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Personal Representatives 
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Office for Democratic 
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Warsaw 

 

 

OSCE Representative on 

Freedom of the Media 
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Secretary General 

Vienna 

 

High Commissioner 

On National Minorities 

The Hague 

OSCE 
Parliamentary Assembly 

Copenhagen 

 

OSCE Secretariat 

Vienna 

Documentation Centre in Prague 

 
OSCE Field Activities 

•South Eastern Europe: Presence in Albania, Mission to Bosnia and Herzegovina, Mission to 

Kosovo, Mission to Montenegro, Mission to Serbia, Mission to Skopje 

•Eastern Europe: Mission to Moldova, Project Coordinator in Ukraine, Special Monitoring Mission 

Ukraine 

•South Caucasus: Office in Baku,  Office in Yerevan 

•Central Asia: Center in Ashgabat, Center in Astana, Programme Office in Bishkek, Programme 

Office in Tajikistan, Project Coordinator in Uzbekistan 

 
 

High-Level Planning Group 

(makes recommendations on developing a plan for the establishment 

force structure requirements and operation of a multinational OSCE peacekeeping  

force for the area of conflict dealt with by the OSCE Minsk Conference.  

 

OSCE Assistance in Implementation of Bilateral Agreements 

The OSCE Representative in the Russian-Latvian Joint Commission on Military Pensioners 

The OSCE Representative to the Estonian Government Commission on Military Pensioners 

 
 

Structures And Institutions 

Summit 

Meeting of OSCE Heads of State 

or Government 

Ministerial Council 

Annual Meeting of OSCE Foreign Ministers 

(except of years with Summit) 

Permanent Council 

Regular body for political consultation and 

decision-making (weekly) 

Economic and Environmental Forum 

Regular annual meeting within the economic  

and environmental dimension of the OSCE  

Forum for Security Co-operation 

Regular body for arms control 

And CSBMs (weekly) 

Line of Command 
Provides Support 
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OSCE Missions and Field Activities 

• South Eastern Europe 

- Albania 

- Bosnia-Herzegovina 

- Kosovo 

- Montenegro 

- Serbia 

- Skopje (Macedonia) 

 

• Eastern Europe  

- Moldova 

- Ukraine 

 

• South Caucasus 

- Baku (Azerbaijan) 

- Yerevan (Armenia) 

 

• Central Asia  

- Ashgabat (Turkmenistan) 

- Astana (Kazakhstan) 

- Bishkek (Kyrgyzstan) 

- Tajikistan 

- Uzbekistan 
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Co je to DCiP? 

- The OSCE Documentation Centre in Prague (DCiP) deals with documentation of 

OSCE activities, disseminates public information about OSCE and serves as the 

organization's repository. In co-operation with the OSCE Secretariat, the Centre 

provides support to annual meetings of the OSCE Economic and Environmental 

Forum in Prague – the key event of the OSCE’s work in economic and environmental 

dimension of security. 

- Archives     - From 1970 until now 

          - Document orders and answering of questions (docs@osce.org 
   / quest@osce.org) 

- Mailing list - Sending of OSCE Magazines to 3.500 subscribers 

- Internship 

- Online Library (www.osce.org/docs)  

- Reference Library & Paper Publications 

- Economical and Environmental Forum 

- Researcher-in-Residence Programme 
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Vleklé konflikty na území bývalého Sovětského svazu mají počátek již 

na konci sedmdesátých let v období perestrojky 

 

1. První vyostřené konflikty – Ázerbajdžán, Arménie  ⇒ N.Karabach, 

potlačování hnutí za nezávislost v Pobaltí 

2. Lavina konfliktů počátku devadesátých let  ⇒ naplno Náhorní 

Karabach (AZ), Abcházie (GE), Jižní Osetie (GE) , Podněstří 

(MD), Ingušsko v. Severní Osetie (RU), Čečensko (RU), 

Tádžikistán 

3. Nejvíc devastující konflikty = obě čečenské války 

4. Doutnající napětí – Ukrajina, Fergana mezi UZ, TJ a KG 
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Mapy konfliktů v evropské části bývalého SSSR 
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Ukrajinská krize = rozsáhlý konflikt mezi ukrajinskými občany a mezi Ukrajinou 

a Ruskem probíhající od listopadu 2013, kdy ukrajinský prezident Viktor 

Janukovyč nečekaně odmítl podepsat připravenou asociační dohodu s EU.  

 

Po útěku Janukovyče -  řada politických i ozbrojených konfliktů, z nichž 

nejvážnější je krymská krize, která vyústila za účasti ruské armády v anexi 

Krymu.  

 

Některé regiony východní a jižní Ukrajiny - občanská válka, povstalci s velkou 

mírou pravděpodobnosti podpořeni Ruskem.  

 

V separatistické oblasti vznikl vleklý tzv. „zamrzlý“ konflikt 

Ukrajinská krize 
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Reálné rozdělení Ukrajiny podle doma užívané mluvy 
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Lokace proruských protestů a akcí na Ukrajině 2014 
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Rozložení oblastí 

pod povstaleckou a 

pod ukrajinskou 

kontrolou v 

Doněcké a 

Luhaňské oblasti 

2/2017 



Monitoring konfliktu (OBSE), humanitární a  
rozvojové úsilí (OSN, nevládní organizace) 

Zvláštní pozorovatelská mise OBSE na Ukrajině (SMM) byla vyslána dne 21. března 2014 na 

základě žádosti ukrajinské vlády OBSE a souhlasného rozhodnutí všech 57 účastnických států 

OBSE. SMM je neozbrojená, civilní mise, přítomná na zemi 24 hodin denně ve všech hlavních 

regionech Ukrajiny. Jejím hlavním úkolem je pozorovat a podávat nestranné a objektivní zprávy o 

situaci na Ukrajině + a usnadnit dialog mezi všemi stranami konfliktu. Má přes 700 členů. 

