informační letáky o pomoci této organizace na Srí Lance a
v Thajsku se připravovaly až v roce 2006, dříve byl vydán pouze leták o pomoci
v Indonésii atd. Podobně nekvalitní byly informace organizace Hand for Help.
Dostatek informací podávala např. společnost Člověk v tísni, která má velmi kvalitně
propracovanou strategii „public relation“ (vztahů s veřejností), a o transparentnost se
snažila i Česká katolická charita.

10.

V námi poskytovaných informacích, tisku a propagačních aktivitách

budeme oběti katastrof vnímat jako důstojné lidské bytosti a nikoli objekty lítosti.

Posouzení dodržování tohoto pravidla je poměrně komplikované, protože do
značné míry závisí na subjektivním hodnocení a vnímání, podle mého názoru však
v tomto bodě nebyly v žádné ze tří zkoumaných oblastí učiněny zásadní chyby.
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4.6

Doporučení

4.6.1 Oficiální pomoc České republiky
4.6.1.1 Doporučení ke zvýšení věcné efektivnosti
Vzhledem k obrovskému nárůstu prostředků vyhrazených na humanitární
pomoc ze státního rozpočtu za poslední roky je třeba konsolidovat systém jejich
poskytování, stanovit kompetence jednotlivých aktérů a zajistit koordinaci aktivit a
centralizaci humanitární pomoci tak, aby nedocházelo k „tahanicím“ o prostředky
mezi jednotlivými resorty, kterým navíc nejde primárně o humanitární cíle.
Řešením by mohlo být zřízení Rozvojové agentury, která by nahradila
kompetenčně slabé Rozvojové středisko Ústavu mezinárodních vztahů a ve své
agendě by měla i humanitární pomoc. Zřízení takovéto agentury se však mnohá
ministerstva brání, protože by tímto krokem přišla o volnou ruku v nakládání
s prostředky zejména na rozvojovou, ale v některých případech i humanitární pomoc.

„Námitky ministerstev jsou v mnoha případech odůvodněné. Častým
argumentem je tvrzení, že v jednotlivých sektorech jsou daná ministerstva specialisty
a dokáží tak rozvojové projekty nejlépe realizovat.“ (Hana Ševčíková, ředitelka
Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV ČR, valná hromada FoRS
11.5.2006)

Domnívám se, že uvedené tvrzení platí i pro humanitární pomoc. Např.
Ministerstvo vnitra ČR má specializované týmy na poskytování okamžité expertní
humanitární pomoci a jejich role je tak téměř nezastupitelná. Z těchto důvodů bude
zřízení centralizovaného systému s Rozvojovou agenturou narážet na četné
problémy.

Rozhodně je však třeba dbát na větší koordinaci mezi jednotlivými resorty i
mezi státy a v rámci mezinárodních organizací. Zásadní je dobrá informovanost o
potřebách v postižených zemích, která pomůže vyvarovat se chybám v podobě
přepravy nepotřebných věcí apod.
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Trendem, který byl v poslední době zahájen a mělo by se v něm pokračovat,
je užší spolupráce s mezinárodními organizacemi a nevládním sektorem.

Nejdůležitějším kritériem poskytování humanitární pomoci by měla být
potřebnost příjemců a principy solidarity a humanity, ne komerční zájmy.
Humanitární oblast je velmi specifická z hlediska etického a zahrnutí soukromého
sektoru je problematické.

4.6.1.2 Doporučení ke zvýšení časové efektivity
Z hlediska časové efektivity je potřeba zejména zrychlit výběrová řízení pro
NNO a následný proces převodu peněz. Jisté kroky ke zvýšení časové efektivity jsou
již podnikány (viz podkapitola 4.4.1.2. o časové efektivitě oficiální pomoci).
Stejnému účelu by posloužilo i výše zmíněné zřízení specializované agentury
(Rozvojová agentura, která by měla v části agendy humanitární pomoc).

4.6.1.3 Doporučení ke zvýšení finanční efektivity
Jediná cesta k zamezení plýtvání prostředky a tedy ke zvýšení finanční
efektivity je cesta průběžných monitoringů a závěrečných evaluací, které jsou
v současné době prováděny ve zcela nedostatečném rozsahu.

