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Abstrakt 

Diplomová práce „Transformace systému zahrani�ní rozvojové spolupráce �eské republiky“ 

pojednává o zm�nách, kterými �eský systém zahrani�ní rozvojové spolupráce prošel od 

zahájení transformace v roce 2007, resp. 2008. K dokon�ení celého procesu transformace 

došlo schválením Koncepce zahrani�ní rozvojové spolupráce �eské republiky na období 2010 

- 2017 v roce 2010 a p�ijetím Zákona o zahrani�ní rozvojové spolupráci a humanitární pomoci 

poskytované do zahrani�í a o zm�n� souvisejících zákon� v dubnu téhož roku. B�hem této 

doby byla realizována �ada zm�n v jednotlivých rovinách systému – institucionální, 

legislativní a koncep�ní, p�i�emž opomenout nelze ani prom�nu ve financování této oblasti. 

Cílem práce je postihnout uskute�n�né zm�ny v každé jedné rovin� a posléze zhodnotit 

transformaci jako celek. Výchozím kritériem, resp. kritérii pro hodnocení kvality systému 

jsou doporu�ení OECD/DAC, jimiž se �eská republika m�la b�hem transformace �ídit a která 

p�edstavují ur�itý kvalitativní rámec rozvojové spolupráce. Práce se rovn�ž okrajov� v�nuje 

vývoji teorií rozvoje a následn� podrobn� rozpracovává historický vývoj systému zahrani�ní 

spolupráce �eské republiky a jeho jednotlivé složky.  

Abstract 

Diploma thesis „Transformation of the system of the Czech foreign development cooperation“ 

deals with changes which have come from the inception of the Czech foreign development 

cooperation. The process of transformation was finished at the moment of adoption of the 

Conception of the Czech foreign development cooperation and the Act of foreign 

development cooperation and humanitarian help, both in 2010. From the initiation of the 

tranformation a range of changes was realized in each plane of the system – institutional, 

legal, conceptional and also financing could not be forgotten. The aim of this work is to affect 



all changes in each plane and the evaluation of the transformation as a whole should followed. 

The evaluation is based on a set of recommendations of the OECD/DAC which feature certain 

index of development cooperation. Diploma thesis also marginally deals with evolution of 

theories of development and then closely covers historical emergence of the Czech foreign 

development cooperation and its particular elements.   
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Úvod

Zahrani�ní rozvojová spolupráce1 p�edstavuje významnou sou�ást zahrani�ního p�sobení 

�eské republiky a prezentuje p�evzetí odpov�dnosti za �ešení globálních problém�. Spolu 

s ostatními zem�mi a mezinárodními organizacemi se snaží lokalizovat oblasti, kde je 

rozvojová pomoc nejvíce pot�ebná, a v rámci svých možností tuto pomoc p�ijímající zemi 

poskytnout. Spolu s tím, jak se �eská republika stává sou�ástí celk� jako Evropská unie �i 

Organizace pro hospodá�skou spolupráci a rozvoj, roste význam její zahrani�ní rozvojové 

spolupráce. Vedle primárního cíle, kterým je omezování chudoby v rozvojových zemích, plní i 

cíle sekundární: p�ispívá nap�íklad k budování dobrých vztah� s rozvojovými zem�mi a 

napomáhá zajiš�ovat ekonomické, bezpe�nostní a environmentální zájmy �eské republiky 

(Hokrová - Táborská, 2008: 127). �eská republika se spolu s dalšími zem�mi mezinárodního 

spole�enství zavázala k tomu, že bude finan�ní prost�edky vy�len�né na zahrani�ní rozvojovou 

spolupráci postupn� navyšovat. Není však zdaleka tak d�ležité poskytnout co nejv�tší obnos, 

jako využít tyto finance co nejefektivn�ji.  

 Základní kameny sou�asné zahrani�ní rozvojové spolupráce �eské republiky byly 

položeny již p�ed rokem 1989. Práv� tyto imaginární stavební kameny posloužily jako 

odrazový m�stek pro další rozvoj dané formy zahrani�ního p�sobení státu. �eská republika 

tehdy nastoupila na dlouhou cestu, na jejímž konci m�la stanout coby vysp�lý a odpov�dný 

dárce, navazující na tradici poskytování zahrani�ní rozvojové pomoci. T�chto cíl� se �eská 

republika snaží dosáhnout prost�ednictvím �ady krok� a dokument�, p�i�emž velmi d�ležitou 

roli hraje v tomto ohledu její za�le�ování do západních politických a ekonomických struktur 

(EU, OECD).  Zásadním procesem, po jehož úsp�šném dokon�ení by �eské republika mohla 

pomýšlet na plné �lenství ve Výboru pro rozvojovou pomoc OECD (Development Assistance 

Commitee/DAC), je transformace systému ZRS �R, odstartovaná v roce 2007, resp. 2008. 

K jejímu oficiálnímu završení došlo schválením Koncepce zahrani�ní rozvojové spolupráce 

�eské republiky 2011-2017 v roce 2010 a p�ijetím Zákona o zahrani�ní rozvojové spolupráci a 

humanitární pomoci poskytované do zahrani�í a o zm�n� souvisejících zákon� v dubnu téhož 

roku (Zákon �. 151/2010 Sb.). 

  Cílem práce je zpracovat celý proces transformace v jeho jednotlivých rovinách, 

konkrétn� zachytit vývoj roviny institucionální, legislativní a koncep�ní. Výstupem by m�lo 

být nalezení odpov�dí na následující otázky: Jakým zp�sobem zm�ní transformace systém 

                                             
1 V textu bude pro p�ehlednost �asto využíváno zkráceného tvaru  ZRS �R (pozn. aut.). 
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ZRS �R? �ídila se �R v jejím pr�b�hu doporu�eními OECD/DAC? Povede transformace 

k zefektivn�ní systému ZRS �R? Pro� k této transformaci došlo?  

P�edkládaná diplomová práce pracuje s následující hypotézou: transformace systému 

ZRS �R povede k jeho zefektivn�ní, kde nezávislou prom�nnou zastupuje transformace 

systému ZRS �R, závislou pak efektivita systému. Vzhledem k obecn� problematickému 

m��ení efektivity jsem byla postavena p�ed problém její operacionalizace. Vezmeme-li v úvahu 

termín dokon�ení transformace systému ZRS �R, hodnocení efektivity ZRS ve vztahu 

k realizovaným projekt�m a vynaloženým financím by nebylo realizovatelné. Zam��ím se 

proto na zhodnocení transformace jako celku, resp. na pln�ní jednotlivých doporu�ení 

OECD/DAC adresovaných �eské republice za ú�elem zefektivn�ní a sjednocení poskytování 

rozvojové pomoci do zahrani�í (p�em�ny v tzv. vysp�lého dárce). Tato doporu�ení vychází 

z dokument� „Rozvojová politika zemí OECD/DAC“ z roku 2006 a zejména pak z hodnotící 

zprávy expertního týmu OECD/DAC, o kterou požádalo v �ervnu 2006 Ministerstvo 

zahrani�ních v�cí a �eská republika se tak stala první z nových dárcovských zemí, která tímto 

hodnocením prošla. Dokument „Special Review of the Czech Republic“ (2007) se skládá ze 

�ty� �ástí, p�i�emž v záv�ru každé z nich následuje souhrn navrhovaných opat�ení, které by 

�eská vláda m�la zohlednit p�i transformaci systému ZRS �R. Michal Kaplan, autor d�íve 

zmi�ovaného dokumentu, uvádí, že navzdory neexistenci ideálního modelu rozvojové 

spolupráce a rozmanitosti �lenských stát� OECD/DAC je možné identifikovat n�které spole�né 

vlastnosti, které utvá�ejí rysy „standardní dárcovské zem�“. Tyto standardy jsou následující: 

základní strategický dokument, ve�ejná informovanost a podpora, finan�ní objem 

pomoci, teritoriální zam��ení pomoci, sektorové zam��ení, plánování pomoci a její formy, 

koherence politik pro rozvoj, institucionální zajišt�ní rozvojové spolupráce,  personální 

zajišt�ní rozvojové spolupráce a  realizace pomoci v praxi. Hodnotící zpráva pak identifikuje 

�ty�i hlavní �ásti, ke kterým následn� vztahuje svá doporu�ení: rámec �eské zahrani�ní 

rozvojové spolupráce; objem, zp�soby poskytování a rozd�lení ODA; organizace a �ízení 

�eské rozvojové spolupráce a zefektivn�ní �eské pomoci v praxi. Postupn� budou hodnocena 

jednotlivá doporu�ení (�i standardy), p�i�emž klí�ové je v tomto ohledu nalezení d�kaz� o 

jejich zohledn�ní b�hem transformace, resp. jejich spln�ní/nespln�ní. Z tohoto d�vodu budou 

d�kladné analýze podrobeny veškeré relevantní dokumenty (resp. literatura a zdroje) týkající 

se ZRS �R a akcentovány budou zejména základní strategické dokumenty �R v dané oblasti, 

konkrétn� „Zákon o zahrani�ní rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do 

zahrani�í a o zm�n� souvisejících zákon�“ a „Koncepce zahrani�ní rozvojové spolupráce 

�eské republiky 2010-2017“.  
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Co se tý�e nezávislé prom�nné - transformace systému ZRS �R, pokusím se o analýzu 

legislativní, institucionální a koncep�ní roviny, resp. analýzu všech zm�n realizovaných b�hem 

procesu transformace a jejich výsledky. V p�ípad�, že se �eská republika b�hem transformace, 

resp. p�i její p�íprav�,  �ídila doporu�eními OECD/DAC, m�ly by tyto korespondovat s výstupy 

transformace v jednotlivých rovinách, tedy se zm�nami provedenými v každé jedné rovin�

systému.  

 V  diplomové práci využívám empiricko-analytického p�ístupu, v jehož rámci jsem 

zvolila jako metodu p�ípadovou studii.  P�ípadová studie je vhodná z toho d�vodu, že se jedná 

o studii jednoho fenoménu (transformace systému ZRS �R), který bude zkoumán jako �asov�

a tematicky ohrani�ený. Díky tomu, že otázky byly stanoveny p�edem, jedná se o vysv�tlující 

p�ípadovou studii. Jako výzkumnou techniku použiji kvalitativní analýzu, p�i�emž využito 

bude i dat kvantitativních (objem finan�ních prost�edk� vy�len�ných na ZRS). Analyzovány 

budou zdroje a literatura vztahující se k danému tématu s d�razem na dokumenty zahrnující 

doporu�ení OECD/DAC. V práci je rovn�ž hojn� využíváno metody deskriptivní, zejména 

v úsecích týkajících se vývoje a obecných charakteristik zahrani�ní rozvojové spolupráce 

�eské republiky �i rozvojové spolupráce jako takové. Jako další zdroj informací mohou sloužit 

dotazníky s otev�enými otázkami, které budou zaslané zástupc�m subjekt� �eské ZRS (�RA, 

MZV, FoRS) s cílem rozší�it okruh dostupných informací a sou�asn� do práce promítnout 

názory t�chto subjekt� na transforma�ní proces a situaci po jeho dokon�ení. Za p�ínosnou též 

považuji svou ú�ast na 13. ro�níku Letní školy rozvojové spolupráce po�ádané Univerzitou 

Palackého v Olomouci kde, krom� jiných, vystoupili se svými p�ísp�vky zástupci Ministerstva 

zahrani�ních v�cí (PhDr. Ing. Jozef Špánik), �eské rozvojové agentury (Ing. Michal 

Pastvinský) a �eského fóra pro rozvojovou spolupráci (Zuzana Sládková). P�ísp�vky prvních 

dvou se týkaly p�edevším transformace systému ZRS �R, úkol� a statusu zmi�ovaných aktér�, 

zástupkyn� FoRS p�edstavila platformu jako takovou a vymezila její roli jako jednoho z 

významných aktér� v systému.  

Diplomová práce bude zpracovávána z pohledu strategie souhrnného rozvojového 

rámce - multidimenzionálního konceptu rozvoje, kdy je rozvoj chápán jako zlepšování kvality 

života a zahrnuje sociální, ekonomickou, kulturní, politickou a environmentální dimenzi. 

�eská republika se s tímto vícerozm�rným p�ístupem k rozvoji ztotož�uje a hlavním 

deklarovaným cílem �R je odstra�ování extrémní chudoby. Multidimenzionální koncept 

rozvoje se viditeln� promítl do aktuální Koncepce zahrani�ní rozvojové spolupráce �eské 

republiky a daný p�ístup se odráží v �ad� segment� ZRS �R, nejvýrazn�ji p�i stanovování 

jednotlivých sektorových a teritoriálních priorit. 
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 Již b�hem p�ípravy diplomové práce jsem se p�i sb�ru materiál� setkala s problémem 

spo�ívajícím v nep�íliš širokém spektru aktuálních zdroj� zabývajících se zahrani�ní 

rozvojovou spoluprací �eské republiky jak v obecné rovin�, tak konkrétn� samotnou 

transformací. P�edkládaná diplomová práce by tak mohla rozší�it �adu materiál� zam��enou na 

ZRS �R, p�i�emž její p�edností m�že být p�edevším její obecnost a aktuálnost, kdy postihuje 

celý – již ukon�ený proces transformace. Práv� tato možnost se nenaskytla autor�m tematicky 

obdobných prací p�ed rokem 2011, v �emž spat�uji nespornou komparativní výhodu 

p�edkládaného textu. P�i zpracování tématu bude využito jak zdroj� primárních – usnesení 

vlády, zákon�, tak zdroj� sekundárních, pov�tšinou zastoupených odbornými texty v�nujícími 

se rozvojové spolupráci jak v obecné rovin�, tak konkrétn� zahrani�ní rozvojové spolupráci 

�eské republiky. Jako velmi p�ínosné shledávám dokumenty publikované Fórem pro 

rozvojovou spolupráci a Ministerstvem zahrani�ních v�cí �eské republiky, které byly velmi 

užite�ným zdrojem informací. 

Chceme-li pracovat s termínem „rozvojová spolupráce“, je nezbytné jej v první �ad�

konkrétn� definovat. Práv� teoretickému vymezení rozvojové spolupráce je v�nována první 

kapitola, která rovn�ž rámcov� rozpracovává rozvojové teorie a s nimi spojené p�ístupy           

k rozvoji v jeho jednotlivých vývojových etapách. V neposlední �ad� je v úvodní kapitole 

poskytnut prostor pro p�edstavení relevantních aktér� na poli rozvojové pomoci a 

charakteristice OECD/DAC, s jejímiž doporu�eními pracuji v kapitole �tvrté, a je tedy dobré ji 

jako takovou p�iblížit a osv�tlit její postavení coby významného aktéra v dané oblasti.  Na 

tomto míst� je také vhodné upozornit na fakt, že v textu je soustavn� využíváno termín�

„rozvojová spolupráce“ a „rozvojová pomoc“. Oba pojmy jsou v práci libovoln� zam��ovány 

jako významov� totožné, a�koliv dnes je spíše preferován termín rozvojová spolupráce, který 

odkazuje na skute�nost, že se nejedná o jednostrannou záležitost jak ve smyslu kooperace mezi 

dárcem a p�íjemcem, tak co se tý�e ur�ité oboustranné výhodnosti. 

 Kapitola druhá p�edstavuje vý�et sou�ástí tvo�ících množinu ZRS �R. Krom�

p�edstavení dosavadního vývoje ZRS �R vyjmenovává a definuje aktéry podílející se svými 

aktivitami na rozvojové spolupráci v �eském prost�edí. Sou�asn� uvádí jednotlivé formy 

rozvojové spolupráce a vymezuje stanovené priority a cíle, jichž má být prost�ednictvím ZRS 

�R dosaženo. Ú�elem této druhé kapitoly je p�edstavit jednotlivé složky tvo�ící systém ZRS 

�R a položit tak základy, na nichž by m�la stav�t kapitola t�etí, která je dále zpracovává a 

rozvíjí.  

T�etí kapitola se v�nuje samotné transformaci v jejích jednotlivých rovinách – 

institucionální, legislativní a koncep�ní. Tyto roviny v podstat� p�edstavují vý�et konkrétních 
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zm�n a posun� v dané oblasti, které vedly k takové podob� systému ZRS �R, v jaké se nachází 

dnes, tedy po transformaci.  Vzhledem ke skute�nosti, že finan�ní stránka výrazným zp�sobem 

ovliv�uje výslednou podobu koncepcí ZRS �R a v�bec systém zahrani�ní rozvojové 

spolupráce zem� jako takový, je t�eba v této kapitole zohlednit i zm�ny ve financování a 

dopady finan�ní krize.  

Záv�re�ná kapitola p�edstavuje soubor jednotlivých doporu�ení OECD/DAC v podob�

konkrétních a specifikovaných bod�, jejichž pln�ní �eskou republikou bude analyzováno 

vyhodnocováno. 

B�hem zpracovávání jednotlivých kapitol budou postupn� zodpovídány výzkumné 

otázky a na záv�r bude rovn�ž v�nován prostor reakci na stanovenou hypotézu, shrnutí 

výsledk� transformace a zhodnocení transforma�ního procesu jako celku. 
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1 Rozvojová spolupráce 

Termín rozvojová spolupráce vznikl po druhé sv�tové válce jako výraz modern�jšího

pojetí humanitární tradice, který znamenal obecn�jší a širší pojímání lidského rozvoje a postoje 

jednotlivých stran postaveného na ideji partnerství. Spolupráce se tehdy zam��ovala na 

monitorování sociálních a ekonomických podmínek, v nichž žijí lidé v mén� rozvinutých 

zemích sv�ta, a na hledání možných �ešení, která by vedla k jejich zlepšení. B�hem 

následujících desetiletí docházelo postupn� k vývoji v p�ístupu k tomu, co ve své podstat�

rozvojová spolupráce p�edstavuje a �eho konkrétn� by m�la dosáhnout (Hokrová-Táborská, 

2008: 111-112). Nejvýznamn�jším hybatelem v oblasti rozvojové spolupráce je bezesporu 

proces globalizace, v jejímž d�sledku dochází nejen k stále t�sn�jšímu propojování sv�ta, ale 

také k p�enášení lokálních problém� na globální úrove� a zvyšování nerovností mezi 

jednotlivými �ástmi sv�ta, což jen zd�raz�uje význam toho, co rozvojová spolupráce 

p�edstavuje. 

 Sou�asný p�ístup k rozvojové spolupráci je charakteristický d�razem na nezbytnost 

reflektovat pot�eby p�íjemc� pomoci, tzn. respektovat jejich heterogenitu a v souladu s tím 

zvolit vhodnou rozvojovou strategii. Jejím dalším rysem je d�raz na princip partnerství mezi 

p�íjemcem a dárcem (na všech úrovních), systémový p�ístup reagující na konkrétní pot�eby 

dané zem� a dlouhodobá udržitelnost konkrétních projekt�. Opomenout nelze ani stále 

nar�stající význam genderových otázek, respektu k životnímu prost�edí, transparentnosti 

finan�ních prost�edk� �i good governance (dobré vládnutí)  (Dušková-Waisová, 2005: 326-

329).   Mimo výše jmenovaná témata je dnes v�nována pozornost p�edevším odstra�ování 

chudoby v celosv�tovém m��ítku - ta p�edstavuje nejpal�iv�jší problém pro sou�asný 

globalizovaný sv�t a její vymýcení se stalo prioritou soudobé rozvojové pomoci.  

Spolu s uvedeným hlavním tématem se tedy pozornost rozvojové spolupráce p�esunula 

z makroúrovn� �ešení ekonomického systému na mikroúrove� každodenního života.  

V souvislosti se sou�asnou podobou rozvojové spolupráce se �asto využívá termín 

empowerment2, jinak �e�eno „posílení schopností“ lidí, kte�í žijí v mén� rozvinutých �ástech 

sv�ta. Empowerment jim p�ináší možnost zlepšovat sv�j život p�ímo a skrze to kvalitu života 

                                             
2 Empowerment jako proces rozši�ování možností volby jednotlivc� nebo skupin za ú�elem transformace t�chto 
možností na žádanou aktivitu �i cíl. Klí�ovým je výstup tohoto procesu – zlepšení kvality života jak jednotlivc�, 
tak jejich komunit, dostupné na:  
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTEMPOWERMENT/0,,contentM
DK:20245753~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:486411,00.html, 9. 2. 2011. 
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své komunity. Jde tedy o to poskytovat spíše prost�edky a know-how, než samotnou materiální 

pomoc (Urbanová, 2008: 2-3). 

1.1 Teoretické vymezení rozvojové spolupráce 

V reakci na neustálý vývoj sou�asného sv�ta se m�ní i koncept rozvojové spolupráce, 

který reaguje na nové trendy a podn�ty v oblasti rozvoje. Koncept rozvojové spolupráce se 

v pr�b�hu let prom��uje jak po stránce teoretické, tak praktické. P�es všechny zm�ny, které 

vývoj této formy spolupráce provázely, zahrani�ní rozvojová spolupráce byla a je významnou 

sou�ástí zahrani�ního p�sobení mnoha zemí.  

 V literatu�e lze najít nespo�et definic zahrani�ní rozvojové pomoci. Ekonomové 

tradi�n� definují zahrani�ní pomoc jako libovolný tok kapitálu �i ve�ejných financí ve form�

p�j�ek nebo grant� do jiných zemí. Tento transfer musí spl�ovat dv� kritéria: 

• uvedený kapitál z pohledu dárce nemá komer�ní ur�ení 

• jedná-li se o p�j�ky, kapitál je poskytován za zvýhodn�ných podmínek (úroková míra a 

doba splatnosti zap�j�eného kapitálu by m�ly být výhodn�jší než za b�žných podmínek). 

Mnoho t�chto tok�, resp. transfer� zdroj�, však m�že probíhat skrytými formami, nap�. ve 

form� zvýhodn�ných celních sazeb pro export zemí t�etího sv�ta. Výše uvedená definice by 

v sob� rovn�ž mohla zahrnout i pomoc vojenskou, která ale bývá z  ekonomických tok�

zahrani�ní pomoci vylou�ena (Halaxa, 2000: 105). 

 Nej�ast�ji využívanou a respektovanou definicí oficiální rozvojové pomoci je definice, 

kterou formuloval Výbor pro rozvojovou pomoc OECD. Vymezení rozvojové spolupráce lze 

v pojetí OECD/DAC chápat jako množinu zahrnující v sob� tzv. Oficiální pomoc (OA – 

Official Aid), Oficiální rozvojovou pomoc (ODA – Official Developement Assistance) a Jiné 

oficiální toky (OOF – Other Official Flows).3

 Uvedené formy se ve své podstat� liší podobou konkrétního typu pomoci (do roku 2005 

i typem recipientské zem�).  

• Oficiální rozvojová pomoc se v dob� existence dvou �ástí seznamu recipientských zemí 

vztahovala na „tradi�ní rozvojové zem�“ (druhou �ást tvo�ily „transformující se zem�“) a 

zahrnuje p�j�ky a granty realizované oficiálními místy, jejichž cílem je ší�ení 

ekonomického rozvoje a prosperity, nemají komer�ní ur�ení a jejich grantová složka tvo�í 

                                             
3 DAC´s Glossary, dostupné na: 
http://www.oecd.org/glossary/0,3414,en_2649_33721_1965693_1_1_1_1,00.html#1965580, 6. 12. 2010.  
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minimáln� 25%.4  Tyto granty a p�j�ky jsou poskytovány za zvýhodn�ných podmínek, 

p�i�emž je zcela vylou�eno jejich využití na vojenské ú�ely. 

• Oficiální pomoc se liší cílovou zemí, do níž sm��uje. Tato forma je zam��ená na 

rozvinut�jší zem�, v dob� existence dvou seznam� zejména na transformující se státy. 

K vytvo�ení jednotného seznamu recipientských zemí došlo v okamžiku, kdy se tzv. 

transformující se státy rozvinuly natolik, že byly samy schopny poskytovat rozvojovou 

pomoc (p�elom znamenal jejich vstup do Evropské unie). 

• Poslední typ – Jiné oficiální toky – je zam��en na zem�, které nespadají do žádné z výše 

jmenovaných forem rozvojové pomoci.5

Pro úplné ujasn�ní toho, co je rozvojová spolupráce, je vhodné poukázat na to, co není, 

resp. nadefinovat ten druh pomoci, s nímž m�že být zam��ována – pomoc humanitární. 

Humanitární pomoc je reakcí na neo�ekávané katastrofy a jejím cílem je v co nejkratší dob�

zmobilizovat všechny dostupné prost�edky k tomu, aby pomohla lidem zasaženým touto 

katastrofou vypo�ádat se s nastalou situací. Svou podstatou je pomocí krátkodobou, která m�že 

nabývat r�zných podob od záchranných akcí p�es pomoc materiální, finan�ní atp.  

Oproti tomu, jak lze odvodit z definic uvedených výše, spo�ívá podstata rozvojové 

spolupráce v podpo�e všech dimenzí rozvoje v mén� rozvinutých �ástech sv�ta. Ve srovnání 

s humanitární pomocí jde o dlouhodobé aktivity. V širším smyslu lze rozvojovou spolupráci 

chápat jako ucelenou vládní politiku v��i partnerským rozvojovým a transformujícím se 

zemím, v užším smyslu pak jako pomoc vyjád�enou transferem finan�ních prost�edk�, 

materiálu �i technické pomoci, jehož cílem je podpora dlouhodobého a udržitelného rozvoje 

v partnerských zemích (Waisová, 2005: 333). 

 V �eské republice lze definici zahrani�ní rozvojové spolupráce �R nalézt v „Zákon�    

o zahrani�ní rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahrani�í a o zm�n�

souvisejících zákon�“ z 21. dubna 2010, jenž ve své první �ásti vymezuje zahrani�ní 

rozvojovou spolupráci následovn�: 

„Zahrani�ní rozvojovou spoluprací [se rozumí] souhrn �inností hrazených ze státního 

rozpo�tu, jejichž cílem je p�isp�t k odstra�ování chudoby v kontextu udržitelného rozvoje, 

v�etn� pln�ní rozvojových cíl� tisíciletí, k ekonomickému a sociálnímu rozvoji, k ochran�

                                             

4 History of DAC Lists of aid recipient countries, dostupné na: 
http://www.oecd.org/document/55/0,3343,en_2649_34447_35832055_1_1_1_1,00.html, 6. 12. 2010. 
5 DAC´s Glossary, dostupné na: 
http://www.oecd.org/glossary/0,3414,en_2649_33721_1965693_1_1_1_1,00.html#1965580, 6. 12. 2010. 
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životního prost�edí, jakož i k podpo�e demokracie, dodržování lidských práv a �ádné správy 

v�cí ve�ejných v rozvojových zemích“ (§ 2 zákona �. 151/2010 Sb.). 

„Zahrani�ní rozvojová spolupráce se uskute��uje zp�sobem, který napl�uje stanovené cíle, 

zejména realizací rozvojových program� a projekt�, vysíláním expert�, poskytováním vládních 

stipendií ke studiu na vysokých školách v �eské republice, pen�žními dary do zahrani�í, 

finan�ními p�ísp�vky zahrani�ním institucím, mezinárodním organizacím a integra�ním 

seskupením a poskytováním zvýhodn�ných p�j�ek a úv�r�“ (§ 3 zákona �. 151/2010 Sb.)  

1.2 Vývoj rozvojového diskurzu  

Rozvojový diskurz zaznamenal od dob svého vzniku ve 40. letech 20. století mnoho 

zásadních prom�n rozvojového paradigmatu (Potter, 2002: 61). P�ijímání nových teorií však 

automaticky neznamenalo zavrhnutí d�ív�jších myšlenek a praktik a místo toho �asto 

docházelo k jejich p�ekrývání s p�ístupy novými. 

Éra rozvoje nemohla zapo�ít bez toho, aby došlo ke zm�n� stávajícího koloniálního 

systému. Na za�átek této éry je nezbytné postavit období dekolonizace, kdy za�alo vycházet 

najevo, jak hluboká propast zeje mezi bývalými koloniálními mocnostmi a destabilizovanými, 

již bývalými koloniemi (Sachs, 2007: 1). Zna�ná �ást bývalých kolonií se ocitla uprost�ed 

zu�ící bou�e zp�sobené politickou nestabilitou, chudobou �i environmentální krizí. Tyto nové 

entity byly pojmenovány jako tzv. rozvojové zem� a v této souvislosti se utvo�il rozvojový 

diskurz, v jehož rámci byla hledána odpov�	 na otázku, jak tyto zem� p�iblížit zemím 

rozvinutým. Období vzniku rozvojového diskurzu je tedy spojováno s obdobím po druhé 

sv�tové válce, kdy došlo k obsahovému propojení pojmu rozvoj s ekonomickým rozvojem tzv. 

nerozvinutých oblastí (Zíková, 2007: 2-3). 

 Koncept rozvoje byl v padesátých a šedesátých letech úzce spojen zejména 

s ekonomickým r�stem, a to p�edevším v souvislosti s prohlubujícími se diferencemi 

ekonomického vývoje a v d�sledku toho i životní úrovn� mezi jednotlivými zem�mi. Protože 

v této dob� dosáhly tržní ekonomiky západních zemí rychlého a dlouhodobého ekonomického 

r�stu, p�edpokládalo se, že rozvojové zem� se vydají stejnou cestou. Samoz�ejmou se jevila 

myšlenka dosažení tohoto r�stu stejným zp�sobem, jako tomu bylo v západních zemích.6

Existoval zde p�edpoklad, že p�esun finan�ních prost�edk� a technologií z rozvinutých zemí 

pom�že rychle vy�ešit problémy zemí rozvojových. A�koliv rozvojové zem� v padesátých a 

                                             
6  Teorie rozvoje, teorie ekonomického r�stu a teorie regionálního rozvoje, dostupné na: 
http://vyzkum.hf.tul.cz/wd/download/2008/f11.pdf, 7. 12. 2010. 
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šedesátých letech skute�n� prošly n�kterými technologickými zm�nami nap�íklad 

v zem�d�lství 7 , výše zmi�ovaný p�edpoklad toho, že r�st hrubého domácího produktu 

automaticky povede k nár�stu životní úrovn�, se nepotvrdil. 

 Konec šedesátých a po�átek sedmdesátých let se nesl ve znamení zpochyb�ování 

dosavadních p�ístup� k rozvoji. P�í�inu t�chto pochybností lze hledat zejména v neustálém 

zv�tšování nerovností mezi chudými a bohatými zem�mi. V této dob� se za�aly etablovat nové 

teoretické p�ístupy, jejichž auto�i pocházeli z rozvojových zemí (na rozdíl od p�edešlých 

teoretik� rozvoje). Výsledkem jejich práce byla tzv. teorie závislosti8, jinými slovy teorie jádra 

a periferie, jejíž podstata spo�ívala p�edevším v analýze situace v rozvojových zemích. 

V centru této teorie stálo tvrzení, že zaostalost jedné �ásti sv�ta je p�ímým d�sledkem rozvoje 

�ásti jiné, p�i�emž jednotlivé �ásti sv�ta jsou na sob� ekonomicky závislé. Sv�t byl danou teorií 

rozd�len na jádro (bývalé koloniální mocnosti) a periferii (bývalé kolonie), kdy periferie byla 

udržována v um�lé závislosti a zaostalosti skrze nerovnost mezinárodní d�lby práce a moci. 

N�které z uvedených myšlenek byly zapracovány do návrhu Nového ekonomického �ádu 

z roku 1974, který, a� hojn� p�ijat teoretiky rozvoje, v praxi nikdy nenašel uplatn�ní (Hokrová-

Táborská: 2008: 102). 

 Na konci šedesátých let se v rámci rozvojového diskurzu rovn�ž objevují kritiky 

stávajícího modelu rozvojové pomoci založeného �ist� na ekonomickém r�stu. V reakci na to 

došlo v roce 1970 k vytvo�ení Mezinárodní rozvojové strategie OSN, která zd�raz�ovala 

nezbytnost propojení ekonomické a sociální sféry v rozvojových programech (Esteva, 2007: 

12-14).  Novým p�ístupem reagujícím na aktuální požadavky v oblasti teorií rozvoje se stala 

tzv. koncepce základních pot�eb, která zohled�ovala nezbytnost dosažení ur�itého minima 

životního standardu v jednotlivých oblastech života (Lal, 1997: 167).  Na základ� nového 

paradigmatu se do pop�edí zájmu rozvojových program� dostala témata jako výživa, vzd�lání, 

zdraví, zem�d�lský rozvoj atd. Zem� t�etího sv�ta tyto programy realizovaly ve jménu zlepšení 

svého „lidského kapitálu“ a dosažení alespo� minimálního zlepšení životní úrovn� svých 

obyvatel (Escobar: 2007, 138). Tento maximáln� komplexní systém se ale v mnoha p�ípadech 

projevil jako velmi neefektivní a bylo od n�j upušt�no. 

                                             
7

NormanE. Borlaug – 1970 – laureát Nobelovy ceny - role v�dy a technologií p�i zlepšování kvality, kvantity a 
dostupnosti potravin pro celou sv�tovou populaci. „Green Revolution“ znamenala zásadní objev v produkci 
je�mene v Mexiku a rýže v Asii v 60. a 70. letech = proces využívání v�dy v zem�d�lství k rozvoji moderních 
technologií v zemích t�etího sv�ta - genetické úpravy potravin. Došlo k propojení konven�ních technologií a 
biotechnologických nástroj�. Tato zelená revoluce se tém�� nedotkla afrického zem�d�lství, kde byla a je situace 
dlouhodob� nejkomplikovan�jší.
Dostupné na: http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1970/borlaug-lecture.pdf, 8.12.2010.
8 Teorie závislosti mají sv�j p�vod v 50. letech – R. Prebisch, Cardoso-Faletto (1964). Hlavním obdobím byla 60. 
a 70. léta – .S. Rokkan, I.Wallerstein.  
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 Osmdesátá léta s sebou p�inesla rozkv�t neoliberalismu, který vycházel z p�edpoklad�

neoklasické ekonomické teorie a zd�raz�oval shodné p�sobení tržních sil jak v zemích 

rozvinutých, tak rozvojových. P�í�iny problém� rozvojových zemí spat�oval v nevhodných 

hospodá�sko-politických opat�eních vlád daných zemí.9  

 Ani v osmdesátých letech nep�estal být za základ rozvojového snažení považován 

hospodá�ský r�st, ale od zve�ejn�ní p�elomové studie �ímského klubu „Limity r�stu“ (1972) se 

stále více za�al prosazovat multidimenzionální koncept zahrnující materiální, sociální, 

politické a kulturní složky s od�vodn�ním, že všechny tyto složky mají p�ímý vliv na kvalitu 

života. Ruku v ruce s daným konceptem šel názor na neexistenci jednoho rozvojového modelu, 

který by byl správný a žádoucí pro všechny �ásti sv�ta.10  Oblast životního prost�edí byla 

v�len�na do problematiky rozvoje skrze myšlenku udržitelného r�stu definovanou ve zpráv�

Sv�tové komise pro životní prost�edí a rozvoj ustavené Valným shromážd�ním OSN v roce 

1983. Úkolem komise byla analýza vztahu mezi hospodá�ským rozvojem a ochranou životního 

prost�edí a hledání �ešení jejich vzájemné koexistence, p�i�emž výstupem práce komise pod 

vedením Gro Harlem Brundtlandové se stala zpráva Naše spole�ná budoucnost (Our Common 

Future, 1987) (Kolá�ová, 2006: 8). Prost�ednictvím zve�ejn�né zprávy spat�ila sv�tlo sv�ta vize 

trvale udržitelného r�stu, jehož definice zní následovn�: „Lidstvo je schopno u�init sv�j rozvoj 

udržitelným – m�že zajiš�ovat své sou�asné pot�eby, aniž tím omezí možnosti p�íštích generací 

uspokojovat jejich budoucí pot�eby“ (Bruntland, 1991: 20). P�ínos zprávy rovn�ž spo�ívá  ve 

spojování globálních problém� s lidským blahobytem a ekonomickým rozvojem všeobecn�. 

V tomto ohledu zpráva upozor�uje na to, že mnoho forem rozvoje devastuje zdroje, na kterých 

dlouhodob� závisí lidský život a jeho kvalita (Jení�ek-Foltýn: 1998: 109). Vedle 

environmentálních témat v rozvoji se v souvislosti s rozvojovou problematikou do pop�edí 

dostává téma také genderu. 

Osmdesátá léta se ale do d�jin rozvoje zapsala také jako desetiletí, které znamenalo pro 

dosavadní dynamiku rozvoje „ztracenou dekádu“ (Halaxa-Fukan, 1999: 6). V mnohých 

zemích, zejména v Africe a Latinské Americe, došlo k zastavení r�stu �i dokonce zhoršení 

životní úrovn�. Velký podíl na tomto negativním trendu m�ly dlužnické krize rozvojových 

zemí zp�sobené prudkým navýšením úrokových m�r v USA na po�átku osmdesátých let. Tyto 

dlužnické krize dále podmi�ovaly nemožnost investovat do rozvoje vlastního státu, a to z 

                                             
9 Teorie rozvoje, teorie ekonomického r�stu a teorie regionálního rozvoje, dostupné na: 
http://vyzkum.hf.tul.cz/wd/download/2008/f11.pdf, 7. 12. 2010. 
10 Rozvoj, dostupné na: http://www.rozvojovka.cz/rozvoj_228_11.htm, 1. 12. 2010. 
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d�vodu utrácení velkých �ástí státních rozpo�t� na splácení dluh� (Hokrová-Táborská, 2008: 

102). 

 Významnou zm�nu v p�ístupu k rozvoji znamenalo zavedení užívání nových m��ítek 

rozvoje. Nej�ast�ji užívanými ukazateli pro srovnání ekonomické úrovn� zemí jsou hrubý 

domácí produkt (HDP) a hrubý národní produkt (HNP). Tyto indikátory však samy o sob�

nejsou dosta�ující pro vyjád�ení kvality života. M��í totiž pouze formální pen�žní ekonomiku 

dané zem� a nezahrnují environmentální, kulturní, politické a sociální aspekty rozvoje. Práv�

z tohoto d�vodu vytvo�il Rozvojový program OSN (United Nations Developement 

Programme/UNDP) ukazatel rozvoje nový, tzv. Index lidského rozvoje (Human Developement 

Index/HDI), jehož význam spo�ívá v zachycení stejn� tak sociálních, jako ekonomických 

aspekt� rozvoje.11 Jednotlivé ukazatele HDI se mimo ukazatel� ekonomických týkají délky 

života, zdraví, vzd�lání a životní úrovn�.12

 S definicí lidského rozvoje je rovn�ž spojováno jméno významného teoretika rozvoje a 

nositele Nobelovy ceny Amartya Sena, který lidský rozvoj chápe jako rozši�ování lidských 

možností. Chudobu charakterizuje spíše nedostatkem základních možností než nedostate�ným 

p�íjmem coby standardním kritériem chudoby. Navzdory tomu ale p�iznává ekonomickému 

faktoru d�ležité postavení, vzhledem k faktu, že práv� chudobu považuje za základní bariéru 

rozvoje, která znemož�uje �lov�ku svobodn� rozhodovat o svém život� a realizovat žádané cíle 

(Sen, 1999: 3-5;  87-90).  Sen p�iznává deklarovaným možnostem ur�itou dynamiku – tyto 

možnosti mohou být neomezené a m�nit se v �ase, nicmén� na všech úrovních rozvoje 

považuje za zásadní následující t�i, a to: možnost žít dlouhý a zdravý život, možnost získávat 

v�d�ní a možnost p�ístupu ke zdroj�m nutným pro zajišt�ní d�stojného života. Jestliže nemají 

lidé uvedené možnosti k dispozici, další vymoženosti pro n� ztrácejí význam (Hokrová-

Táborská, 2008: 103). 

