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Analýza zahraniční pomoci České republiky a perspektivy jejího dalšího směřování 
 
Anotace 
 
Studie se zabývá analýzou zahraniční pomoci České republiky poskytované za rozvojovými 
účely, návrhy doporučení pro zlepšení stávajícího systému poskytování rozvojové pomoci  
a nastínění perspektiv budoucího směřování rozvojové spolupráce. V první části textu je 
analyzována zahraniční rozvojová spolupráce poskytnutá Českou republikou v roce 2011 se 
zaměřením především na bilaterální pomoc. Ve druhé části zaznívají návrhy možných 
opatření pro zlepšení stávajícího systému zajištění rozvojové pomoci a nástin jejího 
budoucího vývoje. Součástí textu je i přílohová část s tabulkami a grafy doplňujícími  
a ilustrujícími poskytovanou zahraniční rozvojovou spolupráci v roce 2011. 
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Annotation 
 
This study is concerned with the analysis of foreign aid of the Czech Republic provided for 
development purposes, proposals of recommendation for improvement of the current 
development aid system and draws perspectives of development aid future aim. First part of 
this study analysis foreign development aid of the Czech Republic provided in 2011 and 
focuses mainly on bilateral aid. In the second part, it proposes suggestion for possible 
arrangements of the current development aid and draws its future course.  
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1.  ÚVOD 
 
Extrémní chudoba, nerovnoprávnost pohlaví, vysoká dětská úmrtnost, negramotnost – tyto  
a mnoho dalších problémů rozvojového světa se vyspělé státy snaží pomocí rozvojové 
pomoci odstranit. Dnešní globalizovaný svět je silně provázaný a rozdíly mezi ekonomicky 
vyspělými zeměmi a rozvojovými zeměmi se prohlubují. Česká republika musí reagovat na 
dlouhodobé problémy rozvojových zemí, přispět k jejich řešení a převzít svůj podíl 
odpovědnosti za svět jako celek. Obyvatelům nejchudších zemí může pomoci celistvý aktivní 
a efektivní přístup vyspělých zemí světa k rozvojové spolupráci.1 
 

 

 
Podle Indexu lidského rozvoje (Human Development Index, HDI) Organizace spojených 
národů je Česká republika na 27. místě a patří tedy mezi třicítku nejlepších zemí vhodných  
k dobrému životu. Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS), nedělitelná součást zahraniční 
politiky České republiky, vyjadřuje závazek solidarity s chudými a rozvíjejícími se zeměmi, 
které se nacházejí na opačném konci tohoto žebříčku. Rozvojovou spolupráci bychom měli 
chápat nejenom jako nástroj k odstranění chudoby, zabránění šíření nebezpečných chorob  
a dalších velkých problémů rozvojových zemí, ale i jako prevenci konfliktů, prostředek 
stabilizace mezinárodního prostředí a možnost navázání lepších diplomatických vztahů.  
 

                                                           
1
 Human Development Index. Encyclopedia of Earth. http://www.eoearth.org/view/article/153587/ 

Human Development Index 2014 Data in Europe. Reddit Europe. 2014. http://i.imgur.com/7Uq2er1.jpg 
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I přestože se transformace systému ZRS (zahájená přibližně v roce 2007) teprve blíží ke konci, 
patří Česká republika mezi nejpokročilejší a neúspěšnější donory z nových členských států 
Evropské unie. Objem finančních prostředků na rozvojovou spolupráci se rok od roku mírně 
zvyšuje, ačkoliv světová ekonomická krize v posledních letech jejich nárůst výrazně 
zpomalila. Z důvodu poměrně velkého objemu vynakládaných finančních prostředků na ZRS 
ze státního rozpočtu vyvstávají u odborné i laické veřejnosti nejrůznější otázky – do jakých 
zemí a na jaké účely prostředky směřovat, jak zajistit co největší efektivitu a účelnost 
vynaložených prostředků, jak ZRS přispívá k naplňování cílů zahraniční politiky České 
republiky a v neposlední řadě jaké jsou vůbec důvody poskytování pomoci rozvojovým 
zemím. 
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10 důvodů pro rozvojovou spolupráci:2 
 

 Solidarita (morální důvody). 
 Prevence konfliktů a terorismu. 
 Předcházení nelegální migraci a organizovanému zločinu. 
 Ochrana před degradací životního prostředí, šířením nebezpečných chorob. 
 Stabilizace světové ekonomiky a globálních trhů. 
 Uplatnění našich produktů a technologií. 
 Příležitosti pro zaměstnanost a mladé lidi. 
 Lepší diplomatické vztahy s partnerskými zeměmi. 
 Prestiž a vliv na mezinárodní scéně. 
 Šíření našich hodnot a kultury. 

 
Diplomová práce navazuje na moji předešlou bakalářskou práci „Zahraniční rozvojová 
spolupráce České republiky“. Problematika ZRS mne velice zajímá, protože ji považuji 
nejenom za účinný prostředek zviditelnění ČR na mezinárodním politickém poli, ale rovněž 
se domnívám, že Česká republika je velice úspěšným donorem s velikým potenciálem dalšího 
působení v oblasti rozvojové pomoci. Nejenom Česká republika, ale i české nevládní 
organizace, vysoké školy a podnikatelské subjekty mají zkušenosti a znalosti v různých 
oborech, které mohou přenést do rozvojových zemí a tím jim pomoci s jejich rozvojem. 
 
Práce nese název „Analýza zahraniční pomoci České republiky a perspektivy jejího dalšího 
směřování“ a budu se v ní věnovat především analýze bilaterální ZRS za rok 2011, protože 
novější údaje (za rok 2012) z předmětné oblasti zatím nejsou k dispozici. Kapitola 2 obsahuje 
analýzu současného stavu ZRS České republiky s využitím statistik za rok 2011. Zkoumán 
bude systém bilaterální a multilaterální rozvojové spolupráce a jeho modalit. V následujícím 
textu zazní možné návrhy na zlepšení systému poskytování ZRS České republiky a nastíní 
perspektivy jejího dalšího vývoje. 
 
Důležitými zdroji dat pro mne byly především zprávy a publikace Ministerstva zahraničních 
věcí České republiky, České rozvojové agentury, Fóra pro rozvojovou spolupráci a dalších 
nevládních organizací zabývajících se rozvojovou pomocí. Většina těchto dokumentů je 
dostupná pouze na internetu, to se týká i dat od Organizace pro ekonomickou spolupráci  
a rozvoj, ze kterých jsem čerpala většinu podkladů pro statistiky.  
 
Za cíl své práce si kladu zanalyzovat a zhodnotit současný systém poskytování ZRS od 
teritoriálního zaměření bilaterální pomoci až po modality rozvojové spolupráce, navrhnout 
jistá zlepšení a zdokonalení systému ZRS, která by mohla zvýšit efektivitu a účinnost české 
rozvojové spolupráce, a v neposlední řadě nastínit perspektivy vývoje rozvojové spolupráce 
poskytované Českou republikou. 
 

                                                           
2
 Globální problémy a rozvojová spolupráce: Témata, o která se lidí zajímají. Praha: Člověk v tísni, o. p. s., 2008. 

ISBN 978-80-86961-55-2. 
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2. ANALÝZA SOUČASNÉ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY 
 
2.1  Právní a institucionální zabezpečení rozvojové pomoci 
 
2.1.1  Právní rámec  
 
Zákon o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky 
 
Výsledkem transformace systému ZRS České republiky (2007 – 2010) byly změny v oblasti 
legislativního a institucionálního zabezpečení ZRS České republiky. V roce 2010 byl přijat 
zákona o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci3 (dále jen zákon o ZRS České 
republiky). Tato komplexní zákonná úprava, která byla provedena na základě doporučení 
Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, se stala důležitým krokem na cestě 
k efektivní rozvojové spolupráci, sjednocení oblasti rozvojové spolupráce a závaznému 
definování rolí jednotlivých aktérů ZRS České republiky. Zákon o ZRS České republiky jasně 
definuje pojmy rozvojová spolupráce a humanitární pomoc poskytovaná do zahraničí 
a stanoví podmínky pro jejich uskutečňování, zakládá pravomoci a působnosti jednotlivých 
orgánů státní správy podílejících se na zajišťování ZRS České republiky a ustanovuje Českou 
rozvojovou agenturu jakožto organizační složku státu pro plnění úkolů v oblasti ZRS České 
republiky. Významným přínosem je převedení koordinace ZRS do gesce Ministerstva 
zahraničních věcí České republiky a koncentrace finančních prostředků ze státního rozpočtu 
do rozpočtové kapitoly Ministerstva zahraničních věcí. 
 
Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 
 
Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období 2010 – 20174 (dále jen 
Koncepce) je dalším významným strategickým a politickým dokumentem z oblasti rozvojové 
spolupráce. Koncepci vypracovalo Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s ostatními 
orgány státní správy. Koncepce zohledňuje zahraničně-politické, ekonomické, bezpečnostní, 
environmentální, sociální a další faktory ovlivňující Českou republiku, implementuje 
mezinárodní závazky České republiky vůči Evropské unii, Organizaci pro ekonomickou 
spolupráci a rozvoj, Organizace spojených národů a dalším mezinárodním institucím, 
stanovuje hlavní cíle ZRS České republiky, teritoriální a sektorové priority, způsob zapojení 
České republiky do multilaterální rozvojové spolupráce a využívání modalit rozvojové 
spolupráce (trilaterální spolupráce, stipendia, rozpočtová podpora atd.).  
 

                                                           
3
 Zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí  

a o změně souvisejících zákonů. 
4
 Usnesení Vlády České republiky č. 366 ze dne 24. května 2010 Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce 

České republiky na období 2010 – 2017. 
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Další strategické a programové dokumenty 
 
Pod strategické dokumenty upravující oblast rozvojové spolupráce spadá i Strategie 
poskytování vládních rozvojových stipendií 2013 – 20185 a Národní strategie globálního 
rozvojového vzdělávání 2011 – 2015. 
 
Programové dokumenty tvoří jednotlivé programy spolupráce s programovými zeměmi 
určenými Koncepcí (Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko a Mongolsko), 
plány ZRS České republiky na další rok a střednědobé výhledy na následující dva roky 
(aktuálně Plán zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na rok 2013 a její výhled do 
roku 2015)6, které předkládá Ministerstvo zahraničních věcí Vládě České republiky. Programy 
spolupráce obsahují upřesnění rozvojových aktivit České republiky pro konkrétní období 
vycházejících ze sektorového zaměření ZRS České republiky s důrazem na principy rozvojové 
spolupráce podle Koncepce. Zpracovává je Odbor rozvojové spolupráce a humanitární 
pomoci Ministerstva zahraničních věcí České republiky (ORS) ve spolupráci s partnerskou 
zemí po posouzení několika hledisek – rozvojové potřeby partnerské země, rozvojová 
strategie země (nebo strategie snižování chudoby či jiný obdobný dokument), aktivity 
ostatních donorů v recipientské zemi a v neposlední řadě zprávy od zastupitelského úřadu 
České republiky v zemi a evaluační zprávy. 
 
2.1.2  Institucionální zajištění  
 
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 
 
Podle zákona o ZRS České republiky je hlavním gestorem a koordinačním orgánem zahraniční 
rozvojové spolupráce Ministerstvo zahraničních věcí, jehož hlavní úkoly jsou: 
 

 příprava a zpracování strategických a koncepčních dokumentů (koncepce, zásad 
zahraniční rozvojové spolupráce, ročního plánu ZRS) a jejich předložení Vládě České 
republiky, 

 koordinace ostatních orgánů státní správy uskutečňujících nebo podílejících se na 
ZRS, 

 podpora českých subjektů při zapojení do projektů rozvojové spolupráce ostatních 
dárců, 

 zajišťování evaluace a hodnocení projektů ZRS, 

 řízení České rozvojové agentury. 
 

                                                           
5
 Usnesení Vlády České republiky č. 301 ze dne 25. dubna 2012 Strategie poskytování vládních rozvojových 

stipendií 2013 – 2018. 
6
 Usnesení Vlády České republiky č. 413 ze dne 13. června 2012 Plán dvoustranné zahraniční rozvojové 

spolupráce pro rok 2013 a Střednědobé financování zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci do 
roku 2015. 



Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Mgr. Kristýna Khorelová, Analýza zahraniční pomoci České republiky a perspektivy jejího dalšího směřování 

(2014-2015_A_08) 

 

 
7 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Protože Ministerstvo zahraničních věcí je v souladu s platnými právními předpisy 
kompetentní orgán v oblasti ZRS7, došlo ke sjednocení a převedení finančních prostředků 
vyčleňovaných ze státního rozpočtu na ZRS jeho do rozpočtové kapitoly. 
 
Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci 
 
V rámci Ministerstva zahraničních věcí jsou kompetence v oblasti ZRS rozděleny mezi několik 
odborů, přičemž nejdůležitějším je Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, který 
připravuje strategické a koncepční dokumenty ZRS (koncepci, programy spolupráce, 
metodiku projektového cyklu apod.), implementuje mezinárodní závazky České republiky do 
rozvojové spolupráce, sleduje a informuje ostatní subjekty ZRS České republiky  
o mezinárodních jednáních v oblasti rozvojové spolupráce a o aktivitách ostatních donorů. 
ORS „je tvůrcem rozvojových optik, metodicky řídí zastupitelské úřady v oblasti ZRS České 
republiky, řídí Českou rozvojovou agenturu, spolupracuje s ostatními resortními ministerstvy 
zejména prostřednictvím Rady pro zahraničních rozvojovou spolupráci, plní funkci 
sekretariátu této Rady a jako odbor Ministerstva zahraničních věcí pověřený koordinací 
aktivit a aktérů ZRS České republiky sleduje a koordinuje činnost těchto aktérů“.8 
 
Teritoriální odbory Ministerstva zahraničních věcí České republiky 
 
Do ZRS České republiky jsou zapojeny teritoriální odbory, v jejichž působnosti je některá ze 
zemí přijímajících rozvojovou pomoc České republiky. Jedná se o politické odbory analyzující 
vzájemné vztahy země s Českou republikou a aktuální situaci v zemi, shromažďující 
dokumenty z oblasti vnitřní rozvojové politiky (zejména národní rozvojové strategie a jiné 
dokumenty) a monitorující aktivity ostatních donorů v recipientské zemi. Formou expertních 
konzultací nebo účasti v hodnotících komisích se mohou zapojit do některé z fází 
projektového cyklu. 
 
Česká rozvojová agentura 
 

  
 
Česká rozvojová agentura (ČRA) jakožto organizační složka státu spadající pod Ministerstvo 
zahraničních věcí České republiky je odpovědná za realizaci ZRS České republiky v souladu 
s plánem ZRS České republiky na další rok. Činnost České rozvojové agentury se řídí Statutem 
České rozvojové agentury vymezujícím její úkoly:9 
                                                           
7
 Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. 

8
 Metodika projektového cyklu dvoustranných projektů zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. 

Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2011. 
9
 Česká rozvojová agentura. http://www.czda.cz/  
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 identifikuje témata ZRS v programových zemích ZRS ve spolupráci s Ministerstvem 

zahraničních věcí, 
 formuluje projekty ZRS a připravuje související zadávací dokumentaci, 
 organizuje dotační výběrová řízení pro subjekty v České republice (zejména nestátní 

neziskové organizace), 
 vypisuje a vede výběrová řízení na dodavatele zboží, služeb a prací v rámci projektů 

ZRS, 
 řídí a kontroluje realizaci projektů ZRS, 
 informuje o ZRS v rámci své působnosti v součinnosti s Ministerstvem zahraničních 

věcí, 
 podporuje české subjekty usilující o zapojení do realizace projektů v rámci rozvojové 

spolupráce ostatních donorů (zvláště Evropské komise), 
 podporuje posilování kapacit nevládních organizací a dalších subjektů aktivních v ZRS 

v součinnosti s Ministerstvem zahraničních věcí, 
 vytváří podklady týkající se implementace projektů pro zprávy o ZRS, 
 podílí se na předvýjezdové přípravě pracovníků Ministerstva zahraničních věcí do 

prioritních zemí ZRS. 
 
ČRA v rámci projektového cyklu také formuluje projekty, vypisuje výběrová řízení ve formě 
veřejných zakázek (podle zákona o veřejných zakázkách10) či dotací, zajišťuje podpis smluv  
a monitoring projektů. 
 
Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci 
 
Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále jen Rada) je meziresortním koordinačním 
orgánem zajišťujícím koherenci a koordinaci cílů a priorit ZRS s ostatními nástroji vnitřní  
i zahraniční politiky. Mezi další úkoly Rady, která slouží jako fórum pro pravidelné konzultace 
v oblasti ZRS, patří mimo jiné předávat doporučení týkající se ZRS ministru zahraničních věcí, 
vyjadřovat se k plánování, přípravě, realizaci a hodnocení ZRS, vydávat stanoviska ke všem 
zásadním dokumentům z oblasti ZRS před jejich předložením Vládě České republiky  
a projednávat strategické zaměření ZRS.11 
 
V Radě zasedají zástupci jednotlivých ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy, 
České rozvojové agentury, krajů a obcí, zástupci podnikatelské sféry (např. Platforma 
podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci), neziskových organizací a dalších 
zainteresovaných institucí (např. České fórum pro rozvojovou spolupráci, Asociace krajů).  
 

                                                                                                                                                                                     
Statut České rozvojové agentury ze dne 31. května 2012. 
10

 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
11

 Usnesení Vlády České republiky č. 1439 ze dne 19. prosince 2007 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou 
spolupráci. 
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Zastupitelské úřady 
 
Zastupitelské úřady České republiky v partnerských zemích plní nezastupitelné úkoly při 
komunikaci s místními partnery, identifikaci a formulaci projektů ZRS a jejich následném 
monitoringu. Do jejich kompetencí spadá i administrace malých lokálních projektů (MLP)  
a přidělování stipendií studentům z rozvojových zemí. Zastupitelské úřady slouží jako 
kontaktní místo jak pro státní a nestátní instituce partnerské země, tak i pro české subjekty. 
Zastupitelské úřady plní roli analytiků politické, ekonomické a sociální situace v partnerských 
zemích, přičemž zjištěné informace předávají Odboru rozvojové spolupráce, příslušným 
teritoriálním odborům a České rozvojové agentuře. Nedílnou součást jejich aktivit tvoří 
informování vybraných subjektů ZRS o dění v partnerské zemi, zejména s ohledem na jejich 
cesty do partnerské země s účelem plánování a následné realizace konkrétních projektů ZRS. 
Pracovníci zastupitelských úřadů se „pravidelně účastní koordinačních schůzek zástupců 
dárcovských zemí v partnerské zemi a zapojují se do koordinačních a harmonizačních snah 
ostatních donorů, zejména v rámci Evropské unie“.12 
 

 
 

                                                           
12

 Metodika projektového cyklu dvoustranných projektů zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. 
Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2011. 
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2.2 Bilaterální rozvojová spolupráce 
 
2.2.1 Teritoriální priority 
 
Koncepce ZRS České republiky na období 2010 – 2017 stanovila nové teritoriální priority ZRS 
České republiky, které vycházejí z vyhodnocení předchozích zkušeností spolupráce 
s partnerskými zeměmi a z doporučení Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj ke 
snížení počtu těchto zemí. Koncepce definuje 5 programových zemí, se kterými Česká 
republika uzavřela programy spolupráce, 5 projektových zemí bez programu spolupráce  
a 4 phase-out země (viz tabulka č. 1). Tyto skutečnosti se promítly do rozložení ZRS České 
republiky v jednotlivých zemích, proto primárně probíhaly projekty v programových zemích. 
ZRS je však potřebná i v projektových zemích, zejména ze zahraničně-politického hlediska, 
nicméně je problematické uzavřít s těmito zeměmi dvoustranné programy spolupráce a ZRS 
zde probíhá pouze na bázi ad hoc realizace konkrétních projektů. V tzv. phase-out zemích 
dobíhají již započaté projekty ZRS a spolupráce zde pokračuje v jiném rozsahu a zaměření 
než v minulých letech a Česká republika zde chce rozvojovou spolupráci do roku 2014 
ukončit. Tabulka č. 2 zobrazuje přehled zemí, ve kterých byly dokončeny projekty ZRS v gesci 
ostatních ministerstev nebo v rámci transformační spolupráce. 
 

Tabulka: Teritoriální priority ZRS České republiky v letech 2010 – 2017. 
 

Programové země Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko, Mongolsko 

Projektové země Gruzie, Kambodža, Kosovo, Palestinská autonomní území, Srbsko 

Phase-out země Angola, Jemen, Vietnam, Zambie 

 
Tabulka: Ostatní příjemci dvoustranné oficiální rozvojové pomoci  

(Official Development Assistance, ODA) České republiky v roce 2011. 
 

Země 
Objem vynaložených prostředků 

v tisících Kč 

Ukrajina 53 530,76 

Bělorusko 31 522,03 

Barma 22 688,89 

Libye 14 401,15 

Pákistán 13 016,33 
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Turecko 11 274,01 

Kyrgyzstán 9 681,43 

Albánie 8 265,13 

Uzbekistán 8 195,33 

Egypt 6 874,39 

Irák 6 769,19 

Haiti 6 578,18 

Sýrie 6 259,73 

Kazachstán 5 937,61 

Demokratická republika Kongo 5 723,30 

Nigérie 5 320,96 
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2.2.1.1 Programové země 
 
Afghánistán 
 
Afghánistán je země, na kterou se v posledních letech zaměřovala snad všechna média, 
jelikož z bezpečnostně-politického hlediska se jedná o zemi velice nestabilní. Česká republika 
dlouhodobě usiluje o stabilizaci politické, bezpečnostní a ekonomické situace této chudé 
země prostřednictvím projektů ZRS České republiky, přičemž zvýšení bezpečnosti 
v Afghánistánu hraje klíčovou roli. Země vykazuje vysokou míru negramotnosti, nemá 
dostatečný počet vzdělávacích kapacit, potýká se s technologickou a infrastrukturní 
zaostalostí, neustále zde probíhají vnitřní konflikty a více než 70 % obyvatelstva žije 
v zemědělských oblastech, i přestože obdělávatelná půda tvoří jen 12 % celkové rozlohy 
Afghánistánu (země je na 172. místě z celkem 187 zemí žebříčku HDI podle Rozvojového 
programu Organizace spojených národů (United Nations Development Programme, UNDP) 
v roce 2011). Rozvojové aktivity České republiky v Afghánistánu byly uskutečňovány 
především prostřednictvím Provinčního rekonstrukčního týmu (PRT), který sídlil v provincii 
Lógar od března 2008 a byl součástí mise ISAF13 Severoatlantické aliance. 
 
Sektorové zaměření ZRS České republiky v Afghánistánu vychází ze zkušeností z předchozích 
projektů a potřebnosti ze strany afghánských obyvatel a soustřeďuje se na oblasti 
vzdělávání, zemědělství, vodní hospodářství, budování místních kapacit a posilování 
bezpečnosti.  
 
V roce 2011 došlo v rámci dvoustranné spolupráce k realizaci jednoho projektu v sektoru 
vzdělávání. Jednalo se o projekt „Podpora zkvalitňování výuky na středních zemědělských 
školách“, který uskutečnila nezisková organizace Člověk v tísni o. p. s. v celkové hodnotě  
4 miliony Kč. Cílem projektu bylo zvýšit informovanost a kvalifikaci afghánských zemědělců 
v oblasti moderních metod zemědělské produkce a zlepšit kvalitu výuky na zemědělských 
školách, čehož bylo dosahováno především skrze tvorbu a šíření metodik a zavádění 
moderních pracovních postupů v rámci afghánského zemědělského školství.14 
Prostřednictvím Zastupitelského úřadu Kábul realizovala Česká republika v Afghánistánu dva 
malé lokální projekty na zvyšování počítačové gramotnosti žáků a studentů v hodnotě 
107 000 Kč. 
 
Bosna a Hercegovina 
 
Bosna a Hercegovina je jednou z nejméně rozvinutých zemí Evropy a nadále bojuje 
s následky války, která vážně politicky a ekonomicky poškodila a znehodnotila infrastrukturu 
země. V zemi i nadále panuje zhoršená sociální a etnická situace, více než 14 % lidí žije pod 
hranicí chudoby (dle HDI na 74. místě).  
 

                                                           
13

 ISAF = International Security Assistance Force (Mezinárodní bezpečnostně-podpůrné síly).  
14

 Česká rozvojová agentura: Výroční zpráva 2011. Praha 2012. 
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ZRS České republiky v Bosně a Hercegovině je zaměřena na sektory zásobování vodou  
a sanitace, ochrana životního prostředí, výroba a dodávky energie, zemědělství, zdravotnictví 
a budování místních kapacit. Česká republika poskytuje zemi cenné zkušenosti s procesem 
ekonomické a politické transformace a s přípravou vstupu do Evropské unie. Česká republika 
není jediný donor v zemi, proto Ministerstva zahraničních věcí považovalo za přínosné 
navázat spolupráci i s ostatními dárci, především Švédskou rozvojovou agenturou (SIDA)15 a 
Agenturou Spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj (USAID).16 Česká rozvojová 
agentura proto s těmito zahraničními institucemi podepsala memorandum o porozumění, 
v němž se všechny subjekty zavázaly spolupracovat především v sektoru zemědělství (projekt 
FARMA17) a ekonomického rozvoje.  
 