4.6.1.4 Doporučení ke zvýšení organizační efektivity
Organizačnímu zajištění humanitární pomoci by bezesporu prospělo zřízení
specializované agentury (Rozvojová agentura – viz výše). Není-li dostatek politické
vůle ke zřízení této instituce, měla by být posílena alespoň role MZV ČR jako
koordinátora humanitární pomoci, nikoliv však vykonavatele. Realizace by měla být
jako dosud v rukou odborníků, měla by však být koordinována s českými i
zahraničními partnery. S tím souvisí požadavek lepší koordinace s ostatními
donorskými státy. Musí být předpřipravena cesta, kterou se koordinace a kooperace
bude uskutečňovat, o způsobech spolupráce nelze rozhodovat v časově vypjatých
chvílích těsně po katastrofě. Větší část humanitární pomoci by měla být realizována
formou multilaterální spolupráce. Směřování humanitární pomoci přes mezinárodní
organizace je méně náročné organizačně a je i víc v souladu s tendencemi ostatních
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donorů ve světě. Koordinace s dalšími donory je klíčová a mnohem účinnější než
izolovaná pomoc jednotlivých států. V bilaterální části by významnější úloha měla
být svěřována nevládním organizacím. Všechna tato opatření by měla být ukotvena
v závazných pravidlech a postupech realizace humanitární pomoci.

4.6.2 NNO
4.6.2.1 Doporučení ke zvýšení věcné efektivnosti
NNO by se měly ještě více než dosud zaměřit na skutečné potřeby
v postižených oblastech, a to pomocí důkladného šetření na místě. Před započetím
projektů by měly zvážit všechny možné důsledky, případné nečekané nutné úpravy a
navazující projekty (např. v případě tsunami tzv. livelihood projekty). Měly by zvážit
i možná jiná (i zpočátku zdánlivě nákladnější) řešení. Projekty by měly být zasazeny
do vhodného prostředí a realizovány na základě konzultací a přípravy projektu
s příjemci (princip PRAs). Před začátkem projektu je třeba zvážit sociální důsledky
pomoci (sociální napětí mezi těmi, kteří pomoc dostanou, a ostatními). Měla by být
respektována zásada nezasahovat do místních společenských a kulturních poměrů a
nepřenášet „naše“ hodnotové orientace a názory (humanitární organizace by měly
více respektovat místní poměry, životní styl v místě, způsob práce apod.). Spolupráce
s místními úřady je nezbytná, ale pouze do té míry, pokud negativně neovlivňuje
nasměrování projektů.

4.6.2.2 Doporučení ke zvýšení časové efektivity
Měla by být zrychlena především pozdější fáze pomoci (následná humanitární
pomoc - rehabilitace a rekonstrukce), organizace by neměly „usnout“ po opadnutí
nátlaku ze strany veřejnosti a médií a dále by měly intenzivně pracovat na obnově
oblastí. Určení využití prostředků veřejných sbírek by se mělo rovněž urychlit
(nemám tím na mysli zbrklé investování peněz do špatných projektů, ale vytvoření
plánu aktivit v rámci určité humanitární akce).

102

4.6.2.3 Doporučení ke zvýšení finanční efektivity
České humanitární organizace se musí naučit zacházet s velkými finančními
obnosy. Šetření na nepravém místě může být stejně škodlivé jako neuváženost
v nakládání s financemi.

4.6.2.4 Doporučení ke zvýšení organizační efektivity
Po organizační stránce jsou na tom lépe organizace, které jsou členy
mezinárodních sítí. Ani členství v silné světové organizaci však není zárukou
úspěchu, ne všechny pobočky sítě musí fungovat dobře. Je proto třeba zachovat
vysokou míru vlastní účasti na projektu, investovat prostředky do personálního
zajištění projektu přímo na místě, nejlépe ve formě stálé mise nebo alespoň
dlouhodobých a častých monitorovacích cest (ve vzdálenějších oblastech je
z hlediska nákladů výhodnější zřízení mise). Pro organizace, které nejsou součástí
sítí, je dobré spolupracovat se zkušenými zahraničními NGOs. Všechny organizace
by se měly snažit o kvalitní personální zajištění jak na projektech v zahraničí, tak
v rámci vnitřní organizace (investice do školení personálu apod.). Nezbytností je
koordinace všech aktivit s dalšími aktéry. Osobně bych doporučila větší míru
spolupráce s dobrovolníky (vyčlenit na komunikaci s nimi při náhlé události alespoň
část pracovní doby jednoho zaměstnance). Jsem přesvědčena, že tato oblast by
neměla být opomíjena, už pro potenciál, který zůstává nevyužit. Kromě toho v české
společnosti stále přetrvává nedostatečné zapojování lidí do občanských aktivit. Lidé
mají často pocit, že vlastní aktivita je zbytečná a „starat se mají jiní“. Pokud navíc
nebudou vytvořeny podmínky pro to, aby bylo možné se dobrovolnou prací zapojit
v občanském sektoru, pak ztratí motivaci i ti nemnozí, kteří by jako dobrovolníci
pracovat chtěli. Humanitární pomoc by byla o tuto složku ochuzena a byla by
omezena funkce občanské společnosti. Nevládní organizace však v každém případě
musí být obezřetné při výběru dobrovolníků, což nebývá lehké.90