 Na konci let devadesátých je možné pozorovat snahu o vytvo�ení nového konceptu 

rozvoje, zd�raz�ujícího rozdíly v názorech zemí Severu na rozvoj a skute�nými pot�ebami 

rozvojových zemí. Arturo Escobar v tomto ohledu upozor�uje na to, že dosud vytvo�ené 

koncepty rozvoje jsou siln� etnocentrické a technokratické, kde se z �lov�ka a kultury stávají 

pouze abstraktní pojmy, termíny zasazované do tabulek a graf�. Rozvoj je tak „odliš�ován“ a 

navzdory mnohým kritikám stále posuzován p�edevším skrze ekonomické faktory. Devadesátá 

léta se taktéž nesou ve znamení kritiky sm��ované na rozd�lování sv�ta ve smyslu užívání 

                                             
11 Rozvoj, dostupné na: http://www.rozvojovka.cz/rozvoj_228_11.htm, 1. 12. 2010. 
12 Indikátory rozvoje, dostupné na: http://hdrstats.undp.org/en/indicators/49806.html, 9. 12. 2010. 
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dichotomických termín�, které kategorizují sv�t na rozvojový a rozvinutý, Sever a Jih, Východ 

a Západ nebo první až t�etí sv�t (Escobar, 1995: 39-44). 

Významným milníkem formujícím p�ístup k rozvoji se stalo p�ijetí Miléniové deklarace 

v roce 2000, která v sob� zahrnuje soubor rozvojových cíl� – Millenium Developement Goals 

(MDGs) – k jejichž p�ijetí došlo v rámci mezinárodních konferencí a summit� v pr�b�hu 

devadesátých let dvacátého století. Vyvrcholením t�chto setkání se stal tzv. Summit tisíciletí, 

na n�mž se všechny �lenské státy OSN (spolu s Vatikánem a Švýcarskem) p�ihlásily 

k závazk�m obsaženým v MDGs, které p�edstavují jakýsi konsensus, resp. spole�nou strategii 

v p�ístupu k rozvoji. 

Význam Rozvojových cíl� tisíciletí spo�ívá mimo jiné v tom, že se jedná o strategii 

spole�nou a jednotnou. Rozvojová spolupráce upouští od rozt�íšt�ných koncept� a snaží se      

o komplexní p�ístup tím, že se zam��uje na všechny oblasti rozvoje (ekonomickou, 

environmentální, politickou a sociální). D�ležitost MDGs je možné shrnout do n�kolika 

následujících bod�: 

• Ke spolupráci na dosažení MDGs se zavázali p�edstavitelé v�tšiny zemí sv�ta. 

• Jedná se o konkrétní cíle, pro n�ž byly stanoveny m��itelné indikátory a termín, kdy mají 

být spln�ny (rok 2015). 

• Jejich definice a indikátory umož�ují pr�b�žn� sledovat a hodnotit pokrok v jejich pln�ní. 

• Je možné je využít za ú�elem tvorby a prosazování strategií vedoucích k jejich napln�ní na 

státní, regionální a mezinárodní úrovni (Jelínek-Pazderka, 2004: 243). 

Základní osu Rozvojových cíl� tisíciletí tvo�í osm cíl� rozpracovaných do osmnácti 

díl�ích podkapitol s více než 40 ukazateli.  Zmi�ované cíle zahrnují: 

1. odstran�ní extrémní chudoby a hladu 

2. dosažení základního vzd�lání pro všechny 

3. prosazování rovnosti pohlaví 

4.  snížení d�tské úmrtnosti 

5. zlepšení zdraví matek 

6. zamezení ší�ení závažných nemocí (HIV/AIDS, malárie atd.) 

7. zajišt�ní trvalé udržitelnosti pro životní prost�edí 

8. budování partnerství pro rozvoj.13  

A�koliv se MDGs t�ší velké podpo�e, konkrétní realizace jednotlivých krok� �elí �ad�

problém� a u n�kterých cíl� je zcela z�ejmé, že se je v stanoveném termínu naplnit nepoda�í.   

                                             
13 Co jsou rozvojové cíle tisíciletí?, dostupné na: http://www.undp.org/mdg/basics.shtml, 31. 1. 2011. 
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 V sou�asné dob� je z�ejmá snaha o nalezení nového rozvojového paradigmatu a 

p�ehodnocení dosavadních definic rozvoje. V souvislosti s rozvojem a rozvojovou spoluprací 

je nej�ast�ji sklo�ována efektivita a partnerství respektující skute�né pot�eby a zájmy zemí, do 

nichž rozvojová pomoc sm��uje.  Sou�asn� se do pop�edí dostává koncept rozvoje jako 

možnosti svobodn� rozhodovat o podmínkách svého života. Tak jako dosud, i v budoucnu lze 

p�edpokládat, že zmi�ované koncepce se budou více �i mén� diskutovat nebo uplat�ovat, 

p�i�emž na pozadí všech t�chto diskusí se bude utvá�et nové rozvojové paradigma ur�ující 

další vývoj na poli rozvoje. 

1.3 Akté�i rozvojové spolupráce 

 Do oblasti rozvojové spolupráce je zapojena široká škála aktér�, z nichž každý zaujímá 

specifické místo v daném systému a p�ináší s sebou jak konkrétní soubor problém�, tak i 

vlastní zp�soby jejich �ešení. 

 V základním rozd�lení aktér� rozvojové spolupráce stojí na prvním míst� státy, resp. 

vlády rozvinutých zemí. Jejich prot�jšek pak p�edstavují vlády zemí rozvojových a 

samoz�ejm� konkrétní p�íjemci pomoci v terénu. Mezi další aktéry pat�í mezinárodní finan�ní 

instituce jako Mezinárodní m�nový fond �i Sv�tová banka, �ada agentur OSN, z nichž se 

rozvojové problematice v�nuje p�edevším Rozvojový program OSN (UNDP), Sv�tová 

zdravotnická organizace (WHO) nebo D�tský fond OSN (UNICEF). Významných aktérem 

rozvojové spolupráce je taktéž Evropská unie prost�ednictvím Evropského rozvojového fondu 

(EDF), z n�hož je financována rozvojová spolupráce se zem�mi skupiny AKP (ACP)14. Krom�

Evropského rozvojového fondu existuje celá �ada dalších nástroj� vn�jší pomoci v rámci 

obecného rozpo�tu, prost�ednictvím nichž realizuje Evropská unie své aktivity v oblasti 

rozvoje. Další skupinu aktér�, která ne nevýznamným zp�sobem formuje rozhodování             

o rozvojových otázkách, tvo�í ve�ejnost, ob�anská hnutí a nevládní organizace (Hokrová-

Táborská: 2008: 111-112). 

1.4 OECD/DAC 

 Klí�ovým aktérem v této práci není jen �eská republika reprezentující rozvinutý stát 

aktivní v oblasti rozvojové spolupráce, jak vyplývá z rozd�lení výše, ale také Organizace pro 

hospodá�skou spolupráci a rozvoj (OECD/DAC), která hraje v oblasti rozvojové spolupráce 

naprosto zásadní roli. To, co d�lá z OECD/DAC tak významného aktéra na poli rozvojové 

                                             
14 Zem� Afriky, Karibské oblasti a Pacifiku (Waisová a kol., 2005: 5). 
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pomoci, není jen objem poskytované ODA 15 , ale zejména vliv organizace na danou 

problematiku obecn�. OECD/DAC výrazným zp�sobem formuje paradigma rozvojové 

spolupráce, a to zejména tím, že je svou podstatou jakousi diskusní arénou �i fórem, kdy je 

v  rámci probíhajících diskusí formulována rozvojová politika. 

 Smyslem OECD/DAC je na základ� zkušeností z �lenských zemí hledat �ešení jak 

zlepšit jednotlivé vládní politiky. Co se oblasti rozvoje tý�e, v pop�edí zájmu organizace stojí 

zejména zlepšení koordinace a efektivnosti rozvojové pomoci.  

Byl to práv� Výbor pro rozvojovou pomoc OECD, který dal v polovin� 90. let podn�t 

ke shrnutí a dopln�ní jednotlivých závazk� vzešlých z významných sv�tových konferencí 

v Riu, Pekingu �i Kodani do uceleného souboru mezinárodních rozvojových cíl�. Za 

p�elomový p�ísp�vek OECD/DAC je rovn�ž považován dokument „Shaping the 21st 

Century“ z roku 1996. Tento dokument ur�uje rozvojovou strategii mezinárodního spole�enství 

pro první polovinu 21. století a trendy v n�m obsažené byly postupem �asu p�evzaty dalšími 

mezinárodními organizacemi.16  

�editelství pro rozvojovou spolupráci (Developement Co-operation Directorate/DCD) 

podporuje a koordinuje práci OECD/DAC. Jeho úkolem je v podstat� usnad�ovat dosahování 

konsenzu mezi �leny organizace a rozvíjet prost�edky zlepšující efektivitu rozvojové 

spolupráce.  D�ležitá je rovn�ž sou�innost DCD s DAC p�i podpo�e dodržování mezinárodních 

závazk� v podob� Rozvojových cíl� tisíciletí (Millenium Developement Goals/MDGs) a 

Pa�ížské deklarace o efektivnosti rozvojové pomoci.17

  Koordinátorem rozvojové pomoci je Výbor pro rozvojovou pomoc (Developement 

Assistance Comittee/DAC), jehož úkolem je zast�ešovat organizace bilaterální rozvojové 

pomoci. Mimo �len� OECD je �lenem Výboru i Evropská komise (Dušková-Waisová, 2005: 

317). Dvacet t�i �len� DAC p�edstavuje hlavní �ást sv�tové dárcovské komunity, která se 

v první �ad� zam��uje na to, jak m�že mezinárodní spolupráce p�isp�t k participaci 

rozvojových zemí v globálním hospodá�ství a k redukci, resp. p�ekonání chudoby.18

Výbor DAC je sou�ástí OECD již od dob jejího vzniku (1961) a zaujímá, vzhledem 

k vysokému potenciálu organizace v oblasti rozvoje, v rámci OECD významné postavení 

Specifikem DAC, oproti ostatním výbor�m OECD, je vysoká frekvence zasedání – cca jednou 

m�sí�n� na úrovni pa�ížských delegát� a nadto ješt� jednou ro�n� probíhá setkání na úrovni 

                                             
15 Dárcovské zem� sdružené ve Výboru pro rozvojovou pomoc jsou poskytovateli více než 95% ODA, dostupné 
na: http://www.tf.jcu.cz/getfile/22eddaf922c15825, 18. 1. 2011.  
16Rozvojová politika vysp�lých zemí (OECD/DAC), dostupné na: http://www.tf.jcu.cz/getfile/22eddaf922c15825, 
18. 1. 2011. 
17 Struktura OECD – Rozvoj, dostupné na: http://www.aip.cz/download/OECD_brozura_CZ.pdf, 18. 1. 2011. 
18 OECD a rozvoj, dostupné na: http://www.aip.cz/download/OECD_brozura_CZ.pdf, 18. 1. 2011. 
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ministr�, resp. šéf� rozvojových agentur zodpov�dných za rozvojovou spolupráci v �lenském 

stát�. Z toho d�vodu, že je oblast rozvojové spolupráce velmi rozsáhlá, �innost OECD/DAC 

podporuje jak po�etný sekretariát, tak �ada pracovních skupin, z nichž každá se zam��uje na 

specifický okruh otázek spojených s rozvojem a sdružuje odborníky na rozvojovou 

problematiku z �lenských zemí. V sou�asné dob� funguje takovýchto skupin �i sítí dev�t – 

uve	me pro p�íklad pracovní skupinu zabývající se efektivností pomoci a praktikami donor� �i 

sí� zam��enou na hodnocení rozvojových projekt� a program�.19

Co se tý�e �innosti Výboru pro rozvojovou pomoc OECD, jeho hlavní p�edností je 

multioborový charakter, díky n�muž lze k rozvojové spolupráci p�istupovat komplexn�ji a 

zohled�ovat tak více souvisejících aspekt�. Jak už bylo �e�eno, organizace sama o sob�

p�edstavuje jakési diskusní fórum, kde se prost�ednictvím dialogu formuje p�ístup k rozvojové 

spolupráci. Velkou p�edností tohoto dialogu je, že není veden pouze uvnit� organizace, ale 

zapojuje i aktéry mimo ni. Konkrétn� jde o navazování partnerství s dalšími mezinárodními 

organizacemi a zejména samotnými rozvojovými zem�mi. Významným p�ísp�vkem 

OECD/DAC udávajícím sm�r, jakým se rozvojová spolupráce jako taková bude ubírat, jsou 

dokumenty a sm�rnice vzniklé práv� z politických dialog� a �innosti jednotlivých pracovních 

skupin a sítí. Mezi dalšími specifickými funkcemi OECD/DAC je nezbytné zmínit hodnocení 

rozvojové politiky svých �len� a následné publikování p�ehled� (jednou za �ty�i roky) a 

zve�ej�ování výro�ních zpráv o rozvojové spolupráci (Developement Co-operation Reports), 

jejichž obsah analyzuje aktuální mezinárodní trendy v této oblasti, p�i�emž zásadní postavení 

mají v t�chto zprávách (i mimo n�) statistiky rozvojové pomoci (Hokrová-Táborská, 2008: 

139-140). 

1.4.1 �eská republika a OECD/DAC 

�eská republika vstupovala do OECD v roce 1995 jako první transforma�ní zem�. 

Vzhledem k tomu, že nespl�ovala podmínky plného �lenství, k participaci na �innosti 

OECD/DAC získala pozorovatelský status. �eská republika jako pozorovatel poskytuje 

p�ehledy a statistiky o své rozvojové spolupráci do výro�ních zpráv OECD/DAC a zástupci �R 

se rovn�ž ú�astní zasedání OECD/DAC na obou zmi�ovaných úrovních.20

 Z plného �lenství v OECD/DAC by pro �eskou republiku vyplynulo p�edevším 

zlepšení jejího obrazu coby vysp�lého dárce rozvojové pomoci, zvýšení prestiže a získání 

                                             
19  Rozvojová politika zemí OECD/DAC, dostupné na: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/rozvojova-
spoluprace/rozvojova-politika-zemi-oecddac/1001295/44952/, 17. 1. 2011. 
20
�eská republika a OECD/DAC, dostupné na: http://www.tf.jcu.cz/getfile/22eddaf922c15825, 18. 1. 2011.  
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možnosti aktivn� se podílet na formulování diskurzu rozvojové pomoci spolu s dalšími 

vysp�lými dárci organizace. 

K tomu, aby se �eská republika mohla stát plnohodnotným �lenem OECD/DAC, musí 

splnit následující hodnotící kritéria: 

• Vyplnit právn� závazná pravidla OECD/DAC a p�ihlásit se k existujícím doporu�ením a 

sm�rnicím (a�koliv je právn� závazných pravidel OECD/DAC minimum, zna�nou 

politickou a morální váhu mají i formáln� nezávazná doporu�ení). 

• Poskytovat detailní statistiky ODA a každoro�ní popis rozvojové politiky. 

• Podrobit se pravidelným p�ehled�m a hodnocení rozvojové politiky (a p�ijmout jejich 

výsledky, by� by byly kritické, a reagovat na tuto kritiku konstruktivn�). 

• Mít rozsáhlý program (100 milion� USD �i 0,2% HND) rozvojové spolupráce (nebo 

alespo� st�edn�dobý plán pro dosažení ur�itého cíle ODA).21

Výše zmín�ná kritéria jsou ješt� dále konkretizována a rozvíjena v jednotlivých bodech 

doporu�ení OECD/DAC, jejichž cílem je nasm�rovat �eskou zahrani�ní rozvojovou spolupráci 

na takovou cestu reforem, na jejímž konci by stála �eská republika coby vysp�lý dárce, 

rovnoprávný �len OECD/DAC. Tyto body jsou detailn� analyzovány v poslední kapitole textu, 

která se zabývá �lenstvím �R ve zmi�ované organizaci podrobn�ji. 

                                             
21 Kritéria vstupu do OECD/DAC, dostupné na: http://www.rozvojovka.cz/rozvojova-politika-vyspelych-zemi-
oecd-dac_228_4.htm, 29.1.2011.  
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2 Zahrani�ní rozvojová spolupráce �eské republiky 

Zahrani�ní rozvojová spolupráce 22  je sou�ástí souboru nástroj� celkové zahrani�ní 

politiky státu, jejichž ú�elem je p�sobit na cílovou zemi ve snaze prosazovat vlastní zájmy. 

A�koliv nelze opominout altruistické motivy, pro výše uvedenou tezi hovo�í i fakt, že 

rozvojová pomoc sm��uje zejména do t�ch zemí a oblastí, které jsou pro tu �i onu dárcovskou 

zemi prioritní. Prost�ednictvím rozvojové spolupráce tedy státy dárcovské, �eskou republiku 

nevyjímaje, sledují i vlastní zájmy, a� už bezpe�nostní, zahrani�n�politické �i ekonomické.  

Poskytování zahrani�ní rozvojové pomoci má v �eském prost�edí dlouhou tradici, 

budovanou již p�ed rokem 1989. V pojetí rozvojové spolupráce se však odrážely zm�ny, 

kterými procházelo paradigma rozvojové spolupráce jako takové v mezinárodním prost�edí. 

ZRS �R reflektovala jak zm�ny ekonomické a politické, tak rozvoj diskurzu v teorii i praxi.  

Dnes se �eská republika �adí mezi �ty�i desítky nejbohatších zemí sv�ta. Spole�n�

s dalšími vysp�lými zem�mi se snaží o nalezení takových �ešení, která by vedla k vyrovnání 

propastných rozdíl� mezi rozvojovými a rozvinutými zem�mi a která by zajistila, aby 

prost�edky vynaložené na zlepšení situace rozvojových zemí byly co nejefektivn�ji využity. Za 

ú�elem napl�ování zám�r� rozvojové pomoci se státy shodly na postupu, jak jich dosáhnout. 

�eská republika se spolu se všemi �lenskými státy OSN zavázala do roku 2015 splnit cíle 

stanovené v Miléniové deklaraci, která vyty�uje konkrétní cíle v oblasti rozvoje a odstra�ování 

chudoby. Zárove� se rozvinuté zem� dohodly, že budou finan�ní prost�edky ur�ené na 

mezinárodní rozvojovou spolupráci postupn� navyšovat (Adamcová, 2006: 3). Nový p�ístup 

k rozvojové spolupráci, který p�edstavují Rozvojové cíle tisíciletí, vyvrcholil v Monterreyském 

konsenzu (2002), Pa�ížské deklaraci (2005), Ak�ní agend� z Akkry (zá�í 2008) a v Agend�

z Dauhá (listopad/prosinec 2008). 

                                             
22 Zahrani�ní rozvojová spolupráce od této kapitoly referuje výhradn� k �eské republice a to i v p�ípad�, že stojí 
samostatn� bez výslovného odkazu na �R (pozn. aut.). 
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2.1 Akté�i zahrani�ní rozvojové spolupráce  

Na rozvojové spolupráci, financované ze státního rozpo�tu, se v �eské republice 

podílejí akté�i jak z �ad státních institucí, tak nevládní a soukromý sektor.  

2.1.1 Státní instituce 

 Nejvyšším orgánem formujícím sm��ování �eské zahrani�ní rozvojové spolupráce je 

vláda �eské republiky, jejímž st�žejním úkolem v dané oblasti je schvalovat klí�ové 

dokumenty ZRS �R jako koncepce zahrani�ní rozvojové spolupráce, ro�ní plány atp. 

Úst�edním koordina�ním orgánem je Ministerstvo zahrani�ních v�cí �R, potažmo 

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci.  MZV ke své práci využívá sí�

zastupitelských ú�ad�, jejichž znalosti prost�edí a podmínek v p�ijímajícím stát� mohou velkou 

m�rou p�isp�t ke kvalit� poskytované rozvojové pomoci. Úkolem uvedeného ministerstva je 

p�íprava program� spolupráce s prioritními zem�mi (tzv. Country Strategy Papers), plánování 

struktury a objemu financí ur�ených na ZRS �R, sestavování ro�ních plán� rozvojových 

projekt� a sou�asn� p�edkládání výro�ních hodnotících zpráv vlád� �R na základ� podklad�

gestor� a realizátor�, dojednávání dohod o spolupráci s p�ijímajícími zem�mi, koordinace 

rozvojových aktivit s mezinárodními institucemi a d�ležitou funkci zastává i v projednávání 

koncep�ních otázek rozvojové spolupráce. Ministerstvo zahrani�ních v�cí ve spolupráci 

s Ministerstvem vnitra23 rovn�ž koordinuje poskytování humanitární pomoci do zahrani�í.24

Mimo Ministerstvo zahrani�ních v�cí se na rozvojové spolupráci podílejí i další sektorová 

ministerstva, která jsou odpov�dná za administraci rozvojových projekt� rozd�lených dle 

oborového zam��ení a za efektivní vynakládání finan�ních prost�edk�, p�i�emž práv� otázka 

financování a rozpo�tu byla kritizována kv�li zna�né rozt�íšt�nosti zp�sobené rozd�lováním 

�ástí rozpo�tu mezi jednotlivá ministerstva. Otázka sjednocení �ízení a realizace projekt� a 

centralizace finan�ních prost�edk� se stala jedním z bod� transformace, na n�ž byl kladen 

velký d�raz. 

Rada pro zahrani�ní rozvojovou spolupráci vznikla k 1. lednu 2008 jako 

meziresortní koordina�ní orgán dle usnesení vlády �R �. 1439 z 19. prosince 2007. Jejím 

úkolem je koordinovat zahrani�ní rozvojovou spolupráci, zajiš�ovat její 

                                             

23 Ministerstvo vnitra poskytuje humanitární pomoc do �lenských stát� Evropské unie a jiných stát� tvo�ících 
Evropský hospodá�ský prostor a rozhoduje o jejím rozsahu a form�. O poskytnutí humanitární pomoci 
informuje Ministerstvo zahrani�ních v�cí  (§ 8 zákona �. 151/2010 Sb.). 
24 Akté�i ZRS �R, dostupné na: http://www.czda.cz/akteri-zrs-cr/ministerstvo-zahranicnich-veci-cr.htm,  
5. 2. 2011. 
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koherenci a p�ipravovat doporu�ení ministru zahrani�ních v�cí, který je ze zákona za tuto 

oblast odpov�dný v��i vlád�. Rada projednává všechny zásadní dokumenty v oblasti rozvojové 

spolupráce jako koncepce zahrani�ní rozvojové spolupráce, programy s prioritními zem�mi atp. 

Orgány státní správy, jejichž zástupci tvo�í Radu, stejn� jako pravidla jejího fungování, jsou 

definovány Statutem Rady pro zahrani�ní rozvojovou spolupráci. Rada je složená z 15 �len�, 

v �ele s p�edsedou, zpravidla v�cn� p�íslušným nám�stkem ministra zahrani�ních v�cí. Dalšími 

�leny Rady jsou po jednom zástupci z p�íslušných sektorových ministerstev25, Ú�adu vlády - 

Útvaru místop�edsedy vlády pro evropské záležitosti, Státního ú�adu pro jadernou bezpe�nost 

a �eského statistického ú�adu. P�idruženými �leny Rady jsou pak: zástupce �eské rozvojové 

agentury a dále po jednom zástupci �eského fóra pro rozvojovou spolupráci a Platformy 

podnikatel� pro zahrani�ní rozvojovou spolupráci. P�idružení �lenové Rady se ú�astní zasedání 

Rady s hlasem poradním.26

�eská rozvojová agentura vznikla v lednu 2008 jako implementa�ní agentura pro 

pln�ní úkol� v oblasti zahrani�ní rozvojové spolupráce �R. Tato agentura nahradila dosavadní 

p�sobnost Rozvojového st�ediska p�i Ústavu mezinárodních vztah� a od 1. �ervence je z�ízena 

zákonem �. 151/2010 Sb. o zahrani�ní rozvojové spolupráci a humanitární pomoci 

poskytované do zahrani�í. Zajiš�uje realizaci rozvojové spolupráce, v�etn� identifikace 

vhodných projekt�, jejich formulace, vypisováni výb�rových �ízení (ve form� ve�ejných 

zakázek i dotací), podpisu smluv a monitoringu projekt� (více viz. 4.1 Institucionální rovina 

transformace). 

2.1.2 Neziskový sektor 

Hovo�íme-li o aktérech ZRS �R, nelze opomenout neziskový sektor, který zde 

zaujímá nezastupitelné místo.  Nevládní neziskové organizace (NNO) sehrávají nespo�et rolí 

a jejich aktivity jsou velmi rozmanité. NNO jsou realizátory rozvojových projekt�, organizují 

kampan� na podporu rozvojových cíl�, školící a vzd�lávací aktivity pro široké spektrum 

poslucha��, výrazn� se podílí na rozvojovém vzd�lávání a mediální propagaci rozvojových 

témat a p�edstavují d�ležitého partnera pro stát v oblasti distribuce humanitární pomoci. Jejich 

význam spo�ívá i v tom, že p�ispívají do diskusí týkajících se podoby systému �eské zahrani�ní 

rozvojové spolupráce (Adamcová, 2006: 13).  �eské nevládní neziskové organizace pracující 

                                             
25  Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních v�cí, Ministerstvo pr�myslu 
a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a t�lovýchovy, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo 
zdravotnictví, Ministerstvo zem�d�lství, Ministerstvo životního prost�edí, Ministerstvo kultury, Ministerstvo 
obrany. 
26 Rada pro ZRS, dostupné na: http://www.czda.cz/akteri-zrs-cr/rada-pro-zrs.htm, 5. 2. 2011. 
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na poli rozvojové spolupráce, humanitární pomoci a rozvojového vzd�lávání jsou sdruženy 

v �eském fóru pro rozvojovou spolupráci (FoRS). 

Platforma FoRS byla založena patnácti NNO v zá�í roku 2002. Na za�átku roku 2010 

již p�edstavovala 37 �lenských a 10 pozorovatelských organizací – mezi nimi jsou nevládní 

neziskové organizace, nadace, mezinárodní organizace, akademické instituce a další. 

Organizace ve FoRS deklarují jako své spole�né zájmy prosazování vyšší relevance a 

efektivnosti �eské i mezinárodní zahrani�ní rozvojové spolupráce. St�žejním úkolem FoRS je 

zastupování spole�ných zájm� �len� a posilování spolupráce a vztah� mezi státními 

institucemi v �R i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce. �innost FoRS 

je možné rozd�lit do t�í tématických oblastí, a to na: informa�ní a vzd�lávací �innost (seminá�e, 

mezinárodní konference, publikace materiál�), koordinace a dialog (podpora spolupráce mezi 

�leny, koordinace spole�ných rozvojových aktivit zam��ených na politickou reprezentaci, 

nevládní sektor, ve�ejnost a jiné cílové skupiny) a zastupování a obhajoba spole�ných zájm�

�len� (rozvoj partnerství s klí�ovými institucionálními partnery na národní a mezinárodní 

úrovni, aktivní sledování a ovliv�ování legislativního a finan�ního rámce práce rozvojových a 

humanitárních NNO atd.).27

V roce 2003 se FoRS stalo jedním ze zakládajících �len� CONCORD – Evropské 

konfederace NNO pro humanitární pomoc a rozvoj (European NGO Confederation for Relief 

and Development). CONCORD je zast�ešujícím sdružením národních platforem a sítí NNO ze 

zemí EU, jež dohromady zastupují více než 1600 NNO.28 CONCORD je oficiálním partnerem 

institucí Evropské unie a jeho prost�ednictvím m�že FoRS hájit zájmy NNO z �R. 

2.1.3 Nestátní sektor 

Krom� NNO se na uskute��ování dvoustranných projekt� podílí také akademický 

sektor. Vysoké školy mají významný podíl na distribuci informací a rozvojovém vzd�lávání. 

V �eském prost�edí má v tomto ohledu významné místo Univerzita Palackého v Olomouci, kde 

je možné studovat Mezinárodní rozvojová studia na P�írodov�decké fakult�, a to jak na 

bakalá�ské, tak na magisterské úrovni. Od roku 1998 Univerzita Palackého rovn�ž po�ádá 

Letní školu rozvojové spolupráce, financovanou Ministerstvem zahrani�ních v�cí �R. Další 

programy s rozvojovou tematikou lze studovat na Zem�d�lské univerzit� v Praze, �i Vysoké 

                                             
27
�innost FoRS, dostupné na: http://www.fors.cz/cz/o_nas/cinnost, 5. 2. 2011.  

28 O CONCORDu, dostupné na: http://www.concordeurope.org/Public/Page.php?ID=8&language=eng,  
5. 2. 2011. 
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škole ekonomické v Praze. �adu kurz� zabývajících se danou problematikou je ale možné 

navšt�vovat i v rámci dalších obor� na jiných univerzitách a vysokých školách. 

D�ležitým �lánkem systému rozvojové spolupráce je soukromý sektor, který 

uskute��uje podstatnou �ást rozvojových projekt�. Rozvojové aktivity �eských soukromých 

podnik� jsou soust�ed�ny zejména do sektor� dopravy, pr�myslového rozvoje a životního 

prost�edí a v rámci t�chto sektor� realizují širokou škálu aktivit od geologických pr�zkum�

p�es ochranu lesních porost� �i energetiku. �eské podniky zajiš�ují dodávky pot�ebných 

technologií a rovn�ž realizují �adu školení, prost�ednictvím nichž p�edávají své zkušenosti a 

know-how partner�m v rozvojových zemích. Tímto zp�sobem p�ispívají k rozvoji lidských 

zdroj� v p�ijímající zemi (Adamcová, 2006: 17). 

Opomenout nelze také ve�ejnost, která se, spolu s dalšími aktéry, podepisuje na 

výsledné podob� systému tím více, �ím hlasit�ji je slyšet ve�ejné mín�ní v dané oblasti, a jak 

informovaná o zahrani�ních rozvojových aktivitách státu ve�ejnost je. Ve�ejnost je rovn�ž 

zapojována formou p�ísp�vk� do sbírek ve prosp�ch konkrétních projekt� (stavba školy 

v Etiopii, zem�t�esení na Haiti atd.). Vláda �R, ve spolupráci s dalšími aktéry, usiluje              

o zvyšování pov�domí �eské ve�ejnosti o zahrani�ní rozvojové spolupráci a za tímto ú�elem 

realizuje množství propaga�ních aktivit. 

2.2 Formy zahrani�ní rozvojové spolupráce  

 Podle toho, jakým zp�sobem dochází k její realizaci, je možné zahrani�ní rozvojovou 

spolupráci d�lit na bilaterální (dvoustrannou), pop�. trilaterální (trojstrannou) a multilaterální 

(mnohostrannou).  

2.2.1 Bilaterální spolupráce 

Bilaterální pomoc sm��uje z dárcovské zem� p�ímo k p�íjemci, p�i�emž dárce má možnost 

maximáln� ovliv�ovat a kontrolovat využití poskytnuté pomoci.  Tato forma pomoci je 

klí�ovou sou�ástí �eské zahrani�ní rozvojové spolupráce a její t�žišt� spo�ívá ve víceletých 

programech spolupráce s prioritními zem�mi a v prioritních sektorech. Dvoustranná rozvojová 

spolupráce je realizována v následujících formách: 

• Odborná (technická) spolupráce, jejíž podstata spo�ívá ve školení lidských zdroj�

v cílové zemi prost�ednictvím zlepšování kvality vzd�lání, zvyšování kvalifikace a 

technických �i výrobních kapacit, v institucionální, správní, ekonomické, environmentální, 

zdravotní, sociální, kulturní, vzd�lávací, v�decké nebo technologické oblasti. Tato 
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spolupráce je v praxi realizována p�edevším formou projekt� s ú�astí expert�, nevládních 

organizací a podnik�. 

• Spolupráce v oblasti ekonomických a sociálních infrastruktur probíhá formou 

investi�ních projekt� s cílem navýšit fyzický kapitál partnerských zemí a projekt� na 

pomoc ekonomickým sektor�m. 

• Jádro finan�ní spolupráce tvo�í poskytování finan�ních dar�, vládních úv�r�, odpoušt�ní 

dluh� a poskytování p�j�ek, to vše za ú�elem podpory rozvoje v p�ijímajících zemích. 

• Poskytování pomoci a ochrany uprchlík�m je vykonáváno prost�ednictvím umožn�ní 

pobytu a lidsky d�stojné existence na území �eské republiky. 

• Poskytování vládních stipendií student�m z rozvojových (a jiných pot�ebných) zemí ke 

studiu na ve�ejných vysokých školách, a to v�etn� financování zdravotní pé�e stipendist�m. 

• Za ú�elem osv�tlení princip� zahrani�ní rozvojové spolupráce a zlepšení pochopení všech 

vliv�, které p�sobí na obyvatele rozvojových zemí, je realizována rozvojová výchova, 

vzd�lávání a osv�ta mezi �eskou ve�ejností. 

• Rozvojový výzkum jako systematický sb�r a analýza informací vedoucí k prohloubení 

znalostí o ekonomických, environmentálních, zdravotních a sociálních problémech             

v rozvojových zemích a hledání nových postup� �ešení t�chto problém�. 

• Posilování kapacit nevládních neziskových organizací, které probíhá s cílem zvýšit 

jejich podíl na �ešení problém� obyvatel rozvojových zemí.29

 Bilaterální spolupráce m�že být realizována i v zemích neprioritních, jestliže jsou 

napln�ny principy, cíle a kritéria rozvojové spolupráce, p�i�emž klí�ovou roli hraje poptávka 

ze strany potenciální p�ijímající zem�.  

 V rámci bilaterální spolupráce zaujímá specifickou pozici spolupráce transforma�ní, 

která se zam��uje na podporu a ší�ení demokratických princip�, ochranu lidských práv, 

budování právního státu s demokratickými institucemi a good governance (dobrá vládnutí). 

Toto osobité postavení zaujímá proto, že práv� v daném druhu spolupráce – lépe než 

v kterémkoliv jiném, m�že �eská republika uplatnit své vlastní zkušenosti s nenásilným 

odporem proti totalitnímu systému a spole�enskou transformací z 90. let minulého století. 

Transforma�ní spolupráce v praxi probíhá v n�kolika oblastech. Jako p�íklad lze uvést podporu 

vzniku a práce místních nezávislých médií, vzd�lávání v oblastech klí�ových pro proces 

                                             
29 Dvoustranná rozvojová pomoc, dostupné na: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/dvoustranna_zrs_cr/dvoustranna_rozvojova_s

poluprace.html, 6. 2. 2011. 
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transformace (ekonomika, soudnictví, státní správa atp.), podporu ob�anské spole�nosti, 

asistenci p�i �ešení problém� spojených s nedemokratickým zp�sobem vládnutí atd. 

(Adamcová, 2006: 26-27).  Transforma�ní spolupráce byla jako svébytný program dopln�na do 

systému ZRS �R v roce 2005.  

 Na tomto míst� je vhodné upozornit na iniciativu pod patronací Ministerstva pr�myslu 

a obchodu (v konzultaci s MZV �R) Aid for Trade („Pomoc na podporu obchodu“) z roku 

2009. V prvé �ad� jde o pomoc p�i vytvá�ení obchodních politik, podp�rných podmínek a 

regulatorního rámce obchodu, zejména ve form� pomoci státní administrativ� p�i stanovování 

pravidel a strategií a odstra�ování administrativních bariér vedoucích k liberalizaci obchodu. 

Sou�asn� dochází k podpo�e podnikatelského klimatu a rozvoji tržních institucí formou 

p�enosu zkušeností a know-how (Koncepce ZRS �R 2010-2017: 17). V roce 2009 �inil 

rozpo�et na Aid for Trade 2 miliony korun, v roce 2010 se tato �ástka navýšila o další milion.30  

V rámci dvoustranné spolupráce lze rovn�ž realizovat �i spolufinancovat takové 

aktivity v rozvojových zemích, do nichž se zapojují i další dárci (tzv. trilaterální/trojstranná 

spolupráce). Smyslem podpory trojstranných projekt� je poskytnout pot�ebné kofinancování 

projekt� �eských NNO, které již obdržely grant v rámci mezinárodních výb�rových �ízení 

(Evropská komise, rakouský program Regional Partnership Programme/RPP a další), nebo jsou 

�leny mezinárodních sítí a financují spole�né projekty ve t�etích zemích (dobrovolnický 

program ASA-GLEN).31

2.2.2 Multilaterální spolupráce 

 Multilaterální spolupráci realizuje �eské republika skrze mezinárodní organizace, a to 

formou obecných �i ú�elov� vázaných p�ísp�vk� a mnohostranných rozvojových projekt�. 

�eská republika tedy jednak p�ispívá do rozpo�tu mezinárodních organizací, jednak se sama 

podílí na konkrétních rozvojových projektech t�chto organizací. Výhodu multilaterální 

rozvojové spolupráce lze spat�ovat zejména v objemu alokovaných prost�edk� a v�bec v široké 

základn�, která usnad�uje realizaci jednotlivých projekt� a p�ispívá tak k v�tší efektivnosti.  

 Konkrétn� tedy �eská republika mnohostrannou spolupráci provádí prost�ednictvím 

mezinárodních organizací systému OSN (�eští experti participují na projektech UNDP, UNEP, 

FAO apod.), Evropské unie a mezinárodních finan�ních organizací (IMF, WB, IBRD). 

Z rozpo�tových d�vod� byly v roce 2010 poskytnuty finan�ní dary pouze UNDP a UNV. 
                                             
30 Realizace zahrani�ní rozvojové pomoci v gesci MPO, dostupné na: http://www.mpo.cz/dokument83611.html,  
7. 2. 2011. 
31 Trilaterální spolupráce, dostupné na: http://www.czda.cz/rozvojova-spoluprace/rozvojova-spoluprace-cr-
zrs/trilateralni-spoluprace.htm, 7. 2. 2011. 
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V pozici dárce rozvojové pomoci je �eská republika ve vztahu k UNDP již od roku 2000. Od 

roku 2001 dobrovoln� p�ispívá do Sv��eneckého fondu UNDP (Czech – UNDP Trust Fund), 

jehož cílem je poskytování pomoci a technické podpory rozvojovým a transformujícím se 

zemím. V podstat� se jedná o p�enos �eského know-how a odborných zkušeností ve form�

školení, seminá��, studijních cest, technické pomoci a poradenství.32

Od kv�tna 2004 se �eská republika jako �len EU podílí na formulaci rozvojové politiky. 

Pln� participuje na jednáních a zasedáních všech formací EU v�novaných rozvojové spolupráci. 