Česká republika v Bosně a Hercegovině v roce 2011 v souladu s programem spolupráce 
realizovala 16 projektů (viz příloha č. 1). Projekty se soustřeďovaly především na zajištění 
přístupu k pitné vodě a zlepšení odpadového hospodářství, na využití obnovitelných zdrojů 
energie a na podporu ekonomického rozvoje zemědělství (ve spolupráci s USAID a SIDA). 
Dokončeno bylo 9 projektů, z nichž nejvýznamnějším byl projekt „Generální oprava  
a modernizace tramvají v Sarajevu“. Při Velvyslanectví České republiky v Sarajevu bylo v roce 
2011 realizováno 10 malých lokálních projektů, např. na podporu sociální transformace 
prostřednictvím zaměstnávání mladých lidí. V rámci programu Aid for Trade byly realizovány 
2 projekty v oblasti zásobování vodou a sanitace. Celkem zde Česká republika vynaložila na 
projekty ZRS přes 52 milionů Kč.18 
 
Etiopie 
 
Etiopská federativní demokratická republika, nacházející se ve východní Africe, patří mezi 
nejméně rozvinuté země světa a v žebříčku HDI je až na 174. místě. Země nedisponuje 
základní infrastrukturou, velká část obyvatelstva je negramotná, nemá možnost základního 
vzdělání a obtížný je i přístup k pitné vodě. Zemědělství je hlavním zdrojem obživy v zemi,  
a pokud nastanou déletrvající sucha, hrozí v zemi hladomory.  
 
Česká republika navazuje v Etiopii na dlouhodobou tradici přátelských vztahů, mnoho 
českých firem sem vyváží své výrobky a služby. V říjnu 2011 podepsalo Ministerstva 
zahraničních věcí České republiky s Etiopským Ministerstvem financí a ekonomického rozvoje 
„Memorandum o porozumění“, které obsahuje mimo jiné i Program rozvojové spolupráce 
mezi Českou republikou a Etiopskou federativní demokratickou republikou na období 2012  
– 2017. Dokument vyjmenovává sektory spolupráce a stanovuje podmínky pro rozvojovou 
pomoc poskytovanou Českou republikou do Etiopie. ZRS České republiky se v Etiopii 

                                                           
15

 Swedish International Development Cooperation Agency. http://www.sida.se/english/ 
16

 Fostering Agricultural Markets Activity (FARMA) in Bosnia and Herzegovina. USIAD. http://www. 
usaid.gov/news-information/fact-sheets/fact-sheet-fostering-agricultural-markets-activity-farma-bosnia-and 
17

 FARMA = Fostering Agricultural Markets Activity (Podpora zemědělských trhů). 
Bosniafarma. Fostering Agricultural Markets Activity. http://www.bosniafarma.ba/en/ 
18

 Informace o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky v roce 2011. Ministerstvo zahraničních věcí 
České republiky, Praha 2012. 
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zaměřuje na sektory vzdělávání, zdravotnictví, zásobování vodou a sanitace, zemědělství, 
lesnictví a rybolov, prevence katastrof a připravenosti na jejich řešení. 
 
V roce 2011 realizovala Česká republika v Etiopii celkem 12 bilaterálních projektů ZRS. 
Projekty se zabývaly zvyšováním kvality a dostupnosti vzdělávání na různých úrovních, 
zajištěním dostupnosti pitné vody, podporou menších zemědělců a předáváním zkušeností 
z oblasti zemědělství. Implementován byl např. projekt „Rozvoj kapacit v oblasti inženýrské 
geologie a hydrogeologie“ v sektoru zásobování vodou a sanitace v hodnotě 2 290 640 Kč, 
který bude dokončen v roce 2012. Česká republika se dále podílela na 4 trilaterálních 
projektech, 5 malých lokálních projektů realizoval Zastupitelský úřad Addis Abeba 
v oblastech vzdělávání, zemědělství a zdravotnictví. Česká republika v Etiopii na projekty 
rozvojové pomoci vynaložila 45,9 milionů Kč. 
 
Moldavsko 
 
Moldavská republika se nadále vyrovnává s několikaletým propadem průmyslové výroby 
v zemi, vysokou nezaměstnaností a odchodem ekonomicky aktivního obyvatelstva za prací 
do zahraničí. I proto je podle HDI na 111. místě. Moldavsko má veliký zájem na začlenění se 
do evropských struktur, zejména do Evropské unie, proto Česká republika Moldavsku 
poskytuje i transformační spolupráci prostřednictvím Ministerstva financí České republiky. 
Celkově je Česká republika v Moldavsku vnímána jako spolehlivý a přínosný donor, jelikož 
rozvojová spolupráce zde úspěšně probíhá již několik let. 
 
Rozvojová spolupráce České republiky v Moldavsku v roce 2011 probíhala v 6 sektorech. 
Z celkem 14 bilaterálních projektů jich bylo nejvíce realizováno v těchto sektorech: 
zásobování vodou a sanitace (5), ostatní sociální infrastruktura a služby (3) a zemědělství, 
lesnictví a rybolov (3). Projekty v sektoru zemědělství byly zaměřeny převážně na ekologické 
zemědělství a podporu malých a středních zemědělců. Dokončen byl projekt „Cesta 
k předškolnímu inkluzivnímu vzdělávání“ (sektor vzdělávání), pokračovalo se v projektu na 
modernizaci informačního systému protipovodňové ochrany (sektor obecná ochrana 
životního prostředí) a zahájen byl nový projekt v sektoru státní správa a občanská společnost 
– „Podpora Regionální rozvojové agentury Jih a Rady regionálního rozvoje: aktualizace 
strategie regionálního rozvoje“. Hospodářská komora České republiky realizovala  
v Moldavsku projekt v rámci programu Aid for Trade zaměřený na malé a střední podnikání. 
Uskutečněno bylo 5 malých lokálních projektů při Zastupitelském úřadě Kišiněv, například na 
poskytnutí invalidních vozíků pro osoby s poruchou pohyblivosti. Na projekty ZRS České 
republiky bylo v Moldavsku vynaloženo 57,2 milionů Kč. 
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Mongolsko 
 
Mongolsko je vnitrozemským státem ve střední Asii s nejmenší hustotou obyvatelstva. 
Vzhledem k tomu, že převážnou část území tvoří stepi (přičemž desertifikace nadále 
pokračuje) a vládne zde drsné klima, hlavním zdrojem obživy je pastevecký způsob života, 
kterým se živí až 40 % obyvatelstva (dle HDI je Mongolsko na 110. místě). Rozvojová 
spolupráce České republiky má v Mongolsku dlouholetou tradici a pozitivní veřejnou 
podporu. Prioritní sektory v zemi jsou: výroba a dodávky energie, zásobování vodou  
a sanitace, zemědělství, sociální infrastruktura a služby, vzdělávání a zdravotnictví.  
 
V roce 2011 Česká republika v Mongolsku uskutečnila 14 bilaterálních projektů, z čehož 
nejvíce jich bylo realizováno v sektoru zásobování vodou a sanitace (4) a zemědělství, 
lesnictví a rybolov (3). Dále byl zahájen projekt na podporu odborného vzdělávání, v sektoru 
obchod a další služby projekt na zlepšení standardů měření času a délky realizovaný ZOO 
Praha, projekty na podporu přístupu k lékařské péči a v sektoru výroba a dodávky energie 
projekt na rozvoj managementu vodních zdrojů. Významným prvkem české ZRS byly také  
4 malé lokální projekty z oblasti zdravotnictví a vzdělávání. Celková výše prostředků 
vynaložených na projekty ZRS České republiky v Mongolsku v roce 2011 činila 73,2 milionů 
Kč. 
 
2.2.1.2 Projektové země 
 
Gruzie 
 
Gruzie se stále vyrovnává s důsledky rozpadu Sovětského svazu, který zasáhl ekonomiku  
i politickou sféru, a které ještě zhoršil vojenský zásah Ruské federace do války v Jižní Osetii 
v roce 2008. Více než 40 % obyvatelstva se živí zemědělstvím a dalších zhruba 20 % pracuje 
v průmyslu, podle HDI je Gruzie na 75. místě. V rámci transformační spolupráce předává 
Česká republika Gruzii své zkušenosti s transformací ekonomické a politické situace. 
 
V průběhu roku 2011 bylo v Gruzii realizováno 7 nových bilaterálních projektů (viz příloha  
č. 2), přičemž nejvýznamnějším sektorem bylo zemědělství, lesnictví a rybolov (celkem  
3 projekty). Další projekty byly uskutečněny v sektorech zdravotnictví (2), výroba a dodávky 
energie (1) a obecná ochrana životního prostředí (1). V rámci programu Aid for Trade České 
republiky implementovala projekt na podporu gruzínského filmového průmyslu  
a zastupitelský úřad České republiky v Tbilisi realizoval 5 malých lokálních projektů (viz 
příloha č. 4). Celkově zde byly na dvoustrannou rozvojovou spolupráci čerpány finanční 
prostředky ve výši 17,62 milionů Kč. 
 
Kambodža 
 
Kambodžské království udržuje s Českou republikou dlouhodobě velmi přátelské vztahy  
a česká rozvojová spolupráce je zde velmi úspěšná. Nicméně i přes veškerou rozvojovou 
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pomoc se Kambodža i nadále vyrovnává s následky působení Pol Potova režimu, během 
něhož došlo k narušení ekonomiky a sociální infrastruktury země. I proto je Kambodža 
jednou z nejchudších zemí jihovýchodní Asie a podle HDI zaujímá 139. místo.  
 
Rozvojová spolupráce České republiky byla v roce 2011 zaměřena ve velké míře na 
zdravotnictví. V tomto sektoru byly realizovány 2 projekty na zlepšení zdraví matek a dětí  
a také na zajištění kvality a dostupnosti nutriční péče pro děti. Nezisková organizace Charita 
České republiky zajišťovala projekt „Posilování komunitní podpory pro postižené děti 
v provincii Takeo“ a v sektoru výroba a dodávky energie realizoval Člověk v tísni projekt na 
rozvoj tržního odvětví s bioplynárnami. Velvyslanectví České republiky v Bangkoku 
uskutečnilo 2 malé lokální projekty a pomohlo kambodžské dívce podstoupit operaci srdce. 
Česká republika v roce 2011 realizovala v Kambodži projekty bilaterální rozvojové spolupráce 
v celkové hodnotě 14,7 milionů Kč. 
 
Kosovo 
 
Republika Kosovo, která vznikla teprve v roce 2008, patří mezi nejchudší státy celé Evropy. 
Hlavním odvětvím kosovské ekonomiky je zemědělství, avšak země je i nadále v důsledku 
vleklých válek ekonomicky i politicky nestabilní. 
 
České projekty v oblasti ostatní sociální infrastruktura a služby se v roce 2011 věnovaly 
integraci zrakově postižených do společnosti a inkluzivnímu vzdělávání. V průběhu roku byl 
realizován projekt na podporu integrace sluchově postižených do společnosti a projekt na 
výstavbu čistírny odpadních vod. Realizovány byly 3 malé lokální projekty, například na 
rekonstrukci elektrické sítě. Celkově zde Česká republika vynaložila na projekty bilaterální 
pomoci 12,6 milionů Kč. 
 
Palestinská autonomní území 
 
Palestinská autonomní území patří k nejchudším zemím blízkovýchodního regionu, přičemž 
jejich ekonomicko-sociální stabilita je velmi důležitá pro celou oblast. Česká republika sem 
proto tradičně svou pomoc směřuje již od 90. let. Až do současnosti se rozvojová spolupráce 
České republiky zaměřuje geograficky zejména na guvernorát Tubás a sektorově na 
energetiku a vodní hospodářství.19 
 
S přihlédnutím k aktuální situaci a podmínkám na Palestinských autonomních územích se 
Česká republika rozhodla pokračovat v poskytování ZRS formou finančního daru gubernátoru 
Tubás ve výši 15 milionů Kč. Rozvojové projekty budou realizovány ve spolupráci se Styčným 
úřadem České republiky v Ramalláhu v těchto oblastech: ochrana vodních zdrojů a zajištění 
přístupu k pitné vodě, udržitelné zdroje energie a ochrana půdy a vodních zdrojů.20 Pod 

                                                           
19

 Česká republika pomáhá: Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2011. Ministerstvo 
zahraničních věcí České republiky, Praha 2012. ISBN: 978-80-7441-012-3. 
20

 Styčný úřad České republiky v Ramalláhu. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.  
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záštitou Styčného úřadu Ramalláh byly realizovány 3 malé lokální projekty a v rámci 
bilaterálních projektů ZRS došlo k implementaci 3 projektů v celkové výši 15,9 milionů Kč. 
 
Srbsko 
 
Srbsko se nachází v procesu ekonomické transformace a usiluje o vstup do Evropské unie. 
Země nemá moc silnou ekonomiku, stále zde panuje vysoká nezaměstnanost, ale ročně roste 
průměrná mzda i hrubý domácí produkt – proto se Srbsku začalo říkat „Balkánský tygr“ (dle 
HDI na 59. místě). 
 
Nejvýznamnější aktivity České republiky v Srbsku se v roce 2011 soustředily na sektor 
zdravotnictví, konkrétně byly uskutečněny projekty „Podpora prevence rakoviny u žen“  
a „Zvyšování kvality a dostupnosti zdravotní péče“. Dále se česká rozvojová pomoc zaměřila 
na zlepšení přístupu k pitné vodě, zvýšení energetické efektivnosti při vytápění nemocnice, 
zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech, podporu výroby sýrů a rozvoj odpadového 
hospodářství. Realizováno bylo také pět malých lokálních projektů při Velvyslanectví 
v Bělehradě, např. zajištění vybavení tříd pro nejmladší žáky nebo nákup dojicího zařízení pro 
krávy. Česká republika zde realizovala dvoustranné projekty v celkové hodnotě 33 milionů 
Kč. 
 