90

viz působení Alexandra Vetengla v organizaci Hand for Help (podkap. 4.4.3.1.)

103

4.6.3 Jednotlivci
4.6.3.1 Doporučení ke zvýšení věcné efektivnosti
Každý zájemce o humanitární práci by měl zvážit, zda negativní důsledky
nepřeváží přínos pomoci (narušení sociální soudržnosti apod.). Projekty je třeba vždy
zasazovat do prostředí citlivě vzhledem k místním poměrům.

4.6.3.2 Doporučení ke zvýšení časové efektivity
Nikdy se nesmí pomáhat zbrkle, je třeba rozvážit situaci, ale zároveň tuto
fázi přespříliš neprotahovat a využít co nejdříve možností, které se naskytnou.

4.6.3.3 Doporučení ke zvýšení finanční efektivity
Z hlediska efektivnějšího finančního zajištění projektu je dobré se spojit
s jinými organizátory individuální pomoci nebo ještě lépe se zkušenou NNO, která
má zájem o spolupráci s dobrovolníky. Tento krok by měl být vždy na prvním místě.
Je třeba se nenechat odradit případným nezájmem. V případě pokračování
individuální cestou je třeba se ujistit, že výsledek projektu bude odpovídat výši
investovaných prostředků.

4.6.3.4 Doporučení ke zvýšení organizační efektivity
Zde je jasným doporučením již výše uvedené - snažit se spolupracovat se
zkušenými humanitárními organizacemi, nenechat se odradit prvním neúspěchem a
nechat si poradit.
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5

Závěr

Vlna tsunami byla katastrofou obrovských rozměrů a vzbudila nezvyklý
zájem veřejnosti, politiků i představitelů neziskového sektoru po celém světě. Do
postižených oblastí začaly proudit finanční prostředky v obrovských objemech i
velké množství nevládních organizací, které chtěly v daných místech realizovat
humanitární pomoc. Přicházely sem i ty méně zkušené, které se často nevyvarovaly
chyb, jež napáchaly další škody v životech již tak velmi postižených obyvatel daných
oblastí. Velkým plusem celkové pomoci po tsunami byl dostatek finančních
prostředků, které v poměrně krátké době (1 rok, což je doba, na kterou jsem se v této
práci zaměřila) dokázaly postižené oblasti dostat do stabilizovaného stavu.
Ve srovnání s pomocí jiných států a zahraničních NGOs byla česká
humanitární pomoc po tsunami realizována na dobré úrovni, přestože Česká
republika nemá s realizací tohoto typu pomoci takové zkušenosti jako např. země
západní Evropy nebo USA. Samozřejmě realizované projekty obsahovaly řadu chyb
a negativních prvků, které jsem identifikovala v předchozích kapitolách, objevovala
se ale i řada pozitiv, řekla bych dokonce, že pozitiva u českých projektů převažovala,
přestože to tak při jejich výčtu v předchozích kapitolách nemusí vypadat. Považovala
jsem však za účelnější upozornit především na chyby, které je třeba napravit, aby
české humanitární projekty mohly být v budoucnu realizovány ještě úspěšněji.
Oblast oficiální české humanitární pomoci je dosud nestabilní, což se
v případě tsunami výrazně projevilo. Je třeba se zaměřit na vytvoření fungujícího
systému podpořeného vhodnými legislativními úpravami. Zásadním krokem by mělo
být přijetí zákona o rozvojové a humanitární pomoci. V oblasti nevládních
neziskových organizací existují velké rozdíly mezi jednotlivými organizacemi a
rovněž mezi jednotlivými sektory humanitární pomoci. České projekty realizované
v rámci obnovy po tsunami byly ve srovnání s projekty zahraničních NGOs na dobré
úrovni. Je však třeba zlepšit organizační systém fungování NNO při humanitárních
krizích (mise na místě apod.). Oblast individuální pomoci je velmi problematická a
těžko se hodnotí. Je to pravděpodobně oblast, v níž bylo učiněno nejvíce chyb, na
druhou stranu je však nutné vidět často skryté přínosy (větší občanská angažovanost
atd.).
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Chyb se nemůže nikdo zcela vyvarovat, zejména v humanitární oblasti, kde je
třeba se rychle rozhodovat často bez dostatečných informací, kde je třeba se
orientovat v neočekávaných situacích a kde je třeba improvizovat. Právě v tomto
bodě jsou Češi dobří a mohou využít svých schopností rychle se přizpůsobit nové
situaci. Zde je silné místo celé české humanitární oblasti.
Česká republika se řadí mezi vyspělé státy světa, životní úroveň je u nás
mnohonásobně vyšší než ve většině ostatních států světa. Naše republika by proto
měla převzít část zodpovědnosti za dění ve světě a nebýt lhostejná k humanitárním
krizím, které se často dějí v chudších zemích, které si samy nedokáží pomoci91.
Velmi důležitá je však i kvalita poskytované pomoci. Symbolická gesta nebo
neadekvátní a neužitečná pomoc nevedou k žádoucímu výsledku. Navíc realizací
kvalitních humanitárních projektů může Česká republika získat mezinárodní uznání.
Pokud si vezmeme ponaučení z chyb, které jsme udělali v minulých projektech,
pokud si vezmeme za příklad profesionální a úspěšné poskytovatele humanitární
pomoci a budeme se snažit dále vzdělávat v této oblasti, může být česká humanitární
pomoc v blízké budoucnosti na velmi dobré úrovni, troufnu si říci, že na úrovni
tradičních donorských zemí. K tomuto cíli se snažila svým malým dílem přispět i
tato diplomová práce.