Aktivním zapojením �R lze do ur�ité míry ovliv�ovat to, jaký do jakého teritoria a v jakém 

objemu budou sm��ovat vy�len�né finan�ní prost�edky. P�edevším se ale �eské subjekty 

mohou ú�astnit samotné realizace projekt� ES p�ímo v daném teritoriu. V oblasti provád�ní 

rozvojové politiky EU se �R prost�ednictvím p�íslušných orgán� EU aktivn� ú�astní 

programování finan�ních instrument�. Významným zdrojem pro financování rozvojové 

spolupráce EU je Evropský rozvojový fond (European Development Fund – EDF), který je 

ur�en nejchudším stát�m Afriky, Karibské oblasti a Tichomo�í (AKT/ACP) a slouží jako 

implementa�ní nástroj Dohody z Cotonou (Ku�erová, 2010: 185). Je financován p�ísp�vky 

�lenských stát� EU a �R se na jeho financování a aktivitách za�ne podílet od roku 2011 

(Lebeda – Lukáš, 2009b: 29). 

 Podle Lisabonské smlouvy náleží rozvojová spolupráce do oblasti sdílených pravomocí, 

kdy se aktivity EU a �lenských zemí mají vzájemn� dopl�ovat a posilovat. Základním 

dokumentem EU pro oblast rozvojové spolupráce, ke kterému se �R p�ihlásila, je Evropský 

konsensus o rozvoji (The European Consensus on Development) z roku 2005. V oblasti 

provád�ní rozvojové politiky EU by se m�la �R prost�ednictvím p�íslušných orgán� EU 

aktivn� ú�astnit programování finan�ních instrument�, p�edevším Nástroje pro rozvojovou 

spolupráci (Development Cooperation and Economic Cooperation Instrument/DCI), Nástroje 

pro evropské sousedství a partnerství (European Neighbourhood and Partnership 

Instrument/ENPI), Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (Instrument for the 

Promotion of Democracy and Human Rights/EIDHR) a Nástroje pro p�edvstupní pomoc 

(Instrument for Pre-Accession Assistance/IPA). �R by se rovn�ž m�la snažit o ur�itou 

geografickou vyváženost a efektivnost rozvojové spolupráce EU, a to zejména v rámci 

konzultací mezi �lenskými státy a Evropskou komisí o využití jednotlivých rozvojových 

nástroj�. Významným úkolem, stojícím p�ed �eskou republikou, je podpora zapojování 

                                             
32 Zapojení �R do aktivit OSN, dostupné na: 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/mnohostranna_zrs_cr/osn/index.html,  
7. 2. 2011. 
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�eských nestátních subjekt� do rozvojové spolupráce financované z fond� vn�jší pomoci EU, 

zvlášt� pak z ENPI, DCI a EDF (Koncepce ZRS �R 2010-2017: 20-21). V tomto sm�ru hraje 

d�ležitou roli p�ístup daných subjekt� k informacím a praktickým návod�m, které by jim 

usnadnily orientaci a p�ístup k rozvojovým projekt�m EU, což by m�lo zašti�ovat Ministerstvo 

zahrani�ních v�cí ve spolupráci s dalšími resorty (MPO, MF), �RA, agenturou CzechTrade, 

neziskovým sektorem �i svazy podnikatel�. 

�eská republika krom� výše zmín�ných organizací – Evropské Unie a OSN – také 

p�ispívá do mezinárodních finan�ních organizací jako Sv�tová banka (WB), Mezinárodní 

banka pro obnovu a rozvoj (IBRD), Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) atd.  

2.3 Motivy a cíle zahrani�ní rozvojové spolupráce 

Mezi mnoha motivy, z nichž vlastní zájmy jsou diskutovány níže, je nemožné nezmínit 

motivy morální. Rozvojová spolupráce je projevem solidarity mezi lidmi a mezi státy 

navzájem a reflektuje snahu zlepšit budoucnost nejchudších zemí sv�ta. Strategickým cílem 

�eské rozvojové politiky je odstra�ování extrémní chudoby a podpora bezpe�nosti a prosperity 

prost�ednictvím efektivního partnerství, které umožní chudým a málo rozvinutým zemím 

realizovat jejich rozvojové cíle. Výchozím bodem jsou Rozvojové cíle tisíciletí (Millenium 

Development Goals/MDGs). Klí�ový stimul pro rozvoj p�edstavují demokratické formy 

vládnutí, udržitelný ekonomický r�st, zapojování rozvojových zemí do mezinárodního 

obchodu, sociální rozvoj a pé�e o životní prost�edí (�eská republika pomáhá, 2010: 5).  

�eská republika se tedy ztotož�uje s vícerozm�rným p�ístupem k omezování chudoby, 

kterou nechápe jen v ekonomických termínech nízkého p�íjmu na obyvatele, naopak ji pojímá 

mnohem komplexn�ji, v souvislostech se sociálními a environmentálními vazbami. Zmi�ovaný 

vícerozm�rný p�ístup k omezování chudoby se promítá do �ady dalších cíl�, tzv. pr��ezových, 

jako nap�íklad podpora ob�anské spole�nosti, rovnoprávnost muž� a žen atd. (Adamcová, 2006: 

6-7). 

Je zajisté na míst� položit si otázku, pro� vlastn� �eská republika pomáhá, resp. pro�

poskytuje rozvojovou a humanitární pomoc a jaký cíl tím sleduje. Rozvojová pomoc není jen 

altruistickým gestem, je rovn�ž pragmatickou politikou. Bylo by bláhové myslet si, že spolu 

s p�ijetím odpov�dnosti za �ešení globálních problém� nesleduje i vlastní zájmy. V tomto 

sm�ru je základní motivací �R podpora národních ekonomických, politických a 

bezpe�nostních zájm�, �ímž se rozvojová pomoc stává také nástrojem zahrani�ní politiky státu. 
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2.3.1 Cíle ekonomické 

Ekonomické cíle je možné rozd�lit do dvou skupin – na p�ímé a nep�ímé. V prvním 

p�ípad� jde o uplat�ování zboží, technologií a know-how �eských firem v rozvojových 

projektech. Touto cestou vznikají jak nové pracovní p�íležitosti, tak vzr�stá možnost rozvoje 

v�deckých kapacit prost�ednictvím realizace technologických projekt� (Hokrová-Táborská, 

2008: 12). Krom� toho lze do této skupiny za�adit p�ístup ke zdroj�m, kterých má �eská 

republika nedostatek a musí je tedy dovážet. Ekonomické p�ínosy nep�ímé jsou z hlediska 

dopadu mnohem dalekosáhlejší. �eská republika se hlásí k principu rozvoje cestou podpory 

ekonomického r�stu a zapojení do mezinárodního obchodu, �ímž napomáhá rozvoji 

potenciálních trh�. Prosperita chudých zemí p�ispívá k budování stability ve sv�tové 

ekonomice (Karásek, 2011: 7). 

2.3.2 Cíle politické  

 Politický podtext je spjat se zahrani�ní rozvojovou pomocí již od samého po�átku. Pro 

dárcovskou zemi, �eskou republiku, plynou ur�ité výhody jak ze vztah� bilaterálních, tak 

multilaterálních. V bilaterální rovin� dochází k posilování politických, ekonomických a 

kulturních vztah� s konkrétní rozvojovou zemí. Na multilaterální úrovni dochází ke zlepšování 

obrazu �eské republiky na mezinárodní scén� (Hokrová-Táborská, 2008: 12-13). Mimo to, 

prost�ednictvím kulturní diplomacie, dochází p�i poskytování zahrani�ní rozvojové pomoci 

k ší�ení kultury, jazyka a hodnot dárce, resp. v širším slova smyslu národní kultury obecn�. 

Cestou kulturní vým�ny lze nejen položit základy k rozvoji pozd�jších ekonomických kontakt�, 

ale rovn�ž k rozm�l�ování etnocentrismu33 a p�edevším xenofobie, �ímž se rovn�ž snižuje 

riziko potenciálních konflikt�. 

2.3.3 Cíle bezpe�nostní 

 Rozvojová pomoc je sou�asn� d�ležitou sou�ástí bezpe�nostní politiky �eské republiky. 

Rozvojové zem� jsou v mnoha p�ípadech zdrojem nestability, která se m�že p�elévat do 

dalších zemí v regionu a stát se hrozbou na úrovni globální. Globalizace s sebou p�ináší 

v oblasti bezpe�nosti množství negativních jev�, jako je organizovaný zlo�in, pašeráctví drog a 

v posledních letech zejména terorismus. Další zdroj nestability p�edstavuje nelegální migrace 

                                             
33 Etnocentrismus spo�ívá v hodnocení cizích kultur skrze optiku své kultury - na základ� m��ítka, které bylo 
p�evzato z kultury vlastní. Extrémní formy etnocentrismu mohou vyústit do xenofobie a rasismu (Budil, 2003: 39-
40). 
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z rozvojových zemí a spolu s tím spojené riziko ší�ení nemocí, jako HIV/AIDS. Obecn� lze �íci, 

že podporou stability rozvojových zemí si zem� rozvinuté snaží zajistit bezpe�nost svou a 

svých zájm�. 

2.4 Principy zahrani�ní rozvojové spolupráce  

Podle aktuální Koncepce ZRS �R vycházejí základní principy �eské rozvojové 

spolupráce z Evropského konsensu o rozvoji (2005), Pa�ížské deklarace o efektivnosti pomoci 

(2005) a Ak�ní agendy z Akkry (2008). Krom� výše zmi�ovaných se �R v této Koncepci hlásí 

k mezinárodním závazk�m ohledn� objemu prost�edk� vynaložených na rozvoj chudých zemí, 

k jejichž potvrzení došlo na Hodnotící konferenci k Financování pro rozvoj v Dauhá v prosinci 

roku 2008 (Koncepce ZRS �R 2010-2017: 12, 28).  

2.4.1 Evropský konsensus o rozvoji 

D�ležitým p�ísp�vkem zacíleným na poskytování efektivn�jší rozvojové pomoci je 

Evropský konsensus o rozvoji (The European Consensus on Development), p�ijatý v roce 

2005. Evropský konsensus o rozvoji aktualizoval p�edchozí dokumenty o globální výzvy 

(bezpe�nost, migrace a globalizace), reflektoval rozší�ení EU a zahrnul nové mezinárodní 

závazky EU (zejména Pa�ížskou deklaraci).34  Uvedený dokument je složen ze dvou �ástí, kde 

první �ást p�edstavuje Rozvojový rámec EU, v n�mž jsou stanoveny spole�né cíle a zásady 

rozvojové spolupráce, �ást druhá stanovuje závazky k implementaci vyplývající z �ásti první. 

Druhá sekce rovn�ž ur�uje priority odrážející se v programech rozvojové spolupráce na úrovni 

stát� a region�. Je vodítkem pro plánování a provád�ní rozvojové pomoci ve všech nástrojích 

Spole�enství. Evropský konsensus o rozvoji stanovil za hlavní cíl rozvojové spolupráce 

Evropské unie vymýcení chudoby v kontextu udržitelného rozvoje, který zahrnuje též 

Rozvojové cíle tisíciletí. Rozvojová spolupráce je sdílenou pravomocí Evropského 

spole�enství a �lenských stát� a politika Spole�enství v oblasti rozvojové spolupráce dopl�uje 

odpovídající politiky provád�né �lenskými státy. EU zabezpe�uje více než polovinu 

celosv�tové pomoci a p�ijala závazek zvýšit tuto pomoc, jakož i zlepšit její kvalitu a ú�innost. 

�lenské státy a Spole�enství jsou zavázány základními zásadami, hodnotami a rozvojovými 

cíli, dohodnutými na mnohostranné úrovni. Veškeré úsilí o koordinaci a harmonizaci je 

vyvíjeno s cílem p�ispívat ke zvýšené ú�innosti pomoci. Evropský konsensus o rozvoji v tomto 

                                             
34  Rozvojová politika Evropského spole�enství, dostupné na: http://www.rozvojovka.cz/rozvojova-politika-
evropskeho-spolecenstvi_228_5.htm, 9. 2 .2011.  
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ohledu p�edstavuje spole�ný rámec, kterým se �ídí opat�ení EU v oblasti rozvojové spolupráce 

na úrovni �lenských stát� i na úrovni Spole�enství (Evropský konsensus o rozvoji, 2006: 1-8). 

2.4.2 Pa�ížská deklarace o efektivnosti pomoci  

 P�i poskytování rozvojové pomoci nehraje roli pouze objem prost�edk�, ale p�edevším 

to, zda jsou tyto prost�edky vynakládány dostate�n� efektivním zp�sobem. V souvislosti 

s nar�stajícím d�razem na efektivitu rozvojové spolupráce vystoupila OECD s návrhem 

možných �ešení, která shrnula do dokumentu – mezinárodní dohody s názvem Pa�ížská 

deklarace o efektivnosti pomoci (The Paris Declaration on Aid Effectiveness). 

K p�ijetí Pa�ížské deklarace o efektivnosti pomoci došlo v b�eznu roku 2005, kdy ji 

odsouhlasilo více než sto dárc� (v�etn� �R), rozvojových zemí a multilaterálních organizací 

(Zpráva o spolupráci na rozvoji 2006: 3).  

Pa�ížská deklarace p�edstavuje plán reforem a soubor pokyn�, kterými by se m�la 

rozvojová pomoc �ídit. Dále stanovuje termín (rok 2010), k n�muž by m�ly být p�ijaté závazky 

spln�ny, a v neposlední �ad� také indikátory, které poslouží k evaluaci a monitoringu 

úsp�šné/neúsp�šné implementace Deklarace.  

Pa�ížská deklarace vymezuje p�t st�žejních zásad, a to: vlastnictví (ownership), slad�ní 

(aligment), harmonizace (harmonisation), vzájemná odpov�dnost (mutual accountability) a 

�ízení na základ� výsledk� (managing for results) (Pa�ížská deklarace, 2005: �l. 2). 

Vlastnictví rozvojového procesu je zásadním bodem efektivnosti pomoci. Primární 

odpov�dnost za sv�j rozvoj nesou samotné rozvojové zem�. Rozvojová politika �R je 

postavená na partnerství s p�ijímajícími zem�mi a je vedena poptávkou ze strany t�chto zemí a 

jejich pot�ebami definovanými v národních rozvojových strategiích.  �eská republika rovn�ž 

podporuje posilování systém� partnerských zemí a zvyšování kapacit jejich rozvojových aktér�

takovým zp�sobem, aby napomohla jejich aktivn�jší roli p�i formulování a realizaci 

rozvojových politik v konkrétních zemích zemí. S partnerstvím souvisí také vzájemná 

odpov�dnost a �eská republika p�ebírá odpov�dnost v��i cílovým skupinám za výsledky a 

dopady rozvojových program�. �R se zárove� zapojila do úsilí dárcovské komunity o 

vzájemnou koordinovanost rozvojových politik a harmonizuje tedy své rozvojové aktivity 

teritoriáln� i sektorov� (�eská republika pomáhá, 2010: 5). 

Zmi�ovaná deklarace posunula agendu efektivnosti pomoci za generální konsenzus 

dosažený v p�edchozích jednáních (Fórum v �ím� v únoru 2003; Marrakéš 2004), a to zejména 

z následujících dvou hlavních d�vod�: mnohem v�tší a mnohem reprezentativn�jší skupina 
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zemí a institucí než v p�edchozích dohodách a s mnohem vyšší ú�astí ministr� z �ad donor� a 

p�íjemc� pomoci (1), Pa�ížská deklarace o efektivnosti je více než obecným prohlášením, 

protože stanovuje praktické postupy pro zlepšení kvality pomoci a jejího dopadu na rozvoj (2) 

(Vlková, 2009: 46-49). 

Kritici Pa�ížské deklarace poukazují p�edevším na to, že do p�ípravného procesu nebyli 

zapojeni všichni akté�i mezinárodního rozvoje, jako organizace ob�anské spole�nosti, které 

nejsou jejími signatá�i (Lebeda-Lukáš, 2009a: 8).  

2.4.3 Ak�ní agenda z Akkry 

Mezinárodní deklarace Ak�ní agenda z Akkry (Accra Agenda for Action/AAA) ze zá�í 

roku 2008 je významná zejména tím, že klade mimo�ádný d�raz na kvalitu ve�ejné správy a 

vládnutí v rozvojových zemích a to tak, že požaduje posilování v�d�í role vlád cílových zemí 

v rozvojových programech, efektivní využití vládních systém� a zvyšování odpov�dnosti za 

výsledky. Ak�ní agenda z Akkry klade d�raz na princip demokratizace a lidská práva, která 

mají být znovu aktivn� podporována jako pr��ezová témata a tak musí být rovn�ž integrována 

do rozvojové praxe. V neposlední �ad� zahrnuje mezi hlavní motivy rozvojové spolupráce 

otázku genderu, resp. rovnost muž� a žen, a otázku rozvoje šetrného k životnímu prost�edí 

(Svoboda, 2009: 112). Mimo to podtrhuje princip partnerství kladoucí d�raz na fungující 

instituce, �i transparentnost rozvojové pomoci.  

Co se tý�e prost�edk� poskytovaných na rozvojovou pomoc, krom� jejich navyšování 

by m�l být brán z�etel na transparentnost a p�edvídatelnost takto vy�len�ných rozpo�t�

(Svoboda, 2008: nestránkováno). Ak�ní agenda z Akkry ve své podstat� p�edstavuje rámec pro 

�ízení ze strany p�ijímací zem�, využití jejího systému ve�ejných zakázek, sjednocení postup�, 

budování partnerských vztah� mezi dárci a pro další aspekty efektivní pomoci. 

2.4.4 Monterreyský konsensus a Rozvojový program z Dauhá 

Monterreyský konsensus je výstupem mezinárodní konference o financování rozvoje, 

která se konala v b�eznu roku 2002 v mexickém Monterrey a p�edstavuje významný p�ed�l 

v úsilí mezinárodního spole�enství o odstra�ování chudoby a udržitelný rozvoj. Cílem 

konference v Monterrey bylo dojednání nástroj� a financování vedoucích k napln�ní 

Rozvojových cíl� tisíciletí (Monterreyský konsensus, 2002: 5-6). Dohoda vzešlá z konference, 

známá jako Monterreyský konsensus, vyty�uje jako sv�j základní princip vzájemnou 

odpov�dnost, resp. zd�raz�uje primární odpov�dnost rozvojových zemí za vlastní rozvoj, 

p�i�emž podtrhuje nezbytnost vhodného politického, hospodá�ského a institucionálního 
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prost�edí. Úkolem dárc� pomoci by pak byla podpora rozvojových zemí prost�ednictvím 

zvýšené a efektivní rozvojové pomoci a usnadn�ním p�ístupu na své trhy (Hokrová-Táborská, 

2008: 116). Závazky v�len�né v Monterreyský konsensus lze rozd�lit do šesti kapitol:  

• mobilizace domácích zdroj� (investice zdroj� do rozvoje vzd�lávacího, zdravotního, 

sociálního systému, rozvoj infrastruktury apod.) 

• p�ímé zahrani�ní investice (�ešení problém� s nerovnom�rným rozložením investic mezi 

regiony, podmín�nost investic ekonomickým cyklem, podmín�nost investic zájmy 

investora – nemusí vždy p�ispívat k rozvoji) 

• mezinárodní obchod (liberalizace sv�tového obchodu s ohledem na pot�eby mén�

rozvinutých zemí)

• finan�ní a technická spolupráce (závazek vysp�lých zemí poskytovat 0,7% HDP na 

rozvojovou pomoc, doporu�ení p�ijetí harmonogramu pro navyšování ODA, doporu�ení 

ohledn� kvality pomoci – respekt k pot�ebám rozvojových zemí) 

• oddlužení (od p�ijetí Monterreyského konsensu došlo k odpušt�ní dluh� chudým a nejvíce 

zadluženým zemím, doporu�ení týkající se pravidel p�j�ování) 

• systémové otázky (otázky zlepšení koherence mezi monetární, fiskální a obchodní 

agendou za ú�elem snižování chudoby, požadavky na transparentnost mezinárodních 

finan�ních institucí)35. 

Negocia�ní kolo WTO v katarském Dauhá z p�elomu listopadu a prosince roku 2008 

(29.11. – 2.12.)36, výslovn� ozna�ené za rozvojové,  by m�lo významn� p�isp�t k širšímu 

zapojení rozvojových zemi do mezinárodního obchodu s cílem podpo�it rozvojové cíle a boj 

proti chudob� v globálním m��ítku. Úkolem konference bylo rovn�ž zhodnotit pln�ní 

požadavk� obsažených v Monterreyském konsensu, identifikovat nedostatky a zformovat 

dokument nový, reflektující aktuální stav sv�tové ekonomiky (ekonomickou krizi), který 

ovliv�uje schopnost rozvojových zemí v boji proti chudob�. Podstatou Rozvojového programu    

z Dauhá je poskytnutí v�tších výhod rozvojovým a nejmén� rozvinutým zemím s cílem 

urychlení jejich hlubšího zapojení do systému sv�tového obchodu. �eská republika, spole�n�

s celou EU, podporuje úsilí k dosažení co nejrychlejšího a vyváženého globálního výsledku 

Dohody z Dauhá a k její následné implementaci (Koncepce ZRS �R 2010-2017: 22). 

                                             
35  Následná mezinárodní konference o financování pro rozvoj, dostupné na: 
http://www.rozvojovka.cz/download/pdf/pdfs_114.pdf,  14. 2. 2011. 
36 Deklarace z Dauhá o financování rozvoje, dostupné na: http://www.un.org/esa/ffd/doha/, 14. 2. 2011. 



32

2.4.5 Princip koherence, koordinace a komplementarity 

Rozvojová pomoc je oblastí sdílených kompetencí mezi �lenskými státy a 

Spole�enstvím. Mnoho �lenských stát� EU realizuje bilaterální spolupráci v rozvojových 

zemích paraleln� k té, kterou vykonává Evropská komise, a to je hlavním d�vodem k tomu, 

aby bylo zabrán�no dublování a naopak došlo k maximalizaci ú�inku poskytované pomoci 

(Vlková, 2009: 50). V sou�asné dob� je tak koncept rozvojové politiky EU (tedy i �R), 

založen na principu „3K“ – koordinace, komplementarita a koherence. Koordinace referuje    

k tomu, že stát - p�íjemce pomoci si ur�uje, na co, a v jaké oblasti peníze využije, zatímco 

dárce jen kontroluje proceduru. Koherencí je myšleno slad�ní ostatních politik EU ve vztahu  

k rozvojové politice. Komplementarita znamená zvýšení efektivnosti politik pomoci 

�lenských zemí a Evropské komise. Již na zasedání Rady v Barcelon� v roce 2002 bylo 

požadováno, aby rozvojová pomoc EU byla koordinována s rozvojovými politikami 

jednotlivých �lenských stát� Unie a aby jednotlivé procedury pomoci byly harmonizovány.37

2.5 Priority zahrani�ní rozvojové spolupráce �eské republiky 

Priority zahrani�ní rozvojové spolupráce �eské republiky lze rozd�lit na teritoriální a 

sektorové. V obou p�ípadech dochází ke stanovování t�chto priorit na základ� návrhu 

Ministerstva zahrani�ních v�cí vládou �R.  P�i definici uvedených priorit jsou zohled�ovány 

cíle zahrani�ní rozvojové spolupráce a krom� nich je brán z�etel na zahrani�n� politické zájmy 

�R. V procesu stanovování priorit je rovn�ž p�ihlíženo ke komparativním výhodám �eské 

republiky a k p�ijatým mezinárodním závazk�m. 

 Existence teritoriálních a sektorových priorit posiluje p�edvídatelnost rozvojové 

spolupráce a usnad�uje plánování aktivit všem zainteresovaným aktér�m. Na základ�

teritoriálních a sektorových priorit jsou vypracovávány programy rozvojové spolupráce 

s prioritními zem�mi, které jsou následn� vlád� p�edkládány ke schválení (Hokrová-Táborská, 

2008: 131). 

2.5.1 Teritoriální priority 

 Stanovování nových teritoriálních priorit v Koncepci ZRS �R na období 2010-2017 

reflektovalo dosavadní zm�ny, kterými uvedená oblast prošla. Aktuální podob� teritoriálních 

priorit tedy p�edcházela analýza dosavadní rozvojové spolupráce s prioritními zem�mi 

z hlediska pot�eb, efektivnosti, udržitelnosti a p�ínos� pro p�ijímající zemi, sektorové a 

                                             
37 Koncept rozvojové politiky EU, dostupné na: http://www.rozvojovka.cz/index.php?id=204, 12. 2. 2011. 
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tématické nápln� programu. Nezbytnou sou�ástí hodnotícího procesu je posuzování postoje 

partnerské zem� k programu ZRS a úrove� spolupráce s institucemi a orgány státní správy.  

V neposlední �ad� bylo p�ihlíženo k využití komparativních výhod �eské republiky a 

komplementarit� a koordinaci mezi dárci. P�i výb�ru teritoriálních priorit pro nadcházející 

období došlo k uplatn�ní �ty� okruh� kritérií, které jsou vzájemn� provázané a nelze žádný 

z nich kvalifikovat jako nad�azený. Jedná se o tyto okruhy: 

1. Dvoustranné a rozvojové vztahy s �R  

Vzhledem k faktu, že ZRS je integrální sou�ástí �eské zahrani�ní politiky, je 

zohled�ováno postavení zem� v kontextu zahrani�ní politiky �R. Díky dobrému výchozímu 

postavení m�že �R lépe zhodnocovat své komparativní výhody ve prosp�ch partnerské zem�.  

Jako klí�ovou podmínku efektivnosti rozvojové spolupráce shledává �R p�ítomnost svých 

zastupitelských ú�ad� v konkrétní zemi. 

2. Pot�ebnost rozvojové spolupráce na stran� partnerské zem�

Teritoriální priority musí reflektovat mezinárodní závazky a cíle �R, která jako sv�j 

primární cíl stanovila boj proti chudob�. Míra pot�ebnosti cílové zem� je odvozována 

z kategorizace zemí sestavené OECD/DAC, kde je ukazatelem hrubý národní d�chod (HND), a 

dále ze seznamu zemí dle HDI sestavovaném UNDP. 

3. P�ipravenost zem� p�ijímat pomoc 

Vzhledem k tomu, že ZRS �R je postavena na principu partnerství a zohled�uje 

pot�eby dané zem�, vyžaduje od p�íjemce pomoci ur�itou snahu �ešit svou situaci vlastními 

silami. St�žejním ukazatelem p�ipravenosti zem� je existence strategického dokumentu         

pro omezování chudoby a pro dlouhodobý udržitelný rozvoj (Poverty Reduction Strategy 

Paper/PRSP), �i podobných dokument�. Mimo jiné je kladen d�raz na dobré vládnutí (good 

governance) v partnerské zemi. 

4. Zohledn�ní d�lby práce s ostatními dárci 

Ne nevýznamným kritériem p�i volb� teritoriálních priorit �R je její postavení            

ve vztahu k dalším dárc�m v konkrétní zemi, kdy se snaží využít svých komparativních výhod 

v t�ch sektorech, ve kterých je to možné (Koncepce ZRS �R 2010-2017: 11-12). 

Nejvyšší kategorii prioritních zemí p�edstavují tzv. programové zem� (prioritní zem�

s programem spolupráce), pro které jsou vypracovávány komplexní programy spolupráce. 

Sestava programových zemí, resp. teritoriální priority celkov�, prošly pom�rn� zásadními 

zm�nami (více viz. 4.3 Koncep�ní rovina transformace) a pro následující období byl sestaven 

nový seznam programových (a projektových) zemí. Programovými zem�mi pro období     

2010-2017 jsou: Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko a Mongolsko.  



34

Projektové zem� (prioritní zem� bez programu spolupráce) jsou charakterizovány tím, 

že jsou zde ve st�edn�dobém horizontu požadovány a plánovány rozsáhlejší rozvojové aktivity, 

ale nejsou pro n� sestavovány programy spolupráce. Spolupráce s projektovými zem�mi 

probíhá na základ� jednotlivých projekt� realizovaných v konkrétní zemi. Projektovými 

zem�mi pro období 2010-2017 jsou: Gruzie, Kambodža, Kosovo, Palestinská autonomní území 

a Srbsko. 

Vzhledem k již d�íve avizované prom�n� Koncepce ZRS �R, která se odrazila 

v sestavování seznamu prioritních zemí, došlo k podstatné zm�n� spolupráce s n�kterými, dnes 

již bývalými, prioritními zem�mi. Spolupráce s Angolou, Jemenem, Vietnamem a Zambií má 

pokra�ovat v jiném rozsahu a s jiným zam��ením než v p�edchozím programovém období,     

ve kterém figurovaly jako zem� programové. V t�chto zemích bude postupn� docházet 

k završování projekt�, p�i�emž d�raz by m�l být kladen p�edevším na jejich další udržitelnost. 

2.5.2 Sektorové priority 

Sektorové priority reflektují priority stanovené mezinárodním spole�enstvím, p�i�emž 

klí�ovou úlohu v tomto sm�ru p�ebírají Rozvojové cíle tisíciletí.  Sektorové priority rovn�ž 

zohled�ují d�lbu práce s ostatními dárci a zkušenosti �R z p�edcházejících období. Pro období 

2010-2017 bylo rozhodnuto soust�edit se na následující prioritní sektory: 

• životní prost�edí 

• zem�d�lství 

• sociální rozvoj (v�etn� vzd�lávání, sociálních a zdravotnických služeb) 

• ekonomický rozvoj (v�etn� energetiky) 

• podpora demokracie, lidských práv a spole�enské transformace  

(�eská republika pomáhá, 2010: 9). 

2.6 Vývoj zahrani�ní rozvojové spolupráce �eské republiky

Soudobá rozvojová pomoc �eské republiky navazuje na historicky ukotvenou 

zkušenost �eskoslovenska. Již p�ed rokem 1989 byly položeny základní kameny této formy 

zahrani�ního p�sobení zem� a v pr�b�hu let se rozvojová spolupráce �R formovala až do 

podoby, v jaké se nachází dnes.  

2.6.1 Rozvojová spolupráce �eskoslovenska p�ed rokem 1989 

�eskoslovensko se, jako stát spadající do východního bloku, p�i poskytování zahrani�ní 

rozvojové pomoci �ídilo principy Rady vzájemné hospodá�ské pomoci (RVHP). Zahrani�ní 
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rozvojovou spolupráci �eskoslovenska, stejn� jako jiných dárc�, zásadním zp�sobem ovlivnila 

bipolární konfrontace. Mocenské soupe�ení se projevilo podporou ideologicky sp�ízn�ných 

režim�, a tak ve snaze získat tu �i onu zemi do své sféry vlivu vynakládaly zem� obou 

znep�átelených blok� nemalé prost�edky. Rozvojová spolupráce tím dostala zcela jiný rozm�r a 

stala se tém�� výhradn� ideologickým nástrojem. 

Logika studené války se do rozvojové spolupráce výrazn� promítla prost�ednictvím 

kategorizace rozvojových zemí na (1) „mimoevropské socialistické zem�“, (2) „zem�

p�ednostního zájmu“, (3) „zem� �eskoslovenského zájmu z hlediska rozvoje dlouhodobých 

politických a hospodá�ských vztah�“ a (4) ostatní rozvojové zem�. Do skupiny 

mimoevropských socialistických zemí pat�ila Kuba, Mongolsko, Severní Korea, Severní 

Vietnam/Vietnam a posléze ješt� Laos a Kambodža. Mezi zem� p�ednostního zájmu se v 60. 

letech za�adily Ghana, Guiena a Mali, v 80. letech Afghánistán, Angola, Etiopie, Jižní Jemen, 

Mosambik a pozd�ji Nikaragua. T�etí skupinu tvo�ila �ada rozvojových zemí, které �asto 

uplat�ovaly prvky plánovaného hospodá�ství a ideologicky se nevymezovaly v��i východnímu 

bloku. Poslední skupinu p�edstavovaly „zem� v podru�í imperialismu“, rozum�j rozvojové 

zem�, které se politicky jednozna�n� orientovaly na blok západní a se kterými �eskoslovensko 

intenzivní spolupráci nerozvíjelo.38

�eskoslovenská podpora nabývala r�zných forem – krom� finan�ní a materiální 

pomoci (p�edevším dodávky potravin) také pomoci technické. Hmotná pomoc se soust�edila 

výhradn� na mimoevropské socialistické rozvojové zem�, na zem� p�ednostního zájmu a na 

vybraná národn� osvobozenecká hnutí. V rámci technické pomoci vysílalo �eskoslovensko do 

p�ijímajících zemí odborníky, a�koliv se tomu �asto d�lo za úhradu a lze tedy v tomto sm�ru 

hovo�it o rozvojové pomoci jen s velkou nadsázkou. Vedle výše uvedených forem rozvojové 

pomoci byla �eskoslovenskem poskytována stipendia ke studiu na vysokých školách (Waisová, 

2005: 335). 

Co se tý�e institucionálního zajišt�ní poskytování rozvojové pomoci, garantovala je 

Komise pro koordinaci poskytování pomoci rozvojovým zemím a národn�osvobozeneckým 

hnutím, z�ízená v roce 1979, a krom� ní Odbor pomoci rozvojovým zemím v rámci 

Federálního ministerstva zahrani�ního obchodu (1980), který se podílel na utvá�ení dohod       

o v�decko-technické spolupráci a provád�cích dokument� (Jelínek, 2004a: 8).  

                                             
38 Rozvojová pomoc �SSR, dostupné na: www.tf.jcu.cz/getfile/5ef56634222c15a2, 4. 2. 2011. 
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2.6.2 Zahrani�ní rozvojová spolupráce �eské republiky v 90. letech 

Listopad 1989, transformace v �eskoslovensku a vznik samostatné �eskoslovenské 

republiky vytvo�ily podmínky pro odstran�ní ideologických a politických p�ekážek a 

deformací ve vztazích s rozvojovými zem�mi (Lyson�k, 1996: 83). B�hem procesu 

ekonomické transformace v 90. letech minulého století se m�nil i status �eskoslovenska, resp. 

�eské republiky, z donora na p�íjemce pomoci a posléze na pozici jak p�íjemce, tak dárce 

pomoci. V období ekonomické transformace od po�átku 90. let byly programy rozvojové 

spolupráce prakticky zrušené, ale již na konci této dekády se jak z �eské, tak Slovenské 

republiky, s podporou mezinárodní dárcovské komunity, stávají tzv. nov� vznikající dárcovské 

zem� (Rusnák-Szép-Brzica, 2002: 108-109). 

�eskoslovensko se s rozpadem komunistického systému a východního bloku ocitlo 

v novém prost�edí a bylo nezbytné znovu nadefinovat své národní cíle a sestavit agendu vnit�ní 

a zahrani�ní politiky, p�i�emž se v souvislosti s bezpe�nostní a ekonomickou spolupráci za�alo 

orientovat na západní Evropu. Západoevropské státy a mezinárodní instituce poskytovaly 

transforma�ním zemím rozsáhlou finan�ní, materiální a technickou pomoc. Vedle oficiální 

rozvojové pomoci zacílené na politickou, ekonomickou a spole�enskou transformaci p�ijímala, 

tehdy již �eská republika, finan�ní a technickou rozvojovou pomoc za ú�elem vytvo�ení 

institucionálního systému a mechanism� budoucí �eské zahrani�ní rozvojové pomoci. Zásadní 

roli v tomto ohledu sehrál projekt zaštít�ný Kanadskou mezinárodní rozvojovou agenturou - 

Oficiální rozvojová pomoc pro st�ední Evropu, který podporoval transformaci institucionálního 

prost�edí rozvojové pomoci v zemích Pobaltí a Visegradské �ty�ky (Waisová, 2005: 336-337). 

A�koliv poskytování rozvojové pomoci p�ed rokem 1989 zanechalo ur�ité pozitivní 

d�dictví, jako nap�íklad tradici dobrých vztah� s n�kterými zem�mi, mnohem zásadn�jším 

zp�sobem, v negativním slova smyslu, se bývalý režim podepsal na postoji ve�ejnosti 

k poskytování zahrani�ní rozvojové pomoci. Tento negativní postoj se odrážel zejména 

v celkové nevoli ve�ejnosti v��i zahrani�ním aktivitám státu jak konkrétn� v rovin� rozvojové 

pomoci, tak v rovin� obecné. Práv� v této dob� zaznamenala rozvojová pomoc �eské republiky 

znatelný útlum (Hokrová-Táborská, 2008: 128). 

Vzhledem k jakési letargii a nezájmu ze strany �eské ve�ejnosti o zahrani�ní 

rozvojovou spolupráci musel nastartovat proces obnovy �eského programu rozvojové pomoci 

impuls vn�jší.  Tímto impulsem se stalo zahájení jednání o vstupu do Organizace pro 

hospodá�skou spolupráci a rozvoj (OECD), kterým se �eská republika p�ihlásila k princip�m 

organizace vyjad�ujícím solidaritu s chudší �ástí sv�ta. Vidina vstupu do OECD, k n�muž 
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došlo v roce 1995, siln� motivovala �eskou republiku k obnovení utlumeného programu 

rozvojové spolupráce. D�ležitou úlohu v tomto sm�ru sehrály Zásady pro poskytování 

zahrani�ní pomoci schválené v b�eznu roku 1995 vládou. Dokument by se dal ozna�it za 

p�elomový v tom sm�ru, ve kterém „nastartoval“ aktivity vyvíjené v oblasti ZRS �R. 

V uvedeném dokumentu se �R p�ihlásila k postoj�m mezinárodního spole�enství 

definovaných v rezolucích OSN a principech OECD. Vedle základních zásad �eské rozvojové 

pomoci zde byl rovn�ž vyty�en procedurální a institucionální rámec. Klí�ová role koordinátora 

p�ipadla Ministerstvu zahrani�ních v�cí a zbylé resorty spravovaly jak jednotlivé projekty, tak 

jejich financování (Hurdová-Nádvorník, 2005: 3). 

A�koliv existoval legální rámec a rozvojová pomoc získala koncep�ní charakter, 

systém ZRS �R z�stával koncep�n� i teritoriáln� rozt�íšt�ný. Rozvojová pomoc �asto nabývala 

podoby izolovaných projekt� a v letech 1996 – 2000 byly realizovány projekty ve �ty�iceti 

zemích. Jak zmi�ovaná rozt�íšt�nost poskytované pomoci, tak i nízký objem pomoci 

negativním zp�sobem ovliv�ovaly celkový výsledek rozvojových aktivit �R. Systém byl p�íliš 

komplexní, nedostate�n� financovaný a ve spojení s faktem, že pomoc byla poskytována ve 

form� relativn� malých projekt�, se nedalo o efektivit� poskytované pomoci v�bec hovo�it 

(Jelínek, 2004a: 9). 

 Vedle zahrani�ní pomoci poskytované vládou se v devadesátých letech za�aly stále více 

prosazovat nevládní organizace, a to zejména v oblasti humanitární pomoci, p�edevším 

v souvislosti s konflikty na Balkán�. Práv� díky nevládnímu sektoru p�estala být zahrani�ní 

pomoc státu v o�ích ve�ejnosti vnímána tak negativn�, jako tomu bylo po pádu komunistického 

režimu (Tamtéž). 

2.6.3 Koncepce zahrani�ní rozvojové pomoci �R na období let 2002 - 2007 

Jako budoucí �lenská zem� Evropské unie byla �eská republika postavena p�ed 

nezbytnost vytvo�ení efektivn�jšího systému zahrani�ní rozvojové pomoci. Zásadním 

vykro�ením sm�rem k reform� systému byla Koncepce zahrani�ní rozvojové pomoci �eské 

republiky na období let 2002 – 2007. Východiskem pro uvedenou koncepci se stala Analýza a 

zhodnocená realizace zahrani�ní rozvojové pomoci �R za období 1996 – 2000, která 

upozor�ovala práv� na neefektivnost systému, jenž sám o sob� nereflektoval aktuální 

mezinárodní trendy. Koncepce zohled�uje iniciativy a doporu�ení EU a OECD, p�edevším 

oblast environmentální a regionální spolupráce (Waisová, 2005: 340). 