2.2.1.3 Phase-out země 
 
Angola 
 
Situace v Angolské republice se po dlouhotrvajících bojích zlepšuje, ekonomickou situaci 
země vylepšuje využívání přírodního bohatství v podobě ropy, zlata a diamantů. Vleklé 
konflikty ale v zemi zanechaly šrámy a i přes velkou snahu o zlepšení ekonomické  
a sociální situace v zemi je Angola podle HDI na 148. místě. 
 
Nejvýznamnějším sektorem ZRS České republiky v Angole bylo v roce 2011 jednoznačně 
vzdělávání. Realizovány byly 3 projekty v hodnotě 21,51 milionů Kč. Nezisková organizace 
Člověk v tísni o. p. s. implementovala projekty „Podpora základního školství v odlehlých 
okresech provincie Bié“ a „Podpora středního zemědělského školství“, Česká zemědělská 
univerzita v Praze dokončila projekt na podporu středního zemědělského školství. 
 
Jemen 
 
Vzhledem k nepříznivé bezpečnostní situaci v Jemenu Česká republika neuskutečnila v roce 
2011 v zemi žádné rozvojové projekty. ČRA pouze vypsala dotační titul „Podpora drobných 
zemědělců a zemědělského vzdělávání v Jemenu“ a po vyhodnocení předložených projektů 
vybrala projekt Mendelovy univerzity v Brně na podporu drobných zemědělců  
a zemědělského vzdělávání na ostrově Sokotra s požadovanou výší dotace 8 milionů Kč. 

                                                                                                                                                                                     
http://www.mzv.cz/ramallah/cz/rozvojova_spoluprace/projekty_rozvojove_spoluprace_na_pau.html  
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Všechny přihlášené projekty byly navrženy pro ostrov Sokotra, jelikož je to jediné území 
Jemenu, které je relativně bezpečné a není ohroženo teroristickými útoky, ozbrojenými 
střety a sabotážemi.21 Velvyslanectví České republiky v Abú Dhabí zrealizovalo 2 malé lokální 
projekty na podporu handicapovaných sportovců a na zdravotnické vybavení nemocnice  
Al Sobehat v celkové hodnotě 624 582 Kč. 
 

                                                           
21

 Výsledky dotačního výběrového řízení České rozvojové agentury na projekty ZRS v roce 2012. Česká 
rozvojová agentura. Praha 2013. 
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Vietnam 
 
Vietnamská socialistická republika stále patří mezi nejméně rozvinuté země a podle HDI se 
nachází na 128. místě, což je způsobeno především následky dlouhotrvající státně řízené 
ekonomiky a orientací na bývalý Sovětský svaz. Ekonomika země je závislá hlavně na 
zemědělství, které vytváří více než 50 % produkce, není zde dostatečná infrastruktura a velká 
část obyvatelstva je negramotná. Vietnam patřil mezi prioritní a největší příjemce české ZRS, 
ale po transformaci systému bylo přijato rozhodnutí spolupráci omezit a pokračovat 
v menším rozsahu. Jako nejdůležitější oblasti spolupráce byly identifikovány sektory životní 
prostředí, výroba a dodávky energie, průmysl a těžba surovin.  
 
Česká republika v roce 2011 realizovala ve Vietnamu celkem 6 bilaterálních projektů, z toho 
2 projekty v sektoru zdravotnictví zaměřené na dodávky zdravotního vybavení, v sektoru 
průmyslu byl uskutečněn projekt „Rozvoj sklářského průmyslu ve středním Vietnamu“, 
v oblasti vzdělávání byl zahájen projekt na podporu vybudování sítě trenérů odborného 
vzdělávání a projekt „Škola managementu v Ho či min-ově městě“, Česká zemědělská 
univerzita v Praze započala projekt v sektoru výroba a dodávky energie. Česká republika ve 
Vietnamu v roce 2011 vynaložila na projekty dvoustranné rozvojové spolupráce  
11,18 milionů Kč. V rámci 4 malé lokální projekty v celkové hodnotě 799 820 Kč podpořila 
Česká republika mimo jiné kontrolní oddělení infekce v česko-vietnamské nemocnici  
a středisko zaměřené na učňovské vzdělávání dioxinových obětí.  
 
Zambie 
 
Zambijská republika patří mezi nejchudší země Afriky a čelí řadě problémů. Jako základní 
složka ekonomiky převládá zemědělství, země se potýká s negramotností a nevzdělaností, 
není zde rozvinutá infrastruktura – i proto je dle HDI až na konci žebříčku, nachází se na  
164. místě.  
 
České neziskové organizace zahájily v roce 2011 v Zambii projekty na podporu umělé 
inseminace a zvýšení užitkovosti místních plemen skotu (sektor zemědělství, lesnictví  
a rybolov), na udržitelnou péči o sirotky a ohrožené děti (sektor ostatní sociální 
infrastruktura a služby) a projekt „Učňovské vzdělání pro sociálně ohrožené děti“ (sektor 
vzdělávání). Arcidiézní Charita pokračovala v realizaci projektu „Vzdělávání porodních 
asistentek pro Západní provincii“. V průběhu roku 2011 bylo na bilaterální projekty ZRS 
České republiky v Zambii uvolněno 14,67 milionů Kč. Důležitou součástí ZRS České republiky 
v Zambii byly 4 malé lokální projekty v hodnotě 799 969 Kč zaměřené na vzdělávání, 
zdravotnictví a provedení vrtů na zajištění vody. 
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2.2.1.4 Ostatní země 
 
Rozvojová spolupráce České republiky probíhala i v dalších zemích světa, především se 
jednalo o dobíhající projekty v gesci ostatních ministerstev, o transformační spolupráci 
Ministerstva zahraničních věcí a o realizaci malých lokálních projektů zastupitelských úřadů 
České republiky. 
 
V rámci programu Aid for Trade Ministerstva průmyslu a obchodu došlo v roce 2011 
k realizaci projektů v Bosně a Hercegovině, Moldavsku a Srbsku v hodnotě 1,84 milionů Kč. 
Ministerstvo vnitra ve státech západního Balkánu uskutečnilo projekty na posilování kapacit 
bezpečnostních sborů ve výši 1,5 milionu Kč. Na transformační a ekonomickou spolupráci 
Ministerstva financí České republiky bylo vynaloženo 1,77 milionu Kč a podpořeno 6 zemí. 
 

Země Prostředky v Kč 

Bosna a Hercegovina 1 820 820 

Moldavsko 923 264 

Srbsko 917 160 

Celkem 1 840 424 

Tabulka 1: Projekty Aid for Trade Ministerstva průmyslu a obchodu v roce 2011. 
 

Země Prostředky v Kč 

Arménie 83 600 

Ázerbájdžán 165 399 

Černá Hora 1 413 368 

Čínská lidoví republika 8 800 

Uzbekistán 30 675 

Vietnam 60 712 

Česká republika 8 800 

Celkem 1 771 354 

Tabulka 2: Transformační a ekonomická spolupráce Ministerstva financí České republiky v 
roce 2011. 

 
Malé lokální projekty sloužící k okamžité realizaci místními partnery ve spolupráci 
s příslušným zastupitelským úřadem České republiky v recipientské zemi byly implemen-
továny ve 40 zemích světa a dosáhly celkové hodnoty 23,32 milionů Kč. 
 
2.2.2 Provinční rekonstrukční tým v Afghánistánu 
 
Český provinční rekonstrukční tým vznikl jako společný projekt Ministerstva zahraničních 
věcí České republiky a Ministerstva obrany České republiky. V Afghánistánu působil od  
19. března 2008 v rámci mise ISAF22 na základně. Provinční rekonstrukční tým se podílel na 

                                                           
22

 Rezoluce Organizace spojených národů č. 1386 z roku 2001. S/RES/1386 (2001). 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1386%282001%29
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stabilizaci, rekonstrukci a zlepšování životních podmínek v provincii Lógar, jedné  
ze 34 afghánských provincií. Lógar je situován jihovýchodně od hlavního města Kábulu  
a trvale zde žije asi 350 tisíc obyvatel. Hlavním městem této geograficky členité provincie je 
Pol-e-Alam a guvernérem Abdulláh Wardak. Samotná provincie se skládá ze 7 distriktů, 
v jejichž čele stojí guvernér distriktu. Fungují zde ale i distriktní a vesnické šúry, tzv. rady 
starších, které jsou svolávané podle potřeby místními obyvateli. Nejpočetnější etnikum 
představují Paštúni, dále Tádžikové a v menšině Hazaři. Provincie s převážně zemědělským 
charakterem i tak patří mezi jednu z nejbohatších v Afghánistánu. Většina měst a vesnic je 
elektrifikována a disponuje pokrytím mobilním signálem. Provinční rekonstrukční tým se 
skládal z civilní a vojenské části, přičemž každá část měla své vlastní úkoly a v některých se 
vzájemně doplňovali. Civilní experti měli za úkol realizovat rozvojové projekty například 
v oblastech zemědělství, školství, zdravotní péče, infrastruktury a podpory místní vlády. 
Příslušníci Armády České republiky se starali o jejich bezpečnost, poskytovali jim ozbrojený 
doprovod, vytvářeli odřady rychlého zásahu pro neustálou vysokou bojovou pohotovost, 
vyhledávali a zneškodňovali nástražné výbušné systémy a nevybuchlé munice a celkově 
zajišťovali bezpečnost v provincii.  
 
Jedním z hlavních cílů Provinčního rekonstrukčního týmu bylo stabilizovat bezpečnostní 
situaci v provincii, podílet se na rekonstrukci území a zlepšování životních podmínek 
obyvatelstva. Činnost Provinčního rekonstrukčního týmu lze rozdělit do tří hlavních oblastí:  
 

 podpora vládnutí (bezpečnost, vládní infrastruktura a dobré vládnutí),  

 podpora ekonomického rozvoje (zemědělství, vodní hospodářství, podpora využívání 
lokálních energetických zdrojů), 

 podpora nezávislých médií (podpora lokálních médií, osvětové kampaně). 
 
První oblasti se věnovali příslušníci Armády České republiky, kteří prováděli výcvik Afghánské 
národní policie (ANP) a Afghánské místní policie (AMP). Menší část projektů Provinční 
rekonstrukční tým podporoval i školství a zdravotnictví. Provinční rekonstrukční tým dokončil 
všechny projekty ke konci roku 2012 a odpovědnost za správu provincie přenechal místním 
obyvatelům.  
 
Ke dni 31. ledna 2013 ukončil Provinční rekonstrukční tým svoji pětiletou činnost, během 
které realizoval 141 rozvojových rekonstrukčních projektů a 107 projektů rychlého dopadu. 
Vojáci Armády České republiky za tu dobu vycvičili 1 236 příslušníků Afghánské národní 
policie a 48 příslušníků Afghánské místní policie. Nejvíce finančních prostředků, určených na 
rozvojové projekty, směřovalo na podporu středního zemědělského školství, budování 
mlékařských sběrných center, podporu místních zemědělců, menší vodohospodářské 
projekty, rekonstrukce budov nebo zřizování zázemí pro Afghánskou národní armádu a další 
bezpečnostní složky. Nejvýznamnějším realizovaným projektem byla výstavba Střední 
zemědělské a mechanické školy v Pol-e-Alam v celkové hodnotě více než 14 milionů Kč. 
Součástí projektu bylo i vybudování školních ubytoven, dílen, laboratoří a zřízení 
demonstrační farmy.  
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Další způsob pomoci představovaly projekty rychlého dopadu, tzv. QIP (quick impact 
projects), které sloužily k posilování dobrého postavení vojáků v očích obyvatelstva. QIP, 
nezbytně nutné pro místní komunity, realizovaly jednotky Armády České republiky (CIMIC-
PSYOPS)23 ve spolupráci s civilní složkou PRT za aktivní účasti místních obyvatel. Většinou jich 
probíhalo několik najednou v různých oblastech – podpora vzdělávání, zdravotnictví, 
zemědělství, bezpečnost nebo podpora médií. K financování byly využity prostředky 
rozpočtu České republiky, dary soukromých organizací a humanitárních organizací. Celkem 
bylo v letech 2008 – 2012 realizováno 208 QIP – např. dodávky nejpotřebnějšího materiálu 
zdravotnickým zařízením, organizační zajištění matematické olympiády, školení lógarských 
novinářů, opravy škol, čištění studen a vodních kanálů, vybudování ošetřovny Afghánské 
národní armády, zemědělské kurzy, opravy budov bezpečnostních složek apod. Pro 
představu, jak Armáda České republiky spolupracuje s humanitárními organizacemi, může 
posloužit příklad dětského mírového hnutí „Na vlastních nohou“ – Stonožka. Toto hnutí 
nakoupilo pastelky a sešity pro afghánské děti v základních školách, ale nemělo žádnou 
možnost je vlastními silami do Afghánistánu dopravit. Proto oslovilo Armádu České 
republiky, která zajistila dopravu a předání darů. I tato drobná pomoc pomohla ke 
zviditelnění přátelskosti a práce Armády České republiky.24 
 

 
 

                                                           
23

 CIMIC = Civil Military Co-operation (civilně-vojenská spolupráce). 
PSYOPS = Psychological operations (psychologické operace). 
24

 ISAF Maps & Logos. International Security Assistance Force. 
http://www.nato.int/isaf/docu/epub/maps/index.html. 
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2.2.3 Sektorové priority 
 
Česká republika se v rámci dvoustranné ZRS zaměřuje na sektory, ve kterých má 
komparativní výhodu a může přinést přidanou hodnotu. Mezi tradiční prioritní sektory patří 
dle Koncepce životní prostředí, zemědělství, sociální rozvoj (včetně vzdělávání, sociálních  
a zdravotnických služeb), ekonomický rozvoj (zahrnující i energetiku) a podpora demokracie, 
lidských práv a společenské transformace. V roce 2011 se rozvojová spolupráce České 
republiky věnovala především sektorům státní správa a občanská společnost; zásobování 
vodou a sanitace; zemědělství, lesnictví a rybolov; výroba a dodávky energie; vzdělávání a 
zdravotnictví. Zároveň Česká republika uskutečnila projekty v dalších oblastech, jejichž 
prostřednictvím přispěla k řešení akutních problémů recipientských zemí. 
 