91

„Jedním ze základních předpokladů toho, aby si Česká republika upevnila a dále rozvíjela svou
pozici moderní demokratické společnosti respektující snahy nadnárodních uskupení, je především
uznání principu solidarity. S cílem trvalého zařazení mezi ekonomicky vyspělé země tak přijímá
Česká republika svůj podíl na odpovědnosti za globální problémy celého lidstva.“ [Kasková, 2005, s.
37]
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6
6.1

Souhrny
Český souhrn

Předmětem zkoumání této diplomové práce je česká humanitární pomoc,
která byla poskytnuta oblastem jihovýchodní Asie postiženým vlnou tsunami dne
26. prosince 2004. Práce je zaměřena na humanitární pomoc realizovanou na Srí
Lance, kde pracovaly tři největší české humanitární organizace a kde byla
realizována i velká část projektů financovaná ze státního rozpočtu České republiky.
Práce je koncipována jako případová studie s využitím metod expertního
šetření, částečně standardizovaných rozhovorů s aktéry a analýzy dokumentů.
Úvod práce tvoří teoretické uchopení pojmu humanitární pomoci, její
definice, klasifikace, teorie a legislativní ukotvení. V jedné z úvodních podkapitol je
humanitární pomoc zasazena do kontextu veřejné politiky, jsou definováni hlavní
aktéři, zájmy a sektory, v nichž aktéři vystupují.
Hlavní část práce - vlastní analýza české humanitární pomoci po tsunami - je
zaměřena na tři oblasti. První z nich je oficiální pomoc České republiky jako státu,
tedy pomoc poskytnutá z prostředků vyčleněných vládou ze státního rozpočtu.
Druhou oblastí jsou aktivity nevládních neziskových organizací financované
převážně z veřejných sbírek. Pozornost je zaměřena na tři nejvýznamnější české
humanitární organizace, které zároveň ve sbírkách vybraly nejvíce prostředků
(Člověk v tísni, ADRA, Česká katolická charita). Z dalších organizací zabývajících
se pomocí po tsunami byla vybrána organizace Hand for Help, která na Srí Lance
realizovala jeden z nejkontroverznějších projektů. Opomenuty nezůstaly ani aktivity
jednotlivců, kteří se po tsunami rozhodli pomoci tzv. „na vlastní pěst“. Jejich
působení je věnována třetí část analýzy. Tímto členěním je brána v potaz odlišnost
veřejného, soukromého a občanského sektoru, která se výrazně odráží v oblasti
humanitární pomoci. Veřejnému a občanskému sektoru jsou věnovány zvláštní
podkapitoly, soukromý sektor určitým způsobem „prolíná“ jednotlivými částmi
vzhledem ke svému specifickému postavení v humanitární činnosti.
Práce hodnotí českou humanitární pomoc z hlediska věcné efektivnosti a
časové, finanční a organizační efektivity. Sleduje i soulad s pravidly a zásadami
význačných mezinárodních organizací. Závěr práce tvoří doporučení ke zvýšení
efektivnosti a efektivity tam, kde analýza ukázala největší nedostatky.
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6.2