Jako hlavní cíl v nové Koncepci deklarovala �eská republika omezování chudoby 

v mén� vysp�lých �ástech sv�ta cestou ekonomicko-sociálního udržitelného rozvoje. P�ihlásila 
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se k Rozvojovým cíl�m tisíciletí a prohlásila rozvojovou pomoc za integrální sou�ást �eské 

zahrani�ní politiky. Sou�asn� stanovila pr��ezové cíle, kterými bylo prosazování demokracie, 

lidských práv a sociální spravedlnosti, podpora rovnoprávného zapojení rozvojových zemí do 

sv�tové ekonomiky a podpora udržitelného rozvoje s d�razem na jeho environmentální složku. 

Koncepce rovn�ž nadefinovala principy, jimiž se m�la zahrani�ní rozvojová pomoc 

v aktuálním období �ídit a které utvo�ily rámec pro její plánování, realizaci a evaluaci - princip 

partnerství, efektivnosti a transparentnosti (Koncepce ZRP �R 2002-2007: 3-5). 

�eská republika se v tomto dokumentu také vyslovila pro sektorovou a teritoriální 

koncentraci ZRS. Programy �eské zahrani�ní rozvojové pomoci se tedy orientovaly, a stále 

orientují, na ty sektory, v nichž m�že �eská republika, v porovnání s jinými donory, nabídnout 

komparativní výhody. Za takové sektory se považují: zdravotnictví, vzd�lávání, energetika, 

vybrané oblasti strojírenství a životní prost�edí. �R si také stanovila podmínky, na základ�

jejichž pln�ní byly partnerské zem� vybírány. Základní podmínku p�edstavovala evidentní 

snaha ze strany partnerské zem� �ešit problémy svého rozvoje vlastními silami s ohledem na 

ekonomické, sociální a environmentální souvislosti. Jako prioritní zem� byly vybrány: 

Afghánistán, Angola, Bolívie, Bosna a Hercegovina, Burkina Faso, Etiopie, Jemen, Jugoslávie, 

Kazachstán, Libanon, Makedonie, Mali, Mongolsko, Namíbie, Nikaragua, Palestina, Salvador, 

Ukrajina, Uzbekistán a Vietnam. Novým obsažným prvkem s výrazným dopadem na celý 

systém ZRS byla také deklarovaná vst�ícnost a otev�enost v��i spolupráci s nestátními aktéry 

coby partnery v oblasti rozvojové pomoci (Zpráva o ZRS �R, 2002: 6-7). 

Výrazné zm�ny zaznamenalo rovn�ž institucionální prost�edí systému ZRS �R.  

Ustavením Rozvojového st�ediska p�i Ústavu mezinárodních vztah� byla zahájena 

transformace institucionálního rámce. V návaznosti na novou koncepci prošel systém ZRS �R 

b�hem let 2002 a 2003 dalšími zm�nami. Na podzim roku 2002 byla v oblasti ZRS zahájena 

�innost tzv. Expertní skupiny, ad hoc orgánu jmenovaného MZV ze zástupc� doporu�ených 

jednotlivými resorty, jejímž úkolem je posuzovat návrhy projekt�, p�i�emž tyto posudky slouží 

jako podklad pro rozhodnutí MZV. V lét� 2003 také došlo v rámci MZV k vytvo�ení Odboru 

rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, který p�evzal agendu Odboru vn�jších 

ekonomických vztah� a Odboru mezinárodních organizací.39

Objem prost�edk� poskytovaných za ZRS �R se, od zkrácení financí vy�len�ných na 

danou oblast v roce 2002 na 200 milión� K�, tedy na polovinu, zvýšil v roce 2003 na 400 

milión� K�. V této �ástce nejsou zahrnuty p�ísp�vky OSN a mezinárodním finan�ním 

                                             
39 Zahrani�ní rozvojová spolupráce �R, dostupné na: www.tf.jcu.cz/getfile/5ef56634222c15a2 , 19. 2. 2011.  
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institucím, oddlužení �i pé�e o uprchlíky. V b�eznu roku 2002 bylo uskute�n�no zasedání 

Evropské rady v Barcelon� a zde se �lenské státy Evropské unie zavázaly k navyšování podílu 

ODA na HND na minimáln� 0,33 % do roku 2006, a to bez ohledu na cíl stanovený v rámci 

OSN, spo�ívající v poskytování minimáln� 0,7% HND na rozvojovou pomoc ze strany 

vysp�lých zemí (Hudrová–Nádvorník, 2005: 3).  

A�koliv mimo�ádný p�ínos k reform� systému poskytování rozvojové pomoci Koncepci 

zahrani�ní rozvojové pomoci na období let 2002 – 2007 nelze up�ít, ur�ité oblasti neunikly 

kritice. Petr Jelínek shledává koncepci jako nevyhovující hned v n�kolika bodech. V první �ad�

svou kritiku zam��il na nedodržování zásady poskytování rozvojové pomoci na základ�

poptávky, tedy spolupráce založené na dialogu mezi p�íjemcem a dárcem. Na základ� tohoto 

dialogu dochází k identifikaci konkrétních program� a projekt�, pro n�ž jsou vypisována 

výb�rová �ízení, díky nimž je nejen uplat�ován princip pomoci poskytované na základ�

poptávky, ale rozvojová spolupráce je tak navíc transparentn�jší a efektivn�jší. V �eské 

republice ale, na základ� výjimky ze zákona o zadávání ve�ejných zakázek, u projekt�

rozvojové pomoci jednotliví realizáto�i p�icházeli se svými návrhy sami a navíc se také se 

ucházeli o prost�edky ze státního rozpo�tu a projekt tedy jak identifikovali, tak realizovali. 

Kritice neunikla ani již d�íve avizovaná rozt�íšt�nost zp�sobená stále velkým po�tem 

prioritních zemí ve spojení s limitovanými personálními kapacitami a objemem prost�edk�. 

V souvislosti s nedostate�nými personálními kapacitami Jelínek dále upozor�uje na nezbytnost 

jejich posilování na zastupitelských ú�adech v prioritních zemích. Toto posílení by m�lo 

umožnit kvalitn�jší �ízení a koordinaci program� rozvojové spolupráce. S výhradami je 

p�ijímáno i fungování Expertní skupiny, kde je za problematický považován zejména fakt, že 

se jedná o ad hoc t�leso složené z osob, které se �asto v�nují problematice rozvojové 

spolupráce pouze omezenou dobu, a navíc všichni �lenové Expertní skupiny posuzují všechny 

projekty, což je v rozporu s p�vodním zám�rem, tj. využívání sektorov� specifických znalostí 

expert� pro posuzování technických aspekt� projekt� (Jelínek, 2004a: 9-10). 

2.6.4 �eská zahrani�ní rozvojová spolupráce po vstupu do Evropské unie 

 Za velmi významný impuls pro prom�nu �eského systému zahrani�ní rozvojové 

spolupráce je možné považovat vstup �eské republiky do Evropské unie v roce 2004. �lenství 

v EU s sebou p�ineslo zapojení do rozvojové spolupráce spole�enství a p�edevším harmonizaci 

�eského právního �ádu s legislativou ES v oblasti vnit�ního trhu, což m�lo dopad zejména na 

oblast ve�ejných zakázek, kde došlo ke schválení nového �eského zákona o ve�ejných 

zakázkách (Hokrová-Táborská, 2008: 129). 
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 Díky zákonu �. 40/ 2004 Sb. o ve�ejných zakázkách byla daná oblast harmonizována  se 

sm�rnicemi EU a upustilo se od dosavadní praxe, kdy práv� sami budoucí realizáto�i 

identifikovali a formulovali projekty, které následn� p�edkládali státním orgán�m ke schválení. 

Uvedený zákon tuto praxi m�ní. Aby mohl stát vypsat výb�rové �ízení na realizaci projektu 

rozvojové spolupráce, musí v první �ad� definovat, ve které zemi, oblasti a jakým zp�sobem se 

hodlá angažovat ve prosp�ch hospodá�ského a sociálního rozvoje partnerství (Jelínek, 2004b: 

14). 

 V b�eznu roku 2004 schválila Vláda �R Zásady zahrani�ní rozvojové spolupráce po 

vstupu �eské republiky do Evropské unie, kterými se jednozna�n� p�ihlásila k uplat�ování 

programového p�ístupu ve spolupráci s prioritními zem�mi. Tento programový p�ístup spo�ívá 

v ucelené st�edn�dobé strategii, �ímž se odlišuje od dosavadních izolovaných projekt�. Tímto 

krokem došlo ke zvýšení p�edvídatelnosti v dané oblasti a usnadn�ní plánování konkrétních 

rozvojových aktivit.40 Dokument vyty�il hlavní cíle ZRS, konkrétn�:  

• snížení chudoby 

• ekonomicko-pr�myslový rozvoj 

• postupnou integraci partnerských zemí do sv�tové ekonomiky 

• rozvoj zem�d�lství, rozvoj a upevn�ní demokracie, lidských práv a �ádné správy v�cí 

ve�ejných 

• zavedení právních princip�

• �ízení migrace 

• udržitelný rozvoj s d�razem na jeho environmentální složku 

• poskonfliktní obnova  

Mimo to dokument definoval dlouhodob� prioritní zem�, kterými byly Angola, Bosna a 

Hercegovina, Jemen, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko a �erná Hora, Vietnam a Zambie.        

Za st�edn�dobé priority byly ozna�eny Afghánistán a Irák (Zásady ZRS po vstupu �R do EU, 

2004). 

 Stanovením ro�ních plán� a st�edn�dobých strategií p�ipravila uvedená koncepce cestu 

pro ucelen�jší a transparentn�jší rozvojovou politiku. Prostor je zde také vy�len�n na vyjasn�ní 

institucionálního zajišt�ní ZRS. MZV si nadále ponechalo roli hlavního koordinátora a stratéga 

a jednotlivé odbory na zainteresovaných ministerstvech zastávaly funkce p�ípravy a 

                                             
40
�eská ZRS po vstupu do EU, dostupné na: http://www.rozvojovka.cz/zahranicni-rozvojova-spoluprace-

cr_228_3.htm, 21. 2. 2011. 
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financování rozvojových program� a s MZV úzce spolupracovaly (Hurdová-Nádvorník,    

2005: 4). 

 Významný krok sm�rem k výše zmi�ované transparentnosti znamenal St�edn�dobý 

výhled financování zahrani�ní rozvojové pomoci �R, na n�mž se vláda usnesla v b�eznu roku 

2003 (UV �R �. 248/2003 Sb.). Dle tohoto dokumentu se zahrani�ní rozvojová spolupráce �R 

�ídí ro�ním programem, který spolu s návrhem rozpo�tu p�edkládá ministr zahrani�ních v�cí. 

Vlád� se p�edkládá i návrh programu a výhled rozpo�tu na další dva roky, což také vytvá�í 

p�edpoklad pro financování rozvojových projekt� na víceleté bázi.41

 V dubnu 2005 schválila Vláda �R dokument „Jednotná pravidla pro výb�r a 

financování bilaterálních projekt� v rámci Zahrani�ní rozvojové spolupráce �eské 

republiky“ zohled�ující platnou legislativu a relevantní sm�rnice Evropského spole�enství. 

Dokument se podrobn� v�nuje konkrétním pravidl�m, nap�. uzavírání smluv a vydávání 

rozhodnutí o dotacích, kontrole vyú�tování atd. 

 Jak �eská republika postupn� p�echázela od krátkodobých projekt� k dlouhodobým 

sektorovým program�m spolupráce, bylo nutné vytvo�it jednotlivé programy rozvojové 

spolupráce se všemi prioritními zem�mi, tzv. Country Strategy Papers. Ty byly schváleny 

v �ervnu roku 2005 na období 2006 – 2010 a k jejich sestavení došlo s ohledem na rozvojové 

cíle a ve spolupráci s partnerskými zem�mi, pro n�ž byly tyto programy vytvá�eny. Na základ�

takto vniklých program� jsou identifikována témata spolupráce, která jsou dále zpracovávána 

bu	to do podoby konkrétních projekt�, pro n�ž jsou vypisována výb�rová �ízení, �i na které 

jsou poptávány návrhy projekt� (Adamcová, 2006: 8-9). 

�lenství �eské republiky v Evropské unii s sebou v oblasti rozvojové spolupráce 

p�ináší i �adu p�íležitostí pro �eský soukromý a neziskový sektor prost�ednictvím zakázek a 

grant� vypisovaných v rámci rozvojové spolupráce EU. Od roku 2008 �R p�ispívá do 

Evropského rozvojového fondu, ze kterého je financována spolupráce se zem�mi ACP a �eské 

subjekty se tedy mohou ucházet i o tyto zakázky (Jelínek, 2007: 6). 

 Šárka Waisová identifikuje p�i hodnocení dokument� a praxe zahrani�ní rozvojové 

pomoci n�kolik velmi problematických prvk�, konkrétn� nerespektování kritéria pot�ebnosti 

(1), teritoriální rozt�íšt�nost (2), nevyhovující institucionální strukturu (3) a zaostávání �R za 

ostatními �lenskými státy EU a OECD co do objemu prost�edk� (4). První dva body kritiky 

spolu úzce souvisejí. A�koliv je v oblasti �eské ZRS patrná snaha snižovat po�et partnerských 

stát�, koncentrovat využívané zdroje do menšího po�tu projekt� a zvyšovat tak efektivitu 

                                             
41 Zahrani�ní rozvojová spolupráce �R, dostupné na: www.tf.jcu.cz/getfile/5ef56634222c15a2 , 21. 2. 2011. 
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poskytované pomoci, vyvíjené úsilí stále není dosta�ující a kritiku tak lze považovat za 

oprávn�nou. Nejen, že se �eská republika p�i poskytování rozvojové pomoci p�íliš nesoust�edí 

na skupiny nejmén� rozvinutých zemí, ale �eská rozvojová pomoc se navíc zam��uje na velké 

množství témat od životního prost�edí, p�es ochranu lidských práv, až po politickou stabilitu a 

oslabuje tím závazek základní – snižování chudoby. Krom� teritoriální rozt�íšt�nosti, 

v d�sledku stále velkého po�tu prioritních zemí, se do realizace rozvojových projekt�

negativn� promítá i nedostate�ná personální a kvalifika�ní struktura zahrani�ního zastoupení 

�R, která by umož�ovala efektivní implementaci projekt�. Kritice podléhá také siln�

decentralizovaná až fragmentovaná struktura managementu rozvojové pomoci, kdy MZV 

zastává roli koordina�ního centra a další resorty a státní ú�ady jsou odpov�dné za p�edkládání a 

realizaci jednotlivých projekt�. Pravd�podobn� nejproblemati�t�jším a nejkritizovan�jším 

bodem �eské rozvojové pomoci je objem poskytovaných prost�edk�, kdy �eská republika stále 

výrazn� zaostává za ostatními �lenskými státy EU a OECD a nenavyšuje objem pomoci v té 

mí�e, v jaké se jej v uvedených organizacích navyšovat zavázala (Waisová, 2005: 343-347). 

2.6.5 P�edsednictví �eské republiky Rad� EU a rozvojová spolupráce 

�eská republika v první polovin� roku 2009 p�edsedala Rad� EU. P�edsednictví je pro 

�lenskou zemi EU obecn� velkou výzvou a velmi záleží na tom, jak se s ní každá jednotlivá 

p�edsedající zem� dokáže vyrovnat a využít tuto p�íležitost ve sv�j prosp�ch. P�edsednictví      

v Rad� EU p�edstavuje ú�inný nástroj sloužící k prezentaci národních zájm� a ovlivn�ní chodu 

celého Spole�enství, protože p�edsedajícím zemím umož�uje, a to je d�ležité, realizovat své 

vlastní priority. 

Úkolem p�edsedající zem� je na za�átku svého funk�ního období p�edložit Rad� EU a 

Evropskému parlamentu program vyty�ující cíle, kterých hodlá v pr�b�hu svého p�edsednictví 

dosáhnout v jednotlivých oblastech politik EU. Tyto cíle zpravidla vychází z aktuální situace a 

otázek, které EU v daném období �eší, a zárove� odráží specifické priority p�edsednické zem�.

�eská republika b�hem svého p�edsednictví v Rad� EU usilovala o prohlubování Evropské 

sousedské politiky ve vztahu k východním soused�m EU a o výrazn�jší profilování její 

východní dimenze.42

V oblasti rozvojové spolupráce bylo cílem �eského p�edsednictví pokra�ovat v 

implementaci závazk� a strategií EU, p�edevším Evropského konsensu o rozvoji a Kodexu 

                                             
42 P�edsednictví �R v Rad� EU, dostupné na: 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/evropska_unie/ceska_republika_a_eu/predsednictvi_cr_v_rade_eu.ht
ml, 10. 3. 2011.  
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chování o komplementarit� a d�lb� práce mezi dárci EU43. Vedle otázek financování rozvoje, 

v�etn� dopad� sou�asné ekonomické krize na rozvojové zem�, byl b�hem p�edsednictví kladen 

d�raz na efektivnost rozvojové spolupráce a posilování dobré správy v rozvojových zemích. 

Pozornost byla rovn�ž v�nována zajišt�ní udržitelných zdroj� energie v lokálním m��ítku        

v rozvojových zemích. P�edsednictví se také zam��ilo na praktickou implementaci Spole�né 

strategie EU-Afrika (Výro�ní zpráva za rok 2008 o rozvojové politice Evropského spole�enství 

a o provád�ní vn�jší pomoci v roce 2007, 2008: 4, 6).  

Vzhledem ke skute�nosti, že �eská republika dlouhodob� klade d�raz na zefektivn�ní 

politiky EU v oblasti podpory lidských práv a demokracie, dalším d�ležitým bodem jejího 

p�edsednictví se stala otázka zvýšení konzistentnosti a �itelnosti EU v této oblasti, a to na 

základ� posílení vzájemné provázanosti již existujících mechanism� a nástroj� EU. �eská 

republika v tomto ohledu využívá svých zkušeností s vlastní transformací a usiluje o to, aby i 

politika EU byla více založena na pot�ebách (poptávce) v daných zemích. Nejvýrazn�jším 

tématem, jež �R sleduje a má s ním nezanedbatelné zkušenosti, je podpora obránc� lidských 

práv, což je zárove� oblast, jejíž d�ležitost v posledních letech roste i v rámci politiky EU. �R 

rovn�ž zd�raz�ovala d�ležitost spolupráce a partnerství institucí EU s nevládními 

organizacemi.44

V pr�b�hu �eského p�edsednictví se uskute�nila �ada zasedání a konferencí, v jejichž 

rámci bylo projednáváno množství prioritních témat, z nichž v�tšina byla p�edeslána výše. 

Krom� zde uvedených se konala jednání nad otázkami dopad� finan�ní a potravinové krize na 

rozvojové zem�, �i dopadem environmentálních zm�n a p�írodních katastrof na rozvojové a 

rozvinuté státy. V neposlední �ad� Evropská rada v �ervnu roku 2009 znovu potvrdila závazky 

EU podporovat rozvojové zem� p�i pln�ní rozvojových cíl� tisíciletí a dosáhnout p�íslušných 

cíl� oficiální rozvojové pomoci.45

                                             
43 Za ú�elem zajišt�ní koordinace a harmonizace mezi dárci EU a z d�vodu nastavení pravidel pro rozhodování o 
nejvhodn�jším využití spole�ných kapacit a zdroj� EU na podporu partnerských zemí Evropská komise 
prosazovala spole�né plánování na vnitrostátní úrovni a p�edložila Kodex chování p�i d�lb� práce mezi 
poskytovatele pomoci, aby se zabránilo rozt�íšt�nému p�ístupu �i existenci zemí t�šících se malé p�ízni dárc�. 
Uvedený kodex pravidel EU, pokud jde o d�lbu práce mezi Komisi a �lenskými státy, zavádí konkrétní zásady, 
které pomáhají p�i rozhodování o nejlepším využití spole�ných kapacit a zdroj� EU p�i podpo�e partnerských 
zemí. Tyto inovace jsou milníkem v provád�ní pa�ížské deklarace o ú�innosti pomoci (Výro�ní zpráva za rok 
2008 o rozvojové politice Evropského spole�enství a o provád�ní vn�jší pomoci v roce 2007, 2008: 4, 6). 
44 Lidská práva a transforma�ní politika a rozvojová spolupráce, dostupné na: 
http://www.euroskop.cz/gallery/9/2880-sektorove_priority_cervenec2008.pdf, 15. 3. 2011. 
45 Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc, dostupné na: 
www.eu2009.cz/scripts/file.php?id=61212&down=yes, 15. 3. 2011. 
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3 Transformace systému zahrani�ní rozvojové spolupráce 

�eské republiky 

V roce 2007 vykro�ila �eská republika sm�rem k p�em�n� svého systému zahrani�ní 

rozvojové spolupráce a ocitla se tak na pomyslné k�ižovatce hledajíc správnou cestu vedoucí 

k �eské republice coby efektivnímu a zodpov�dnému dárci.  

Od zá�í roku 2007, kdy vláda usnesením �. 1070 schválila dokument „Transformace 

systému zahrani�ní rozvojové spolupráce“ definující konkrétní body transformace, prod�lal 

�eský systém ZRS �adu zásadních zm�n, které by se do budoucna m�ly promítnout práv� ve 

zvýšení efektivity a transparentnosti poskytované pomoci. Klí�ovou otázkou z�stává, zdali 

tomu tak skute�n� bude a zda dnes již završená transformace m�že být hodnocena jako více �i 

mén� úsp�šná. 

 Zmi�ovaný dokument se skládá ze �ty� �ástí, p�i�emž každá �ást detailn�ji 

rozpracovává díl�í segmenty plánované transformace. První �ást tvo�í harmonogram 

transformace systému ZRS do roku 2010, který krok za krokem p�edstavuje transformaci 

z hlediska její �asové posloupnosti. Následující úsek se v�nuje p�sobnosti orgán� zapojených 

do rozvojové spolupráce v období transformace. Navzdory tomu, že se transformace ZRS týká, 

a to je na tomto míst� t�eba zd�raznit, pouze dvoustranných program� a projekt�, daný úsek se 

zabývá p�sobností jednotlivých orgán� ve všech formách ZRS. T�etí sekce popisuje 

zajiš�ování realizace dvoustranných rozvojových projekt� v období transformace a kone�n�

�ást �tvrtá, záv�re�ná, pracuje s rozpo�tem a financováním dvoustranných rozvojových 

projekt� b�hem transformace. 

Navzdory n�kolikrát zmín�nému termínu zapo�etí transformace (2007) nelze 

opominout zm�ny, kterými procházel systém �eské ZRS od po�átku svého fungování. Svou 

úlohu zde sehrály jak faktory vnit�ní, jako již d�íve zmi�ovaný postoj �eské ve�ejnosti 

k poskytování rozvojové pomoci do zahrani�í po pádu komunismu, �i vn�jší, vyplývající 

zejména z �lenství �R v nejr�zn�jších organizacích – zejména EU a OECD. Krom� toho 

výraznou úlohu ve formování systému sehrávají minulé zkušenosti – úsp�chy i neúsp�chy, 

které neustále kvalitativn� posouvají tento systém kup�edu. 

Krom� teoretických a praktických zkušeností z minulých let p�edstavovalo významný 

podn�t pro transformaci �eského systému ZRS Zvláštní hodnocení OECD/DAC (Special 

Review of the Czech Republic). O toto hodnocení požádalo v �ervnu 2006 Ministerstvo 

zahrani�ních v�cí �eské republiky jako první z nových dárcovských zemí. Hodnotící tým 

složený z expert� z N�mecka, Spojených stát� a DAC a spolufinancovaný Rakouskem a 



45

Kanadou m�l za úkol podpo�it �eskou snahu o reformu stávajícího systému ZRS a p�edat 

zkušenosti a znalosti v dané oblasti. Dokument vznikal ve spolupráci s domácími aktéry -  

Parlamentem �R, MZV, zástupci nevládních organizací a soukromého sektoru atd. a na 

základ� analýzy stávajícího systému ZRS �R (Special Review of the Czech Republic, 2007: 5).  

Výstupem aktivit zahrani�ních expert� v �R je dokument „Special Review of the Czech 

Republic“, v �eské verzi s názvem „Rozvojová spolupráce �eské republiky - zvláštní 

hodnocení Výboru OECD pro rozvojovou spolupráci“, jehož �tvrtá �ást, dle mého názoru 

klí�ová, p�edstavuje �adu navržených reforem �eské zahrani�ní rozvojové spolupráce a to vše 

s cílem p�em�nit �R ve skute�n� odpov�dného, efektivního a respektovaného donora.  

3.1 Institucionální rovina transformace 

�eská republika si pro své institucionální uspo�ádání zvolila model spo�ívající 

v soust�ed�ní koncep�ních úkol� pod Ministerstvo zahrani�ních v�cí a ve vytvo�ení rozvojové 

agentury, jejímž st�žejním úkolem by m�lo být zajišt�ní realizace projekt� rozvojové 

spolupráce. Uvedený model se vyskytuje v �ad� vysp�lých dárcovských zemí, jako nap�íklad 

v Rakousku, Švédsku �i Norsku (Hokrová-Táborská, 2008: 130). 

Za nejv�tší nedostatky dosavadního institucionálního rámce �eské ZRS je možné 

považovat zejména rozt�íšt�nost a s tím spojenou problematickou identifikaci odpov�dnosti 

státních aktér�. S tímto názorem se ztotož�ují i �eští odborníci z oblasti rozvojové spolupráce 

�R. M. Kaplan z Ministerstva zahrani�ních v�cí a M. Náprstek z �eské rozvojové agentury. 

Posledn� jmenovaný shledává hlavním nedostatkem dosavadní podoby systému ZRS �R 

„rozt�íšt�nost ZRS �R mezi jednotlivá resortní ministerstva a další státní aktéry a s tím 

spojenou nedostate�nou koordinaci t�chto aktér�“. Dále uvádí, že: „MZV m�lo pouze pom�rn�

malou možnost reáln� ovliv�ovat jednotlivé aktéry z �ad resortních ministerstev p�i realizaci 

projekt�, což se projevovalo nižší efektivitou ZRS �R jako celku“.46   

Tento siln� a �asto kritizovaný bod fungování systému ZRS �R se také stal klí�ovým 

úkolem procesu transformace. V již zmi�ovaném dokumentu, resp. rozhodnutí vlády, 

zabývajícím se konkrétními postupy p�i transformaci systému ZRS �R, je patrný d�raz na 

sjednocení pravomocí (a tedy i odpov�dnosti) v dané oblasti p�evedením v�tšiny projekt� do 

gesce Ministerstva zahrani�ních v�cí. Další výzvou transformace se stalo sjednocení rozpo�tu a 

z�ízení implementa�ní a organiza�ní složky státu – �eské rozvojové agentury. 

                                             
46 Náprstek, M. 
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3.1.1 Ministerstvo zahrani�ních v�cí 

Po dokon�ení transformace v roce 2010 leží st�žejní �ást dvoustranné rozvojové 

spolupráce v gesci Ministerstva zahrani�ních v�cí a její realizace tak není rozložena mezi 

jednotlivá ministerstva jako doposud. Podle zákona o zahrani�ní rozvojové spolupráci a 

humanitární pomoci p�sobí MZV na úrovni politické, koncep�ní a programové. Jeho úloha 

spo�ívá p�edevším v koordinaci p�ípravy a p�edkládání strategických a koncep�ních 

dokument�, p�íprav� program� zahrani�ní rozvojové spolupráce s partnerskými zem�mi a 

jejich p�edkládání vlád� �R, aktualizace st�edn�dobých výhled� ODA (ve spolupráci s MF), 

zadávání evaluací rozvojových intervencí a �ízení �RA.  Mimo to mezi specifické kompetence 

MZV pat�í nap�íklad: �ízení zastupitelských ú�ad�, v�etn� gesce nad realizací lokálních 

projekt� ZRS, zajiš�ování realizace projekt� na zvyšování pov�domí o ZRS, zajiš�ování 

projekt� transforma�ní spolupráce, �i rozhodování o poskytnutí humanitární pomoci do 

zahrani�í v objemu do 5 milion� K� (v sou�innosti s MV). Zárove� p�edkládá vlád� návrh o 

poskytnutí humanitární pomoci do zahrani�í v objemu nad 5 milion� K� (UV �. 1070/2007 

Sb.). 

Trvalé výjimky, za jejichž realizaci zodpovídají jiné resorty, než MZV tvo�í: vládní 

stipendia student�m z rozvojových zemí studujícím v �R (ve spole�né gesci MZV a MŠMT) a 

zdravotní pé�e o zahrani�ní studenty (Ministerstvo zdravotnictví). Do�asné výjimky tvo�í 

projekty migrace a bezpe�nosti (Ministerstvo vnitra), „Aid for Trade“ (Ministerstvo pr�myslu 

a obchodu) a �ízení ve�ejných financí (Ministerstvo financí) (Plavcová-Lebeda, 2009: 7). 

Vedle programovací fáze projektového cyklu je zodpov�dností MZV také evaluace, 

která do roku 2007 náležela Rozvojovému st�edisku. Následovník ROS – �eská rozvojová 

agentura, která projekty realizuje, tuto odpov�dnost ztratila proto, aby byla zachována 

nezávislost tohoto klí�ového programovacího a kontrolního mechanismu (Plavcová-Lebeda, 

2009: 9-10). 

 Zásadní sou�ástí transformace se stalo z�ízení dvou nových orgán�. První z nich je 

orgán implementa�ní - �eská rozvojová agentura, a druhý – Rada pro ZRS, je meziresortním 

poradním orgánem.  
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3.1.2 �eská rozvojová agentura 

�eská rozvojová agentura je z�ízena zákonem �. 151/2010 Sb. o zahrani�ní rozvojové 

spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahrani�í a o zm�n� souvisejících zákon�. 

Funkci z�izovatele �RA vykonává Ministerstvo zahrani�ních v�cí a organiza�n� spadá �RA, 

v rámci resortu MZV, pod Sekci mimoevropských zemí a rozvojové spolupráce.47

 Základem nové agentury se stalo Rozvojové st�edisko p�i Ústavu mezinárodních vztah�, 

které svou �innost ukon�ilo ke dni 31. 12. 2007 a od 1. 1. 2008 bylo nahrazeno �eskou 

rozvojovou agenturou (Zpráva o zahrani�ní politice �R za rok 2009: 142). �innost, 

organiza�ní strukturu a hospoda�ení agentury definuje Statut �eské rozvojové agentury, který 

zárove� ur�uje její statutární orgán – �editele �RA, v�etn� jeho práv a povinností. �editel �RA 

organizuje a �ídí �innost agentury, za kterou také odpovídá. Mimo to mezi jeho povinnost pat�í 

i p�edkládání „Návrhu programu �inností a rozpo�tu �RA“ a „Zprávy o �innosti a 

hospoda�ení �RA“ ke schválení MZV.  

 V souladu s výše uvedeným zákonem (�. 151/2010 Sb.) identifikuje Statut �RA 

následující aktivity �RA v oblasti ZRS: �eská rozvojová agentura realizuje ZRS v souladu 

s plánem ZRS, uskute��uje projekty humanitární pomoci dle požadavk� MZV a poskytuje 

dotace subjekt�m v �R ve shod� s plánem ZRS.  

Za ú�elem napl�ování p�edchozích úkol� spo�ívá �innost �RA zejména v: 

• identifikaci témat ZRS v prioritních zemích (ve spolupráci s MZV)  

• formulaci projekt� ZRS a p�íprav� souvisejících zadávacích dokumentací 

• vypisování a vedení výb�rových �ízení na dodavatele zboží, služeb a prací v rámci projekt�

ZRS a p�íprav� a uzavírání smluv s t�mito dodavateli 

• �ízení a kontrole realizace projekt� ZRS 

• informování MZV o svých aktivitách 

• podpo�e (spolu s MZV) �eských subjekt� usilujících o zapojení do realizace projekt�

v rámci rozvojové spolupráce ostatních dárc�, zejména pak Evropské komise 

• posilování kapacit nevládních organizací a dalších subjekt� aktivních v ZRS, organizace 

školení nezbytných pro realizaci ZRS nevyjímaje 

• vytvá�ení podklad� týkajících se implementace projekt� pro zprávy o ZRS 

• p�íprav� pracovník� MZV na výjezd do prioritních zemí ZRS. 

 A�koliv se m�že zdát, že �RA pouze „nastoupila“ na místo ROS, ve skute�nosti 

bychom mohli hovo�it o agentu�e tak�ka „nové“. P�estože �RA �áste�n� kapacitn� navázala na 

                                             
47 O �RA, dostupné na: http://www.czda.cz/cra/o-nas.htm,  26. 2. 2011. 
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svého p�edch�dce, její agenda je odlišná.  �RA má primární odpov�dnost za napl�ování 

program� a realizaci projekt�. Zatímco ROS se do zna�né míry v�novalo nezávislému 

posuzování projekt� realizovaných v gesci jednotlivých resort�, �eská rozvojová agentura 

primárn� zodpovídá za napl�ování program� a realizaci projekt�, jejichž hodnocení je úkolem 

externích subjekt� kontrahovaných Ministerstvem zahrani�ní v�cí. Agentura má také na starost 

n�kolik fází projektového cyklu: identifikaci a formulaci projekt�, realizaci a monitoring 

(Plavcová-Lebeda, 2009: 7-8). 

 Fáze identifikace a formulace podléhaly kritice díky tomu, že ve fázi identifikace 

neexistovala metodika pro výb�r témat spolupráce. V reakci na to Agentura v zá�í 2009 tuto 

metodiku dokon�ila a zahrnula ji do interního materiálu. Návrhy témat jsou p�edkládány 

�len�m Rady ZRS, která se k nim jednotliv� vyjad�uje, ale odpov�dná za kvalitn�

identifikované a realizované projekty je �RA (Tamtéž). Krom� toho bylo p�edm�tem kritiky i 

organizování výb�rových �ízení, konkrétn� nemožnost agentury vypisovat dota�ní výb�rová 

�ízení (pouze pravomoc vypisovat výb�rová �ízení dle zákona o ve�ejných zakázkách). Dle odst. 

4 písm. c) § 8 zákona �.151/2010 Sb. má �RA pravomoc poskytovat „dotace subjekt�m 

v �eské republice v souladu s plánem zahrani�ní rozvojové spolupráce; jiné dotace m�že 

poskytnout pouze se souhlasem Ministerstva zahrani�ních v�cí“, �ímž p�ekra�uje dosavadní 

nedostatek v legislativ�, kdy mohly dotace ud�lovat pouze instituce z�ízené zákonem, což �RA 

nebyla až do p�ijetí uvedeného zákona.48

 Diskutovaným nedostatkem nejen �RA, ale i MZV je fakt, že zde stále není dostatek 

personálních kapacit. Žádaným stavem je samoz�ejm� dostatek zkušených odborník� s velkým 

rozhledem v oblasti ZRS. Budování kapacit, nejen v �RA, �i MZV, ale také na zastupitelských 

ú�adech, stále p�edstavuje pro �eský systém ZRS výzvu. M. Náprstek upozor�uje na 

p�etrvávající nedostatek v dané oblasti, který p�edstavuje omezená, resp. nulová dlouhodobá 

p�ítomnost odborník� z �RA p�ímo v partnerských zemích. Vy�ešení uvedeného problému by 

umožnilo lépe spolupracovat s místními partnery a cílovými skupinami na p�íprav�

rozvojových projekt� a následném vyhodnocování jejích dopad�. 

3.1.3 Rada pro zahrani�ní rozvojovou spolupráci 

 Dalším nov� ustanoveným orgánem je meziresortní Rada pro ZRS, které již byl 

v�nován prostor v podkapitole zabývající se aktéry �eské ZRS. Posláním Rady je p�edevším 

                                             
48 Dle odst. 1 § 12 zákona �. 151/2010 Sb. se �RA z�ízená opat�ením MZV dne 1. ledna 2008 ruší dnem nabytí 
ú�innosti tohoto zákona a dle odst. 2 § 12 zákona �. 151/2010 Sb. se �RA z�izuje tímto zákonem, p�i�emž výkon 
veškerých práv a povinností p�echází na „nov�“ z�ízenou agenturu. 
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koordinovat ZRS a zajiš�ovat její koherenci, p�i�emž se podílí na p�íprav� koncepce, 

strategických dokument�, Plánu dvoustranné ZRS a mimo jiné se podílela i na p�íprav� nového 

zákona o ZRS. V Rad� by se také m�ly projednávat výsledky evaluací program� a projekt�

realizovaných v rámci ZRS. Stejn� jako �RA, i Rada pro ZRS má sv�j Statut, který je p�ílohou 

k usnesení vlády �. 1439 ze dne 19. prosince 2007.  

 V rámci Rady, která se schází p�ibližn� každé dva až t�i m�síce, se postupn� za�alo 

formovat n�kolik pracovních skupin, a to nap�. skupina pro p�ípravu Zákona o ZRS a 

humanitární pomoci, �i skupina pro evaluace. Díky tomu, že Ministerstvo zahrani�ních v�cí 

Radu informuje o svých rozhodnutích, která p�ed ní zárove� musí obhajovat, dochází ke 

zvýšení transparentnosti ZRS, což je efekt velmi žádaný. Nicmén� v dokumentu �eská pomoc 

na rozcestí, který vydalo sdružení nevládních organizací FoRS, je upozor�ováno na problém 

v opožd�ném p�edkládání rozhodnutí MZV Rad�. Tato rozhodnutí nejsou Rad� p�edkládána 

v dostate�ném p�edstihu, což se m�že podepisovat na efektivit� její práce (Plavcová-Lebeda, 

2009: 9). 

 Díky struktu�e zastoupení, kdy v rámci 15 �len� Rady pro ZRS p�sobí jak státní, 

nestátní �i soukromý sektor (zastoupený Platformou podnikatel� pro ZRS), má Rada pro ZRS 

velký potenciál stát se ú�inným diskusním fórem, p�i�emž výstupy t�chto jednání by m�ly 

�eský systém ZRS dále formovat a posouvat kup�edu sm�rem k již tolikrát diskutované 

efektivnosti a transparentnosti. V Rad� tedy mají zastoupení všichni relevantní akté�i na poli 

ZRS a Rada sama o sob� tak p�edstavuje prostor pro spole�nou diskusi nad strategickými 

otázkami o sm��ování ZRS �R obecn�.  

 Navzdory potenciálu, kterým Rada disponuje, nebo práv� proto, se objevuje kritika 

dosavadního fungování Rady, a to zejména z toho d�vodu, že MZV ani ostatní resorty 

nevyužívají jejích zasedání k diskusím v takové mí�e, v jaké by mohly, resp. m�ly. Tento 

problém se negativn� odráží p�edevším na soudržnosti �eských politik pro rozvoj, kterou 

zašti�uje práv� Rada pro ZRS. 