Nejvýznamnějším sektorem ZRS České republiky v roce 2011 byla státní správa a občanská 
společnost. Do této oblasti směřovalo 281,77 milionů Kč, tedy více než 20 % finančních 
prostředků na bilaterální ZRS. Česká republika využívá svých zkušeností a znalostí v tomto 
sektoru a zabývá se především řádnou správou veřejných záležitostí a transformační 
spoluprací, v jejímž rámci přispívá k vytváření a posilování demokratických institucí, právního 
státu a občanské společnosti. Projekty programu transformační spolupráce jsou realizovány 
v zemích, u nichž existuje předpoklad pro přenos zkušeností a zároveň udržují dobré 
vzájemné vztahy s Českou republikou (Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Irák, Kosovo, 
Moldavsko, Barma, Srbsko, Ukrajina). „V reakci na události tzv. arabského jara byly 
realizovány i projekty v zemích severní Afriky (Egypt, Tunisko)“.25 
 
Značný objem finančních prostředků (141,21 mil. Kč) byl směřován do sektoru zásobování 
vodou a sanitace. Hlavním cílem projektů v tomto sektoru bylo zásobování pitnou vodou, 
obnova systému nakládání s odpadními vodami, odstraňování starých ekologických zátěží  
a průzkum i prognóza přírodních rizik v této oblasti.1 Rozvojová pomoc v tomto sektoru 
směřovala především do zemí na Balkánském poloostrově – Srbska, Bosny a Hercegoviny, 
Kosova, Moldavska – a také do Mongolska a Etiopie. 
 
Zemědělství, lesnictví a rybolov bylo druhým nejvýznamnějším sektorem, na projekty v této 
oblasti plynulo 101,41 milionů Kč. Projekty české ZRS usilovaly o komplexní přístup a snažily 
se využít vhodné zemědělské postupy v dané lokalitě. Nejvýznamnější aktivity v rámci 
sektoru probíhaly v Bosně a Hercegovině, Etiopii, Zambii, Mongolsku, Moldavsku a Gruzii. 
 
Tradiční a dlouhodobou prioritou ZRS České republiky je sektor vzdělávání, v rámci něhož 
Česká republika implementovala v roce 2011 projekty v hodnotě 135,37 milionů Kč. 
Obsahově byly projekty zaměřeny na podporu základního a odborného učňovského školství, 
přičemž Česká republika se dlouhodobě věnuje udržitelnému střednímu zemědělskému 
vzdělávání, s nímž má mnohaleté odborné zkušenosti. Projekty se uskutečnily v Angole, 
Etiopii, Zambii, Moldavsku, Afghánistánu a Mongolsku. 

                                                           
25

 Informace o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky v roce 2011. Ministerstvo zahraničních věcí 
České republiky, Praha 2012. 
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Významným sektorem je i výroba a dodávky energie. Na projekty v tomto sektoru vynaložila 
Česká republika 65,47 milionů Kč a podpořila tak využívání obnovitelných zdrojů energie  
a napomohla k energetické soběstačnosti rozvojových zemí. Nejvýznamnější projekty se 
uskutečnily v Bosně a Hercegovině, Srbsku, Gruzii, Mongolsku, Kambodži, Vietnamu  
a v Palestinských autonomních územích. 
 
Aktivity České republiky v sektoru ostatní sociální infrastruktura a služby jsou rozmanité, 
nicméně převážná část rozvojových projektů se orientovala na sociální i ekonomickou 
podporu ohrožených skupin obyvatelstva (včetně ochrany dětí). Česká republika se v této 
oblasti angažovala v Moldavsku, Mongolsku, Kosovu, Kambodži, Vietnamu a Zambii. 
 
Důležitou oblast české rozvojové pomoci tvoří zdravotnictví. Česká republika prostřednictvím 
rozvojových projektů usiluje o podporu dostupnosti a zvyšování kvality zdravotní péče 
a služeb. Do Srbska, Gruzie, Kambodži, Vietnamu a Zambie směřovalo 49,39 milionů Kč na 
aktivity zaměřené především na prevenci a včasné odhalení nádorových onemocnění  
a zvýšení dostupnosti specializovaných zdravotnických služeb (péče o matku a dítě a sociálně 
znevýhodněné skupiny). 
 
2.3 Modality zahraniční rozvojové spolupráce 
 
Bilaterální projekty 
 
Nejvyužívanější modalitou dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce byly v roce 2011 
bilaterální projekty v partnerských zemích, jelikož poskytuje možnost využití potenciálu 
českých expertů z různých oblastí. Projekty mají nejčastěji podobu tzv. technické pomoci 
(poradenství, know-how, semináře atd.), přičemž realizovány mohou být i investiční 
projekty, pokud o ně partnerská strana prokáže zájem. Bilaterální rozvojové projekty zadává 
Česká rozvojová agentura formou veřejných zakázek nebo udělením dotací. 
 
Pod dvoustranné projekty můžeme zařadit i tzv. malé lokální projekty. Jedná se o menší 
projekty, které jsou realizovány prostřednictvím zastupitelských úřadů České republiky 
v partnerské zemi. Jejich hlavním přínosem je možnost podpory konkrétních rozvojových 
činností – zastupitelský úřad pomocí malé finanční částky podporuje aktivity místních 
subjektů (většinou vzdělávacích, zdravotnických, sociálních, nestátních neziskových 
organizací apod.), o nichž má dostatečné informace na základě dobré znalosti země.  
 
Do modalit patří i program „Aid for Trade“ Ministerstva průmyslu a obchodu České 
republiky, jehož cílem je pomoci rozvojovým zemím lépe se zapojit do mezinárodního 
obchod, posílit jejich ekonomiku a tím snižovat chudobu.26 
 

                                                           
26

 Air for Trade. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. http://www.mpo.cz/dokument90698.html 
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Na bilaterální projekty bylo za rok 2011 vynaloženo přes 429 milionů Kč, což představuje asi 
třetinu všech finančních prostředků vyčleněných na dvoustrannou rozvojovou spolupráci.  
 
Mírové operace a civilní mise 
 
V zájmu zahraniční a bezpečnostní politiky České republiky je přecházet vzniku a rozšiřování 
konfliktů, a pokud tyto konflikty vzniknou, stabilizovat situaci v postižených zemích  
a vytvářet podmínky pro nastolení mírového řešení. Za tímto účelem se Česká republika 
účastní mírových operací a misí, jejichž účastníci dále také asistují při provádění mírových 
dohod a pomáhají státům a regionům během období přechodu ke stabilní veřejné správě. 
„Mírové mise jsou koncipovány jako civilně vojenské, kromě tradičních úkolů pro armádu se 
zaměřují na podporu právního státu, budování veřejné správy, civilní obranu a výcvik 
místních policejních složek“.27 Výše finančních prostředků uvolněných na zapojení 
tuzemských expertů v těchto operacích v roce 2011 činila 135 milionů Kč pro mírové operace 
a 78 milionů Kč pro civilní mise. Významnou aktivitou spadající pod civilní mise je působení 
Provinčního rekonstrukčního týmu (PRT) v afghánské provincii Lógar, kde bylo zapojeno 
11 civilistů (více v kapitole 2.2.2). 
 
Stipendia 
 
Podstatná část české rozvojové pomoci připadá na stipendia poskytovaná zahraničním 
studentům z rozvojových zemí. Ministerstvo zahraničních věcí uděluje každý rok vládní 
stipendia na studium v bakalářských, magisterských, navazujících magisterských  
a doktorských studijních programech veřejných vysokých škol. Problematika těchto stipendií 
spadá pod společnou gesci Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví. Stipendisté směřují do České republiky především 
z Asie, subsaharské Afriky a východní a jižní Evropy. V roce 2011 studovalo prostřednictvím 
vládních stipendií v České republice 532 studentů ze 68 zemí a finanční prostředky na jejich 
realizaci dosáhly výše přes 92 milionů Kč.  
 
Transformační spolupráce 
 
Transformační spolupráce, která náleží do gesce Odboru lidských práv a transformační 
politiky Ministerstva zahraničních věcí České republiky, podstatným způsobem doplňuje 
celkový koncept poskytování ZRS České republiky. Hlavním důvodem, proč Česká republika 
poskytuje finanční prostředky a své vlastní zkušenosti recipientským zemím, je snaha o 
„podporu demokracie ve světě, rozvoj a stabilizaci politických systémů založených na 
demokratických principech a respektu k lidským právům“.28 
 

                                                           
27

 Česká republika pomáhá: Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2011. Ministerstvo 
zahraničních věcí České republiky, Praha 2012. ISBN: 978-80-7441-012-3. 
28

 Koncepce transformační politiky schválená kolegiem Ministra zahraničních věcí České republiky dne  
15. června 2010. 
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Česká republika se teritoriálně soustředí především na země, se kterými si je blízká např. 
kulturně, historicky nebo geograficky. Těmito představiteli jsou země východní Evropy 
(Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina), západního Balkánu (Bosna a Hercegovina, Kosovo, 
Srbsko), střední a jižní Asie (Myanmar, Irák) a Kuba. Projekty transformační spolupráce se 
zaměřují na témata občanská společnost a ochrana lidských práv, média a informace, právní 
stát a řádná demokratická správa, volební procesy, rovnost a nediskriminace, mládež  
a vzdělávání.  
 
Stejně jako ostatní projekty ZRS je i program transformační spolupráce založen na 
partnerství a spolupráci s recipientskou zemí, od které se po ukončení spolupráce očekává, 
že bude v provedených změnách pokračovat a nadále usilovat o stabilizaci demokracie, 
udržování respektu k lidským právům a občanské společnosti. V roce 2011 Odbor lidských 
práv a transformační politiky realizoval projekty transformační spolupráce v hodnotě přes  
53 milionů Kč. 
 
Trilaterální spolupráce 
 
Hlavním účelem trilaterální spolupráce je podpora projektů domácích nevládních organizací 
v rozvojových zemích, které jsou spolufinancovány některou z mezinárodních organizací (ve 
většině případů Evropskou unií). Spolupráce subjektů z České republiky a další dárcovské 
země na projektech v rozvojových zemích se prioritně zaměřuje na plnění Rozvojových cílů 
tisíciletí (Millenium Development Goals, MDGs), přičemž největší důraz je kladem na potírání 
chudoby, podporu vzdělávání a přenos zkušeností. Česká republika v roce 2011 
spolufinancovala 44 trilaterální projektů v celkové hodnotě 25,8 milionů Kč. 
 
Další modality 
 
Mezi modality ZRS České republiky (uvedené v příloze č. 6) dále patří rozpočtová podpora  
(v roce 2011 nebyla udělena žádné zemi), humanitární pomoc, rozvojové vzdělávání 
a osvěta, podpora českých nevládních organizací a ostatní rozvojové aktivity (např. zapojení 
státní správy, krajů a vysokých škol v rozvojových zemích). 
 
2.4 Multilaterální zahraniční rozvojová spolupráce 
 
Vzhledem k míře globalizace současného světa se nemůžeme soustředit pouze na náš stát  
a přehlížet ostatní země světa. Rozvojová pomoc není poskytována pouze na základě 
dvoustranné spolupráce, velice důležitá je i koordinované poskytování mnohostranné 
spolupráce. Multilaterální rozvojová spolupráce je – jednoduše řečeno – oficiální rozvojová 
pomoc poskytovaná mezinárodními organizacemi. Často je preferovanější než bilaterální 
pomoc, protože se více zaměřuje na potřeby recipientské země, má apolitický charakter a je 
více vázaná na konkrétní rozvojový účel. 
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Česká republika působí v několika mezinárodních organizacích poskytujících rozvojovou 
pomoc, zejména v rámci Organizace spojených národů, Evropské unie, Organizace pro 
ekonomickou spolupráci a rozvoj a mezinárodních finančních institucích. Způsob spolupráce 
s mezinárodními organizacemi na poli rozvojové pomoci má dvě podoby. První způsob 
představují povinné (mandatorní) finanční příspěvky vyplývající z členství v těchto 
organizacích. Druhou variantou jsou dobrovolné (účelové) finanční příspěvky, které Česká 
republika poskytuje pouze vybraným organizacím a většinou je podmiňuje zapojením 
českých expertů do rozvojových projektů. 
 
