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Mírové mise OSN

• Zásadní nástroj mezinárodního společenství k prosazování 
míru a bezpečnosti ve světě

• OSN nedisponuje vlastními vojenskými a policejními silami

• Jednotky OSN jsou sestaveny ze sil a prostředků dobrovolně 
poskytnutých členskými státy

• Kontingenty mírových sil OSN jsou tvořeny:
a) vojenské síly (pozorovatelé, jednotky)
b) policejní síly (jednotlivci, jednotky)
c) civilní personál



Mírové mise OSN (stav ke dni 18.11.2016)

V současnosti je 16 mírových operacích OSN 
na čtyřech kontinentech:

• MONUSCO - 22,498 osob (od července 2010,  
dosud mrtvých 102) 

• UNAMID - 19,248 osob (červenec 2007 – 235) 

• UMNISS - 16,147 osob (červenec 2011 – 46)

• MINUSCA - 13,327 osob (duben 2014 – 25)

• MINUSMA - 13,083 osob (duben 2013 – 106)

• a další

www.uasmagazine.com



Mírové mise OSN (stav ke dni 31.8.2016)

V mírových operacích OSN  působí 87 546 vojáků 
ze 107 zemí:

• Etiopie - 8,168

• Pákistán  - 6,797

• Indie - 6,507

• Bangladéš - 5,572

• Rwanda  - 5,136

• Nepal - 4,346

• Indonésie - 2,641

• Ghana - 2446

• Čína - 2,436

• Senegal 2,224

• a další

www.uasmagazine.com



Mírové mise OSN

• Náklady na působení sil OSN jsou hrazeny ze zvláštního rozpočtu pro mírové 
operace, který je tvořen příspěvky členských států OSN.

• Zemím vysílajícím vojenské jednotky jsou na základě předem stanovených 
pravidel kompenzovány náklady související s nasazením jejich sil a prostředků
(nyní  1.365,-USD za osobu měsíčně resp. 1.410 USD od 1. července 2017)

• Schválený rozpočet mírových misí  OSN na období 1.7.2016 – 30.6.2017 
(uvedeno v USD):

- MONUSCO 1.235.723,100 

- NMISS 1.081.788,400 

- UNAMID 1.039.573,200 

- … 

CELKEM: 7.874.053,700 USD



Mírové mise OSN

• Náklady na působení sil OSN jsou hrazeny ze zvláštního rozpočtu pro mírové 
operace, který je tvořen příspěvky členských států OSN.

• Zemím vysílajícím vojenské jednotky jsou na základě předem stanovených 
pravidel kompenzovány náklady související s nasazením jejich sil a prostředků
(nyní  1.365,-USD za osobu měsíčně resp. 1.410 USD od 1. července 2017)

• Schválený rozpočet misí na období 1.7.2016 – 30.6.2017 (uvedeno v USD):

- MONUSCO 1.235.723,100 (medical -2 211 500) 

- NMISS 1.081.788,400  (medical - 1 957 500)

- UNAMID 1.039.573,200 (medical - 1 519 300)

- … (MINUSCA medical – 8.669,600)

CELKEM: 7.874.053,700  z toho Medical - 45.131,400 USD



Mírové mise OSN –
zdravotnické zabezpečení

• Nedílnou a nezbytnou součástí podpory každé operace OSN je zdravotnické zabezpečení 
příslušníků mise. 

• Jedním ze základních úkolů jakékoli operace OSN je zajištění dostupného, spolehlivého 
a udržitelného systému zdravotnického zabezpečení schopného poskytovat adekvátní zdravotní 
péči všem příslušníkům dané operace OSN. 

• Prvky zdravotnického zabezpečení misí OSN:

a) zajišťovány jednotlivými přispívajícími zeměmi

- ve formě organických zdravotnických prvků vysílaných jednotek 
(TCC/PCC  zdravotnická zařízení)

- zdravotnickými prvky, které nejsou organickou součástí vyslaných jednotek  a jejichž 
úkolem je působit ve prospěch dané mise v místě operace jako celku 
(UNOE  zdravotnická zařízení)

b) komerčně nasmlouvané zdravotní služby



OSN sekretariát v New  Yorku – zdravotnické C2
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Integrovaná struktura zdravotnické podpory mise

Medical Support Manual for United Nations Field Missions (3.vydání, rok 2015) 

• Ve velkých misích je systém zdravotnické 
podpory vytvořen kombinací civilního a 
vojenského/policejního komponentu 
= integrovaná struktura

CMO (Chief Medical Officer) 
= je nejvýše postavený civilní zdravotnický 
pracovník v misi

FMO (Force Medical Officer)
= nejvýše postavený vojenský zdravotnický 
pracovník v misi

• V malých misích (např. UNFICYP na Kypru) není 
CMO, ale je pouze FMO s pravomocemi CMO



Zdravotnická zařízení 
nasaditelná v mírových 
misích OSN 

- podle schopností a kapacity

• Level 1

• Level 1+

• Level 2

• Level 2+

• Level 3



Úrovně zdravotní péče a časové normy

• Předhospitalizační péče
- první pomoc (svépomoc, buddy aid)
- odborná první pomoc (MEDEVAC, Level 1)

• Nemocniční péče v místě nasazení
- Level 2 nemocnice
- Level 3 nemocnice

• Nemocniční péče mimo prostor nasazení
- Level 4 nemocnice

Medical Support Manual for United Nations Field Missions (3.vydání, rok 2015) 



Zdravotnická zařízení působící v misích OSN 
(stav ke dni 31.7.2016

• 251x TCC/PCC Level 1 zdravotnická zařízení

• 27x TCC Level 2 zdravotnická zařízení

• 2x TCC Level 3 zdravotnická zařízení

•67x OSN Level 1 zdravotnická zařízení

•3x OSN Level 2 zdravotnická zařízení

•Komerčně nasmlouvaná zdravotnická zařízení 
Level III & IV globálně.



Hlavní současné problematické záležitosti 
v oblasti zdravotnického zabezpečení

• Zdravotní stav příslušníků misí

• COE zdravotnická zařízení personál a materiální 
vybavení

• Preventivní opatření (vakcinace, opatření proti 
malárii, …)

• Nízký počet žen odborného personálu nemocnic

• Zdravotnické zásobování (léky, spotřební materiál)

• Údržba zdravotnických přístrojů

• Jazyková bariéra

• Schopnost nasazení  ZZ v požadovaném čase



OTÁZKY ?

plk. MUDr. Petr KRÁL

Odbor vojenského zdravotnictví

Sekce podpory Ministerstvo obrany

Email: petr.kral@army.cz

Telefon: 973214200

mailto:petr.kral@army.cz


Kontrola z úrovně OSN před nasazením do mise

• Medical personnel

• Major medical equipment

• Medical drugs, pharmaceuticals and consumables

• Other self-sustainment categories and capabilities
- review of the procurement, transportation, distribution,
storage and accounting practices
- maintenance services

• Pre-deployment medical examination and vaccination

• Pre-deployment training