English Summary

The subject of this thesis is Czech humanitarian assistance provided to the
regions of South-East Asia hit by the tsunami on December 26th, 2004. The thesis is
aimed at the humanitarian aid provided to Sri Lanka where the projects of three
largest Czech humanitarian organisations as well as substantial part of projects
financed from the state budget of the Czech Republic were implemented.
The thesis is composed as a case study using the methods of expert
investigation, semi-standardised interviews with participants and document analysis.
The introduction contains the theoretical grasp of humanitarian assistance, its
definition, classification, theories and legislative framework. One of the introductory
subchapters deals with the topic of humanitarian assistance as a part of the public
policy, definition of key participants, interests and sectors in which the participants
play their roles is provided.
The main part of the thesis - the particular analysis of tsunami humanitarian
assistance - is oriented at three spheres. The first one is the official assistance
provided by the Czech Republic from the state budget. The second sphere is formed
by the activities of NGOs financed mainly from the public collections. Attention is
paid to the three most important Czech humanitarian organisations which at the same
time collected the largest sums of money (Člověk v tísni, ADRA, Česká katolická
charita). Last but not least the organisation Hand for Help was chosen as well, as it
implemented one of the most controversial Czech projects in Sri Lanka. Activities of
individuals who provided assistance in the form of their own projects were also
included. The third part concentrates on these activities. This segmentation takes into
consideration the differences between the public, private and civil sectors which are
markedly reflected in the field of humanitarian assistance. Separate subchapters deal
with the public and civil sectors, the private sector issues penetrate into the other
ones, which is given by the specific role of this sector in the humanitarian activities.
The thesis evaluates Czech humanitarian assistance from the point of view of
effectiveness as well as time, financial and organisational efficiency. It also examines
the compliance with the rules and principles of the relevant international
organisations. Recommendations for higher effectiveness and efficiency in the weak
points revealed by the analysis are provided in the conclusion.
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8

Přílohy

8.1 Příloha: Mapa – Afrika, jižní Asie, jihovýchodní Asie – země
zasažené vlnou tsunami

Zdroj: Indian Ocean Eartquake-Tsunami 2005. Flash Appeal. Consolidated Appeals Process. OCHA
UN. Dostupné z:
<http://www.humanitarianinfo.org/sumatra/inc/docs/MTR_2005_IndianOceanTsunami.pdf>
Překlad legendy: Epicentre = epicentrum; National Capitals = hlavní města; Worst-affected Districts
= nejhůře postižené oblasti; Affected Countries = postižené země; Neighbour Countries = sousedící
země
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8.2 Příloha: Mapa administrativního členění a náboženského a
etnického složení Srí Lanky

Zdroj: FILIPSKÝ, Jan, KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ, Blanka, MAREK, Jan, VAVRUŠKOVÁ,
Stanislava. Dějiny Bangladéše, Bhútánu, Malediv, Nepálu, Pákistánu a Šrí Lanky. Praha :
Nakladatelství Lidové noviny, 2003.
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8.3 Příloha - Seznam projektů Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR pro obnovu a rekonstrukci oblastí v Asii

Poř. Ev.
číslo Číslo

Název firmy

1

24

AZAS INVEST,
s.r.o.

2

26

AZAS INVEST,
s.r.o.

3

15

EGO Zlín, spol.
s r.o.

4

10

MAVEL, a.s.

5

19

TESLA, a.s.

6

20

TESLA, a.s.

7

33

GEOtest Brno,
a.s.

8

21

TESLA, a.s.

9

32

GEOtest Brno,
a.s.

10

6

G-servis Praha
spol. s r.o.

11

7

12

14

G-servis Praha
spol. s r.o.
EGO Zlín, spol.
s r.o.

13

8

G-servis Praha
spol. s r.o.

14

9

MAVEL, a.s.