3.1.4 Shrnutí institucionální roviny transformace 

Od spušt�ní transformace prošla institucionální rovina �adou významných zm�n, jejichž 

cílem bylo zlepšit dosavadní fungování systému �eské zahrani�ní rozvojové spolupráce. To, 

jak s t�mito zm�nami bude naloženo, ukáže až �as. Nicmén� již dnes lze �íci, že se díky nim 

systém ZRS �R posouvá kup�edu (ve smyslu v�tší efektivity).  
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B�hem transformace byly v institucionální rovin� realizovány následující zm�ny: 

• vznik Rady pro zahrani�ní rozvojovou spolupráci jako meziresortního koordina�ního 

orgánu k 1. lednu 2008 usnesením vlády �R �. 1439 z 19. prosince 2007 

• z�ízení �eské rozvojové agentury coby organiza�ní složky státu a implementa�ního orgánu 

ZRS zákonem �. 151/2010 Sb. 

• �RA  se stává sou�ástí MZV  - zlepšení efektivity p�i napl�ování strategických cíl� a 

koncepce 

• �RA p�id�lena pravomoc vypisovat dota�ní výb�rová �ízení 

• sjednocení odpov�dnosti a pravomocí v oblasti ZRS p�evodem v�tšiny projekt�

realizovaných v gesci jednotlivých ministerstev do gesce Ministerstva zahrani�ních v�cí 

• v roce 2008 p�evzala �eská rozvojová agentura a Ministerstvo zahrani�ních v�cí 

odpov�dnost za vypisování projekt� v oblasti vzd�lávání, sociálního rozvoje, zdravotnictví 

a dopravy a od roku 2009 navíc za oblasti životního prost�edí, zem�d�lství a pr�myslového 

rozvoje 

• stipendia v�etn� zdravotní pé�e, �ízení ve�ejných financí, program Aid for Trade, projekty 

v oblasti migrace a bezpe�nosti a transforma�ní spolupráce z�staly i nadále v gesci 

rezortních ministerstev 

•  rozší�ení ZRS o koncept transforma�ní spolupráce (a jeho implementace v prioritních 

zemích), vytvo�ení samostatného odd�lení transforma�ní spolupráce (2004), které je od 

roku 2007 sou�ástí odboru lidských práv a transforma�ní politiky (LPTP) 

• z�ízením Rady pro zahrani�ní rozvojovou spolupráci z�stala, p�es veškeré zm�ny v úkolech 

resort�, zachována koncep�ní a expertní role ministerstev  

• identifikace problému spo�ívajícím v nedostate�ných personálních kapacitách �RA, MZV 

(ale i dalších resortech) a zastupitelských ú�ad� a snaha tento problém �ešit 

• nár�st po�tu pracovních míst v �RA z devíti na devatenáct. 

A�koliv zm�ny uskute�n�né v každé jedné rovin� systému znamenaly pro ZRS �R jako 

celek velký p�ínos, prom�ny institucionální roviny p�edstavovaly p�i transformaci velkou 

prioritu. Díky odstran�ní nejzásadn�jších nedostatk� v dané rovin� m�že být dnes 

institucionální zajišt�ní ZRS �R shledáno p�ehledn�jším, ucelen�jším a transparentn�jším, 

zejména kv�li jasn�jšímu rozd�lení odpov�dnosti a pravomocí mezi jednotlivé státní aktéry, 

jmenovit� Ministerstvo zahrani�ních v�cí �R (p�íp. další resorty), �eskou rozvojovou agenturu 

a Radu pro zahrani�ní a rozvojovou spolupráci. 
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3.2 Legislativní rovina transformace 

 Legislativní rovinu transformace p�edstavuje zákon ze dne 21. dubna �. 151/2010 Sb. o 

zahrani�ní rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahrani�í a o zm�n�

souvisejících zákon�, který také tvo�í hlavní legislativní rámec pro oblast ZRS.  Do p�ijetí 

uvedeného legislativního aktu byly �eská zahrani�ní rozvojová spolupráce a humanitární 

pomoc realizovány skrze p�íslušná usnesení vlády.  

 Neexistence legislativního p�edpisu se ukázala jako vysoce problematická, p�edevším 

v souvislosti s nár�stem objemu poskytovaných prost�edk�, pot�ebou systém ZRS �R 

zefektivnit a v reakci na komplikované vztahy mezi jednotlivými aktéry zp�sobené nejasn�

vymezenými pravomocemi a povinnostmi.  

 Zákon byl schválen vládou dne 22. �ervna 2009 (UV �R �. 790/2009 Sb.), Poslaneckou 

sn�movnou Parlamentu �R s drobnými pozm��ovacími návrhy dne 17. b�ezna 2010 a Senátem 

Parlamentu �R ve zn�ní návrhu schváleného Poslaneckou sn�movnou dne 21. dubna 2010. 

Dne 13. kv�tna 2010 byl Zákon podepsán prezidentem �R, 24. kv�tna 2010 vyšel ve Sbírce 

zákon� a datem ú�innosti se stal 1. �ervenec roku 2010 (Informace o ZRS �R v roce 2009: 3). 

Dle § 1 zákona �. 151/2010 Sb. tento zákon „stanoví podmínky pro uskute��ování zahrani�ní 

rozvojové spolupráce a poskytování humanitární pomoci do zahrani�í hrazených ze státního 

rozpo�tu a p�sobnost orgán� státní správy a �eské rozvojové agentury v této oblasti“.  

Detailní postupy realizace zahrani�ní rozvojové spolupráce budou zakotveny v Zásadách pro 

poskytování ZRS a humanitární pomoci, které budou novelizovány ve vazb� na zákon o ZRS a 

humanitární pomoci. Tyto zásady rovn�ž blíže nadefinují zapojení dalších klí�ových aktér� a 

subjekt�, nestátních neziskových organizací, univerzit a dalších vzd�lávacích a výzkumných 

institucí, sdružení m�st a obcí, ve�ejnosti a ob�anské spole�nosti (Koncepce ZRS �R        

2010-2017: 29). 

 Jednotlivé paragrafy daného zákona jsou v�novány vymezení pojm�, uskute��ování 

zahrani�ní rozvojové spolupráce, poskytování humanitární pomoci, pravidl�m pro nakládání 

s prost�edky na zahrani�ní rozvojovou spolupráci a na humanitární pomoc, pravomocím a 

p�sobnosti subjekt� v oblasti zahrani�ní rozvojové spolupráce a humanitární pomoci (MZV, 

�RA, MV), správ� státních hmotných rezerv. Mimo to obsahuje spole�ná a p�echodná 

ustanovení a zm�ny souvisejících zákon�. 

 A�koliv již sama existence zákona je velkým p�ínosem, za zcela klí�ové body jeho 

obsahu m�žeme ozna�it paragrafy týkající se �eské rozvojové agentury a p�sobnosti subjekt�
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ZRS �R obecn�. Díky z�ízení �RA tímto zákonem m�že Agentura vypisovat dota�ní výb�rová 

�ízení a MZV p�ipadají politické, koncep�ní a programové úkoly.  

3.2.1 Shrnutí legislativní roviny transformace 

 Jak již bylo n�kolikrát �e�eno, p�ijetí zákona �. 151/2010 Sb. ze dne 21. dubna 

legislativn� ukotvujícího základní pravidla pro fungování �eského systému zahrani�ní 

rozvojové spolupráce a humanitární pomoci bylo velmi pot�ebným a žádaným krokem, po 

kterém již dlouho volali všichni relevantní akté�i ZRS. Zákon s sebou p�inesl �adu zm�n, 

z nichž ty nejd�ležit�jší uvádí v bodech následující shrnutí: 

• ustavení jasné definice zahrani�ní rozvojové spolupráce a humanitární pomoci 

• vymezení pravomocí a rozsahu p�sobnosti subjekt� p�sobících v oblasti zahrani�ní 

rozvojové spolupráce a humanitární pomoci (MZV, �RA, MV) 

• v oblasti humanitární pomoci ur�uje rozsah kompetencí a jejich rozd�lení mezi 

Ministerstvo zahrani�ních v�cí �R a Ministerstvo vnitra �R 

• sla	uje oblast humanitární pomoci s integrovaným záchranným systémem 

• ruší �eskou rozvojovou agenturu z�ízenou opat�ením Ministerstva zahrani�ních v�cí dne  

1. ledna 2008 a dnem nabytí ú�innosti zákona (1. �ervence 2010) z�izuje �eskou 

rozvojovou agenturu 

• právn� zakotvuje �eskou rozvojovou agenturu coby implementa�ní organizaci �eské 

rozvojové spolupráce 

• z�ízením �eské rozvojové agentury tímto zákonem nabývá �RA pravomoci vypisovat 

dota�ní výb�rová �ízení  

P�ijetí zákona o zahrani�ní rozvojové spolupráci a humanitární pomoci p�edstavovalo 

p�elomový krok v legislativní rovin� �eské ZRS. Do té doby neexistoval legislativní rámec, 

který by danou oblast právn� upravoval. Obecn� lze �íci, že v této rovin� byla realizována 

zm�na nejviditeln�jší, vzhledem k tomu, že se jedná o zákon zcela nový. 

3.3 Koncep�ní rovina transformace 

Koncep�ní rovinou transformace se rozumí zm�ny realizované v pr�b�hu transformace 

v oblasti teritoriálních a sektorových priorit. Zcela klí�ový dokument zde p�edstavuje 

Koncepce zahrani�ní rozvojové spolupráce �eské republiky na období let 2010-2017, resp. 

Koncepce ZRS �R jako taková, která spolu se Zákonem o zahrani�ní rozvojové spolupráci a 

humanitární pomoci poskytované do zahrani�í a o zm�n� souvisejících zákon� a Zásadami pro 
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poskytování ZRS tvo�í soubor základních strategických dokument� �eské rozvojové 

spolupráce.  

Od zá�í roku 2009 probíhala p�íprava stávající Koncepce zahrani�ní rozvojové 

spolupráce �eské republiky na období 2010-2017, která nahradila p�edcházející dokument 

z roku 2002. P�vodn� plánované p�tileté období platnosti koncepce bylo prodlouženo na sedm 

let, což je pozitivním krokem vp�ed usnad�ujícím plánování jednotlivých projekt�. 

V souvislosti s tímto prodloužením by m�lo dojít ke zvýšení p�edvídatelnosti poskytované 

pomoci.  Velkým p�ínosem je, resp. byla ú�ast dalších aktér� na p�íprav� nové Koncepce. Tato 

spolupráce probíhala prost�ednictvím pracovní skupiny v rámci Rady pro zahrani�ní 

rozvojovou spolupráci.  

Deklarovaným ú�elem nové koncepce je „zasadit �eskou rozvojovou spolupráci do 

aktuálního zahrani�n�politického, ekonomického, bezpe�nostního, sociálního a 

environmentálního kontextu“ (Koncepce ZRS �R 2010-2017: 4). Práv� onen kontext, resp. 

prost�edí, v n�mž je rozvojová pomoc realizována, se od p�ijetí poslední koncepce prom�nilo a 

stále prom��uje. A to jak prost�edí mezinárodní, tak vnitrostátní. Jak již bylo �e�eno d�íve, 

�eská republika p�ijala �adu mezinárodních závazk� v oblasti rozvoje, jejichž p�ijetí formovalo 

také systém �eské zahrani�ní rozvojové spolupráce zevnit�.  Nicmén� nejsou to jen 

mezinárodní závazky, které systém ovliv�ují. Je to mezinárodní prost�edí jako takové, a jsou to 

globální výzvy, které nutí �eskou republiku neustále p�izp�sobovat své cíle a priority a v�bec 

podobu systému ZRS �R jako takového. Tak, jako bylo nutné v pr�b�hu transformace 

p�izp�sobit institucionální a legislativní roviny, velkých zm�n doznala i rovina koncep�ní.  

Do p�ípravy nové koncepce se promítla snaha maximáln� zohlednit jednotlivá 

doporu�ení OECD/DAC shrnutá do dokumentu z roku 2007, který byl výsledkem práce 

expert� na rozvojovou spolupráci. K jeho zpracování došlo na žádost �eské republiky s cílem 

p�edat zkušenosti, hodnocení a vytvo�it silné podn�ty pro diskusi nad výslednou podobou 

�eského systému zahrani�ní rozvojové spolupráce po jeho transformaci. 

Oblast teritoriálních i sektorových priorit doznala mnoho zm�n spolu s tím, jak byly 

p�ijímány nové strategické dokumenty, resp. spolu s tím, jak se systém ZRS vyvíjel a jak byly 

vyhodnocovány zkušenosti a priority z p�edchozích let. Následující �ást monitoruje prom�ny 

teritoriálních a sektorových priorit od doby p�ijetí Koncepce ZRS �R na léta 2002-2007 do 

sou�asnosti, tedy Koncepce ZRS �R na období  2010-2017. 
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3.3.1 Teritoriální a sektorové priority do zahájení transformace ZRS �R  

Již v období platnosti p�edcházející koncepce (2002-2007) došlo k omezení teritoriální 

rozt�íšt�nosti �eské zahrani�ní rozvojové spolupráce, což by p�i identifikaci nejpal�iv�jších 

problém� ZRS �R pravd�podobn� vévodilo pomyslnému žeb�í�ku. Ve zmi�ované Koncepci 

na období let 2002 - 2007 bylo identifikováno 20 zemí (Afghánistán, Angola, Bolívie, Bosna a 

Hercegovina, Burkina Faso, Etiopie, Jemen, Jugoslávie, Kazachstán, Libanon, Makedonie, 

Mali, Mongolsko, Namibie, Nikaragua, Palestina, Salvador, Ukrajina, Uzbekistán a Vietnam), 

do nichž sm��ovaly prost�edky vy�len�né �eskou republikou na zahrani�ní rozvojovou 

spolupráci. Koncepce stanovuje jako základní podmínku pro navázání partnerství s konkrétní 

zemí „pr�kaznou snahu �ešit problémy svého rozvoje vlastními silami a s ohledem na 

ekonomické, sociální a environmentální souvislosti“.49 V další �ad� by m�la být respektována 

následující kritéria: stupe� sociáln�-ekonomického rozvoje p�ijímající zem�, tj. naléhavost 

pomoci (1), zahrani�n�-politické vztahy p�ijímající zem� k �R, historické a obchodní vazby a 

jejich perspektivy (2), úrove� demokracie, existence právního státu, antikorup�ní prost�edí a 

zdravé ekonomické základy v p�ijímající zemi (3), vhodná infrastruktura pro projekty v 

p�ijímající zemi, p�ítomnost zastupitelských ú�ad� �R �i p�íslušných mezinárodních organizací 

(4), koordinace s aktivitami ostatních dárcovských zemí a mezinárodních organizací (5).50

Vzhledem k nes�etným p�ipomínkám upozor�ujícím na nepom�r v po�tu partnerských zemí a 

finan�ním a personálním kapacitám �eské republiky bylo rozhodnuto v oblasti teritoriálních 

priorit po�et partnerských zemí snížit. 

 V roce 2004, po vstupu �R do EU, bylo vybráno prioritních zemí osm, konkrétn�

Angola, Bosna a Hercegovina, Jemen, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko, Vietnam a Zambie. 

Výb�r byl založen na �ty�ech skupinách kritérií: mí�e pot�ebnosti partnerské zem� (1), 

p�ipravenosti zem� pomoc p�ijímat (2), intenzit� vztah� rozvojové spolupráce v sou�asnosti a 

minulosti (3) a p�ítomnosti �eského zastupitelského ú�adu v zemi (4).51

 Pro všechny výše uvedené prioritní zem� byly vytvo�eny programy rozvojové 

spolupráce na období 2006 - 2010, což znamenalo zásadní p�evrat v p�ístupu k poskytování 

rozvojové spolupráce. Tímto krokem se p�ešlo od izolovaných rozvojových projekt�

                                             
49  Teritoriální a sektorové priority Koncepce ZRS �R na léta 2002 - 2007, dostupné na: 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/obecne_informace_o_zrs_cr/koncepce_zrs_cr
_2002_2007/teritorialni_a_sektorove_priority.html, 7. 3. 2011.  
50  Teritoriální a sektorové priority Koncepce ZRS �R na léta 2002 - 2007, dostupné na: 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/obecne_informace_o_zrs_cr/koncepce_zrs_cr
_2002_2007/teritorialni_a_sektorove_priority.html, 7. 3. 2011. 
51  Teritoriální a sektorové priority Koncepce ZRS �R na léta 2002 - 2007, dostupné na: 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/obecne_informace_o_zrs_cr/koncepce_zrs_cr
_2002_2007/teritorialni_a_sektorove_priority.html, 7. 3. 2011. 
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k vytvo�ení komplexních program� s cílem bu	to zlepšit situaci konkrétního sektoru 

v partnerské zemi (sektorové programy), nebo celkov� vylepšit situaci dané zem�. Tím 

nejd�ležit�jším p�ínosem vzniku program� rozvojové spolupráce je zvýšení p�edvídatelnosti 

pomoci umož�ující efektivn�ji plánovat aktivity a projekty realizované v rámci ZRS �R 

(Lebeda-Lukáš, 2009b: 27).  B�hem transformace a po skon�ení platnosti Koncepce ZRS �R 

na období let 2002-2007 byla spolupráce s prioritními zem�mi založena na Programech 

spolupráce na období 2006-2010.  

Navzdory další redukci v po�tu programových zemí z�stala pomoc stále rozt�íšt�ná. 

K témuž názoru došel i expertní tým Výboru OECD pro rozvojovou pomoc, který na problém 

upozor�uje ve své hodnotící zpráv� o �eském systému rozvojové spolupráce (Special Review 

of the Czech Republic, 2007: 13-14).   

Koncepce ZRS �R 2002-2007 vyty�uje jako klí�ový aspekt stanovování sektorových 

priorit zahrani�ní rozvojové spolupráce výb�r takových sektor�, v nichž má �R komparativní 

výhody ve vztahu k ostatním dárc�m. Za takové obory je považováno zdravotnictví, 

vzd�lávání, energetika �i vybrané oblasti strojírenství a životního prost�edí. Zmín�ná orientace 

koresponduje s "Iniciativou 20/20"52 ze Sv�tového summitu pro sociální rozvoj v Kodani 1995, 

podle které se dárcovské zem� zavázaly v�novat 20 % své pomoci a p�ijímající zem� 20 % 

svých národních rozpo�t� na základní sociální sféru (tj. zdravotnictví, vzd�lání, potravinové 

zabezpe�ení, p�ístup k vodním zdroj�m). V sektorovém zam��ení se �R rovn�ž hlásí                

k iniciativám a doporu�ením EU a OECD/DAC (nap�. d�raz na projekty v oblasti životního 

prost�edí, na podporu regionální spolupráce).53  

3.3.2 Teritoriální a sektorové priority po dokon�ení transformace  

 V Koncepci ZRS �R na období let 2010-2017 byla pro výb�r teritoriálních priorit 

uplatn�na více mén� totožná kritéria jako v koncepci p�edcházející. Tato �ty�i kritéria jsou 

zohled�ována p�i výb�ru prioritních zemí. Vzhledem k jejich diskutování ve druhé kapitole 

budou na tomto míst� pouze stru�n� uvedena a více prostoru bude v�nováno východisk�m, 

z nichž �eská republika vycházela p�i ur�ování teritoriálních priorit pro aktuální období a 

                                             
52  Iniciativa 20/20 p�ichází s návodem na fungování partnerství vysp�lých a rozvojových zemí. Podle této 
iniciativy by m�lo být 20 % státního rozpo�tu v�nováno na zajišt�ní základních sociálních služeb, a tudíž i 20 % z 
p�ijaté ODA by m�lo sm��ovat do oblasti sociálních služeb. Zd�raznila také pot�ebu dodatkových zdroj�, aby 
bylo možné ú�inn� provád�t program sociálního rozvoje, a sou�asn� poukázala na potíže a omezení existující        
v mnoha zemích, zejména v rozvojových zemích, v souvislosti se zajiš�ováním nebo p�erozd�lením domácích 
zdroj�, dostupné na: http://www.mpsv.cz/files/clanky/1110/zprava_ad_hoc_24.pdf, 16. 3. 2011. 
53  Teritoriální a sektorové priority Koncepce ZRS �R na léta 2002-2007, dostupné na: 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/obecne_informace_o_zrs_cr/koncepce_zrs_cr
_2002_2007/teritorialni_a_sektorove_priority.html, 7. 3. 2011. 
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konkrétním teritoriálním prioritám, resp. jednotlivým programovým a projektovým zemím a 

zemím, v nichž bude pokra�ovat spolupráce v jiném rozsahu a zam��ení, než v p�edchozím 

programovém období. 

 Mezi již n�kolikrát zmi�ovaná �ty�i kritéria pro výb�r teritoriálních priorit pro stávající 

období pat�í: dvoustranné a rozvojové vztahy partnerské zem� s �R (1), pot�ebnost rozvojové 

spolupráce na stran� partnerské zem� (úrove� socioekonomického rozvoje) (2), p�ipravenost 

zem� pomoc p�ijímat (3), zohledn�ní d�lby práce s ostatními dárci (postavení �eské republiky 

v kontextu ostatních dárc� v konkrétní p�ijímající zemi) (4). 

P�i stanovování teritoriálních priorit zahrani�ní rozvojové spolupráce se �eská republika 

�ídila následujícími body: 

• analýzou a vyhodnocením dosavadní spolupráce s 8 prioritními zem�mi z p�edcházejícího 

programového období 

• zkušenostmi získanými v p�edcházejícím programovém období 

• doporu�eními OECD/DAC a Sv�tové banky upozor�ujícími na velký po�et prioritních 

zemí 

• za ú�elem vyváženosti, co se složení prioritních zemí tý�e, vzala �eská republika v úvahu 

dosavadní nedostate�né zastoupení málo rozvinutých zemí a afrického kontinentu – vedle 

zemí tradi�ního prioritního zájmu �eské republiky v jejím sousedství je mezi stávajícími 

prioritními zem�mi zastoupena i subsaharská Afrika a Asie 

• komparativními výhodami �eské republiky (zdravotnictví, vzd�lání, energetika, vybrané 

oblasti strojírenství, životní prost�edí a zkušenosti s procesem politické, ekonomické a 

spole�enské transformace) 

• doporu�ením OECD/DAC ke stanovování a používání širších rozvojových kritérií za 

ú�elem v�tší vyváženosti seznamu prioritních zemí 

• usnesením Vlády �R �. 1296/2009 Sb. o uzav�ení zastupitelských ú�ad� v Harare a Luand�

(Koncepce ZRS �R 2010-2017: 12-13). 

Na základ� doporu�ení OECD/DAC, které navrhuje �eské republice soust�edit se na 

oblasti, resp. sektory s jasnou komparativní výhodou a p�idanou hodnotou �R, byly p�i 

p�íprav� stávající koncepce zohledn�ny jak zkušenosti z p�edcházejícího období, tak 

zmi�ované komparativní výhody, p�i�emž za nejp�ínosn�jší zkušenost by, z hlediska 

komparativních výhod, mohla být považována zkušenost s procesem politické, ekonomické a 

spole�enské transformace. S ohledem na výše zmi�ovaná kritéria a priority mezinárodního 

spole�enství bylo pro období 2010-2017 vybráno následujících p�t prioritní sektor�: 
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1. Životní prost�edí, kde �eská republika m�že nabídnout zkušenosti v oblasti zlepšování 

stavu životního prost�edí, zavád�ní a implementace environmentálního práva a politik. �R 

se v této oblasti v aktuálním programovém období zam��í p�edevším na zásobování pitnou 

vodou a ochranu vodních zdroj�, odstra�ování ekologických zát�ží, rozvoj odpadového 

hospodá�ství zejména na regionální úrovni, udržitelné zp�soby využívání p�írodních zdroj�, 

ochranu p�ed p�írodními katastrofami, environmentální aspekty pr�myslu, environmentální 

geologii (se zam��ením na hydrogeologii), ochranu biologické rozmanitosti aj. 

2. Zem�d�lství, kde se �eská republika zam��uje na p�enos know-how s d�razem na 

využívání vhodných zem�d�lských technologií a p�stování vhodných druh� plodin. Mimo 

to se soust�edí na oblast vodohospodá�ství, lesního hospodá�ství a rozvoj venkovských 

zem�d�lských hospodá�ství. 

3. Sociální rozvoj (v�etn� vzd�lávání, sociálních a zdravotnických služeb) pat�í mezi 

tradi�ní sou�ást sektorových priorit �R, zejména pak podpora základního a u��ovského 

školství. 

4. Ekonomický rozvoj (v�etn� energetiky) je realizován p�edevším prost�ednictvím transferu 

technologií a p�enosu know-how. Z d�vodu dlouholetých odborných zkušeností se 

v aktuálním období bude �eská ZRS jako doposud zam��ovat na podporu udržitelných 

zdroj� energie, energetické sob�sta�nosti �i technické modernizace v�etn� rozvoje 

dopravní infrastruktury. D�razem na udržitelné zdroje energie na lokální úrovni navazuje 

�R na jednu z priorit svého p�edsednictví v Rad� EU v oblasti ZRS. Dlouhodobým cílem 

�R v sektoru ekonomického rozvoje je také podpora malých a st�edních podnikatel� a 

rozvoj trhu práce a obchodu. Nedílnou sou�ástí tohoto sektoru je i program Aid for Trade.

5. Podpora demokracie, lidských práv a spole�enské transformace je práv� tím sektorem, 

v n�mž �eská republika disponuje, v��i v�tšin� zavedených donor�, významnou 

komparativní výhodou vyplývající z vlastních zkušeností s procesem politické, ekonomické 

a spole�enské transformace. Partnerskými zem�mi �R v tomto sektoru jsou takové zem�, 

které procházejí podobnými zm�nami, jako kdysi �R, �i zde dosud demokratiza�ní proces 

nebyl zapo�at. St�žejním nástrojem �R pro podporu demokracie je Program transforma�ní 

spolupráce (Koncepce ZRS �R 2010-2017: 16-18). 

3.3.3 Prioritní zem� s programem spolupráce (programové zem�) 

 Pro období 2010-2017 byly vybrány nové programové zem�, p�i�emž p�i výb�ru 

vycházela �R ze všech kritérií p�edstavených výše. Seznam programových zemí doznal, oproti 

složení programových zemí v koncepci p�edcházející, �adu výrazných zm�n, a to jak 
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kvantitativních, tak co se struktury tý�e.  Po�et prioritních zemí byl snížen z osmi na p�t, což 

pln� koresponduje s doporu�ením OECD/DAC a Sv�tové banky. 

 Z minulého programového období tak programovou zemí z�stala Bosna a Hercegovina, 

Moldavsko a Mongolsko. Nov� se prioritními zem�mi staly Afghánistán a Etiopie. 

Afghánistán p�edstavuje pro �R bezpe�nostn�-rozvojovou prioritu. Základem jejího 

p�sobení v Afghánistánu je od roku 2008 �innost civilní �ásti tzv. provin�ního rekonstruk�ního 

týmu (PRT) v provincii Lógar. V roce 2009 se mimo základních projekt� v oblasti školství, 

zdravotnictví a dopravn�-infrastrukturních projekt� vyprofilovaly projekty s t�žišt�m v oblasti 

bezpe�nosti a dobrého vládnutí, zem�d�lství, vodohospodá�ství a podpory nezávislých médií.  

V Bosn� a Hercegovin� v roce 2009 pokra�ovala rozvojová spolupráce v následujících 

prioritních sektorech: ekonomicko-pr�myslový rozvoj, zem�d�lství a rozvoj venkova a 

doprava, v období platnosti aktuální koncepce dojde k realizaci projekt� v sektorech životního 

prost�edí, zem�d�lství a ekonomického rozvoje. V následujícím programovém období bude 

program spolupráce s touto prioritní zemí pokra�ovat, ale s tím rozdílem, že budou více 

akcentovány pot�eby zem� v oblasti transformace a integrace v souvislosti s p�ípravou na vstup 

do EU, kde m�že �R bohat� využít svých zkušeností. 

Etiopie byla do skupiny programových zemí za�azena z d�vodu bohaté tradice vzájemných 

vztah� a široké škály aktivit �eských subjekt� na jejím území. Její za�azení navíc koreluje 

s p�ipomínkami o nedostate�ném zastoupení nejmén� rozvinutých zemí Afriky a Asie. Sektory, 

na n�ž se �eská republika hodlá v Etiopii soust�edit, jsou následující: životní prost�edí, sociální 

rozvoj a zem�d�lství. 

V Moldavsku �R navazuje na dosavadní úsp�šnou programovou spolupráci, která je velmi 

dob�e hodnocena, a zam��uje se na sektory životního prost�edí, zem�d�lství a sociální rozvoj, 

�ímž navazuje na spolupráci z let p�edešlých. V období platnosti aktuální koncepce se budou 

aktivity �R v Moldavsku zam��ovat na p�enos �eských zkušeností s politickou a ekonomickou 

transformací. �eská republika se také v Moldavsku p�ihlásila k roli tzv. zastupujícího 

koordinátora EU, který má v�li a schopnost koordinovat dárce jak mezi sebou, tak sm�rem 

k partnerským vládám. 

Mongolsko je tradi�ní programovou zemí, s níž bude spolupráce pokra�ovat i nadále. 

Prioritními sektory �eské republiky v Mongolsku jsou: životní prost�edí, zem�d�lství, sociální 

a ekonomický rozvoj (�eská republika pomáhá, 2009: 22-25; Koncepce ZRS �R              

2010-2017: 13-14).  
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3.3.4 Prioritní zem� bez programu spolupráce 

 Stejn� tak, jako prošel zm�nami seznam zemí programových, prom�nila se i struktura 

zemí bez programu spolupráce, tj. zemí projektových. V t�chto zemích bude spolupráce 

založena na bázi jednotlivých projekt�, které by ale m�ly utvá�et jakousi celistvou množinu, 

promyšlený celek, který bude navazovat na další bilaterální a multilaterální aktivity �eské 

republiky v konkrétní partnerské zemi. Status projektových zemí mají pro léta 2010-2017 zem�

následující: Gruzie, Kambodža, Kosovo, Palestinská autonomní území (PAÚ) a Srbsko. 

Rozvojová spolupráce v Gruzii byla ovlivn�na konfliktem z roku 2008 s Ruskem. 

V souvislosti s tímto konfliktem se �eská republika primárn� soust�edila na odstra�ování jeho 

následk�. V návaznosti na vy�len�ní mimo�ádných prost�edk� na rekonstruk�ní pomoc po 

skon�ení konfliktu a zahrani�n�politické zájmy �eské republiky budou kontinuáln� pokra�ovat 

rozvojové aktivity v zemi, která je také prioritní zemí transforma�ní spolupráce. 

V Kambodži se �eská republika soust�edí zejména na sektory sociálního rozvoje, 

vzd�lávání, zdravotnických služeb a životního prost�edí. Konkrétn� pomáhá p�i výstavb� a 

vybavování základních škol, po�izování zdravotnického vybavení, školení porodních asistentek 

apod. 

Kosovo  z�stává projektovou zemí i nadále a mimo to pat�í také k prioritním zemím 

transforma�ní spolupráce. �eská republika se zde podílí na rozvojových aktivitách zejména 

v sektorech sociálního a ekonomického rozvoje. 

�eská republika bude na Palestinských autonomních územích (PAÚ) navazovat na 

mimo�ádnou rekonstruk�ní pomoc z roku 2008 v následujících sektorových prioritách – 

ekonomický rozvoj (zejména energetika) a životní prost�edí (p�edevším vodohospodá�ství). 

V roce 2009 zde �eská republika pomáhala p�i budování infrastruktury a institucí sloužících za 

základ samostatného státu. 

Srbsko zm�nilo sv�j status prioritní zem� a ze seznamu zemí programových bylo 

p�e�azeno do seznamu zemí projektových. �eská republika zohlednila zkušenosti ze spolupráce 

se Srbskem z let minulých a s ohledem na dosavadní pozitivní vývoj Srbska p�ešla od projekt�

�ist� rozvojových k projekt�m zam��eným na asistenci p�ed vstupem do EU. Krom� toho 

naváže na dosavadní projekty v sektorech životního prost�edí, ekonomického a sociálního 

rozvoje. V Srbsku je op�t prostor pro p�enos �eských zkušeností s procesem ekonomické 

transformace a Srbsko tedy také pat�í mezi prioritní zem� transforma�ní spolupráce (�eská 

republika pomáhá 2009: 24, 28-30; Koncepce ZRS �R 2010-2017: 14-15). 
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3.3.5 Zem�, v nichž bude pokra�ovat spolupráce v jiném rozsahu a 

zam��ení, než v p�edchozím programovém období 

Zem�, v nichž bude spolupráce pokra�ovat v jiném rozsahu a zam��ení, než 

v p�edchozím programovém období, jsou Angola, Jemen, Vietnam a Zambie, tedy zem�, které 

na seznamu programových zemí figurovaly od roku 2004. Aktuální koncepce tyto p�esuny 

zd�vod�uje jen stru�n� a v�nuje se více konkrétním aktivitám v jednotlivých zemích. P�í�inu 

zm�ny statusu lze hledat v rozhodnutí rušit n�které zastupitelské ú�ady �eské republiky. 

Usnesením vlády �. 1296/2009 Sb. došlo, mimo jiných, ke zrušení zastupitelských ú�ad�

v Luand� (Angola) a Harare (Zimbabwe, ale fungoval rovn�ž jako ZÚ pro Zambii). Usnesením 

vlády �. 618/2010 Sb. pak byl zrušen také zastupitelský ú�ad v Sanaá (Jemen). Jak již bylo 

uvedeno v textu výše, p�i výb�ru teritoriálních priorit bere �eská republika v úvahu p�ítomnost 

svých zastupitelských ú�ad� v zemi a zrušení zmi�ovaných ZÚ tak m�lo vliv na výslednou 

podobu seznamu prioritních, resp. programových a projektových zemí.  

 Dle M. Náprstka p�i sestavování seznamu prioritních zemí sehrála zásadní roli práv�

p�ítomnost zastupitelského ú�adu �R v zemi, resp. uzav�ení (nebo utlumení) jeho �innosti. 

Podle jeho názoru nelze bez stálé (a nejlépe diplomatické) p�ítomnosti �R v konkrétní zemi 

efektivn� uskute��ovat rozvojové projekty.  

 Pro zmín�né �ty�i zem� je nezbytné p�ijmout adekvátní odchodovou strategii a 

podniknout kroky nezbytné k zabezpe�ení udržitelnosti probíhajících a kon�ících projekt�. 

Z tohoto d�vodu vy�lení �eská republika b�hem prvních 2 – 3 let platnosti stávající koncepce 

v Plánu ZRS (každoro�n�) prost�edky ur�ené na završení rozvojového p�sobení jednotlivých 

realizátor� v konkrétní zemi.  

V Angole byly tradi�n� realizovány projekty v sektorech zem�d�lství, vzd�lání a rozvoje 

venkova. Do budoucna se p�edpokládá pro-exportní orientace spolupráce a realizace projekt�

nestátních neziskových organizací v dosavadních prioritních sektorech. 

�eská republika je �lenem pom�rn� úzké skupiny zemí nesoucí název „P�átelé Jemenu“, 

jež si klade za cíl podporovat jemenskou vládu p�i nutných ekonomických a spole�enských 

reformách. Donedávna m�la v Jemenu také diplomatické zastoupení, které ale bylo v roce 

2010 zrušeno. Doposud se zde �R soust�edila zejména na sektory zem�d�lství a sociálního 

rozvoje. 

Vietnam i nadále z�stane významným partnerem �eské rozvojové spolupráce. V aktuálním 

programovém období budou pokra�ovat stávající projekty a p�ípadn� vznikat projekty nové, 

pokud to bude relevantní. �R zvažuje i prodlužování aktivit v osv�d�eném sektoru životního 
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prost�edí, které zde p�edstavují významnou složku rozvojové pomoci. V rámci sektoru 

životního prost�edí se jedná zejména o pomoc p�i odstra�ování ekologických zát�ží. V tomto 

sm�ru lze dané aktivity realizovat skrze mezinárodní organizace �i v rámci partnerství 

ve�ejného a soukromého sektoru. Krom� výše uvedeného je možné pokra�ovat i v realizaci 

projekt� nevládních organizací. 

V Zambii realizuje �eská republika  projekty v oblastech zdravotnictví, životního prost�edí 

a zem�d�lství. Koncepce ZRS �R 2010-2017 odkazuje na možnost navázat na dosavadní 

aktivity neziskových organizací v prioritních sektorech. �R bude i nadále svou pozornost 

soust�e	ovat do Západní provincie, kde se úsp�šn� etablovala a vybudovala si zde dobré 

postavení (�eská republika pomáhá 2009: 24, 26-27; Koncepce ZRS �R 2010-2017: 15) 

3.3.6 Shrnutí koncep�ní roviny transformace 

Koncep�ní rovina doznala velkých zm�n p�edstavených v Koncepci zahrani�ní 

rozvojové spolupráce �eské republiky na období 2010-2017. Prom�ny koncep�ní roviny 

v bodech shrnuje následující p�ehled: 

• P�ijetí Koncepce zahrani�ní rozvojové spolupráce �eské republiky na období 2010-2017, 

coby jednoho ze strategických dokument� �eské ZRS. 

• Prodloužení platnosti Koncepce ZRS �R o dva roky, z p�vodn� zamýšleného rozp�tí 5 let 

(2010-2015) na 7 (2010-2017). 

• Prom�na struktury teritoriálních priorit �eské ZRS v d�sledku p�ehodnocení dosavadních 

zkušeností, doporu�ení a závazk�. Programovými zem�mi se staly Afghánistán, Bosna a 

Hercegovina, Etiopie, Moldavsko, Mongolsko, projektovými pak Gruzie, Kambodža, 

Kosovo, Palestinská autonomní území a Srbsko. Status prioritních zemí ztratily bývalé 

zem� programové Angola, Jemen, Vietnam a Zambie. 

• Redukce po�tu prioritních zemí za ú�elem zvýšení efektivnosti systému ZRS �R. 

Výsledná podoba aktuálního seznamu prioritních zemí doznala oproti svým 

p�edch�dc�m výrazných zm�n, zejména co se složení a po�tu prioritních zemí tý�e. �eská 

republika se v koncep�ních otázkách �ídila zejména svými dosavadními zkušenostmi 

z konkrétních p�ijímajících zemích a krom� toho zohlednila i nej�ast�jší doporu�ení v této 

oblasti, a to snížit po�et prioritních zemích, který byl ve vztahu k finan�ním kapacitám a 

možnostem �R p�íliš vysoký. K tomuto snížení došlo a vyhodnocení toho, zda je sou�asný stav 

vyhovující, �i nikoliv, je otázkou p�ípravy koncepce budoucí. 
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3.4 Finan�ní zajišt�ní ZRS �R 

Hlavním ukazatelem objemu prost�edk� poskytovaných na zahrani�ní rozvojovou 

spolupráci je tzv. ODA (Official Developement Assistance) složená ze dvou základních složek 

– bilaterální (dvoustranné) a multilaterální (mnohostranné) spolupráce (Lebeda-Lukáš, 2009b: 

26). Navzdory tomu, že objemu poskytovaných prost�edk� je v�nována vysoká pozornost a 

výše vy�len�ných financí na ZRS je skute�n� zásadní sou�ástí celého systému ZRS, je d�ležité 

zam��it se i na to, jakým zp�sobem a na co jsou tyto finance používány a zdali je míra jejich 

využití skute�n� co nejefektivn�jší. Z tohoto d�vodu by tedy �eská republika m�la usilovat 

nejen o navyšování objemu financí, což mimo jiné vyplývá z  p�ijatých mezinárodních závazk�, 

ale také o ú�inné využití t�chto pen�z. 