Na mnohostrannou rozvojovou spolupráci v rámci systému Organizace spojených národů 
bylo v roce 2011 vynaloženo celkem 147,84 milionů Kč, přičemž mandatorní příspěvky 
převládaly nad účelovými v poměru 19:1. Veliký podíl na této nerovnováze mají povinné 
odvody do rozpočtu Evropské unie a Evropského rozvojového fondu – 2 556, 61 milionů Kč, 
což představuje 82 % celkových výdajů na mnohostrannou rozvojovou spolupráci.29 
 
Vstupem do Evropské unie se Česká republika zavázala poskytovat finanční příspěvky na 
rozvojovou politiku Evropské unie, která je nejrozsáhlejší na světě. Cílem rozvojových aktivit 
Unie je koncentrace pomoci (jak geografická, tak sektorová), posílení důrazu na řádnou 
správu věcí veřejných a kladení většího důrazu na využívání transformačních zkušeností.  
 
Nezanedbatelnou část finančních prostředků poskytuje Česká republika také Výbor pro 
rozvojovou pomoc Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD-DAC). Česká 
republika využívá statistiky poskytované výborem, žádá ho o tzv. peer review (hodnocení 
poskytování ZRS) a používá formát CRS++30 pro vykazování rozvojové pomoci, který je nyní 
standardem pro všechny země poskytující rozvojovou pomoc. I přestože zůstává Česká 
republika nadále zemí se statusem pozorovatele, poskytla v roce 2011 do rozpočtu Výboru 
pro rozvojovou pomoc Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj přes 3 miliony Kč 
formou účelově vázaných příspěvků.  
 
Celkem na mnohostrannou zahraniční rozvojovou spolupráci vynaložila Česká republika 
v roce 2011 ze státního rozpočtu 3 093,52 milionů Kč, přičemž – jak je zmíněno výše – 
největší podíl plynul do rozpočtu Evropské unie (viz příloha č. 7). 
 

                                                           
29

 Usnesení Vlády České republiky č. 90 ze dne 6. února 2013 Strategie mnohostranné rozvojové spolupráce 
České republiky na období 2013 – 2017. 
30

 Extended Creditor Reporting System. 
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3 NÁVRH ZDOKONALENÍ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU ZAJIŠTĚNÍ A REALIZACE ROZVOJOVÉ 
POMOCI ČESKÉ REPUBLIKY A JEJÍ PERSPEKTIVY 

 
Následující kapitoly hodnotí současný systém poskytování ZRS České republiky, a to 
především se zaměřením na bilaterální rozvojovou pomoc. Posouzeno je nejprve legislativní 
a institucionální zajištění rozvojové spolupráce a s tím související koherence politik. Následně 
jsou uvedena doporučení pro bilaterální pomoc se zaměřením na teritoriální a sektorové 
priority, s tím související programy spolupráce a proces poskytování ZRS. Zhodnocena je i již 
ukončená činnost Provinčního rekonstrukčního týmu v Afghánistánu, problematika vládních 
rozvojových stipendií a evaluací rozvojových projektů. Poslední část analýzy se zabývá 
mnohostrannou rozvojovou spoluprací, naplňováním mezinárodních finančních závazků 
v oblasti rozvojové pomoci a v neposlední řadě souhrnnými doporučeními pro celý systém 
rozvojové spolupráce. 
 
3.1 Právní a institucionální zajištění  
 
Problematika právního a institucionálního vymezení ZRS České republiky byla během 
procesu transformace ZRS České republiky výrazně proměněna a nyní téměř odpovídá 
požadavkům Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a Evropské unie. Ministerstvo 
zahraničních věcí České republiky zaštiťuje rozvojovou spolupráci a Česká rozvojová 
agentura, která pod něj patří, se stará o všechny projekty kromě výjimek spadajících do 
gesce Ministerstva vnitra České republiky a Ministerstva zemědělství České republiky. 
Převedení i těchto zbývajících oblastí pod Ministerstvo zahraničních věcí České republiky by 
přispělo k lepší koordinaci poskytování rozvojové pomoci, ale ministerstva se hájí tím, že 
disponují odborníky v oboru. Pokud by k tomuto kroku došlo, bylo by vhodné zřídit po vzoru 
Maďarska speciální rozpočtovou kapitolu spadající pod Ministerstvo zahraničních věcí 
určenou speciálně pro oblast rozvojové spolupráce. 
 
Rada pro ZRS pořádá pravidelně zasedání, nicméně měla by se více věnovat koherenci politik 
pro rozvoj. Rada zřídila pracovní skupinu pro koherenci politik, jejímž hlavním tématem je 
momentálně koherence v oblasti zemědělství, avšak stále zbývá identifikovat klíčové 
problémy bránící slaďování jednotlivých politik. Nejedná se pouze o politiky v rámci České 
republiky, ale i rozvojové politiky ostatních donorských zemí a partnerských zemí. Zájmem 
Rady by tedy mělo být zvýšit a prohloubit snahy o koherenci rozvojových politik, což 
v konečném důsledku povede k většímu efektu vynaložených prostředků na rozvojové 
projekty, silnějšímu a efektivnějšímu partnerství s rozvojovými zeměmi a v neposlední řadě 
i ke zvýšení mezinárodní prestiže České republiky na poli rozvojové pomoci. 
 
3.2 Bilaterální zahraniční rozvojová spolupráce 
 
3.2.1 Teritoriální priority  
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V roce 2011 se většina finančních prostředků určených na dvoustrannou rozvojovou 
spolupráci (okolo 92 %) soustředila do prioritních zemí, přičemž největším příjemcem byl 
Afghánistán (15 %). V tabulce 15 největších příjemců (viz příloha č. 8) nalezneme téměř 
všechny prioritní země kromě Kambodži a Jemenu, ale i země, kde Česká republika realizuje 
transformační spolupráci (Ukrajina, Bělorusko, Barma – Myanmar). 
 
Bilaterální rozvojová pomoc České republiky i po redukci partnerských zemí stanovené 
Koncepcí ZRS pro roky 2010 – 2017 stále potřebuje snížit jejich počet a přehodnotit kritéria 
používaná pro jejich výběr. Uvažovat se může např. o kritériích míra blahobytu v zemi, čisté 
příjmy země, bezpečnost (současné konflikty a zranitelnost země), vládní systém  
a zodpovědnost vlády, respektování a ochrana lidských práv, míra využívání tzv. zelené 
energie a v neposlední řadě i důležité kritérium přítomnosti dalších donorů v zemi. Další 
přehodnocení teritoriálních priorit podle rozšířených kritérií by mohlo přinést větší podíl 
partnerských zemí spadajících pod nejméně rozvinuté země (Least Developed Countries, 
LDCs) – momentálně mezi nejméně rozvinuté země patří pouze 6 prioritních zemí 
(Afghánistán, Etiopie, Kambodža, Zambie, Jemen a Angola).31 Dlouhodobým problém České 
republiky je převážný podíl zemí ze střední příjmové skupiny na celkovém počtu 
partnerských zemí (např. Mongolsko, Moldavsko, Gruzie), proto by se Česká republika měla 
snažit jejich počet zredukovat a místo toho se zaměřit na spolupráci s nejméně rozvinutými 
zeměmi, jak je stanoveno v Evropském konsensu o rozvoji.32 
 

 

                                                           
31

 United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing 
Countries and the Small Island Developing States: List of Least Developed Countries.  
http://www.unohrlls.org/en/ldc/25/ 
32

 Helping the world’s Least Developed Countries. Making It Magazine, 21. XI. 2010. 
http://www.makingitmagazine.net/wp-content/uploads/2010/11/bhattacharya_LDCs.jpg 
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3.2.2 Sektorové priority  
 
Česká republika přešlo na metodiku členění sektorů podle Výboru pro rozvojovou pomoc 
Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, což přispělo ke zjednodušení 
mezinárodního srovnání a zvýšení transparentnosti statistik, ale jakožto poměrně malý 
donor stále disponuje velikou sektorovou pestrostí. Pokud dojde ke snížení počtu sektorů, 
bude pak snazší vypracovat sektorové strategie, které jsou krátce zmíněny v Koncepci. Česká 
republika by se měla zaměřit především na sektory, ve kterých má jasnou komparativní 
výhodu oproti jiným dárcům a kde může přinést vysokou přidanou hodnotu. Těmito sektory 
jsou zejména životní prostředí, zemědělství, sociální rozvoj, vzdělávání, podpora demokracie 
a lidských práv a transformace ekonomiky. Současně by se měla Česká republika v každé 
recipientské zemi specializovat maximálně na tři sektory.33 Za tímto účelem plánuje Česká 
republika na roky 2013 a 2014 evaluace jednotlivých sektorů, avšak jestli bude tento úkol 
realizován, zatím není jasné.  
 
3.2.3 Programy spolupráce 
 
V roce 2011 vypracovala Česká republika programy spolupráce pro 4 programové země 
(Bosna a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko a Mongolsko). Chybí program spolupráce pro 
Afghánistán, který je stále v jednání, jelikož jeho odsouhlasení partnerskou stranou trvá 
poměrně dlouho. Usnesením Vlády České republiky č. 638 z 29. srpna 2012 stvrdila Česká 
republika své mezinárodní závazky ohledně další podpory Afghánistánu. Česká republika se 
zavázala poskytovat afghánské vládě v období 2014 – 2017 přímou podporu národních 
rozvojových programů ve výši 20 milionů Kč ročně, přičemž stejnou sumu bude vynakládat  
i na podporu afghánských ozbrojených sil od roku 2015 do roku 2017.34 Otázkou je, zda by 
bylo vhodné zhotovit programy spolupráce i pro projektové země. Tímto problémem by se 
však Česká republika měla zabývat až po redukci partnerských zemí.  
 
3.2.4 Rozpočtová podpora 
 
Poskytování rozpočtové podpory je velice diskutovaným tématem. Lze snižovat chudobu 
prostřednictvím navyšování veřejných rozpočtů? Pomocí jasně stanovených cílů  
a kritérií pro výběr země je tohoto možné docílit. Hlavními cíli by měla být podpora 
hospodářské politiky, ozdravení veřejných financí a nastartování vládních reforem. Nastavení 
kritérií pro stanovení zemí vhodných pro udělení podpory by mělo vzít v úvahu účinnost 
veřejných výdajů, kvalitu státních institucí, dobrou správu věcí veřejných a míru korupce, 
přičemž poskytována by měla být hlavně do zemí s přijatou antikorupční strategií. 
 

                                                           
33

 European Union Code of Conduct on Complementarity and Division of Labour in Development Policy.  
http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r13003_en.htm 
34

 Zápis z 24. zasedání Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci 26. září 2012. 
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3.2.5 Proces poskytování bilaterální rozvojové pomoci  
 
Ačkoliv od roku 2011 používá Česká republika novou metodiku projektového cyklu pro 
bilaterální spolupráci, stále zbývá několik oblastí, na jejichž zlepšení je potřeba nadále 
pracovat. Během všech fází projektového cyklu by měly být více zapojovány partnerské 
země. Samotný návrh a námět na rozvojovou pomoc by měl přijít ze strany recipienta 
pomoci, jelikož vybrané projekty by měly zohledňovat konkrétní problémy partnerské země. 
Při přípravě projektu by měla být jasně definována vlastnická práva týkající se jednotlivých 
složek projektu a zakomponována do smlouvy s příjemcem, stejně jako povinnost publicity 
projektu ze strany příjemce. Potřebné je i stanovení sankcí za porušení povinností 
stanovených ve smlouvě, tedy například přerušení poskytování rozvojové pomoci, požadavek 
vrácení části nebo celých nákladů na projekt a v nejhorším případě zrušení projektu ze strany 
donora. Ve smlouvě by měly být dále stanoveny nástroje a ukazatele pro měření úspěšnosti 
projektu, které by následně mohl využívat i evaluační tým. 
 
Před zahájením projektu by měl být vypracován a odsouhlasen detailní phasing-out plán 
(tedy předávací plán), který by stanovil postup předání projektu do rukou příjemce s tím, že 
partnerská země by se měla na nákladech projektu podílet již od samého počátku projektu. 
Tímto způsobem může napomoci zvýšit pravděpodobnost udržitelných výstupů projektu, 
jelikož partnerská země bude motivována zajímat se a udržovat výstupy projektu i po jeho 
ukončení a především dlouhodobě. Na sledování vývoje projektu po jeho ukončení by se měl 
podílet i zastupitelský úřad České republiky v dané zemi. Ten by měl být účastníkem celého 
procesu, avšak zastupitelské úřady většinou nemají kvalifikované odborníky v oblasti 
rozvojové spolupráce. Na zastupitelských úřadech v prioritních zemích by tedy měl být 
alespoň jeden pracovník, který se bude zabývat problematikou rozvojové spolupráce  
a navazovat partnerství s dalšími donory v partnerské zemi.  
 