15

11

16

12

Název projektu
Revitalizace vybraných malých vodních
zdrojů v distriktech
Ampara a Batticaloa
Desa Jantho Makmur - úpravna vody a
rekonstrukce distribučního
systému

Stát

Realizace

Srí Lanka

2005-2006

Indonésie

2005-2006

Mobilní zdravotnické pracoviště

Srí Lanka

2005-2006

Dodávka technologie malé vodní elektrárny
o výkonu 5 MW

Srí Lanka

2005-2006

Indonésie

2005-2006

Indonésie

2005-2006

Indonésie

2005-2006

Indonésie

2005-2006

Indonésie

2005-2006

Srí Lanka

2005-2006

Srí Lanka

2005-2006

Srí Lanka

2005-2006

Srí Lanka

2005-2006

Srí Lanka

2005-2006

STROJIMPORT
a.s.
Malé vodní elektrárny do 2 MW

Srí Lanka

2005-2006

STROJIMPORT Servisní a opravárenská dílna včetně
a.s.
výroby spojovacího materiálu

Srí Lanka

2005-2006

Zásobování pitnou vodou Indonésie Banda
Aceh - Lambaro - Desa
Siron
Zásobování pitnou vodou Indonésie Kota
Jantho - Pasar Jantho - Desa
Teukeumbem
Systém úpravy vody pro obyvatele a
uprchlíky v Meulaboh
Zásobování pitnou vodou Indonésie Kota
Jantho - Desa Bukit
Meusara
Pasar Jantho - úpravna pitné vody, mobilní
plnící linka pitné vody
a rekonstrukce distribučního systému
Zařízení a komponenty pro stacionární a
mobilní úpravny
pitných vod
Zařízení a komponenty pro průmyslové
čistírny odpadních vod

Prostředky biologické ochrany
Zařízení a komponenty pro stacionární a
mobilní čistírny domovních
odpadních vod
Dodávka technologie malé vodní elektrárny
o výkonu 2 MW
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Poř. Ev.
číslo Číslo

Název firmy

Název projektu
Zásobování pitnou vodou Indonésie Banda
Aceh - Matai - Desa
Teureubeh
Zařízení pro opravy a servis dopravních
prostředků

Stát

Realizace

17

23

TESLA, a.s.

Indonésie

2005-2006

18

17

Stim tools, a.s.

Srí Lanka

2005-2006

19

29

URGA, s.r.o.

20

13

EGO Zlín, spol.
s r.o.

Vybavení záchranného systému

Srí Lanka

2005-2006

21

16

EGO Zlín, spol.
s r.o.

Prostředky dekontaminace a stanové
systémy

Srí Lanka

2005-2006

22

25

AZAS INVEST,
s.r.o.

Srí Lanka

2005-2006

23

30

GEOtest Brno,
a.s.

Revitalizace malých vodních zdrojů vody v
oblastech Hambantota
a Matara
Revitalizace velkých vodních zdrojů pitné
vody v oblasti Hambantota

Srí Lanka

2005-2006

24

31

GEOtest Brno,
a.s.

Revitalizace velkých vodních zdrojů pitné
vody v oblasti Ampara

Srí Lanka

2005-2006

Průzkum a využívání podzemních zdrojů
pitných vod a zdrojů
Srí Lanka
termálních vod východního a jižního pobřeží
Srí Lanky

Obnova silnic a mostů v oblasti ostrova
AlphaCon,
Nias - úsek Amandraya Indonésie
spol. s r.o.
pohraniční oblasti South Nias
Zdroj: Seznam projektů pro obnovu a rekonstrukci oblastí v Asii, postižených živelní pohromou
[online]. Dostupné z: <http://www.businessinfo.cz/files/2005/051018_JVA%20seznam.xls>
25

3

125

2005-2006

2005-2006

8.4 Příloha: Fotodokumentace

126

8.4 Příloha: Fotodokumentace (archiv K.A.)
Projekty NNO

ADRA Stavební projekt Cheskagama

ADRA Stavební projekt Unakuruwa

127

ADRA Výroba lodí Payagala

ADRA Výroba lodí Payagala

ČLOVĚK V TÍSNI Stavba školy Kinniya

ČLOVĚK V TÍSNI Dočasná škola Kinniya

128

ČLOVĚK V TÍSNI Školka Sinnapulachenai

ČLOVĚK V TÍSNI Stavební projekt Naduoothu

HAND FOR HELP Polní nemocnice Galle

HAND FOR HELP Porodnice Beliatte

129

Projekty jednotlivců

Projekt Heleny Baranové

Projekt Jiřího Vrbky
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