 

 

Evropská unie a její členské státy společně přispěly přes 399 milionů EUR humanitární pomoci na 

obnovu od počátku konfliktu na Ukrajine. To zahrnuje 88,1 milionu EUR od EK poskytnutých všem 

postiženým včetně uprchlíků v Rusku a Bělorusku.  

 

 

Humanitární pomoc pod kuratelou OSN koordinuje OCHA (UN Office for Coordination of 

Humanitarian Affairs) 

 

 

 



Monitoring konfliktu (OBSE), humanitární a  
rozvojové úsilí (OSN, nevládní organizace) 



Monitoring konfliktu (OBSE), humanitární a  
rozvojové úsilí (OSN, nevládní organizace) 
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Česká pomoc – stát 

Česká republika od roku 2014 poskytla Ukrajině humanitární, rozvojovou a transformační pomoc přesahující 

180 milionů Kč (více než 6,5 mil. eur), z toho 50 milionů Kč na základě obdobného mimořádného vládního 

usnesení. Humanitární, rozvojová, transformační a jiná pomoc směřuje především na východ země, do 

Doněcké, Luhaňské a Charkovské oblasti. 

 

Mimořádná česká pomoc Ukrajině, která byla poskytnuta v letech 2014 – 2016, bude pokračovat i nadále. 

Dne 22. května 2017 vláda České republiky schválila usnesení č. 401 o poskytnutí pomoci Ukrajině při 

její obnově a podpoře její demokratické transformace v období let 2017 až 2018 ve výši 35 milionů Kč 

(okolo 1,2 milionu eur). Pro letošní rok bylo na mimořádné projekty rozvojové a transformační spolupráce 

vyčleněno 16 milionů Kč. Nad rámec schválené mimořádné pomoci bude pokračovat také další spolupráce 

financovaná jednotlivými ministerstvy. Česká republika se i nadále bude aktivně zapojovat do mezinárodních 

misí a programů pomoci Ukrajině jak finančně, tak prostřednictvím vyslaných expertů. 

 

 

Např.: stav v roce 2015: Z humanitárního rozpočtu MZV byly uvolněny prostředky na čtyři dotační projekty 

zaměřené na pomoc konfliktem postiženému obyvatelstvu na východě země (Člověk v tísni, 5 mil. Kč, ČČK 

4,99 mil. Kč) i vnitřně přesídleným lidem zejména v kolektivních ubytovacích centrech (ADRA 4 mil. Kč, 

DČCE 0,85 mil. Kč). V návaznosti na tyto projekty MZV v únoru 2015 zorganizovalo humanitární konvoj. 



Česká pomoc – Nevládky   

Člověk v tísni pomáhá na východě Ukrajiny od srpna 2014 

 
• Nejpotřebnějším okamžitá humanitární pomoc, jako je jídlo, přístřeší a voda.  

• Pomoc s opravou poničených domů a poskytováním materiálu a vybavení na zimu.  

• Od začátku listopadu 2014 do 25. listopadu 2016 práce i v Doněcku a oblastech, které nejsou pod kontrolou ukrajinské vlády, 

poté vyhnáni 

• Dárci jsou ECHO, OFDA, WFP, DFID, UNHCR a UNICEF,  MZV ČR.  

• Člověk v tísni také zorganizoval veřejnou sbírku SOS Ukrajina, na kterou lidé vybrali 12,6 milionů korun. Na okamžitou pomoc 

navíc přispěl dalším 1,5 milionem korun z humanitárního fondu Klubu přátel Člověka v tísni. 

 
Distribuce  jídla,    Zajištění bydlení,    Dodávky vody a hygienických potřeb,    Obnova zdrojů obživy  

Pomoc ČvT v číslech (platí pro rok 2015): Potravinová bezpečnost (107 634 rozdaných potravinových balíčků, 100 823 rozdaných 

potravinových poukázek, 44 232 rozdaných chlebů); Obydlí a vybavení na zimu  (3 687 opravených domů, 37 483 jednotlivců 

obdrželo vybavení domácností na zimu a materiál na opravy domů, 25 626 lidí podpořeno formou grantu na bydlení/opravu domu; 

Voda a sanitace (736 851 jednotlivců získalo přístup k pitné vodě, 21 123 individuálních hygienických balíčků), Ochrana 

ohrožených osob a dětí  (30 776 jednotlivců zahrnuto do projektů ochrany ohrožených osob a dětí); Obnova zdrojů obživy (116 

jednotlivců získalo grant na obnovu zdrojů obživy) 

 

ADRA v Dněpropetrovsku, Oděse, Doněcku a Luhansku distribuuje potravinové balíčky, hygienické sady, 

oblečení a léky. Pomoc vnitřně vysídleným lidem na Ukrajině pokračuje na přelomu roku dalšími projekty, 

jehož cílem je podpořit rodiny žijící v kolektivních centrech. Celkově rozdělí 2,5 milionu korun mezi obyvatele 7 

center. 

 

Charita pro Ukrajinu: Charita Česká republika společně s dalšími Charitami vyhlásila v únoru 2014 sbírku na 

pomoc Ukrajině. Sbírku rozšířila na pomoc lidem zasažených ozbrojeným konfliktem na východu Ukrajiny.  

K 31. květnu 2017 - konto sbírky: celkem 7 429 147 Kč. 
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 Follow us: 
 

quest@osce.org 

www.osce.org/secretariat/prague  

 

  

mailto:quest@osce.org
http://www.osce.org/secretariat/prague
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  Děkuji za pozornost!  