Během celé doby realizace projektu by měl být přítomen projektový manažer, který by 
dohlížel na jeho správnou a bezproblémovou realizaci a v případě vzniku problémů by je 
dokázal okamžitě řešit.  
 
S tím souvisejí i tzv. exit strategies (strategie odchodu), ve kterých by mělo být všem 
subjektům zapojeným do realizace projektu vysvětleno, co se od nich po ukončení projektu 
očekává a jaká je jejich budoucí role v rámci projektu. 
 
Po zahájení projektu by bylo vhodné vypracovat tzv. inception report (úvodní zpráva). Zpráva 
by se zaměřila na možné modifikace a změny v institucionálním ukotvení projektu  
a v předávacím plánu projektu, doplňovala by nezbytná vstupní data, specifikovala technický 
a finanční rámec projektu a aktualizovala analýzu rizik udržitelnost výstupů projektu. Účelem 
zprávy je ověřit skutečný stav projektu a implementace výstupů ze strany recipienta, čímž 
zadavatel dostane zpětnou vazbu, na jejímž základě může projekt více zefektivnit, dodat mu 
na větší transparentnosti a udržitelnosti.35 

                                                           
35

 Zprávy z evaluace projektů ZRS České republiky od Marie Körner. 
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Financování projektů by mělo být průběžné, ne založené pouze na uvolněných prostředcích 
státního rozpočtu jednou za rok. Rozpočtové škrty provedené v průběhu roku ve státním 
rozpočtu a mezi jednotlivými projekty mají negativní vliv na realizaci projektu. Během 
realizace projektu by měl být prováděn nezávislý externí finanční monitoring projektu, který 
by na základě finančních podkladů kontroloval transparentnost a efektivnost výdajů 
z rozpočtu.36 
 
Ve smlouvách o rozvojových projektech by neměla být plánována návaznost komerčních 
aktivit. Rozvojová pomoc není prostředkem naplňování ekonomických a exportních zájmů 
České republiky. S proexportním zaměřením některých projektů souvisí i pojem tzv. tied aid 
(vázané pomoci). Vázaná pomoc představuje typ oficiální pomoci, avšak její zajištění je 
svázáno pouze s donorskou zemí nebo omezenou skupinou zemí. Rozvojová pomoc je poté 
zaměřena především na nákup zboží a služeb z donorské země. Česká republika by se měla 
snažit o pravý opak – zboží a služby pro rozvojové projekty dodávat prostřednictvím místních 
obchodníků a firem a posilovat tak hospodářský růst oblasti a podporovat tvorbu nových 
pracovních míst. 
 
Dokumenty, které jsou připraveny během projektového cyklu, by měly být k dispozici 
nejenom v českém jazyce, ale i v anglickém a pokud je to možné, také v jazyce partnerské 
země. 
 
3.2.6 Vládní stipendia 
 
V oblasti udělování stipendií studentům z rozvojových zemí má Česká republika hned několik 
nedostatků – vysoký počet zemí, kterým je program nabízen (Česká republika by se měla 
zaměřit hlavně na prioritní země), proces výběru studentů, jejich malá návratnost do 
rozvojové země, nedostatečná péče o studenty atd. Na jaře 2012 byl učiněn významný krok  
– Vláda České republiky schválila Strategii poskytování vládních rozvojových stipendií 2013  
– 2018.37 Strategie vymezuje cíle udělování vládních stipendií, popisuje cílovou skupinu 
studentů, postup realizace programu, nabízené studijní programy a finanční rámec. Vláda 
chce tímto dokumentem zabezpečit odstranění nedostatků, celý proces poskytování 
stipendií zjednodušit a zvýšit jeho transparentnost. Kroky k realizaci těchto opatření by měly 
být učiněny co nejdříve, jelikož každým rokem finanční prostředky přidělené na rozvojová 
stipendia klesají a je nutné jejich využití zefektivnit. 
 
3.3 Evaluace 
 
Za poslední roky zadalo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky pouze několik 
výběrových řízení na evaluace projektů ZRS. Evaluace zatím byly provedeny pro některé 
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 Zprávy z evaluace projektů ZRS České republiky od Marie Körner. 
37

 Usnesení Vlády České republiky č. 301 z 25. dubna 2012 Strategie poskytování vládních stipendií pro studenty 
z rozvojových zemí pro období 2013 – 2018. 
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projekty v Gruzii, Zambii, Bosně a Hercegovině, Moldavsku, Mongolsku, Etiopii  
a Palestinských autonomních územích. Většinou se jednalo o evaluace jednoho až tří 
projektů v prioritních zemích z jednoho sektoru, které trvaly minimálně 3 roky a náklady na 
ně byly alespoň 20 milionů Kč. Evaluace slouží jako základ pro vyhodnocení relevance 
projektu, finanční efektivity projektu, dosažení jeho cílů a hlavního cíle ZRS (snižování 
chudoby), zhodnocení jeho úspěšnosti a udržitelnosti výstupů, zohlednění principů rozvojové 
spolupráce, zvýšení odpovědnosti příjemce a zviditelnění projektu.  
 
Doporučení z evaluací by měla být implementována do systému poskytování ZRS pro jeho 
zlepšení. Česká republika zveřejňuje evaluační zprávy na webových stránkách Ministerstva 
zahraničních věcí České republiky a České rozvojové agentury, takže jsou přístupné široké 
veřejnosti a Česká republika tím dokládá svoji odpovědnost vůči výsledkům rozvojových 
projektů. Publikovány by měly být v českém i anglickém jazyce, aby poznatky z nich mohli 
využít i příjemci pomoci. Česká republika by se nyní měla snažit zvýšit počet evaluací  
a navýšit finanční prostředky vyčleněné na evaluační mise. Zároveň musí důsledněji plánovat 
evaluační mise a zajistit dostupnost účastníků projektu, kteří budou evaluátorům poskytovat 
informace a součinnost. Evaluace může být pouze tak dobrá, jak dobré jsou informace, ze 
kterých vychází.  
 
Problém pro evaluace však představují samotné rozvojové cíle a způsob jejich měření, jelikož 
jsou převážně dlouhodobé s hlubším rozměrem, nelze je jednoduše kvantifikovat a projeví se 
až v delším časovém horizontu. Vyvstává zde tedy otázka, jak přínosné jsou evaluace, které 
jsou realizovány v krátkém časovém horizontu po ukončení projektu. V budoucích letech by 
se Česká republika měla snažit o evaluaci celého systému ZRS. Všemi těmito otázky by se 
měla zabývat nově zřízená pracovní skupina pro evaluace Rady pro ZRS. 
 
3.4 Provinční rekonstrukční tým v Afghánistánu 
 
PRT v Afghánistánu odvedl veliký kus práce s velmi dobrými výsledky. Tým realizoval mnoho 
projektů prospěšných pro místní obyvatele, z nichž se nepodařilo dokončit pouze tři a to 
převážně z bezpečnostních důvodů. Česká republika se podařilo v rámci výcviku ozbrojených 
složek Afghánistánu vybavit Afghánskou národní armádu a Afghánskou národní policii 
moderním zařízením, zavést v jednotkách disciplínu, posílit kontrolu civilními autoritami  
a celkově bezpečností složky v provincii stabilizovat. Nadále je však potřeba pokračovat ve 
zvyšování kapacity ozbrojených složek pro udržení práva a pořádku a na ochranu obyvatel.  
 
Na poli rekonstrukčních aktivit je úspěchem několik projektů udržitelných i po skončení mise, 
např. zavedení funkčního telekomunikačního systému na velké části území provincie, 
vybudování několika mlékáren, výstavba přehrady a vybudování dívčí školy. I přes tyto 
úspěchy, kterými Česká republika výrazně posílila své dobré jméno na mezinárodním poli, je 
potřeba pokračovat v rozvojových aktivitách a klást větší důraz na dvoustrannou spolupráci.  
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Budoucí projekty České republiky by se měly věnovat sektorům vzdělávání, zdravotní péče  
a dobré správy věcí veřejných. V rámci vzdělávání je nutné zaměřit se především na 
vzdělávání žen, zvýšení dostupnosti vzdělávání, zvýšení jeho kvality, vybudování lepších 
zařízení a zvyšování kvalifikace učitelů. V oblasti zdravotní péče by hlavní pozornost měla být 
směřována na zvyšování kvality péče, rozšiřování její dostupnosti a zvýšení dostupnosti léků. 
Potřeba je nadále pracovat na zvyšování odpovědnosti místních vlád a centrální vlády, na 
vytvoření a přijetí závazků pro potírání korupce, na obnově justičního systému a zvyšování 
jeho nezávislosti a zvyšování růstu kvality a kvantity nezávislých médií. Pro zhodnocení 
úspěšnosti činnosti Provinčního rekonstrukčního týmu a implementovaných rekonstrukčních 
a rozvojových aktivit v provincii Lógar vyhlásilo Ministerstvo zahraničních věcí České 
republiky v září 2012 výběrové řízení na jejich evaluaci. 
 
3.5 Multilaterální rozvojová spolupráce 
 
Na poli multilaterální ZRS učinila Česká republika veliký krok dopředu – přijela Strategii 
mnohostranné rozvojové spolupráce České republiky na období 2013 – 2017 (dále jen 
Strategie).38 Přijetí Strategie bylo žádoucí, jelikož mnohostranná ZRS má na celkové ZRS více 
než 80 % podíl a dá se očekávat, že se bude zvyšovat, i když by se Česká republika měla snažit 
o přesný opak – tedy snižování podílu multilaterální ZRS na celkové ZRS.  
 
Multilaterální spolupráce bývá upřednostňována před dvoustrannou, jelikož je vnímána jako 
méně politicky ovlivnitelná a více zaměřená na opravdové potřeby recipientských zemí, 
nicméně není úplně politicky nezávislá. Strategie za účelem uceleného pojetí mnohostranné 
ZRS formuluje konkrétní cíle a priority České republiky v této oblasti a klade důraz na větší 
zapojení tuzemských subjektů v rozvojových projektech mezinárodních organizací  
a tuzemských expertů v orgánech těchto organizací. Strategie zmiňuje principy 
mnohostranné spolupráce, její sektorové a teritoriální zaměření, finanční rámec a budoucí 
směřování. Prioritou této oblasti by nyní měla být snaha o větší zapojení českých expertů do 
mezinárodních organizací, o vyšší účast českých subjektů v rozvojových projektech těchto 
organizací a stanovení výše finančních příspěvků jednotlivý organizacím (s preferencí 
cílených účelových příspěvků na realizaci konkrétních projektů). 
 
3.6 Finanční rámec zahraniční rozvojové spolupráce 
 
Objem finančních prostředků vynaložených na rozvojovou spolupráci mírně roste, nicméně 
pouze položky spadající do multilaterální ZRS. Česká republika začala přispívat do 
Evropského rozvojového fondu a tím došlo k navýšení částky vynakládané na 
mnohostrannou ZRS, avšak prostředky na bilaterální ZRS klesají. Česká republika by měla 
usilovat o navýšení prostředků vyčleněných na dvoustrannou spolupráci a nepoužívat 
současnou ekonomickou krizi jako záminku pro jejich snižování. Česká republika se 
dlouhodobě nedaří plnit závazek Rady Evropské unie z května 2005 – dosáhnout objemu ZRS 

                                                           
38

 Usnesení Vlády České republiky č. 90 ze dne 6. února 2013 Strategie mnohostranné rozvojové spolupráce 
České republiky na období 2013 – 2017. 
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na úrovni 0,17 % HND a usilovat o dosažení úrovně 0,33 % v roce 2015, jak je patrno z grafu 
v příloze č. 9.39 Příčinou nenaplňování tohoto závazku je především fakt, že Česká republika 
nemá pro tuto oblast žádnou koncepci nebo plán, jak tohoto závazku Rady EU dosáhnout. 
 