Objem pomoci tedy sám o sob� není tím faktorem, který by vedl ke snižování chudoby. 

Cíle, motivy a principy ZRS, její struktura a formy pomoci tvo�í spole�n� d�ležit�jší agendu. 

Velké objemy prost�edk� poskytované špatným zp�sobem obvykle p�ináší menší efekt a ve 

svém d�sledku mohou být �ástky odklán�ny nerozvojovými sm�ry. Na základ� t�chto úvah 

byla formována i podoba systému ZRS �R po transformaci. Efektivn�jší a transparentn�jší 

systém �eské zahrani�ní rozvojové spolupráce byl jednou z podmínek, která m�la p�edcházet 

pozd�jšímu zvyšování objemu pomoci (Lebeda-Lukáš, 2009b: 26).  

 Co se tý�e dokument� zašti�ujících financování zahrani�ní rozvojové spolupráce, dle 

usnesení vlády �. 302 z roku 2004 o zásadách zahrani�ní rozvojové spolupráce po vstupu 

�eské Republiky do Evropské unie se ZRS �R �ídí ro�ním programem (plánem) na následující 

kalendá�ní rok a st�edn�dobým výhledem financování na další dva roky. Na základ� usnesení 

vlády �.1070/2007 Sb. k transformaci systému zahrani�ní rozvojové spolupráce �eské 

republiky tyto dokumenty projednává Ministerstvo zahrani�ních v�cí s resortními ministerstvy 

v rámci Rady pro zahrani�ní rozvojovou spolupráci a MZV je následn� p�edloží vlád� ke 

schválení.  

 Ješt� v roce 2008 se prost�edky na ZRS rozpo�tovaly v kapitole Všeobecná pokladní 

správa v rámci ro�ního státního rozpo�tu �eské republiky. Po schválení ro�ního plánu ZRS 

vládou a schválení státního rozpo�tu �eské republiky na p�íslušný rok Parlamentem �R 

uvolnilo Ministerstvo financí objem prost�edk� ur�ený na financování ZRS z rozpo�tové 

kapitoly Všeobecná pokladní správa do rozpo�tu jednotlivých rezort�. Ges�ní rezorty 

spravovaly tyto prost�edky a p�id�lovaly je realiza�ním institucím. V roce 2009 se již 

prost�edky na dvoustranné rozvojové projekty rozpo�tují v p�íslušných resortních 

rozpo�tových kapitolách na základ� vládou schváleného Plánu dvoustranné ZRS.  V d�sledku 
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transformace systému ZRS je od roku 2011 rozpo�et ZRS sjednocen a zahrnut do rozpo�tové 

kapitoly Ministerstva zahrani�ních v�cí. Po schválení Plánu dvoustranné ZRS, schválení 

státního rozpo�tu a obdržení prost�edk� do své rozpo�tové kapitoly zajiš�uje MZV realizaci 

projekt� ve své gesci a p�evádí prost�edky na implementaci specifických projekt� do rozpo�t�

ostatních resort�. Tímto krokem došlo nejen ke zlepšení systémovosti a p�edvídatelnosti 

financování systému ZRS �R, ale rovn�ž k usnadn�ní monitoringu využitých prost�edk�  a tím 

i k vyšší transparentnosti. Ostatních forem bilaterální ZRS (humanitární pomoc, pomoc 

uprchlík�m, oddlužení) a multilaterální ZRS se transformace systému ZRS �R nedotkla     

(UV �R �. 1070/2007 Sb.). 

3.4.1 Objem finan�ních prost�edk� ZRS �R 

Poté, co se �eská republika stala �lenským státem Evropské unie, dostala se do pop�edí 

�eské zahrani�ní politiky otázka sbližování praxe a objemu prost�edk� poskytovaných na 

zahrani�ní rozvojovou spolupráci. V souvislosti s �lenstvím v Evropské unii je na �eskou 

republiku vyvíjen tlak s požadavkem na zvyšování podílu finan�ního objemu na oficiální 

rozvojovou pomoc (Official Development Assistance/ODA). Záv�ry Evropské rady z �ervna 

2005 p�inesly novým �lenským stát�m Evropské unie povinnost usilovat o navýšení podílu 

ODA/HND na 0,17 % do roku 2010 a 0,33 % do roku 2015. Od roku 2002 zaznamenal objem 

prost�edk� ur�ených na zahrani�ní rozvojovou spolupráci navýšení z 0,065 % ODA/HND 

(2002) na 0,11 % ODA/HND (2007). A�koliv tento nár�st posunul �eskou republiku na p�ední 

místo mezi tzv. novými donory, za vysp�lými zem�mi zaostávala a stále zaostává (Hokrová-

Táborská, 2008: 132). 

Roku 2008 p�esáhla oficiální rozvojová pomoc �eské republiky 4,2 miliardy K�, což 

p�edstavovalo 0,12 % HND. Ve srovnání s rokem 2007 (3,6 miliard K�/0,11 %HND) hovo�íme 

o nár�stu o 600 milión� K�, tedy o 0,01 % HND. V roce 2009 tvo�ila celková oficiální 

rozvojová pomoc �eské republiky necelé 4,1 miliardy K�, což znamená, oproti roku 2008 

v absolutních �íslech pokles o 4 %. Mezinárodn� sledovaný ukazatel pom�ru oficiální 

rozvojové pomoci ke hrubému národnímu d�chodu z�stal stejný, jako v p�edchozím roce, tzn. 

0,12 %.54

Co se pom�ru financí rozd�lovaných mezi bilaterální a multilaterální formy pomoci 

tý�e, v �eském prost�edí je možné hovo�it o pom�ru relativn� vyrovnaném, a�koliv 

                                             
54 Objem finan�ních prost�edk� v�novaných �eskou republikou na oficiální rozvojovou pomoc v roce 2009, 
dostupné na: http://www.development.upol.cz/uploads/dokumenty/letni-
skola/2010/Informace%20MZV%20CR%20-%20ODA%202009.pdf, 20. 3. 2011. 
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procentuáln� p�evažují prost�edky poskytované na pomoc multilaterální. V roce 2008 tvo�ila 

multilaterální pomoc 53 % (55 % v roce 2007) a bilaterální pomoc tedy pokryla zbývajících  

47 % (45 % v roce 2007) (Plavcová-Lebeda, 2009: 15). V roce 2009 pom�r mezi multilaterální 

a bilaterální ODA stagnoval na úrovni mírné p�evahy multilaterální pomoci (53 %) v��i 

pomoci bilaterální (47 %). Došlo ale ke zm�nám uvnit� dvoustranné pomoci, které byly dány 

zejména �inností Provin�ního rekonstruk�ního týmu �R v Afghánistánu v�etn� jeho vojenské 

složky (PRT), mimo�ádnou rekonstruk�ní a rozvojovou pomocí Gruzii po vále�ném konfliktu a 

mimo�ádnou pomocí Palestinským autonomním územím. Vývoj multilaterální pomoci byl 

ovlivn�n p�edevším stoupajícím p�ísp�vkem �R do rozvojového rozpo�tu EU, a to v�etn�

dobrovolného p�ísp�vku �R do sv��eneckého fondu Nástroje evropské politiky sousedství 

(ENPI). V d�sledku úsporných opat�ení došlo k poklesu multilateráln� zapo�itatelných 

dobrovolných p�ísp�vk� do rozvojov� orientovaných agentur a program� OSN.55  

A�koliv je v souvislosti s pom�rem objemu financí vy�le�ovaných na bilaterální a 

multilaterální pomoc ze strany NNO �asto kritizován vyšší podíl pomoci vícestranné v��i 

dvoustranné, ani v letech p�íštích nelze o�ekávat trend opa�ný. Ba naopak. Plán zahrani�ní 

rozvojové spolupráce na rok 2010 p�iznal bilaterální pomoci 39 % v��i 61 % pomoci 

multilaterální. Dle dokumentu „St�edn�dobý výhled financování zahrani�ní rozvojové 

spolupráce a humanitární pomoci do roku 2013“ bude i nadále daná tendence pokra�ovat. 

V roce 2011 by m�la bilaterální spolupráce zaujímat 32 %, multilaterální pak 66%. V letech 

2012 a 2013 by m�lo dojít k dalšímu snížení prost�edk� ur�ených na dvoustrannou pomoc, 

konkrétn� o 2 % (32 %) ve prosp�ch formy mnohostranné (68 %). Z uvedených údaj� tedy 

vyplývá, že ani v budoucnu nebudou tato doporu�ení vyslyšena. FoRS považuje za vhodný 

pom�r 60 % dvoustranné ZRS ku 40 % vícestranné. Podobný názor zastávají i subjekty 

zastoupené v Rad� pro ZRS, dle nichž by pom�r bilaterální pomoci m�l tvo�it v�tší �ást ZRS, 

aby m�la �eská republika vliv na dopady financovaných rozvojových intervencí, nesla za n�

odpov�dnost a aby sou�asn� docházelo k efektivní alokaci prost�edk� (Plavcová- Lebeda, 2009: 

15).  

Mezi nejv�tší p�íjemce �eské ODA v roce 2009 pat�ily Afghánistán, Mongolsko, 

Gruzie a Ukrajina. Podobn� jako v �len�ní ODA za rok 2008 se žádoucí koncentrace ZRS na 

programové zem� více mén� potvrdila. Trend zaostávání �eské ODA v Jemenu, Zambii a 

                                             
55 Objem finan�ních prost�edk� v�novaných �eskou republikou na oficiální rozvojovou pomoc v roce 2009, 
dostupné na: http://www.development.upol.cz/uploads/dokumenty/letni-
skola/2010/Informace%20MZV%20CR%20-%20ODA%202009.pdf, 20. 3. 2011. 
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Angole i nadále pokra�oval, což jen potvrdilo oprávn�nost vy�azení t�chto zemí ze skupiny 

programových zemí ZRS v rámci nové Koncepce ZRS �R na období 2010-17.56

Vstup do Evropské unie nebyl jediným impulsem k tomu, aby �eská republika zvýšila 

své úsilí o navýšení finan�ního objemu ZRS. Její snažení rovn�ž vyplývá z dalších p�ijatých 

mezinárodních závazk�, resp. je v souladu se záv�ry mezinárodních konferencí OSN 

v Monterrey, Johannesburgu a New Yorku, potažmo se zn�ním Pa�ížské deklarace, Ak�ní 

agendy z Akkry a hodnotící konference k Financování pro rozvoj v Dauhá. 

Finan�ní krize, která v roce 2008 vznikla ve finan�ním sektoru vysp�lých zemí, siln�

dopadla i na zem� rozvojové. Krize v první �ad� zasáhla finan�ní sektor Spojených stát� a 

Evropy a posléze se p�enesla i do dalších oblastí jejich hospodá�ství. Krize vedla zejména 

k poklesu spot�eby, r�stu nezam�stnanosti a k rekordním rozpo�tovým deficit�m. Z vysp�lých 

zemí se krize p�elila do zemí rozvojových a p�inesla s sebou �adu negativních jev�, jako 

propad exportu rozvojových zemí, odliv úv�r�, pokles p�ímých zahrani�ních investic do 

rozvojových zemí, nižší p�íjem z remitencí57 zasílaných emigranty z chudých zemí pracujícími 

v zemích bohatších nebo nár�stem nezam�stnanosti (Plavcová-Lebeda, 2009: 22).  

Zmi�ovaná finan�ní krize pochopiteln� ovlivnila i objem financí každoro�n�

vy�le�ovaných na rozvojovou spolupráci rozvinutými zem�mi, �eskou republiku nevyjímaje. 

A�koliv si je �eská republika v�doma svých závazk�, v sou�asné dob� je jisté, že jim nebude 

schopná dostát.  V polovin� roku 2008 p�edstavilo MZV meziresortní Rad� pro ZRS plán na 

r�st ODA/HND o 0,01 % ro�n�, �ímž jen potvrdilo fakt, že �eská republika na navýšení 

ODA/HND na 0,17 %, potažmo 0,33 % v roce 2015 nedosáhne, resp. v prvním p�ípad� již 

nedosáhla. Pozitivním jevem je však ukotvení vzestupného trendu ZRS. V pr�b�hu roku 2009 

již bylo z�ejmé, že v d�sledku krácení státního rozpo�tu dojde i k poklesu výdaj� na ZRS. 

Snížení se nejmarkantn�ji dotklo nepovinných p�ísp�vk� multilaterálním organizacím, 

neunikla mu ovšem ani bilaterální forma pomoci, a to p�edevším v roce 2010, kdy došlo ke 

snížení rozpo�tu na dvoustranné projekty o více než 140 milion� K�. Z p�vodn� plánovaných 

855 milion� se objem prost�edk� snížil na 714 milion� K�. Dopady krácení na v�tšinu 

sou�asných projekt� nebudou tak kritické s ohledem na fakt, že krácena byla p�edevším nová 

témata a probíhající projekty byly zachovány bu	to v p�vodní výši, nebo byly kráceny 

minimáln�. (Plavcová-Lebeda, 2009: 27-31). 

                                             
56 Objem finan�ních prost�edk� v�novaných �eskou republikou na oficiální rozvojovou pomoc v roce 2009, 
dostupné na: http://www.development.upol.cz/uploads/dokumenty/letni-
skola/2010/Informace%20MZV%20CR%20-%20ODA%202009.pdf, 20. 3. 2011. 
57 Remitance je možné definovat jako finance, které pocházejí od emigrant� a jsou p�evád�ny do zemí, z nichž 
pocházejí. Tyto finan�ní obnosy jsou ur�eny rodinám a p�íbuzným emigrant�. Remitance p�edstavují legáln�
získané finan�ní zdroje, které jsou p�evád�ny pomocí legálních finan�ních operací (Waisová, 2007: 136). 
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V souvislosti s deklarovanou snahou o dodržení mezinárodních závazk�, p�estože jejich 

spln�ní stále nenabývá konkrétních obrys�, prezentuje �eská republika v Koncepci zahrani�ní 

rozvojové spolupráce na období 2010-2017 snahu o zachování trendu postupného nár�stu 

oficiální rozvojové pomoci, nap�. o 0,01 % HND, p�i�emž po odezn�ní finan�ní a ekonomické 

krize m�že být uvažováno o r�stu rychlejším tak, aby se �eská republika p�iblížila spln�ní 

svých mezinárodních závazk� v dané oblasti. 

3.4.2 Shrnutí zm�n ve financování ZRS �R 

Zm�ny ve financování zahrani�ní rozvojové spolupráce �eské republiky se týkají pouze 

bilaterální formy pomoci a formy multilaterální se transformace systému ZRS �R nedotkla. 

Následující body shrnují jak zm�ny, kterými prošla dvoustranná pomoc, tak finan�ní rovina 

jako celek. 

• Sjednocení rozpo�tu zahrani�ní rozvojové spolupráce a jeho zahrnutí do rozpo�tové 

kapitoly Ministerstva zahrani�ních v�cí, �ímž došlo ke zlepšení systémovosti a 

p�edvídatelnosti financování systému ZRS �R.  

• Patrná snaha dostát svým mezinárodním závazk�m v oblasti financování ZRS, konkrétn�

navýšení podílu ODA/HND na 0,17 % do roku 2010 a 0,33 % do roku 2015. Dle Koncepce 

ZRS �R na období 2010-2017 bude �R usilovat o zachování trendu postupného nár�stu 

pomoci, nap�. o 0,01 % HND ro�n� s výhledem na zrychlování nár�stu po odezn�ní 

finan�ní krize. �eská republika dosud HND nenavýšila na uvedených 0,17 % a již dnes je 

jasné, že do roku 2015 nebude schopná stanovený procentuální nár�st dodržet. Nicmén�

�R deklaruje snahu navyšovat jak procento HND, tak celkový objem poskytovaných 

finan�ních prost�edk�. A�koliv postupuje velmi pomalu, jedná se o trend jednozna�n�

pozitivní.

• Z d�vodu pot�eby dostát závazk�m v��i EU (a dalším mezinárodních organizací) m�ní 

�eská republika pom�r prost�edk� poskytovaných na jednotlivé formy pomoci, a to ve 

prosp�ch pomoci multilaterální. Tato tendence vyvolává negativní odezvy zejména 

z d�vodu snižování vlivu �eské republiky na využití poskytnutých finan�ních prost�edk�, 

nejasné identifikace odpov�dnosti za jejich využívání a kontrole efektivní alokace 

prost�edk�.

•  Dopad na financování zahrani�ní rozvojové spolupráce �R m�la finan�ní krize z roku 

2008, která zap�í�inila snížení objemu prost�edk� vy�le�ovaných na danou oblast.

Oblast financování a rozpo�tu zahrani�ní rozvojové spolupráce z�stává i nadále 

pom�rn� problematickou. Navzdory dosaženým pozitiv�m, mezi n�ž nelze nezahrnout 
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sjednocení rozpo�tu zahrani�ní rozvojové spolupráce a jeho zahrnutí do kapitoly Ministerstva 

zahrani�ních v�cí, což se kladn� podepsalo na systémovosti, p�edvídatelnosti a transparentnosti 

financování systému ZRS �R, p�etrvává v dané rovin� i �ada nedostatk�, mezi nejvýrazn�jší 

z nich pat�í �asto diskutovaný pom�r prost�edk� multilaterální a bilaterální pomoci a zejména 

pak nespln�ní, resp. nepln�ní mezinárodních závazk�, co se objemu prost�edk� vy�len�ných na 

zahrani�ní rozvojovou spolupráci tý�e. 
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4 �eský systém ZRS a doporu�ení OECD/DAC 

�eská republika vstoupila do OECD v roce 1995, nicmén� �lenem Výboru pro 

rozvojovou pomoc (DAC) se nestala a není jeho �lenem ani dnes. D�vodem toho je fakt, že 

stále nespl�uje podmínky plného �lenství a má tedy v OECD/DAC pouze pozorovatelský 

status. Jako pozorovatel �eská republika poskytuje OECD/DAC p�ehled o své rozvojové 

spolupráci do výro�ní zprávy DAC a pravideln� vypl�uje statistické dotazníky pro pot�eby 

výkaznictví oficiální rozvojové pomoci. �lenství v DAC je zejména vyjád�ením pozice, že 

p�íslušná zem� náleží k nejvysp�lejším zemím sv�ta, je �istým dárcem rozvojové pomoci a 

hlásí se tak k vlastnímu podílu na odpov�dnosti za mezinárodní rozvoj. Krom� toho p�ináší 

plné �lenství v DAC ur�itou prestiž na mezinárodním poli.58

�lenství �eské republiky ve Výboru pro rozvojovou pomoc se stává logickým 

vyúst�ním veškerých rozvojových aktivit a p�sobení �R v OECD/DAC. Plné �lenství v DAC 

by se však pro �eskou republiku na poli rozvojové spolupráce nem�lo stát prostým cílem a 

realizace rozvojové pomoci by nem�la být pojímána jen jako prost�edek k jeho dosažení. 

Samotné �lenství ve Výboru pro rozvojovou pomoc by m�lo být spíše vedlejším efektem 

(velmi vítaným) odrážejícím vysp�lý a efektivní systém zahrani�ní rozvojové spolupráce �R. 

Jak už bylo p�edesláno, �lenství v DAC p�inese �R prestiž a lepší pozici na 

mezinárodní scén� a možnost aktivn� se podílet na formulaci mezinárodních rozvojových 

trend�. Nicmén� krom� výhod je nezbytné spolu s �lenstvím p�ijmout �adu závazk�, povinností 

a k samotnému �lenství je t�eba splnit �adu kritérií �i doporu�ení. V první �ad� se �eská 

republika musela zavázat k pln�ní následujících kritérií: 

• splnit právn� závazná pravidla DAC (nap�. o vázané pomoci a úv�rovém financování), 

stejn� jako se p�ihlásit k existujícím doporu�ením a sm�rnicím DAC (právn� závazných 

pravidel je z podstaty �innosti OECD/DAC minimum, nicmén� i formáln� nezávazná 

doporu�ení a sm�rnice mají zna�nou politickou a morální váhu); 

• poskytovat detailní statistiky ODA a každoro�ní popis rozvojové politiky (tj. v mnohem 

detailn�jší form�, než je vyžadováno od pozorovatel�); 

• podrobit se pravidelným p�ehled�m a hodnocení rozvojové politiky "peer reviews" a sami 

vystupovat jako examináto�i b�hem p�ehled� ostatních zemí; 

                                             
58 Rozvojová politika vysp�lých zemí (OECD/DAC), dostupné na: http://www.rozvojovka.cz/rozvojova-politika-
vyspelych-zemi-oecd-dac_228_4.htm, 28. 3. 2011. 
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•  mít rozsáhlý program rozvojové spolupráce �i alespo� st�edn�dobý plán pro dosažení 

ur�itého cíle ODA (za m��ítko „rozsáhlosti“ programu ODA lze považovat hranici 100 mil. 

USD nebo 0,2% HNP, což je zhruba úrove� nejnižších sou�asných �len� DAC).59

A�koliv neexistuje ideální model rozvojové spolupráce, z �ady záv�r�, p�ehled�, 

sm�rnic a publikace OECD/DAC „Managing Aid“ lze odvodit ur�ité spole�né rysy „standardní 

dárcovské zem�“. Michal Kaplan v publikaci OECD „Rozvojová politika zemí 

OECD/DAC“ uvádí následující doporu�ení upozor�ující na oblasti, na n�ž by se �eská 

republika m�la p�i své cest� k plnohodnotnému �lenství v DAC zam��it. 

• Základní strategický dokument – formulovaný a závazn� p�ijatý. Prost�ednictvím tohoto 

dokumentu se dárce p�ihlásí k odpov�dnosti za mezinárodní rozvoj ve smyslu aktuálních 

trend�. Boj proti chudob� vyhlásit jako hlavní cíl rozvojové spolupráce. 

• Ve�ejná informovanost a podpora – transparentní informování o rozvojových aktivitách 

(webové stránky, výro�ní zprávy atd.). Široká ve�ejná politická debata o cílech a provád�ní 

rozvojové spolupráce, podpora rozvojových studií. 

• Finan�ní objem pomoci – zvýšení objem� ODA/HNP alespo� na úrove� nejnižších �len�

DAC. Za tímto ú�elem sestavit st�edn�dobý výhled rozpo�tu, nejlépe dopln�ný o explicitní 

cíl ODA vyslovený na vysoké politické úrovni. 

• Teritoriální zam��ení pomoci – koncentrace na omezený po�et partnerských zemí a 

zvýšení podílu nejmén� vysp�lých zemí (zejména v sub-saharské Africe). 

• Sektorové zam��ení  - p�edevším podpora MDGs, tj. základní sociální služby jako je 

školství �i zdravotnictví. Vedle tohoto v�novat pozornost i pr��ezovým cíl�m (životní 

prost�edí, rovnoprávnost žen, good governance). 

• Plánování pomoci a její formy – p�echod od rozt�íšt�ných projekt� k uceleným 

program�m dlouhodobé spolupráce s vybranými partnerskými zem�mi, snížení podílu 

technické pomoci a pomoci realizované v zemi dárce 

• Koherence politik pro rozvoj – zajišt�ní koherentní rozvojové politiky: a) politická v�le a 

závazek na vysoké úrovni, b) vhodný institucionální mechanismus pro meziresortní 

koordinaci, c) školení lidských zdroj� a analytické kapacity pro posuzování dopad�

r�zných politik. 

                                             
59 Rozvojová politika vysp�lých zemí (OECD/DAC), dostupné na: http://www.rozvojovka.cz/rozvojova-politika-
vyspelych-zemi-oecd-dac_228_4.htm, 28. 3. 2011. 
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• Institucionální zajišt�ní rozvojové spolupráce – jednozna�ná odpov�dnost jednoho 

subjektu (ministerstva �i agentury) za koncep�ní �ízení a koordinaci, vytvo�ení viditelné 

pozice samostatného ministra �i vládního zmocn�nce pro rozvojovou spolupráci. 

• Personální zajišt�ní rozvojové spolupráce – dostate�ný po�et odborn� vyškolených 

pracovník�. Pokud je koordinací pov��eno MZV, pak zajistit, aby rotace kariérních 

diplomat� nenarušila pot�ebné odborné zázemí pro koordinaci a realizaci rozvojové 

spolupráce.  

• Realizace pomoci v praxi – co možná nejv�tší decentralizace a dostate�ný po�et 

pracovník� v terénu, afektivní zapojení ambasády v partnerských zemích, harmonizace 

donorských praktik s ostatními dárci, zpr�hledn�ní zadávání rozvojových zakázek a 

zvýšení podílu nevázané pomoci (Kaplan, 2006: 9-10). 

Krom� výše uvedených kritérií je konkrétním doporu�ením orientovaným p�ímo na 

�eskou republiku v�nována celá zpráva „Zvláštní hodnocení Výboru OECD pro rozvojovou 

pomoc“ (Special Review of the Czech Republic). Dokument sestává z následujících �ty� �ástí, 

p�i�emž každá z nich analyzuje konkrétní oblast systému ZRS �R a p�edkládá doporu�ení, 

jejichž spln�ní by m�lo danou oblast zefektivnit.  

1. Rámec �eské zahrani�ní rozvojové spolupráce 

2. Objem, zp�soby poskytování a rozd�lení ODA 

3. Organizace a �ízení �eské rozvojové spolupráce 

4. Zefektivn�ní �eské pomoci v praxi 

4.1 Hodnocení pln�ní doporu�ení OECD/DAC 

Následující text je hodnocením pln�ní jednotlivých doporu�ení OECD/DAC 

p�edstavených v dokumentech „Rozvojová politika zemí OECD/DAC“ a „Zvláštní hodnocení 

Výboru OECD pro rozvojovou spolupráci“, resp. toho, jakým zp�sobem �eská republika na 

tato doporu�ení reagovala a zda je zohlednila p�i realizaci transformace systému zahrani�ní 

rozvojové spolupráce. Pro p�ehlednost budou uvedená doporu�ení rozd�lena do dvou sekcí 

v po�adí, v jakém byla uvedena výše. 

4.1.1 Rozvojová politika zemí OECD 

1 Základní strategický dokument – formulovaný a závazn� p�ijatý. Prost�ednictvím tohoto 

dokumentu se dárce p�ihlásí k odpov�dnosti za mezinárodní rozvoj ve smyslu aktuálních 

trend�. Boj proti chudob� vyhlásit jako hlavní cíl rozvojové spolupráce.



71


  Základní strategický dokument, resp. dokumenty rozvojové spolupráce tvo�í Koncepce 

zahrani�ní rozvojové spolupráce, Zákon o zahrani�ní rozvojové spolupráci a humanitární 

pomoci poskytované do zahrani�í a o zm�n� souvisejících zákon� a Zásady pro poskytování 

ZRS (budou novelizovány ve vazb� na zákon o ZRS a humanitární pomoci).  


 „Zahrani�ní rozvojová spolupráce je integrální sou�ástí zahrani�ní politiky �R a p�ispívá 

k napl�ování jejích cíl�. Výchozí bod p�edstavují Rozvojové cíle tisíciletí (Millenium 

Development Goals – MDGs). Rámcovým, strategickým cílem �eské rozvojové politiky je 

odstra�ování chudoby a podpora bezpe�nosti a prosperity prost�ednictvím efektivního 

partnerství“ (Koncepce ZRS �R 2010-2017: 6). 


 „Prost�ednictvím rozvojové spolupráce �R pomáhá k odstra�ování chudoby v mén�

vysp�lých �ástech sv�ta cestou udržitelného socioekonomického rozvoje“ (Tamtéž). 

2 Ve�ejná informovanost a podpora – transparentní informování o rozvojových aktivitách 

(webové stránky, výro�ní zprávy atd.). Široká ve�ejná politická debata o cílech a provád�ní 

rozvojové spolupráce, podpora rozvojových studií. 


 Ve�ejná a politická podpora, jako klí�ové p�edpoklady pro efektivní realizaci rozvojové 

spolupráce a pro kvalitativní zm�ny v této oblasti. 


 MZV jako koordinátor zahrani�ní rozvojové spolupráce provádí informa�ní aktivity v rámci 

vlastního informa�ního a osv�tového programu. Tyto aktivity realizuje nap�. vydáváním 

tiskovin a publikací, provozováním internetových stránek, spoluprací s noviná�i, po�ádáním 

konferencí, seminá��, výstav atd. Krom� zde uvedeného také finan�n� podporuje aktivity 

nevládního a akademického sektoru. 


 MZV se rovn�ž snaží zvyšovat politickou podporu �eské rozvojové spolupráce. Za tímto 

ú�elem se pokouší o aktivní zapojení �len� Parlamentu �R do debat o ZRS, mj. 

prost�ednictvím podvýboru pro rozvojovou spolupráci v rámci Zahrani�ního výboru 

Poslanecké sn�movny P�R, který pravideln� zve na svá jednání zástupce z �ad vlády a 

nevládních organizací, obecn� relevantní aktéry v oblasti rozvojové spolupráce. 


 Z podn�tu MZV vznikla (ve spolupráci s MŠMT, FoRS a dalšími institucemi) Národní 

strategie globálního rozvojového vzd�lávání v �R 2011-2015, která rozpracovává cíle, 

principy a témata globálního rozvojového vzd�lávání. Globální rozvojové vzd�lávání spo�ívá 
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v aktivitách zam��ených na zvyšování pov�domí o rozvojových zemích a rozvojové 

spolupráci.60  


 MZV podporuje projekt Letní školy rozvojové spolupráce po�ádané Univerzitou Palackého 

v Olomouci (letos prob�hne již 14. ro�ník). Projekt je podpo�en z prost�edk� státního rozpo�tu 

z kapitoly MZV v rámci Programu zahrani�ní rozvojové spolupráce �R.61


 Krom� výše uvedeného projektu podporuje MZV na Kated�e rozvojových studií Univerzity 

Palackého v Olomouci (obor Mezinárodní rozvojová studia je jedním z prvních tohoto typu 

v �eské republice a v regionu st�ední a východní Evropy v�bec) rovn�ž projekt „Cesty �eské 

rozvojové spolupráce“, jimiž se katedra podílí na vytvá�ení dokument� mapujících projekty 

�eské zahrani�ní rozvojové spolupráce v prioritních zemích. Dále je zde realizován projekt 

„Budování v�deckých kapacit“ zam��ený na podporu budování v�deckých kapacit na Kated�e 

rozvojových studií P�F UP v Olomouci s cílem zvýšit v�deckou odbornost pracovník� katedry. 

I tyto aktivity jsou podporovány z prost�edk� státního rozpo�tu z kapitoly MZV.62

3 Finan�ní objem pomoci – zvýšení objem� ODA/HNP alespo� na úrove� nejnižších �len�

DAC. Za tímto ú�elem sestavit st�edn�dobý výhled rozpo�tu, nejlépe dopln�ný o explicitní 

cíl ODA vyslovený na vysoké politické úrovni. 


 �eská republika dosáhla v roce 2009 objemu ODA ve výši 224 mil. USD. Mezinárodn�

sledovaný ukazatel pom�ru oficiální rozvojové pomoci k hrubému národnímu d�chodu (HND) 

z�stal stejný jako v roce 2008, tj. na úrovni 0,12 %. (V r. 2008 dosáhla rozvojová pomoc �R 

�ástky 249 mil. USD) (Výro�ní zpráva OECD, 2011: 50). Srovnáme-li objem nejnižších �len�

DAC v roce 2009 (�ecko: 296,9 mil. USD; Nový Zéland: 265,9 mil. USD)63, je evidentní, že 

a�koliv �eská republika na úrove� t�chto �len� nedosáhla, pomalu se jí p�ibližuje. 


 Vláda každoro�n� schvaluje plán dvoustranné zahrani�ní rozvojové spolupráce na rok 

následující a hodnocení zahrani�ní rozvojové spolupráce za rok minulý. V roce 2009 byl 

usnesením vlády ze dne 31. 8. 2009 �. 1134 schválen plán zahrani�ní rozvojové spolupráce na 

rok 2010 a zárove� st�edn�dobý výhled jejího financování do roku 2012 (Zpráva o zahrani�ní 

politice �R, 2010: 229). Dne 7. �ervna 2010 schválila vláda �eské republiky usnesením �. 440 

                                             
60  Národní strategie globálního rozvojového vzd�lávání 2011-2015, dostupné na: 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/aktualne/narodni_strategie_globalniho_rozvoj
oveho.html, 1. 4. 2011.  
61 Letní škola rozvojové spolupráce, dostupné na: http://www.development.upol.cz/cs_CZ/projekty/letni-skola, 1. 
4. 2011. 
62  Projekty Katedry rozvojových studií P�F UP v Olomouci, dostupné na: 
http://www.development.upol.cz/cs_CZ/projekty, 1. 4. 2011. 
63 ODA dle dárce, dostupné na: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=ODA_DONOR, 5. 4. 2001.  
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Plán zahrani�ní rozvojové spolupráce �R na rok 2011 a St�edn�dobý výhled jejího financování 

do roku 2013.  


 „�eská republika si je v�doma mezinárodních závazk� ohledn� objemu prost�edk�

v�novaných na rozvoj chudých zemí, které byly potvrzeny Hodnotící konferencí k Financování 

pro rozvoj v prosinci 2008 v Dauhá. Snaží se proto o pln�ní Záv�r� Rady EU z roku 2005, 

podle kterých má jako nový �lenský stát usilovat o dosažení 0,17 % HND v roce 2010 a 0,33 % 

HND v roce 2015“ (Koncepce ZRS �R 2010-2017: 28). 

� „Od roku 2010 bude �R usilovat o zachování trendu postupného nár�stu pomoci, nap�.      

o 0,01 % HND ro�n� s výhledem, že po odezn�ní finan�ní a ekonomické krize bude možno 

uvažovat o zrychlení nár�stu, aby se �R výrazn�ji p�iblížila k pln�ní svých mezinárodních 

závazk� v oblasti rozvojové spolupráce. �R chce postupn� navyšovat jak procento HND, tak 

celkový objem poskytovaných finan�ních prost�edk�“ (Koncepce ZRS �R 2010-2017: 28). 

4 Teritoriální zam��ení pomoci – koncentrace na omezený po�et partnerských zemí a zvýšení 

podílu nejmén� vysp�lých zemí (zejména v sub-saharské Africe). 


 �eská republika snížila pro období let 2010-2017 po�et prioritních zemí – pro toto období 

bylo vybráno 5 zemí programových a stejný po�et zemí projektových. 


 Region sub-saharské Afriky je zastoupen Etiopií coby novou programovou zemí. 

5 Sektorové zam��ení  - p�edevším podpora MDGs, tj. základní sociální služby jako je 

školství �i zdravotnictví. Vedle tohoto v�novat pozornost i pr��ezovým cíl�m (životní 

prost�edí, rovnoprávnost žen, good governance). 


 „Sektorové priority zárove� reflektují obecné priority mezinárodního spole�enství dané 

zejména základním dokumentem v této oblasti, a to Rozvojovými cíli tisíciletí 

(MDGs)“ (Koncepce ZRS �R 2010-2017: 16). 


 �eská ZRS se soust�edí do následujících prioritních sektor�: životní prost�edí, zem�d�lství, 

sociální rozvoj (v�etn� vzd�lávání, sociálních a zdravotnických služeb), ekonomický rozvoj 

(v�etn� energetiky), podpora demokracie, lidských práv a spole�enské transformace. 


 Pr��ezové principy ZRS �R jsou: �ádná (demokratická) správa v�cí ve�ejných (good 

governance), šetrnost k životnímu prost�edí a klimatu a dodržování základních lidských, 

ekonomických, sociálních a pracovních práv p�íjemc� projekt�, a to v�etn� rovnosti muž� a 

žen. 
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6. Plánování pomoci a její formy – p�echod od rozt�íšt�ných projekt� k uceleným program�m 

dlouhodobé spolupráce s vybranými partnerskými zem�mi, snížení podílu technické pomoci 

a pomoci realizované v zemi dárce64. 


 �eská republika postupn� p�echázela od krátkodobých projekt� k dlouhodobým program�m 

spolupráce. K tomu došlo na základ� vytvo�ení jednotlivých program� spolupráce s prioritními 

zem�mi (tzv. Country Strategy Papers). K jejich sestavení došlo v �ervnu roku 2005 na období 

2006-2010. Na aktuální období budou sestaveny programy na základ� Koncepce ZRS �R 

2010-2017, a to s ohledem na zm�ny ve složení prioritních zemí. 


 Co se tý�e technické spolupráce (v�etn� stipendií), tato oblast zaznamenává spíše 

vzestupnou tendenci, namísto doporu�ovaného poklesu. Od roku 2004 (281,4 mil K�) se objem 

financí zvýšil tém�� na dvojnásobek v roce 2008 (524,3 mil. K�) (Statistická p�íloha: ZRS �R 

2004-2008, 2009: nestránkováno). 

7. Koherence politik pro rozvoj
65 – zajišt�ní koherentní rozvojové politiky: a) politická v�le a 

závazek na vysoké úrovni, b) vhodný institucionální mechanismus pro meziresortní 

koordinaci, c) školení lidských zdroj� a analytické kapacity pro posuzování dopad�

r�zných politik. 


 Základní principy �eské zahrani�ní rozvojové spolupráce vycházejí, mimo jiné, 

z Evropského konsensu o rozvoji a z Pa�ížské deklarace o efektivnosti pomoci. Prost�ednictvím 

nich �eská republika prezentuje respekt k závazk�m a doporu�ením v n�m obsažených, 

v tomto p�ípad� tedy koherenci politik pro rozvoj (Policy Coherence for Development /PCD). 


 Zmínka o soudržnosti politik pro rozvoj se objevuje v Zásadách rozvojové spolupráce po 

vstupu �R do EU. Dokument �eská pomoc na rozcestí upozor�uje na to, že se jedná spíše o 

formální snahu reagovat na evropský a mezinárodní vývoj (zejména na dokument Evropský 

konsensus o rozvoji �i na doporu�ení OECD a OSN), než o výraz politické a administrativní 

v�le MZV prosazovat PCD na r�zných úrovních tvorby �eských politik (Plavcová-Lebeda, 

2009: 13). 