3.7 Další perspektivy směřování zahraniční pomoci 
 
Česká republika by měla v brzké době realizovat svůj záměr zapojit se do Mezinárodní 
iniciativy pro transparentnost pomoci (International Aid Transparency Initiative, IATI). 
Mezinárodní iniciativa pro transparentnost pomoci představuje skupinu donorských  
a partnerských zemí, která poskytuje standardy pro vykazování informací o rozvojové 
pomoci.40 
 

 
 
Donoři pomocí těchto standardů publikují informace o své rozvojové pomoci v jednotném 
formátu pouze jednou a většinou na jejich webových stránkách. Mezinárodní iniciativa pro 
transparentnost pomoci následně tato data zaznamenává do centrální databáze, která 
funguje jako index pro uživatele z celého světa.41 
 

                                                           
39

 Evropský konsensus o rozvoji. 2006/C 46/01. 
40

 International Aid Transparency Initiative. Vision Aid. http://www.visionaidoverseas.org/iati-documents 
41

 International Aid Transparency Initiative Speakers’ Kit. International Aid Transparency Initiative 
http://www.aidtransparency.net/resources/speakers-kit 
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Ministerstvo zahraničních věcí České republiky by se mělo více zaměřit na podporu 
strategického dialogu mezi hlavními účastníky rozvojové spolupráce a pořádat pro tuto 
oblast např. konference, semináře, školení a kulaté stoly. Rovněž podpora politického 
výzkumu v oblasti rozvojové pomoci může přinést spoustu přínosných poznatků. 
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Stále problematický je stav veřejné informovanosti o zahraniční rozvojové spolupráci 
poskytované Českou republikou. Problém nedostatečné informovanosti a podpory rozvojové 
pomoci tkví v tom, že většina lidí upřednostňuje humanitární pomoc k vyřešení aktuálních 
problémů, jejíž výsledky jsou vidět v krátkém časovém horizontu, před dlouhodobější 
rozvojovou pomocí. Důvod tohoto smýšlení můžeme vidět v neznalosti rozvojové 
problematiky. Úsilím České republiky by mělo být prohlubovat veřejnou informovanost 
pomocí rozsáhlejší informační kampaně zaměřené na prezentaci dopadů rozvojových 
projektů, účinnosti vynaložených finančních prostředků, ale také na vzdělávání občanů 
v oblasti rozvoje. Pouze se silnou veřejnou podporou je možné pokračovat v navyšování 
finančních prostředků na rozvojovou spolupráci. 
 
Česká republika by měla i nadále pokračovat v realizaci programu transformační spolupráce 
a předávání zkušeností s přechodem na jiný politický a ekonomický systém. V této oblasti má 
silnou komparativní výhodu založenou na praktických zkušenostech. Ohledně této 
problematiky by měla více spolupracovat a posílit dialog s ostatními zeměmi majícími za 
sebou transformační zkušenost (převážně země tzv. Visegrádské čtyřky – Česká republika, 
Slovenská republika, Maďarsko, Polsko). Se zeměmi Visegrádské čtyřky by měla diskutovat 
i o spolupráci v jiných oblastech a zemích, které jsou pro jejich rozvojovou spolupráci 
společné, a realizovat společné projekty nebo na ně navazovat. 
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4. ZÁVĚR 
 
Ačkoliv patří Česká republika mezi poměrně malé donory, uvědomuje si svoji odpovědnost za 
podíl na snižování chudoby a příspěvek k rozvoji nejméně rozvinutých států světa. Svou 
rozvojovou činností projevuje nejenom solidaritu s těmito chudými zeměmi, ale také 
sebevědomí dárce s určitými komparativními výhodami, který je v oblasti velice aktivní a má 
silnou intenci rozvojovou spolupráci nadále rozvíjet a posouvat k lepší efektivnosti, účelnosti, 
hospodárnosti a transparentnosti.  
 
Cílem studie bylo analyzovat systém zahraniční rozvojové pomoci, k čemuž jsem využila 
především dostupná data z roku 2011, navrhnout určitá doporučení ke zlepšení stávajícího 
systému zajišťování rozvojové spolupráce a nastínit její možný budoucí vývoj. Studie se 
věnuje především bilaterální rozvojové pomoci a jejím modalitám, přičemž největší důraz byl 
kladen na teritoriální a sektorové priority.  
 
Česká republika se od zahájení procesu transformace zahraniční rozvojové spolupráce v roce 
2001 posunula od poměrně neznámého donora s roztříštěnými sektorovými i teritoriálními 
prioritami a v podstatě žádnou ucelenou koncepcí poskytování rozvojové pomoci k pozici 
mezinárodně uznávaného (i když malého) donora s výraznými komparativními výhodami  
a úspěšnými projekty. Důvodů pro poskytování rozvojové pomoci existuje nespočet, od často 
zmiňovaného snižování chudoby, přes zvyšování ekonomického potenciálu rozvojových zemí 
až po zviditelnění donorské země. Poskytování rozvojové pomoci se stalo důležitou součástí 
zahraniční politiky České republiky. Prostřednictvím uskutečňování rozvojových projektů se 
zviditelňuje na mezinárodním poli, upevňuje své postavení mezi ostatními donory a zvyšuje 
svoji politickou a ekonomickou prestiž.  
 
Přestože se České republice daří zlepšovat transparentnost rozvojové pomoci, ještě lepší 
postavení na mezinárodním poli rozvojové spolupráce si může vydobýt prostřednictvím 
zapojení se do Mezinárodní iniciativy pro transparentnost pomoci. Prostřednictvím 
vykazování informací v mezinárodně uznávaném formátu dojde ke zlepšení jejich kvality  
a zjednodušení procesu srovnávání s ostatními dárci. 
 
Ministerstvo zahraničních věcí velice dobře naplňuje svoji roli hlavního koordinátora pro 
oblast zahraniční rozvojové spolupráce a neustále se snaží ji vylepšovat a posouvat směrem 
k úrovni největších donorů. Prostřednictvím Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci se 
snaží zlepšit současný stav koherence národních politik pro oblast rozvoje (zejména 
zahraniční, bezpečnostní a zemědělské politiky), nicméně měla by více pracovat i na 
koherenci s rozvojovými politikami ostatních donorských zemí a mezinárodních organizací. 
 
Během posledních let si Česká republika ujasnila a definovala své motivy, priority a cíle 
poskytování zahraniční rozvojové spolupráce. Studie však dokládá, že stále existuje řada 
výzev pro systém poskytování rozvojové pomoci. Významný podíl na celkovém objemu 
rozvojové pomoci má mnohostranná spolupráce (především z důvodu povinnosti přispívat 
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do rozpočtu Evropské unie a rozpočtu Evropského rozvojového fondu). V budoucnu 
potřebuje Česká republika viditelně zvýšit podíl bilaterální rozvojové pomoci a nepřeroz-
dělovat většinu finančních prostředků skrz multilaterální organizace. Česká republika by měla 
i nadále působit především v programových zemích a postupně snižovat počet projektových 
zemí. Rozvojovou pomoc by měla v budoucích letech poskytovat hlavně do nejméně 
rozvinutých zemí, které nezbytně potřebují externí pomoc a kde tato pomoc může přinést 
opravdový rozdíl oproti předchozímu stavu. 
 
I přes snahy posledních let udržovat stabilní objem finančních prostředků vynakládaných na 
rozvojovou spolupráci se České republice nedaří plnit přijaté mezinárodní závazky, 
především závazek splnit Rozvojové cíle tisíciletí do roku 2015 nebo závazek vůči Evropské 
unii navyšovat finanční prostředky na oficiální rozvojovou pomoc. Rozvojové cíle tisíciletí 
stále představují velkou výzvu, která ovšem vyžaduje vynaložení mnohem většího úsilí  
a většího objemu finančních prostředků než doposud. Naplňování těchto mezinárodních 
závazků je v době tzv. ekonomické krize a redukování veřejných rozpočtů jistě obtížné, ale  
i přesto by si měla Česká republika stanovit jasný plán jejich naplňování a snažit se objem 
finančních prostředků vynakládaných na rozvojovou spolupráci zvyšovat. Za účelem 
zvyšování finanční efektivity a účinnosti rozvojových projektů musí Česká republika více 
spolupracovat s ostatními a především zkušenějšími donory (například Spojené státy 
americké, Spojené království, Německo, Švédsko) a sdílet s nimi zkušenosti získané jejich 
mnoholetou praxí.  
 
Zahraniční rozvojová spolupráce neztělesňuje pouze poskytování zboží a služeb, finanční 
pomoci a dalších prostředků k naplňování krátkodobých cílů. Naopak bychom ji měli chápat 
jako dlouhodobý proces s hlubším sociálním, ekonomickým a politickým rozměrem, jehož 
výsledky se většinou neprojeví hned, ale v horizontu několika let. Největší úkol pro Českou 
republiku aktuálně představuje právě pochopení tohoto hlubšího rozměru a nastavení 
systému poskytování rozvojové pomoci na naplňování spíše dlouhodobých, udržitelných  
a společnosti prospěšných cílů. 
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Příloha č. 5: 
 
Sektorové zaměření Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky v roce 2011. 

Sektor podle Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj 

Objem prostředků 
v milionech Kč 

Podíl na Zahraniční 
rozvojové 

spolupráci České 
republiky 

Státní správa a občanská společnost 281,77 20,90 % 

Pomoc uprchlíkům v České republice* 207,06 15,36 % 

Zásobování vodou a sanitace 141,21 10,47 % 

Vzdělávání* 135,37 10,04 % 

Administrativní náklady dárce 112,46 8,34 % 

Zemědělství, lesnictví a rybolov 101,41 7,52 % 

Humanitární pomoc 70,11 5,25 % 

Výroba a dodávky energie 65,47 4,86 % 

Ostatní sociální infrastruktura a služby 59,96 4,45 % 

Zdravotnictví 49,39 3,66 % 

Multisektorová pomoc 36,04 2,67 % 

Zvyšování rozvojového povědomí 32,93 2,44 % 

Doprava a skladování 21,59 1,60 % 

Průmysl, stavebnictví a těžba 12,52 0,93 % 

Obecná ochrana životního prostředí 8,18 0,61 % 

Populační politiky a reprodukční zdraví 6,71 0,50 % 

Obchod a další služby 3,57 0,26 % 

Cestovní ruch 1,45 0,11 % 

Komunikace 0,40 0,03 % 

Celkem 1 347,60 100,00 % 

* Uvedeny jsou pouze částky započitatelné jako oficiální rozvojová pomoc. 
 
Zdroj: Informace o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky v roce 2011. Praha: 
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2012. 
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Příloha č. 6: Modality Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky v roce 2011. 

Forma Objem prostředků v milionech Kč 

Bilaterální projekty* 429,20 

Pomoc uprchlíkům* 207,06 

Mírové operace* 135,00 

Administrativní náklady 112,26 

Stipendia (+ zdravotní péče)* 92,39 

Civilní mise* 78,00 

Humanitární pomoc* 73,00 

Transformační spolupráce  53,39 

PRT v Afghánistánu 49,09 

Ostatní rozvojové aktivity (státní správa, kraje, 
vysoké školy) 

42,43 

Trilaterální projekty* 25,84 

Rozvojové vzdělávání a osvěta 24,69 

Projekty mezinárodních organizací 19,50 

Podpora nevládních organizací 6,45 

Celkem 1 348,30 

* Pozn.: údaje se vztahují pouze k zemím mezinárodně uznávaným jako příjemci oficiální 
rozvojové pomoci. 
 
Zdroj: Informace o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky v roce 2011. Praha: 
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2012. 
 
Příloha č. 7: Výdaje na mnohostrannou ZRS České republiky v roce 2011. 

Organizace 
Objem prostředků  

v milionech Kč 
Podíl na multilaterální ZRS 

České republiky 

Programy, fondy a agentury  
v rámci Organizace spojených národů 

147,84 4,78% 

Evropská unie 2 556,61 82,64% 

Světová banka 276,54 8,94% 

Regionální rozvojové banky 99,19 3,21% 

Ostatní organizace 13,34 0,43% 

Celkem 3 093,52 100% 

 
Zdroj: Informace o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky v roce 2011. Praha: 
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2012. 



Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Mgr. Kristýna Khorelová, Analýza zahraniční pomoci České republiky a perspektivy jejího dalšího směřování 

(2014-2015_A_08) 

 

 
51 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 



Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Mgr. Kristýna Khorelová, Analýza zahraniční pomoci České republiky a perspektivy jejího dalšího směřování 

(2014-2015_A_08) 

 

 
52 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

 
 



Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Mgr. Kristýna Khorelová, Analýza zahraniční pomoci České republiky a perspektivy jejího dalšího směřování 

(2014-2015_A_08) 

 

 
53 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
AMP Afghánská místní policie 
ANP Afghánská národní policie 
CIMIC Civilně-vojenská spolupráce 
ČR Česká republika 
ČRA Česká rozvojová agentura 
DAC Výbor pro rozvojovou pomoc 
EU Evropská unie 
FARMA Podpora zemědělských trhů 
HDP Hrubý domácí produkt 
IATI Mezinárodní iniciativa pro transparentnost pomoci 
ISAF Mezinárodní bezpečnostně-podpůrné síly 
LDCs Nejméně rozvinuté země 
MDGs Rozvojové cíle tisíciletí 
MF Ministerstvo financí 
MLP Malé lokální projekty 
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MZV Ministerstvo zahraničních věcí 
NATO Severoatlantická aliance 
NGOs Nevládní organizace 
ODA Oficiální rozvojová pomoc 
OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 
ORS Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci 
OSN Organizace spojených národů 
PRT Provinční rekonstrukční tým 
PSYOPS Psychologické operace 
QIP Projekty rychlého dopadu 
UNDP Rozvojový program Organizace spojených národů 
ZRS Zahraniční rozvojová spolupráce 
ZÚ Zastupitelský úřad 