                                             
64 Nap�. vysokoškolská stipendia. 
65  Politická rozhodnutí EU a jejích �lenských stát� �asto poškozují zájmy rozvojových zemí. Týká se to 
p�edevším, ne však výlu�n�, obchodní, zem�d�lské a migra�ní politiky, která podkopáváí snahu spojenou 
s rozvojovými politikami a �innostmi zam��ujícími se na sv�tovou udržitelnost. Z tohoto d�vodu se od roku 1993 
formuje koncepce koherence politik pro rozvoj (Policy Koherence for Development/PCD). Soudržnost je zásadní 
pro efektivní využívání zdroj� Unie a �ádnou ve�ejnou správu. Zásadu soudržnosti podporuje, mimo jiné, 
Evropský konsensus o rozvoji. Zásada soudržnosti je dnes ukotvena v Lisabonské smlouv�, která p�edstavuje 
právní základ koncepce koherence politik pro rozvoj (Lebeda-Lukáš, 2009a: 13).  
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 Koncepce ZRS �R 2010-2017 se k PCD vyjad�uje následovn�: „V souladu s principy EU, 

OSN a OECD bude �R na národní i unijní úrovni klást d�raz na tzv. koherenci politik pro 

rozvoj (Policy Coherence for Development - PCD), kterou pokládá za významný p�edpoklad 

pro napln�ní Rozvojových cíl� tisíciletí. Bude tedy dbát na to, aby vn�jší dopady jednotlivých 

resortních politik nepodkopávaly zám�ry a cíle politiky rozvojové (p�edevším v oblasti obchodu, 

zem�d�lství, migrace, životního prost�edí a bezpe�nosti). Východiskem aktivit bude zmapování 

�eských politik a pozic v unijních politikách, které mají dopady na rozvojové perspektivy 

chudých zemí. Vhodným fórem pro projednávání identifikovaných problémových okruh� je 

Rada pro ZRS jako meziresortní koordina�ní orgán, nebo� dle svého Statutu66 mj. zajiš�uje 

vzájemnou koherenci mezi cíli a prioritami zahrani�ní rozvojové spolupráce a ostatními 

nástroji vládní politiky, které mají nebo mohou mít p�ímý �i nep�ímý dopad na rozvojové 

zem�“ (Koncepce ZRS �R 2010-2017: 20). 


 Co se školení lidských zdroj� tý�e, v žádném dostupném dokumentu ZRS �R není o této 

oblasti zmínka. FoRS upozor�uje na d�ležitou roli posilování kapacit pro pochopení, analýzu a 

monitoring toho, jak a s jakými dopady na chudé zem� se relevantní (nerozvojové) politiky 

tvo�í a realizují. Dle FoRS transformace systému �eské ZRS v žádné ze zmi�ovaných oblastí 

pr�lom nep�inese (Plavcová-Lebeda, 2009: 13). Vzhledem k faktu, že žádný z dosud 

zve�ejn�ných klí�ových dokument� ZRS �R neuvádí konkrétní kroky k napl�ování PCD, 

z�stává otázka realizace koherence politik pro rozvoj stále nejasná a sporná. 

8. Institucionální zajišt�ní rozvojové spolupráce – jednozna�ná odpov�dnost jednoho 

subjektu (ministerstva �i agentury) za koncep�ní �ízení a koordinaci, vytvo�ení viditelné 

pozice samostatného ministra �i vládního zmocn�nce pro rozvojovou spolupráci. 

� St�žejní �ást rozvojové spolupráce leží v gesci Ministerstva zahrani�ních v�cí, které p�sobí 

na úrovni politické, koncep�ní a programové. Centralizovaná agenda ZRS �R je �ízena jedním 

resortním ministerstvem. 

� Implementa�ní funkci zastává �eská rozvojová agentura, jejímž úkolem je realizace 

rozvojové spolupráce, a to v�etn� identifikace projekt�, jejich formulace, vypisování 

výb�rových �ízení �i monitoringu projekt�. 

� Koordinaci a koherenci v oblasti rozvojové spolupráce zajiš�uje meziresortní Rada pro ZRS. 

� V rámci struktury Ministerstva zahrani�ních v�cí funguje Odbor pro zahrani�ní a 

rozvojovou spolupráci.  

                                             
66 Statut Rady pro zahrani�ní rozvojovou spolupráci (p�íloha UV �. 1439/2007 ze dne 19. 12. 2007), �l. II, odst. 
1b).  
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9. Personální zajišt�ní rozvojové spolupráce – dostate�ný po�et odborn� vyškolených 

pracovník�, pokud je koordinací pov��eno MZV, pak zajistit, aby rotace kariérních 

diplomat� nenarušila pot�ebné odborné zázemí pro koordinaci a realizaci rozvojové 

spolupráce.  

� �eská rozvojová agentura má dnes devatenáct pracovník�67, což je oproti p�vodním devíti 

navýšení o deset pracovních míst a tedy jednozna�n� pozitivní krok kup�edu. Dle M. Náprstka 

z �eské rozvojové agentury m�la �RA v roce 2011 disponovat ješt� v�tším po�tem pracovník�, 

nicmén� vzhledem k nutnosti úspor k nár�stu nedošlo. 


 M. Kaplan z MZV kvitoval zachování zkušeností rezortních pracovník�, kterým byl 

nabídnut p�esun do �RA s p�edpokladem, že pracují-li lidé v jedné instituci (místo 

dosavadních cca 10 resort�, budou pracovat efektivn�ji a daný krok povede k „úsporám 

z rozsahu“. Krom� toho se nejen vytvo�ila nová pracovní místa, ale �RA i p�ímo p�ijala 

p�íslušné odborné pracovníky z resortních ministerstev, kte�í s sebou p�inesli své specifické 

znalosti a zkušenosti v konkrétní oblasti. 


 �eská rozvojová agentura je, z hlediska odborných zkušeností, podporována Radou pro 

ZRS.  

� Koncepce ZRS �R 2010-2017 k personálnímu zajišt�ní zastupitelských ú�ad�

v programových zemích uvádí, že tyto ú�ady budou personáln� posíleny, v�etn� místních sil. 

Kdy a jakým zp�sobem by k tomuto m�lo dojít zde však více specifikováno není. 

10. Realizace pomoci v praxi – co možná nejv�tší decentralizace a dostate�ný po�et 

pracovník� v terénu, efektivní zapojení ambasády v partnerských zemích, harmonizace 

donorských praktik s ostatními dárci, zpr�hledn�ní zadávání rozvojových zakázek a zvýšení 

podílu nevázané pomoci. 


 S realizací pomoci v praxi jsou úzce spojeny velmi významné aktivity – monitoring a 

evaluace. Monitoring spo�ívá v pravidelném sb�ru dat p�ímo se týkajících jednotlivých 

projekt� s cílem poskytnout managementu projektu �i programu a dárci informace                    

o dosažených výstupech a o výši dosud alokovaných zdroj�. Monitoring projekt� je spole�ným 

úkolem zastupitelských ú�ad� a �eské rozvojové agentury. I z tohoto d�vodu je nezbytné, aby 

byly ZÚ vybaveny dostate�nými a odbornými personálními kapacitami, což pro �R stále 

z�stává výzvou, která doposud nebyla realizována. 

                                             
67 Vláda usnesením �. 856 ze dne 9. 7. 2008 schválila návrh personálního zajišt�ní �RA od roku 2009 s tím, že 
k 1. 1. 2009 bude kapacita �RA zvýšena na devatenáct pracovních míst (UV �. 856/2008 Sb.).  
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Evaluace jsou provád�ny za ú�elem systematického a objektivního posouzení úsp�šnosti 

uskute�n�né rozvojové intervence, a to z hlediska relevance, efektivity, efektivnosti, dopad� a 

udržitelnosti. Evaluace slouží jako podklad pro p�ípravu nových program� �i projekt�, resp. 

pro rozhodování o alokaci dalších finan�ních prost�edk� v konkrétní zemi nebo sektoru. 

P�edm�tem hodnocení mohou být jak jednotlivé projekty, víceleté programy spolupráce, tak i 

veškerá ZRS ve vybrané partnerské zemi �i sektoru nap�í� partnerskými zem�mi. Hodnocení se 

provád�jí na základ� mezinárodn� standardizované metodiky, aplikované na specifika �eského 

systému ZRS �R. Za evaluace nese v institucionálním rámci rozvojové spolupráce hlavní 

zodpov�dnost MZV (Koncepce ZRS �R 2010-2017: 30). 


 Základní principy �eské rozvojové spolupráce vycházejí, krom� jiného, z Pa�ížské deklarace 

o efektivnosti pomoci, která vyzdvihuje vlastnictví rozvojového procesu rozvojovými zem�mi, 

harmonizaci postupu donor� p�i p�íprav� program� i p�i dokládání výsledk�, respektování 

rozvojových program� p�ipravených rozvojovými zem�mi a vzájemnou odpov�dnost. 

Vlastnictví rozvojového procesu odkazuje na primární odpov�dnost rozvojových zemí za sv�j 

rozvoj. Proces rozvoje nemohou realizovat jen a pouze externí síly, resp. dono�i. Rozvojové 

zem� musí vyvíjet také aktivity vlastní a odpov�dn� investovat své síly za ú�elem rozvoje. 

Vlastnictví rozvojového procesu by tedy m�lo spo�ívat zejména v rukou rozvojových zemí. 

Rozvojová politika �R je postavená na partnerství s p�ijímajícími zem�mi a je vedena 

poptávkou ze strany t�chto zemí a jejich pot�ebami definovanými v národních rozvojových 

strategiích. �eská republika rovn�ž podporuje posilování systému partnerských zemí a 

zvyšování kapacit jejich rozvojových aktér� takovým zp�sobem, aby napomohla jejich 

aktivn�jší roli p�i formulování a realizaci rozvojových politik. S partnerstvím souvisí také 

vzájemná odpov�dnost a �eská republika p�ebírá v��i cílovým skupinám odpov�dnost za 

výsledky a dopady svých rozvojových program�. �eská republika se také zapojila do úsilí 

dárcovské komunity o vzájemnou koordinovanost rozvojových politik a harmonizuje tedy své 

rozvojové aktivity teritoriáln� i sektorov� (�eská republika pomáhá, 2010: 5). 


 Ve�ejné zakázky pro projekty rozvojové spolupráce jsou vypisovány na základ� d�íve 

diskutovaného zákona �. 40/2004 Sb. o ve�ejných zakázkách. Doposud byla výb�rová �ízení 

v rukou jednotlivých ges�ních ministerstev, po dokon�ení transformace tato pravomoc p�ešla 

na �RA. Nov� má �RA ze zákona pravomoc vypisovat taktéž dota�ní výb�rová �ízení. Systém, 

v n�mž projekty rozvojové spolupráce identifikují sami realizáto�i, byl nahrazen systémem, 
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kdy oblasti spolupráce definuje stát, resp. �RA, a na realizaci spolupráce vypisuje 

transparentní výb�rová �ízení.68  


 I p�i dodržení p�ísných doporu�ení OECD DAC z�stává pozitivním, reáln� dosažitelným a 

pro bilaterální dárce pochopiteln� atraktivním aspektem národního programu rozvojové 

spolupráce uplatn�ní národního know-how a jednotlivc� a organizací (NGOs, soukromý sektor, 

ve�ejný sektor…) p�i jeho realizaci. Know-how t�chto (i dalších) subjekt� p�edstavuje 

komparativní výhodu donora, která m�že vedle svého rozvojového dopadu v rámci rozvojové 

spolupráce p�inášet také další efekty, v�etn� hospodá�ských. V praxi je tém�� vždy užívána 

kombinace obou z následujících princip�: responsivní (nabídkový) mechanismus a poptávkový 

mechanismus. Responsivní mechanismus odpovídá zásad� nevázanosti pomoci mén� - se 

zám�rem realizovat konkrétní rozvojový projekt p�ichází jeho budoucí realizátor p�edkládající 

dárci návrh takového projektu ke schválení a financování. Poptávkový mechanismus naopak 

funguje na principu, že rozvojový projekt nebo oblast zájmu, p�ípadn� program, identifikuje 

donor (stát, mezinárodní organizace), realizaci projekt� nebo jejich �ástí následn� poptává u 

dalších subjekt�; klade tak na dárce relativn� vysoké (nejen administrativní) požadavky, 

zárove� však umož�uje lépe dohlížet na dodržování zásady nevázanosti pomoci (Zahrani�ní 

rozvojová pomoc �eské republiky, 2004: 16). Co se tý�e kvantifikace podílu nevázané pomoci, 

konkrétní data, která by hovo�ila o jeho snižování/zvyšování, bohužel nejsou v žádném 

dostupném dokumentu ZRS �R uvedena.  

4.1.2 Zvláštní hodnocení Výboru OECD pro rozvojovou pomoc  

1.  Rámec �eské zahrani�ní rozvojové spolupráce 

Základní rámec systému zahrani�ní rozvojové spolupráce �eské republiky tvo�í t�i, již 

n�kolikrát uvedené dokumenty: Koncepce zahrani�ní rozvojové spolupráce �eské republiky na 

období 2010-2017, Zákon o zahrani�ní rozvojové spolupráci a humanitární pomoci 

poskytované do zahrani�í a o zm�n� souvisejících zákon� a Zásady zahrani�ní rozvojové 

spolupráce, které jsou pro aktuální období zpracovávány a dosud tedy platí dokument Zásady 

zahrani�ní rozvojové spolupráce po vstupu �R do EU. Expertní tým OECD/DAC ve svém 

hodnocení pozitivn� nahlíží na rozsah, v jakém �eská republika v bývalé Koncepci a Zásadách 

poskytování zahrani�ní pomoci uznává rozvojovou spolupráci jako svébytnou politickou oblast, 

a vyjad�uje plnou podporu navrženým reformám �eské ZRS. Za ú�elem zkvalitn�ní a dopln�ní 

                                             
68  Rozvojová spolupráce �R, dostupné na: http://www.czda.cz/rozvojova-spoluprace/rozvojova-spoluprace-cr-
zrs.htm, 6. 4. 2011. 
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plánovaných reforem p�edložil tým odborník� pro sekci „Zásady a cíle �eské rozvojové 

spolupráce a ve�ejná informovanost“ �R následující doporu�ení: 

• za�adit ZRS �R do rámce Pa�ížské deklarace, posílit rozvojovou orientaci �eské 

dvoustranné pomoci a zvážit strategické poskytování �eské dvoustranné pomoci r�znými 

cestami, do r�zných zemí a sektor�, p�i�emž nová Koncepce by m�la rovn�ž sladit výhledy 

ODA s cíli EU pro nové �lenské zem�

• MZV by m�lo informovat �eskou ve�ejnost o výsledcích, jichž �R dosáhla v oblasti ZRS a 

m�lo by aktivn� usilovat o poskytování vyvážených informací (v�etn� výro�ních zpráv a 

hodnocení), což by mohlo vést k podpo�e ve�ejnosti pro dosažení cíl� EU v oblasti 

ODA/HND 

• vláda by m�la v praxi realizovat ideu diskusního fóra sloužícího k prodiskutování hlavních 

otázek rozvojové spolupráce a v tomto fóru by m�ly mít své místo informované osoby 

z ob�anské spole�nosti, akademických kruh� a soukromého sektoru. 

A�koliv expertní tým hodnotí velmi pozitivn� posun, kterého dosáhla �eská republika 

prost�ednictvím Zásad a Koncepce pro období 2002-2007, upozor�uje na fakt, že se �eská 

zahrani�ní rozvojová pomoc zam��uje na mnoho oblastí, což by mohlo vést k rozm�ln�ní 

pomoci do mnoha sektor� a témat – �R by tedy m�la na základ� �eských komparativních 

výhod stanovit, jaké sektory jsou pro ni prioritní a kde je �eská pomoc nejefektivn�jší. 

Aktuální Koncepce ZRS �R k tomuto doporu�ení odkazuje p�ímo v textu a uvádí, že: „Nov�

stanovené sektorové priority berou v úvahu zkušenosti z p�edcházejícího období a vycházejí 

z komparativních výhod �R. Jednou z nich je zkušenost s procesem politické, ekonomické a 

spole�enské transformace“ (Koncepce ZRS �R 2010-2017: 16). Sektorové priority byly 

samoz�ejm� sestavovány v souvislosti s prioritami teritoriálními a hodnocením úsp�šnosti 

dosavadních projekt� v jednotlivých sektorech a zemích. P�i výb�ru sektor� a konkrétních 

projekt� bylo, krom� výše uvedených kritérií, p�ihlíženo také k existujícím kapacitám a 

praktickým zkušenostem z let minulých. 

�eská republika zasadila stávající Koncepci do rámce Pa�ížské deklarace a základní 

principy �eské zahrani�ní rozvojové spolupráce vycházejí z princip� vt�lených v tuto deklaraci. 

Jednotlivé principy jsou v Koncepci rozvedeny, p�i�emž následuje uvedení konkrétních krok�

demonstrujících zp�soby jejich respektování.  

Evropská unie je jako celek nejv�tším sv�tovým poskytovatelem rozvojové pomoci. Na 

formulaci a provád�ní rozvojové politiky se od svého vstupu do EU podílí i �eská republika. 

Dle Lisabonské smlouvy pat�í oblast rozvojové spolupráce do sdílených pravomocí, což 

znamená, že aktivity Evropské unie a �lenských zemí se mají vzájemn� dopl�ovat a posilovat. 
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Základním dokumentem EU v dané oblasti je Evropský konsensus o rozvoji, ke kterému se 

�eská republika p�ihlásila. V souladu s Pa�ížskou deklarací a Záv�ry Rady EU                          

o komplementarit� pomoci a d�lb� práce se �R hodlá i nadále snažit profilovat ve vybraných 

prioritních zemích a sektorech, p�ispívat ke koordinaci dárc� v daných zemích a harmonizovat 

aktivity donorské komunity s rozhodnutími partnerských vlád. �R rovn�ž bude, v souladu 

s principy EU, OSN a OECD, na národní a unijní úrovni klást d�raz na koherenci politik pro 

rozvoj, kterou pokládá za d�ležitý p�edpoklad pro napln�ní Rozvojových cíl� tisíciletí. 

Východiskem aktivit spojených s danou problematikou bude zmapování �eských politik a 

pozic v unijních politikách s dopady na rozvojové zem�. Jako vhodné fórum pro projednávání 

identifikovaných problém� se jeví Rada pro ZRS (Koncepce ZRS �R 2010-2017: 20-21). Rada 

pro ZRS jako taková je svou podstatou koncipována jako fórum, na jehož p�d� by m�lo 

docházet ke konstruktivním diskusím nad aktuálními problémy zahrani�ní rozvojové 

spolupráce za ú�asti �ady (d�íve vyjmenovaných) zástupc� relevantních subjekt� �eské ZRS, 

p�i�emž tyto diskuse by m�ly vést ke zlepšování systému ZRS �R a zvyšování jeho efektivity. 

Krom� zástupc� ze státního sektoru se jednání Rady ú�astní také (po jednom) zástupci sektoru 

soukromého (zastoupeného Platformou podnikatel�) a neziskového (FoRs). Svého zástupce by 

tu však zcela jist� uvítal i sektor akademický. 

Hodnotící zpráva v oblasti zvyšování pov�domí o oficiálním programu pomoci a zájmu 

ve�ejnosti d�razn� doporu�uje získávat v�tší podporu a porozum�ní ve�ejnosti pro 

dvoustrannou spolupráci. Ú�ady by m�ly pravideln� informovat o tom, jakým zp�sobem �eská 

rozvojová pomoc p�ispívá k pln�ní rozvojových cíl�. M�lo by k tomu dojít prost�ednictvím 

zve�ej�ování výro�ních zpráv, výsledk� hodnocení a rovn�ž skrze média, kulturní akce, 

tiskové zprávy, národní výstavy, tematické konference a samoz�ejm� webové stránky. Krom�

výše p�edstavených aktivit MZV také finan�n� podporuje aktivity nevládního a akademického 

sektoru a p�ispívá formou stipendií na cesty noviná�� do rozvojových zemí. MZV se rovn�ž 

jako koordinátor uvedené oblasti snaží pr�b�žn� zvyšovat politickou podporu �eské rozvojové 

spolupráci. Ze široké škály aktivit zde p�edstavených je z�ejmé, nakolik si tato instituce 

uv�domuje, že se klí�ový p�edpoklad pro efektivní realizaci rozvojové spolupráce ukrývá ve 

ve�ejné a politické podpo�e ZRS (�eská republika pomáhá, 2010: 40-41). A�koliv všechny 

deklarované formy informa�ních aktivit ukazují na široký záb�r �inností MZV v této oblasti, 

postrádám zde jakýkoliv zdroj demonstrující, kde a jakou formou se konkrétní akce realizovala. 

S p�ihlédnutím k nep�ehlednosti webových stránek MZV v�novaných zahrani�ní rozvojové 

spolupráci a pom�rné neaktuálnosti zve�ejn�ných informací považuji za viditeln�jší informa�ní 
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aktivity nevládních neziskových organizací, zejména pak �lov�ka v tísni, pravd�podobn�

nejznám�jší NNO v �eské republice. 

2. Objem, zp�soby poskytování a rozd�lení ODA 

Doporu�ení, co se objemu a zp�sobu poskytování a rozd�lení ODA tý�e, jsou namí�ena 

zejména na výši poskytovaných prost�edk�, resp. na spln�ní závazku nových �lenských zemí 

EU. Krom� toho se zam��ují na podíl bilaterální ODA v��i multilaterální �i na zabrán�ní 

rozptýlení pomoci. Mimo�ádný d�raz je v této sekci kladen na snížení po�tu prioritních zemí 

v p�íští (tedy stávající) Koncepci ZRS �R. Doporu�ení v oblasti poskytování prost�edk� na 

zahrani�ní rozvojovou spolupráci jsou následující: 

• Pro zvýšení p�edvídatelnosti pomoci a usnadn�ní strategického rozd�lování pomoci by 

m�la �eská vláda vypracovat plán a rozvrh k dosažení cíl� ODA EU, tj. 0,17 % HND 

v roce 2010 a 0,33 % v roce 2015.

• Jelikož celková ODA roste, m�ly by �eské ú�ady v�novat náležitou pozornost udržení 

spolehlivé úrovn� dvoustranné ODA prioritním zemím, aby podpo�ily koncentraci pomoci a 

rozsáhlejší akce. M�ly by stanovit a používat širší rozvojová kritéria vedoucí 

k vyvážen�jšímu seznamu prioritních zemí.

• �eská vláda by m�la využít p�íští Koncepce zahrani�ní rozvojové spolupráce ke 

strategi�t�jšímu rozd�lování své pomoci. M�la by dále snížit po�et prioritních zemí a 

p�ehodnotit svou sektorovou a tematickou orientaci a soust�edit se na oblasti, ve kterých 

má �eská republika jasnou komparativní výhodu a p�idanou hodnotu.

Vzhledem k tomu, že �eská republika své finan�ní závazky v��i EU v roce 2010 (0,17 

% HND v�novaných na rozvoj) nesplnila, je tém�� jisté, že ani v roce 2015 (0,33 % HND) 

tomu nebude jinak. Zatím se tedy výše oficiální rozvojové pomoci �R stabilizovala 

v relativních hodnotách na 0,11 % HND. Od roku 2010 deklaruje �eská republika snahu        o 

zachování trendu postupného nár�stu pomoci, nap�. o 0,01 % HND ro�n� (Koncepce ZRS �R 

2010-2017: 28). Pokud by skute�n� ro�ní nár�st pomoci �inil 0,01 % HND, splnila by �eská 

republika závazek na dosažení 0,17 % HND za šest let. Nicmén� s ohledem na shrnutí 

st�edn�dobého výhledu financování ZRS do roku 2013 se i tento p�edpoklad m�že zdát p�íliš 

optimistickým. Uvedený výhled p�edpokládá v roce 2013 nezm�n�ných 0,11 % HND. 

Zohlednit je t�eba i dopady finan�ní a ekonomické krize a její odezn�ní, po n�mž by bylo 

možné uvažovat o zrychlení nár�stu. Spln�ní finan�ních závazk� v��i EU je tedy spíše 

v nedohlednu a neexistuje ani konkrétní plán, který by jejich spln�ní nastínil. 
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V roce 2011 by m�la bilaterální spolupráce zaujímat 32 %, multilaterální pak 66%. 

V letech 2012 a 2013 by m�lo dojít k dalšímu snížení prost�edk� ur�ených na dvoustrannou 

pomoc, konkrétn� o 2 % (32 %) ve prosp�ch formy mnohostranné (68 %) (Plavcová- Lebeda, 

2009: 15). OECD/DAC upozor�uje na to, že spolu s tím, jak roste celková ODA, je d�ležité 

v�novat pozornost udržení spolehlivé (konkrétn�ji není „spolehlivá“ úrove� dvoustranné 

pomoci v��i mnohostranné definována) úrovn� dvoustranné ODA sm��ované do projekt�        

v prioritních zemích, které mívají v�tší dopad než malé izolované akce. Tento trend již sleduje 

�ada dárc� DAC (Special Review of the Czech Reublic, 2007: 11). FoRS navíc doporu�uje 

objem prost�edk� vy�len�ných na bilaterální formu pomoci navýšit takovým zp�sobem, aby 

m�l p�evahu nad formou multilaterální.  

Problematickým prvkem zahrani�ní rozvojové spolupráce �eské republiky se ukázal 

nejen p�íliš velký po�et programových zemí vzhledem k finan�ním a lidským kapacitám �R, 

ale také fakt, že v�tšina p�íjemc� pomoci byla v nižší st�ední p�íjmové skupin�. V reakci na 

tuto výtku došlo ke snížení po�tu programových zemí z osmi na p�t, což tedy koresponduje 

s doporu�eními, která dal expertní tým OECD/DAC �eské republice. Mimo to �eská republika 

vzala v úvahu i doporu�ení týkající se kritérií výb�ru prioritních zemí a jejich vyváženosti. P�i 

stanovování teritoriálních priorit „zvolila vyvážený p�ístup mezi zahrani�ní rozvojovou 

spoluprací jako prost�edkem k odstra�ování chudoby a pln�ní dalších Rozvojových cíl�

tisíciletí (viz zastoupení málo rozvinutých zemí a afrického kontinentu) a ZRS jako integrální 

sou�ástí �eské zahrani�ní politiky“, dále zohlednila komparativní výhody �R, doporu�ení 

vztahující se ke stanovení a používání širších rozvojových kritérií vedoucích k vyvážen�jšímu 

seznamu prioritních zemí a „zvolila vhodné geografické rozložení prioritních zemí – vedle 

tradi�ního prioritního zájmu �R v jejím blízkém sousedství je zastoupena i subsaharská Afrika 

a Asie“ (Koncepce ZRS �R 2010-2017: 12-13).  

3. Organizace a �ízení �eské rozvojové spolupráce 

Jako klí�ový nedostatek v oblasti organizace a �ízení �eské rozvojové spolupráce byla 

identifikována institucionální rozt�íšt�nost systému a s tím spojená nejasná odpov�dnost 

jednotlivých subjekt�. Schopnost Ministerstva zahrani�ních v�cí uskute��ovat roli hlavního 

koordinátora rozvojové spolupráce byla do reformy institucionálního zajišt�ní narušena 

rozptýlením pomoci mezi dev�t sektorových ministerstev, kdy každé jedno ministerstvo 

spravovalo vlastní portfolio projekt� s odpovídajícím rozpo�tem. St�žejním úkolem 

transformace tak bylo vyjasn�ní role a odpov�dnosti jednotlivých subjekt�.

• Ke zlepšení ú�innosti, soudržnosti a dopadu �eské rozvojové spolupráce by se Ministerstvo 

zahrani�ních v�cí m�lo stát jedinou autoritou pro politiku, �ízení a realizaci rozvojové 
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spolupráce. Dvoustranný rozpo�et na rozvojovou spolupráci by m�l být posílen na tomto 

ministerstvu, které by m�lo rozhodovat kam a jak sm��ovat prost�edky v souladu 

s rozvojovými cíli dohodnutými s vládami partnerských zemí. 

• Reforma systému �eské dvoustranné pomoci vyžaduje �adu závažných institucionálních 

zm�n, mimo jiné: vyjasn�ní úlohy a odpov�dnosti sektorových ministerstev tak, aby bylo 

možno využít jejich bohatých odborných zkušeností; za�len�ní odd�lení transforma�ní 

spolupráce a jiných rozptýlených rozvojových útvar� a funkcí do odboru/sekce rozvojové 

spolupráce a humanitární pomoci; jasné rozd�lení kompetencí mezi tento odbor a 

navrhovanou implementa�ní agenturu; za�len�ní odborník� na rozvojovou spolupráci do 

�eských velvyslanectví v prioritních zemích. 

• �eské ú�ady by m�ly prozkoumat celou škálu vhodných nástroj� k zapojení soukromého 

sektoru do rozvojové spolupráce, a to i formou partnerství soukromého a ve�ejného sektoru, 

budováním obchodních kapacit, investi�ními zárukami a pojišt�ním rizik. �eské obchodní 

aktivity a aktivity na podporu investic je t�eba odlišovat od projekt� rozvojové spolupráce 

financované z rozpo�tu ODA. 

• Pro v�tší p�edvídatelnost �eské pomoci je t�eba p�ijímat víceleté rozpo�ty oproti 

jednoletým. K usnadn�ní realizace projekt� je t�eba zvážit financování na celou dobu 

trvání namísto každoro�ních p�ír�stkových �ástek. 

Po dokon�ení transformace v roce 2010 spo�ívá st�žejní �ást dvoustranné rozvojové 

spolupráce v gesci Ministerstva zahrani�ních v�cí a její realizace tak již není rozložena mezi 

jednotlivá ministerstva jako doposud. Podle nov� p�ijatého zákona o zahrani�ní rozvojové 

spolupráci a humanitární pomoci p�sobí MZV na úrovni politické, koncep�ní a programové. 

Jeho úloha spo�ívá, mimo jiné, p�edevším v koordinaci p�ípravy a p�edkládání strategických a 

koncep�ních dokument�, p�íprav� program� zahrani�ní rozvojové spolupráce s partnerskými 

zem�mi a jejich p�edkládání vlád� �R, aktualizaci st�edn�dobých výhled� ODA (ve spolupráci 

s MF), zadávání evaluací rozvojových intervencí a �ízení �RA (Usnesení Vlády �R                 

�. 1070/2007 Sb.). Trvalé výjimky, za jejichž realizaci zodpovídají jiné resorty než MZV, tvo�í: 

vládní stipendia student�m z rozvojových zemí studujícím v �R (ve spole�né gesci MZV a 

MŠMT) a zdravotní pé�e o zahrani�ní studenty (Ministerstvo zdravotnictví). Do�asné výjimky 

tvo�í projekty migrace a bezpe�nosti (Ministerstvo vnitra), „Aid for Trade“ (Ministerstvo 

pr�myslu a obchodu) a �ízení ve�ejných financí (Ministerstvo financí)                         

(Plavcová-Lebeda, 2009: 7). 

 Významnou výzvu pro MZV znamenalo vyjasn�ní úlohy a postavení implementa�ní 

agentury, která by nahradila Rozvojové st�edisko. �eská rozvojová agentura byla z�ízena 
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zákonem �. 151/2010 Sb., o zahrani�ní rozvojové spolupráci a humanitární pomoci 

poskytované do zahrani�í a o zm�n� souvisejících zákon�. Funkci z�izovatele �RA vykonává 

Ministerstvo zahrani�ních v�cí a organiza�n� spadá �RA, v rámci resortu MZV, pod Sekci 

mimoevropských zemí a rozvojové spolupráce. 69  Za základ �RA posloužilo Rozvojové 

st�edisko p�i Ústavu mezinárodních vztah�, které svou �innost ukon�ilo ke dni 31. 12. 2007 a 

od 1. 1. 2008 bylo nahrazeno �eskou rozvojovou agenturou (Zpráva o zahrani�ní politice �R 

za rok 2009: 142). P�estože �RA �áste�n� kapacitn� navázala na ROS, zastává �adu odlišných 

funkcí. �RA má primární odpov�dnost za napl�ování program� a realizaci projekt�. Zatímco 

ROS se do zna�né míry v�novalo nezávislému posuzování projekt� realizovaných v gesci 

jednotlivých resort�, �eská rozvojová agentura primárn� zodpovídá za napl�ování program� a 

realizaci projekt�, jejichž hodnocení je úkolem externích subjekt� kontrahovaných 

Ministerstvem zahrani�ní v�cí. Agentura má také na starost n�kolik fází projektového cyklu: 

identifikaci a formulaci projekt�, realizaci a monitoring (Plavcová-Lebeda, 2009: 7-8). Z�ízení 

takovéto agentury zákonem, její postavení a úkoly pln� korespondují s doporu�eními 

hodnotícího týmu. Stejn� tak došlo k navýšení personálních kapacit z devíti na devatenáct, ale 

navzdory tomu, že další navýšení je více než žádané, z d�vodu úsporných opat�ení k n�mu 

v nejbližší dob� pravd�podobn� nedojde. Další p�etrvávající výzvou, p�ed kterou systém ZRS 

�R stojí, je zajišt�ní dlouhodobé p�ítomnosti odborník� z �RA v partnerských rozvojových 

zemích, což by vytvo�ilo podmínky pro lepší spolupráci s místními partnery, realizaci projekt�

a jejich následnou evaluaci. Pozitivním prvkem personálního doporu�ení je vytvo�ení �RA na 

základ� existujících pracovních míst na MZV a resortních ministerstev, kdy �RA v souladu 

s doporu�eními OECD/DAC p�ijala odborné pracovníky z resortních ministerstev.  

 Zcela nespln�n z�stal požadavek na za�len�ní odd�lení transforma�ní spolupráce do 

odboru/sekce rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. Odbor lidských práv a 

transforma�ní politiky funguje v rámci bezpe�nostn�-multilaterální sekce a není tedy sou�ástí 

ani Sekce mimoevropských zemí a rozvojové spolupráce, ani samotného Odboru rozvojové 

spolupráce a humanitární pomoci. 

Podrobné analýze neuniklo ani rozpo�tování dvoustranné rozvojové spolupráce, 

kterému byla vytýkána nepr�hlednost, a to zejména z d�vodu rozpo�tování financí mezi deset 

resort�, což zabra�ovalo soudržnosti, koordinovanosti a strategi�nosti rozvojové spolupráce. 

�R tedy byla doporu�ena konsolidace rozpo�tu pod vedením MZV a navíc p�ijetí víceletého 

rámce, který by zvýšil p�edvídatelnost pomoci. Dle usnesení vlády �. 302 z roku 2004              

                                             
69 O �RA, dostupné na: http://www.czda.cz/cra/o-nas.htm,  26. 2. 2011. 
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o Zásadách zahrani�ní rozvojové spolupráce po vstupu �eské republiky do Evropské unie se 

ZRS �R �ídí ro�ním programem (plánem) na následující kalendá�ní rok a st�edn�dobým 

výhledem financování na další dva roky. Na základ� usnesení vlády �.1070/2007 Sb. 

k Transformaci systému zahrani�ní rozvojové spolupráce �eské republiky tyto dokumenty 

projednává Ministerstvo zahrani�ních v�cí s resortními ministerstvy v rámci Rady pro 

zahrani�ní rozvojovou spolupráci a MZV je následn� p�edloží vlád� ke schválení. Do roku 

2008 se prost�edky na ZRS rozpo�tovaly v kapitole Všeobecná pokladní správa v rámci 

ro�ního státního rozpo�tu �eské republiky, v  roce 2009 pak v p�íslušných resortních 

rozpo�tových kapitolách na základ� vládou schváleného Plánu dvoustranné ZRS.  V d�sledku 

transformace systému ZRS je od roku 2011 rozpo�et ZRS sjednocen a zahrnut do rozpo�tové 

kapitoly Ministerstva zahrani�ních v�cí. Po schválení Plánu dvoustranné ZRS, schválení 

státního rozpo�tu a obdržení prost�edk� do své rozpo�tové kapitoly zajiš�uje MZV realizaci 

projekt� ve své gesci a p�evádí prost�edky na implementaci specifických projekt� do rozpo�t�

ostatních resort�. Tímto krokem došlo ke zlepšení systémovosti a p�edvídatelnosti financování 

systému ZRS �R (UV �R �. 1070/2007 Sb.). 

 Soukromý sektor reprezentují �eské firmy, které mají zájem spolupracovat na 

rozvojových projektech. Založení Platformy podnikatel� pro ZRS bylo reakcí na zm�ny           

v systému zadávání projekt� oficiální rozvojové pomoci �R a politiky zahrani�ní rozvojové 

spolupráce. Pro další podporu ú�asti �eského podnikatelského sektoru bylo pot�eba vytvo�it 

komunika�ního partnera pro jednání s koordinátorem �eské rozvojové pomoci, kterým je 

Ministerstvo zahrani�ích v�cí �R. Díky Platform� má soukromý sektor svého zástupce v Rad�

pro zahrani�ní rozvojovou spolupráci a má tedy možnost, v rámci mezinárodn� uznávaných 

princip� rozvojové pomoci, hájit zájmy podnikatel� a ovliv�ovat politiku �eské ZRS.70 Mezi 

�eskými firmami lze nalézt jak zkušené ú�astníky rozvojových projekt�, tak firmy, které by 

tuto možnost teprve cht�ly využít. Platforma podnikatel� upozor�uje na to, že pouze malé �ásti 

�eských spole�ností se poda�í prosadit v rozvojových projektech financovaných EU �i jinými 

sv�tovými dárci. �eské firmy p�itom nabízejí technologie, výrobky a služby vysoké kvality, 

mají zkušenosti i reference v zahrani�í. D�vody vidí v nedostatku informací, kontakt� a    

know-how v oblasti zahrani�ní rozvojové spolupráce, asistence i koordinace ze strany státu i 

organizací podnikatel�.71

  

                                             
70 Informace o Platform� podnikatel� pro ZRS, dostupné na: http://www.ppzrs.cz/www/display.asp?ida=7&idi=1, 
9. 4. 2011. 
71 Platforma podnikatel� pro ZRS, dostupné na: http://www.ppzrs.org/, 9. 4. 2011.  
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4. Zefektivn�ní �eské pomoci v praxi 

• �eská vláda by m�la za�ít ve svých prioritních zemích plnit �adu závazk� obsažených 

v Pa�ížské deklaraci, nap�íklad: 

o sladit, kdykoliv je to možné, své projekty rozvojové spolupráce se stávajícími národními 

a sektorovými strategiemi v úzké spolupráci s ostatními dárci 

o vyzkoušet spole�né hodnocení a analýzy pot�eb jednotlivých zemí �i sektor�, spole�né 

monitorování a hodnocení 

o ú�inn� využívat stávající kapacity technické spolupráce a zajistit �ádnou koordinaci 

spolupráce s ostatními dárci v rámci postup� pro konkrétní zemi 

• Navíc by �eští odborníci na rozvojovou spolupráci m�li za�ít shromaž�ovat spolehlivé 

údaje o rozvojových výsledcích a projektových výstupech spole�n� s ostatními dárci 

k vypracování ukazatel� pro monitorování výsledk� v konkrétních sektorech �i tématech. 

• �eská evalua�ní kultura by m�la být zlepšena72. 

�eská republika podepsala Pa�ížskou deklaraci a Evropský konsensus o rozvoji. 

Podporuje harmonizaci a slad�ní svých rozvojových aktivit s prioritami partnerských zemí, 

vzájemnou odpov�dnost za výsledky a usiluje o ú�innost pomoci p�edevším z hlediska 

organizace a finan�ního poskytování pomoci. O konkrétních krocích, které �eská republika 

uvádí v nové Koncepci a kterými se hlásí k napl�ování závazk� Pa�ížské deklarace, bylo 

�e�eno mnoho, proto jim již více prostoru v�nováno nebude.  

Velké kritice v hodnotící zpráv� podléhá monitoring a evaluace projekt�. �ízení 

dvoustranných projekt� bylo zefektivn�no a zpr�hledn�no díky zavedení jednotné metodiky 

projektového cyklu. Metodika uvádí základní postupy pro uzavírání smluv, kontrolu 

vyú�tování, uchovávání dokument� a publicitu v oblasti zahrani�ní rozvojové spolupráce 

�eské republiky. Pravidla jsou podrobn�ji rozpracována v Manuálu projektového cyklu 

zahrani�ní rozvojové spolupráce, který popisuje jednotlivé fáze projektového cyklu a úkoly 

r�zných aktér� v t�chto fázích. Projektový cyklus �eské zahrani�ní rozvojové spolupráce 

vychází ze standardního pojetí a skládá se z p�ti fází: programování (1), identifikace (2), 

formulace (3), konkrétní realizace a její monitoring (4) a evaluace (5) (�eská republika 

pomáhá, 2010: 38-39).  

                                             
72 Evaluace efektivity, celkových p�ínos� a dopad� je zásadní sou�ástí poskytování bilaterální i multilaterální 
zahrani�ní rozvojové pomoci a je t�eba ji chápat jako nedílnou sou�ást projektového cyklu. Evaluace p�edstavuje 
proces, v jehož pr�b�hu jsou analyzovány výsledky realizované rozvojové intervence., dostupné na: 
http://www.czda.cz/rozvojova-spoluprace/rozvojova-spoluprace-cr-zrs/bilateralni-spoluprace/evaulace-zrs.htm,  
8. 5. 2011.  
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Cílem Manuálu je zajistit uplat�ování standardních postup� projektového cyklu  

v bilaterální ZRS �R p�i jeho adaptaci na specifika aktuálního stavu ZRS �R. Za ú�elem 

zvýšení efektivity své zahrani�ní rozvojové spolupráce uplat�uje �R ve stále vyšší mí�e 

osv�d�ené standardní postupy používané pokro�ilými rádcovskými zem�mi a doporu�ované 

Výborem pro rozvojovou pomoc (OECD/DAC).  

Programovací fáze je v kompetenci Ministerstva zahrani�ních v�cí a �eské rozvojové 

agentury ve spolupráci s dalšími zainteresovanými partnery. Tato fáze navazuje na stanovení 

prioritních zemí pro dlouhodobou programovou rozvojovou spolupráci.  Programy vycházejí 

primárn� z rozvojových pot�eb partnerských zemí, podrobn� analyzují politickou, 

ekonomickou a sociální situaci partnerské zem�, historii vztah� této zem� s �eskou republikou, 

intervence ostatních dárc� a vyty�ují tematický rámec pro rozvojovou spolupráci s danou zemí.  

Na základ� konkrétních program� jsou identifikována témata rozvojové spolupráce. 

Posuzována je p�edevším jejich relevance ve vztahu k pot�ebám partnerské zem�. Po up�esn�ní 

tématu dochází ke stanovení p�edb�žné doby realizace a maximální výše finan�ních prost�edk�

na dané téma. Celkový seznam témat je sou�ástí ro�ního plánu zahrani�ní rozvojové 

spolupráce, p�edkládaného ke schválení vlád�. P�ípravu plánu zahrani�ní rozvojové spolupráce 

a jeho p�edložení vlád� koordinuje MZV ve spolupráci s Radou pro rozvojovou spolupráci. 

Prost�ednictvím zastupitelských ú�ad� dochází v této fázi p�edevším k jednání s místními 

partnery v p�ijímajících zemích, což je hlavní zárukou efektivnosti a udržitelnosti projekt�

zahrani�ní rozvojové spolupráce. Analogický proces identifikace témat probíhá i u zemí 

neprioritních (Hlavni�ková-Jelínek, 2006: 4-17).  

Další fází je fáze formulace a výb�r realizátor�. Na základ� posouzení charakteru 

témat zahrani�ní rozvojové spolupráce garant tématu rozhodne, zda bude na realizaci projektu 

vypsáno výb�rové �ízení podle zákona o ve�ejných zakázkách, nebo zda bude vyhlášen tzv. 

dota�ní titul. Garant tématu ve spolupráci s externími experty p�ipraví zadávací nebo 

vyhlašovací dokumentaci. P�edložené nabídky jednotlivých realizátor� posuzuje hodnotící 

komise, p�i�emž zvažuje více kritérií (kvalita projektového zám�ru, rozvojová relevance a 

efektivita, hospodárnost, udržitelnost, organiza�ní zabezpe�ení). S vít�zem výb�rového �ízení 

uzav�e zadavatel standardizovanou smlouvu, pop�ípad� mu poskytne dotaci na základ�

rozhodnutí o poskytnutí dotace. Cílem realizátora je dosáhnout vyty�ených výstup� a cíl� p�i 

využití vy�len�ných finan�ních a lidských zdroj�.  

Zárove� jsou garantem sbírány informace o pr�b�hu projekt� (monitoring) s cílem 

projekty efektivn� �ídit a v p�ípad� pot�eby provést korekce. Do monitoringu realizace projekt�

jsou zapojeny p�íslušné zastupitelské ú�ady, Ministerstvo zahrani�ních v�cí �R a �eská 
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rozvojová agentura. Vlastní realizaci projekt� zajiš�uje vybraný realizátor (tj. dodavatel služeb 

a zboží nebo p�íjemce dotace). Partnerskými zem�mi jsou do realizace projekt� intenzivn�

zapojeny místní partnerské instituce.  

Ú�elem evaluace projekt� a program� zahrani�ní rozvojové spolupráce je zjistit jejich 

relevanci, efektivnost, d�sledky pro cílové skupiny, pln�ní stanovených cíl� a udržitelnost 

t�chto výsledk� i po ukon�ení projektu. Ze strany partnerských zemí jsou do evaluace zapojeni 

p�íjemci rozvojové spolupráce, místní partnerské instituce apod. S ohledem na kapacitní 

omezení se hodnotí jen n�kolik program� �i projekt� ro�n� (vybraných podle jejich charakteru, 

místa realizace a objemu prost�edk�). Krom� nej�ast�jších interních evaluací mohou 

p�íležitostn� probíhat i externí evaluace (mezinárodními organizacemi, nezávislými institucemi 

apod.) (�eská republika pomáhá, 2010: 38-39). Evaluace efektivity a celkových p�ínos� je 

velmi d�ležitou sou�ástí poskytování bilaterální i multilaterální zahrani�ní rozvojové pomoci. 

Evaluace je proces, v jehož pr�b�hu dochází k systematickému zjiš�ování p�ínosu rozvojové 

intervence (projektu, programu nebo politiky) s cílem ur�it, zda byly spln�ny cíle rozvojové 

intervence, zda byly tyto cíle relevantní, jaký byl její celkový dopad, zda byla rozvojová 

intervence realizována efektivn� a zda jsou její pozitivní p�ínosy dlouhodobé. Vedle 

monitorování aktivit (implementation monitoring) spo�ívajícího v kontrole �erpání finan�ních 

prost�edk�, kontrole realizace jednotlivých aktivit a kontrole pln�ní plánovaných výstup� je 

d�ležité soust�edit se na hodnocení skute�ných dopad� konkrétní rozvojové intervence, tj. 

evaluovat výsledky (results based evaluation). V�tší d�raz na evaluaci výsledk� projekt�

zahrani�ní pomoci v �R je známkou zvyšujícího se zájmu o efektivní využití vynaložených 

prost�edk� a pozitivní dopady rozvojového úsilí. Vzhledem k faktu, že provád�ní evaluace 

rozvojové spolupráce �R  bylo zahájeno teprve na podzim 2003, byly doposud hodnoceny 

pouze vybrané jednotlivé projekty a v roce 2007 vybrané st�edn�dobé programy ZRS. Po 

reform� systému bilaterální ZRS je oblast evaluací zodpov�dné MZV, které chystá novou 

metodiku pro zadávání evaluací externím konsultant�m.73  

�eská republika by m�la v oblasti spolupráce se soukromým sektorem, resp. s nestátními 

aktéry obecn� ud�lat další krok vp�ed v souladu s programem Evropské komise „Non-State 

Actors and Local Authorities in Development“. FoRS v tomto ohledu navrhuje vytvo�it 

zvláštní program na podporu nestátních aktér� v rozvojové spolupráci, a to za�azením 

tematického programu spolufinancování s nestátními aktéry s právem jejich vlastní iniciativy 

do nové koncepce ZRS (nebo Zásad) (Jakou chceme rozvojovou spolupráci �R?, 2009: 17). 

                                             
73  Evaluace projekt� zahrani�ní rozvojové spolupráce, dostupné na: http://www.czda.cz/rozvojova-
spoluprace/rozvojova-spoluprace-cr-zrs/bilateralni-spoluprace/evaulace-zrs.htm, 11. 4. 2011.  
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Vzhledem k tomu, že Koncepce ZRS �R na období 2010-2017 uvedené téma žádným 

zp�sobem nezmi�uje, je tedy více než žádoucí, aby se jeho rozpracování v�noval dostatek 

prostoru v nových Zásadách ZRS �R. 
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Záv�r 

�eská republika, resp. systém zahrani�ní rozvojové spolupráce �eské republiky, prošel 

do sou�asnosti �adou významných zm�n. Impuls k t�mto zm�nám p�icházel kv�li ur�itému 

nezájmu ze strany ve�ejnosti poznamenané komunistickým režimem p�edevším zvenku a 

p�edstavovalo jej zejména za�le�ování �eské republiky do západních politických a 

ekonomických struktur. Kdybychom cht�li ur�it konkrétní okamžiky, které postupn� pozitivn�

posouvaly vývoj dané formy zahrani�ního p�sobení státu vp�ed, byly by to bezesporu tyto: rok 

1989 a pád komunistického režimu, rok 1995 a vstup �R do Organizace pro hospodá�skou 

spolupráci a rozvoj (OECD), rok 2004 a vstup �R do Evropské unie (EU) a kone�n� rok 2007,  

resp. 2008, kdy byla odstartována transformace systému zahrani�ní rozvojové spolupráce 

�eské republiky. Nebyly to samoz�ejm� podn�ty jediné, nicmén� je lze považovat za zcela 

klí�ové. Všechny tyto události s sebou p�inesly �adu dalších reakcí, aktivit a stimul�, díky nimž 

má �eský systém zahrani�ní rozvojové spolupráce takovou podobu, v jaké se nachází dnes.  

 Cílem práce bylo zmapovat proces transformace v jeho každé jedné rovin� – 

institucionální, legislativní a koncep�ní, p�i�emž d�raz byl kladen na identifikaci 

prob�hnuvších zm�n a jejich významu pro systém ZRS �R jako takový. Zvláštní pozornost 

pak byla v�nována tomu, jakým zp�sobem (a zda v�bec) byla p�i p�íprav� transformace a 

v jejím pr�b�hu zohledn�na doporu�ení OECD/DAC, vt�lená v dokument „Special Review of 

the Czech Republic“, o který požádalo Ministerstvo hrani�ních v�cí v �ervnu 2006 

OECD/DAC s cílem získat materiál vyhodnocující politiku zahrani�ní rozvojové spolupráce 

�eské republiky. Výsledná hodnotící zpráva p�edstavovala jeden z hlavních podn�t� pro 

transformaci, k �emuž �eská republika konkrétn� odkazuje v �ad� pasáží v Koncepci 

zahrani�ní rozvojové spolupráce �eské republiky na období 2010-2017. Uvedený dokument 

p�edstavuje spolu se Zákonem o zahrani�ní rozvojové spolupráci a humanitární pomoci a 

Zásadami zahrani�ní rozvojové spolupráce �R základní strategický rámec dané oblasti. Pouhé 

p�ijetí74 t�chto dokument� p�edstavuje významné pozitivum a bylo siln� doporu�ovaným a 

žádaným krokem p�edevším z toho d�vodu, že v této oblasti dosud chyb�la jasná a 

specializovaná právní norma a rovn�ž v koncep�ní rovin� byla identifikována �ada nedostatk�. 

 Dotázaní odborníci na zahrani�ní rozvojovou spolupráci se shodují na tom, že hlavním 

nedostatkem systému ZRS �R p�ed transformací byla jeho rozt�íšt�nost mezi jednotlivá 

resortní ministerstva a další státní aktéry, a v návaznosti na to také jejich nedostate�ná 

                                             
74 V p�ípad� uvedeného zákona se jedná o zákon zcela nový, koncepce aktualizuje dosavadní cíle, priority atd. 
(pozn. aut.) 
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koordinace a nejasná odpov�dnost. D�sledkem t�chto (a dalších) nedostatk� pak bylo 

snižování efektivity ZRS �R jako celku. Cílem transformace se tedy stalo odstran�ní 

systémových nedostatk� a tím zvýšení efektivity ZRS �R. Výše uvedené problémy rovn�ž 

identifikuje hodnotící zpráva OECD/DAC, která ve zkratce dále upozor�uje na nezbytnost 

vy�ešit otázku zasazení �eské bilaterální pomoci do kontextu Pa�ížské deklarace o efektivnosti 

pomoci, soust�ed�ní �eské ZRS do menšího po�tu prioritních zemí a sektor� s jasnou 

komparativní výhodou, zajišt�ní odpovídajících personálních kapacit, p�ístupu ve�ejnosti 

k informacím o ZRS �R �i zlepšení evalua�ní kultury. V neposlední �ad� je prostor v�nován 

objemu a zp�sob�m poskytování a rozd�lení ODA. V obecné rovin� lze ke vztahu mezi 

doporu�eními OECD/DAC a jejich pln�ním �eskou republikou �íci, že b�hem transformace 

(ale i p�ed jejím zahájením) prošel systém zahrani�ní rozvojové spolupráce �adou pozitivních 

zm�n, p�i�emž uvedená doporu�ení byla konkrétním a v�cným podn�tem k jejich aktivnímu 

prosazování a realizaci. S tímto názorem se ztotož�uje jak Martin Náprstek z �eské rozvojové 

agentury, tak Michal Kaplan a Jozef Špánik z Ministerstva zahrani�ních v�cí �R, kte�í shodn�

uvádí, že doporu�ení OECD formulovaná v tzv. Special Review of the Czech Republic byla 

jedním ze základ� pro transformaci, resp. potvrdila, že zamýšlená vize transformace jde 

správným sm�rem.  

Zhodnotíme-li pr�b�h a výsledky transformace jako celku, ve vztahu k doporu�ením 

OECD/DAC lze �íci, že a�koliv lze v systému stále identifikovat ur�ité nedo�ešené problémy, 

transformaci jako takovou lze ozna�it za úsp�šnou. Úsp�šnou zejména s ohledem na vy�ešení 

podstatných nedostatk�, které byly za zcela zásadní ozna�eny již p�i p�íprav� transformace. 

Jejich eliminace jednozna�n� p�isp�la ke zlepšení koordinovanosti systému ZRS �R, jasnému 

rozd�lení odpov�dnosti, zvýšení transparentnosti a obecn� k v�tší efektivit� systému zahrani�ní 

rozvojové spolupráce �R. 

P�es veškerá pozitiva, která s sebou transformace systému ZRS �R p�inesla, resp. 

kterých bylo v jejím d�sledku dosaženo, stojí p�ed �eskou republikou v oblasti zahrani�ní 

rozvojové spolupráce i nadále �ada výzev, se kterými je pot�eba se vypo�ádat. Jednu takovou 

p�edstavuje navyšování objemu financí, p�i�emž spln�ní tohoto cíle nejen nebylo dosaženo, ale 

nelze to o�ekávat ani v nejbližší dob�. Problematická však nez�stává pouze oblast financování. 

Nedostatky lze stále identifikovat v otázkách personálního zajišt�ní zahrani�ní rozvojové 

spolupráce, a to jak v odpov�dných institucích v �eské republice (�RA, MZV), tak na �eských 

zastupitelských ú�adech, které zcela postrádají p�ítomnost odborník� z �RA. Stejn� tak je t�eba 

zlepšit informovanost ve�ejnosti o rozvojových aktivitách �eské republiky a problematice 

rozvojové spolupráce obecn�. V prvním p�ípad� je nezbytné zajistit p�ístup ve�ejnosti 
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k aktuálním a p�ehledným informacím na stránkách MZV a �RA a mimo to zajistit 

dostate�nou propagaci �innosti �R v dané oblasti. V tomto sm�ru jsou nejvíce viditelné akce 

neziskových organizací (stejn� tak co se rozvojového vzd�lávání tý�e), které si zajisté zaslouží 

státní podporu. A�koliv v oblasti spolupráce se soukromým sektorem bylo dosaženo ur�itého 

pokroku, míra participace �eských podnikatelských subjekt� v rozvojových projektech 

financovaných Evropskou unií �i jinými sv�tovými dárci by mohla být dozajista vyšší. Dle 

informací na webových stránkách Platformy podnikatel� pro rozvojovou spolupráci je p�í�inou 

nep�íliš vysoké úsp�šnosti �eských firem nedostatek informací, kontakt� a know-how v oblasti 

zahrani�ní rozvojové spolupráce, což je úkolem jak organizace podnikatel�, tak p�edevším 

státu.75 Velkým problémem také z�stává otázka koherence politik pro rozvoj, která v doposud 

zve�ejn�ných dokumentech není ošet�ena prakticky v�bec a je tedy siln� žádoucí, aby byl dané 

otázce v�nován dostatek prostoru v p�ipravovaných Zásadách rozvojové spolupráce �R.  

Práce si nekladla a ani nemohla klást za cíl v rámci zpracovávaného tématu a rozsahu 

zhodnotit efektivitu transformovaného systému ZRS �R ve všech aspektech podmi�ujících a 

determinujících efektivitu poskytované pomoci, resp. jejích výstup� v podob� konkrétních 

projekt�. Pokusila se však ukázat, do jaké míry se byla �eská republika schopná podívat na 

transformaci svého systému ZRS optikou doporu�ení OECD/DAC a zda její snažení m�že být 

korunováno úsp�chem v podob� statusu respektovaného poskytovatele rozvojové pomoci. 

Z pohledu realizovaných zm�n a �ady p�ímých odkaz� v dokumentech �eské ZRS je zcela 

jasné, že se �eská republika v pr�b�hu transformace �ídila uvedenými doporu�eními, resp. to, 

že se tato doporu�ení stala podn�tem pro zahájení transformace. Podle mého názoru, i dle 

názoru dotázaných odborník�, transformace systému zahrani�ní rozvojové spolupráce 

jednozna�n� vedla ke zvýšení efektivity systému jako celku. Klí�ové nedostatky snižující 

efektivitu systému ZRS �R byly ve velké mí�e odstran�ny, �eská republika b�hem 

transforma�ního procesu postupovala dle doporu�ení OECD/DAC a v�novala pozornost �ešení 

jednotlivých problematických bod� v systému, p�i�emž si až na výjimky uvedené v kapitole 

v�nované jednotlivým doporu�ením a v odstavci výše, po�ínala velmi úsp�šn�. Co se tý�e 

plného �lenství �eské republiky ve Výboru pro rozvojovou pomoc OECD, podle M. Kaplana 

z MZV �eská republika na plné �lenství jist� pomýšlí, ale prozatím benefituje z ú�asti v DAC 

z titulu �lena OECD, a proto neexistují silné tlaky na politické rozhodnutí ohledn� plného 

�lenství. Pokud by k takovému rozhodnutí došlo, lze dle jeho názoru o plném �lenství v DAC 

uvažovat v horizontu dvou až t�í let.  

                                             
75 Platforma podnikatel� pro rozvojovou spolupráci, dostupné na: http://www.ppzrs.org/, 3. 5. 2011. 
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P�i zpracovávání tématu jsem vycházela ze širokého množství literatury, dokument� a 

usnesení vlády �eské republiky, p�i�emž hojn� využito bylo i internetových zdroj�, zejména 

pro jejich aktuálnost. Dotazníky s otev�enými otázkami, jejichž složení, stejn� jako ur�ení, 

bylo p�izp�sobeno pot�ebám diplomové práce a za�azení respondenta v systému ZRS �R. Až 

na vyjád�ení �eského fóra pro rozvojovou spolupráci se mi poda�ilo získat odpov�di od všech 

dotázaných. Zástupce ORS J. Špánik své odpov�di shrnul v emailu a prostoru dotazníku 

nevyužil. Dotazníky mi byly cenným dopl�kovým zdrojem informací, vzhledem v n�kterých 

sm�rech k pom�rn� problematickému (ve smyslu nep�ehlednosti a nedostate�nosti) sb�ru 

informací. Zpracovávané téma má velký potenciál i do budoucna, kdy by nesporný p�ínos 

p�edstavoval dlouhodob�jší monitoring  realizovaných zm�n, jejich odrazu ve výsledné podob�

systému a jeho dalších prom�nách, stejn� jako zohledn�ní probíhajících evaluací projekt�

v jednotlivých prioritních zemí. V neposlední �ad� by mohlo dojít k monitoringu doposud 

neodstran�ných nedostatk� a pln�ní finan�ních závazk� v dané oblasti. 

 Záv�rem považuji za vhodné poznamenat, že se navzdory dokon�ení transformace 

systému zahrani�ní rozvojové spolupráce �eské republiky systém ZRS nenalézá na konci své, 

bezesporu trnité, cesty. Naopak. Berme završení transformace jako pomyslný po�átek další 

etapy p�sobení �eské republiky v dané oblasti. A�koliv bylo pro efektivitu systému �eské 

rozvojové spolupráce ud�láno mnoho, stále je co zlepšovat. Sou�asný globální mezinárodní 

systém s sebou p�ináší nové a nové výzvy, na které je t�eba reagovat, a které se zákonit� musí 

odrazit i v systému ZRS �R. Do budoucna je tedy pot�eba pokra�ovat v zapo�atých reformách, 

zasadit se o odstran�ní p�etrvávajících nedostatk� a flexibiln� reagovat na aktuální problémy a 

výzvy na poli rozvojové spolupráce. 
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Summary 

Czech foreign development cooperation represents important part of the Czech foreign policy. 

It also demonstrates adoption of its own part of responsibility for resolution of current  global 

problems. Together with becoming part of organisations such as European Union or 

Organisation for Economic Cooperation and Development importance of Czech foreign 

development cooperation is growing. Next to the main goal which is reduction of poverty in 

third-world countries, development cooperation has also another goals: it is also contributing to 

construction of good relations with developing countries and it helps ensure economic, security 

and environmental interests of the Czech republic. 

 Current system of the Czech foreign development cooperation has grown up from the 

foundations, which have been lawn before 1989. From that time Czech Republic has made a 

great effort to improve its system of development cooperation and become an effective and 

responsible donor. As a key step in the direction of desired changes can be considered process 

of transformation of the Czech foreign development cooperation, initiated in 2007. 

Transformation was officially crowned when the Fundamentals documents were adopted. 

These documents present  the Conception of the Czech foreign development cooperation and 

the Law (Act) of the foreign development cooperation and humanitarian help. During the 

process of transformation a range of recommendations of the OECD/DAC was consulted. 

These recommendations are included in the „Special Review of the Czech Republic“ which 

was created at the request of the Czech Ministry of  Foreign Affairs by the OECD 

Development Assistance Committee in May 2006. The Review’s main objective was to 

contribute good practice and lessons learned to the Czech autorities’ internal dialogue on the 

reform of their foreign assistance at a time of important legal and institutional changes.  

 The main goal of the diploma thesis was to involve all the changes which were realized 

during the process of transformation in each of its planes – institutional, legal, conceptual and 

financial. Despite of achievement really positive changes which have made system of Czech 

international development more effective there is still a lot of to do. Czech Republic should 

respect and follow changes in the international system which is permanently changing or 

concerning changes in development approaches, because new challenges have come all the 

time and there is still a lot of things to improve.
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P�ílohy 

P�íloha �. 1: P�ehled kritérií u prioritních zemí s programem spolupráce 
Postavení 
�R mezi 
ostatními 

dárci v 
dané zemi 

Prioritní 
zem�

Intenzita 
bilaterálních 

vztah�

Kategorie 
zemí dle 

OECD/DA
C 

Postavení 
dle indexu 
lidského 
rozvoje 
(UNDP) 
mezi 182 
zem�mi 

Existence 
strategického 
dokumentu 

pro 
omezování 
chudoby 

Index vnímání 
korupce 

(Transparency 
International), 

po�adí v 
seznamu 180 

zemí 

Dodržování 
lidských 
práv a 
svobod 

(Freedom 
House) 

ODA per 
capita 

Politická 
práva: 6 
Ob�anské 
svobody: 6 

Afghánistán St�edn�
vysoká 

Nejmén�
rozvinuté 
zem�
(LDC) 

181. místo Ano 179. místo 

Status: 
nesvoboda 

V provincii 
Lógar ZRS 

�R 
pom�rn�
viditelná 

Politická 
práva: 4 

Ob�anské 
svobody: 3 

Bosna a 
Hercegovina 

Velmi 
vysoká, 
dlouhá 
tradice 
dobrých 
vzájemných 
vztah�

Zem� s 
nižším 
st�edním 
p�íjmem 
(LMIC) 

76. místo Ano 99. místo 

Status: 
�áste�ná 
svoboda 

Dobré, 
ZRS �R 
viditelná 

113 USD 

Politická 
práva: 5 

Ob�anské 
svobody: 5 

Etiopie St�edn�
vysoká, 
tradice 
dobrých 
vzájemných 
vztah�

Nejmén�
rozvinuté 
zem�
(LDC) 

171. místo Ano 120. místo 

Status: 
�áste�ná 
svoboda 

P�i 
vhodném 

teritoriální
m a 

sektorovém 
zacílení 
ZRS �R 

dobrý 
potenciál 

29 USD 

Politická 
práva: 3 

Ob�anské 
svobody: 4 

Moldavsko Velmi 
vysoká, 
intenzívní 
vzájemné 
vztahy  
v posledních 
10 letech 

Zem� s 
nižším 
st�edním 
p�íjmem 
(LMIC) 

117. místo Ano 89. místo 

Status: 
�áste�ná 
svoboda 

�R se 
p�ihlásila k 
roli 
„supporting 
facilitator“ 
v rámci EU 

71 USD 

Politická 
práva: 2 

Ob�anské 
svobody: 2 

Mongolsko Velmi 
vysoká, 
dlouhá 
tradice 
dobrých 
vzájemných 
vztah�

Zem� s 
nižším 
st�edním 
p�íjmem 
(LMIC) 

115. místo Ano 120. místo 

Status: 
svoboda 

�R se 
p�ihlásila k 
roli 
„supporting 
facilitator“ 
v rámci EU 

87 USD 
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P�íloha �. 2: P�ehled sektorových priorit u prioritních zemí s programem 
spolupráce 

Prioritní zem� s programem spolupráce Sektory 

Afghánistán Životní prost�edí 
Zem�d�lství 
Ekonomický rozvoj (v�etn� energetiky) 

Bosna a Hercegovina Životní prost�edí 
Ekonomický rozvoj (v�etn� energetiky) 
Sociální rozvoj (v�etn� vzd�lávání, sociálních a 
zdravotnických služeb) 
Zem�d�lství 

Etiopie Životní prost�edí 
Sociální rozvoj (v�etn� vzd�lávání, sociálních a 
zdravotnických služeb) 
Zem�d�lství 

Moldavsko Životní prost�edí 
Sociální rozvoj (v�etn� vzd�lávání, sociálních a 
zdravotnických služeb) 
Zem�d�lství 

Mongolsko Životní prost�edí 
Zem�d�lství 
Sociální rozvoj (v�etn� vzd�lávání, sociálních a 
zdravotnických služeb) 
Ekonomický rozvoj (v�etn� energetiky) 
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P�íloha �. 3: Grafické vyjád�ení transformace a sjednocení systému ZRS 
�R 

Plán ZRS - Rozd�lení gescí ve stávajícím systému

15%

21%
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14%
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Plán ZRS - Rozd�lení gescí po transformaci

77%

5%

18%

MZV

VÝJIMKY?

STIPENDIA

Pozn.: Jde o ilustrativní srovnání, podíl jednotlivých sektor� a forem pomoci vychází z roku 2008. 
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P�íloha �. 4: Schéma systému zahrani�ní rozvojové spolupráce p�ed jeho 
transformaci 
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P�íloha �.5: Schéma systému zahrani�ní rozvojové spolupráce po jeho 
transformaci 

                                      

   

VLÁDA schvaluje koncepci ZRS a další strategické 
dokumenty v oblasti ZRS (programy spolupráce s 
prioritními zem�mi, sektorové a mnohostranné strategie), 
schvaluje Plány dvoustranné ZRS a rozpo�ty ZRS, 
projednává vyhodnocení ZRS za uplynulé období 

MZV p�ipravuje koncep�ní a 
strategické dokumenty v oblasti ZRS, 
p�ipravuje Plány dvoustranné ZRS a 
st�edn�dobé výhledy, �ídí �RA, 
zadává evaluace program�/projekt�

OSTATNÍ RESORTY spolupracují na 
p�íprav� koncepce a strategických 
dokument� v oblasti ZRS, podílejí se na 
p�íprav� Plán� dvoustranné ZRS a 
vyhodnocování ZRS, zajiš�ují koherenci 
ZRS a ostatních vn�jších politik 

RADA PRO ZRS zajiš�uje koherenci a koordinaci v 
oblasti ZRS, zejména p�ípravu koncepce a strategických 
dokument� v oblasti ZRS, p�ípravu Plánu dvoustranné 
ZRS a vyhodnocování ZRS 

PRACOVNÍ SKUPINY 

ROZVOJOVÁ AGENTURA zajiš�uje 
realizaci dvoustranných projekt� ZRS 
(identifikace, formulace, výb�rová 
�ízení, smlouvy, monitoring)

PLATFORMY podnikatelských subjekt� a 
nevládních organizací �inných v oblasti 
ZRS (realizace projekt�) 

REALIZACE ZRS  

                    hlavní tok financí a 
odpov�dnosti za ZRS 

                 vzájemná koordinace a 
konzultace v oblasti ZRS    
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P�íloha �. 6: P�íloha k usnesení vlády ze dne 7. �ervna 2010 �. 440. Návrh 
rozpo�tu do kapitol jednotlivých ministerstev na léta 2011-2013 
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P�íloha �. 7: Otázky z dotazníku Mgr. Martina Náprstka z �eské rozvojové 
agentury 

1. Identifikujte, prosím, klí�ové nedostatky systému ZRS �R p�ed transformací. 

Hlavním nedostatkem byla rozt�íšt�nost ZRS �R mezi jednotlivá resortní ministerstva a 

další státní aktéry a s tím spojená nedostate�ná koordinace t�chto aktér�. MZV �R m�lo 

pouze pom�rn� malou možnost reáln� ovliv�ovat jednotlivé aktéry z �ad resortních 

ministerstev p�i realizaci projekt�, což se projevovalo nižší efektivitou ZRS �R jako celku.  

Rovn�ž legislativní rámec fungování ZRS �R nebyl dostate�ný (chyb�la jasná a 

specializovaná právní norma pro oblast ZRS).  

2. S jakým cílem/cíli byla, podle Vás, realizována transformace ZRS �R? Co bylo hlavním 

d�vodem pro transformaci ZRS �R? 

viz výše – hlavním d�vodem byla snaha centralizovat agendu ZRS �R pod jedno resortní 

ministerstvo (MZV �R) a vytvo�it implementa�ní agenturu, která by p�ejala všechny 

�innosti spojené s realizací konkrétních rozvojových projekt� (jak je tomu ve všech 

vysp�lých donorských zemích) 

3. Bylo tohoto cíle/cíl� dosaženo? 

Ano, ZRS �R funguje od ledna 2008 v novém institucionálním rámci a MZV / �RA od té 

doby postupn� p�ebírají kompetence jednotlivých resort� (tento proces bude pln� završen 

letos). MZV �R (odbor rozvojové spolupráce – ORS) má na starosti koncep�ní a politické 

otázky a �RA je implementa�ní agenturou. Také byl v rámci transformace p�ipraven a 

schválen zákon o ZRS (�. 151/2010 Sb.) a p�ijata Koncepce ZRS na období 2010 – 2017.  

4. Lze v n�kterém ohledu považovat transformaci za ne zcela úsp�šnou? Pokud ano, co jí 

lze vytknout? 

Po stránce hladkého p�echodu kompetencí a kontinuity realizace projekt� se prakticky vše 

poda�ilo uskute�nit velmi dob�e. Jedním z p�etrvávajících nedostatk� je však omezená (v 

podstat� nulová) dlouhodobá p�ítomnost odborník� �RA p�ímo v partnerských 

rozvojových zemích (která by umožnila lépe spolupracovat s místními partnery a cílovými 

skupinami p�i p�íprav� rozvojových projekt� a p�i následném vyhodnocování jejich 

dopad�).  

5.  Jak se transformace promítla do celkové efektivity systému ZRS �R? 

Poda�ilo se redukovat po�et prioritních zemí a sektor� (což bylo nutné s ohledem na 

pom�rn� malý objem finan�ních prost�edk� pro ZRS) a díky tomu, že je �RA sou�ástí 
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MZV, se také lépe a efektivn�ji da�í napl�ovat strategické cíle a koncepce. ZRS �R se nyní 

mnohem více podobá standardním systém�m ZRS v jiných donorských zemích.  

6. Jak se transformace promítla ZRS �R do budování personálních kapacit �RA? 

�RA byla vytvo�ena na základ� existujících pracovních míst na MZV a resortních 

ministerstvech (v n�kterých p�ípadech p�ijala p�ímo p�íslušné odborné pracovníky 

z resortních ministerstev). Nedošlo tedy k nár�stu po�tu pracovník� státní správy – byla 

využita již existující pracovní místa. P�vodn� m�la disponovat v roce 2011 sice vyšším 

po�tem pracovník� (dnes má 19), nicmén� v d�sledku nutnosti úspor není tento nár�st 

zatím reálný. I tak se ale da�í napl�ovat plán ZRS �R stanovený vládou.  

7. Jaké zm�ny realizované v pr�b�hu transformace považujete za, pro Agenturu, 

nejzásadn�jší? 

Nepochybn� p�echod kompetencí k realizaci konkrétních bilaterálních rozvojových 

projekt� na �RA. Agentura je nyní hlavní implementa�ní agenturou �R pro realizaci 

projekt� ZRS. Další zásadní zm�nou oproti minulosti je existence zákona o ZRS.  

8. Z jakého d�vody došlo k p�esunu p�vodn� programových zemí (Angola, Jemen, Vietnam, 

Zambie) do zemí, v nichž bude pokra�ovat spolupráce v jiném rozsahu a zam��ení než v 

p�edchozím programovém období? 

D�vody se u konkrétních zemí liší – u Angoly, Jemenu a Zambie je hlavním d�vodem 

uzav�ení (nebo utlumení) �innosti zastupitelského ú�adu �R v zemi. Bez stálé (nejlépe 

diplomatické) p�ítomnosti �R v zemi lze realizovat efektivní rozvojové projekty jen velmi 

obtížn�. V p�ípad� Vietnamu byl pak zohledn�n jeho ekonomický pokrok a snížená pot�eba 

rozvojové pomoci v podob� klasických projekt�.  

9. Nakolik se �R p�i transformaci �ídila doporu�eními OECD/DAC? M�že �R pomýšlet na 

plné �lenství v organizaci, resp. kdy by k tomuto mohlo dojít? 

Doporu�ení OECD/DAC byla jedním z hlavních „motor�“ transformace – doporu�ení 

OECD (tzv. Special Review z roku 2007) sm��ovala (mimo jiné) k vytvo�ení 

centralizovaného pracovišt� a snížení po�tu prioritních zemí. Tímto sm�rem se také ZRS 

�R následn� ubírala. K otázkám �lenství v DAC doporu�uji kontaktovat MZV – nicmén�

�R tuto ambici do budoucna pochopiteln� má.
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P�íloha �. 8: Otázky z dotazníku Ing. Michala Kaplana z Ministerstva 
zahrani�ních v�cí 

1. Identifikujte, prosím, klí�ové nedostatky systému ZRS �R p�ed transformací. 

Rozt�íšt�nost realizace ZRS na mnoho resort�. Nejasné rozd�lení rolí v jednotlivých fázích 

projektového cyklu. Nemožnost poskytovat ZRS n�kterými moderními formami. 

Personální poddimenzovanost. 

2. S jakým cílem/cíli byla, podle Vás, realizována transformace ZRS �R? Co bylo hlavním 

d�vodem pro transformaci ZRS �R? 

Hlavním d�vodem bylo odstranit výše uvedené nedostatky jako p�edpoklad pro následné 

navýšení objemu prost�edk� na ZRS. Z hlediska MZV šlo rovn�ž o efektivn�jší koordinaci 

ZRS jako nástroje zahrani�ní politiky.

3. Bylo tohoto cíle/cíl� dosaženo? 

Ano, v�tšinu cíl� bylo dosaženo, nicmén� k následnému nár�stu objemu prost�edk� na 

ZRS nedošlo mj. vzhledem k ekonomické krizi.

4. Lze v n�kterém ohledu považovat transformaci za ne zcela úsp�šnou? Pokud ano, co jí 

lze vytknout? 

Transformace sice vytvo�ila nové instituce a zm�nila kompetence, zatím se však zcela 

nezm�nilo vnímání role resort� (tj. posun od realizace projekt� k ú�asti na formulaci 

rozvojové politiky). 

5.  Jak se transformace promítla do celkové efektivity systému ZRS �R? 

Vytvo�il se jasn�jší a p�ímo�a�ejší systém, kde je jasné, kdo za co odpovídá. Jestli ale 

efektivn�jší systém vedl k efektivn�jším výsledk�m rozvojové spolupráce jako takové, je 

t�eba zhodnotit.  

6. Jak se transformace promítla ZRS �R do budování personálních kapacit �RA? 

Zkušenosti resortních pracovník� byly zachovány, nebo� jim byl nabídnut p�esun do �RA. 

Je p�edpoklad, že když lidé pracují v jedné instituci (místo dosavadních cca 10 resort�), 

budou pracovat efektivn�ji a dojde k "úsporám z rozsahu".  
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7. Jaké zm�ny realizované v pr�b�hu transformace považujete za, pro Agenturu, 

nejzásadn�jší?

Trochu zavád�jící otázka, nebo� �RA transformací neprošla, nýbrž byla na základ�

transformace vytvo�ena. Nicmén� v porovnání s jejím p�edch�dcem (Rozvojovým 

st�ediskem) bylo nejv�tší zm�nou p�evzetí realizace projektového cyklu (v�etn� zadávání 

zakázek a dodací), zatímco evaluace byla p�esunuta na MZV (p�edtím se evaluaci mj. 

v�novalo práv� Rozvojové st�edisko).   

8. Z jakého d�vody došlo k p�esunu p�vodn� programových zemí (Angola, Jemen, Vietnam, 

Zambie) do zemí, v nichž bude pokra�ovat spolupráce v jiném rozsahu a zam��ení než v 

p�edchozím programovém období?

Tento p�esun je popsán v Koncepci ZRS, která navázala na institucionální transformaci 

ZRS. Každá zem� byla hodnocena na základ� objektivních kritérií, popsaných v Koncepci 

(svou roli hraje nap�. p�ítomnost �eské ambasády, koordinace s ostatními dárci apod.).

9. Nakolik se �R p�i transformaci �ídila doporu�eními OECD/DAC? M�že �R pomýšlet na 

plné �lenství v organizaci, resp. kdy by k tomuto mohlo dojít? 

Doporu�ení OECD/DAC formulovaná v tzv. Zvláštním p�ehledu ZRS �R byla jedním ze 

základ� pro transformaci (resp. potvrdila, že zamýšlená vize transformace jde správným 

sm�rem). �R na plné �lenství jist� pomýšlí, nicmén� zárove� benefituje z ú�asti v DAC z 

titulu �lena OECD (nezam��ovat s pozorovatelským statusem), což je od plného �lenství 

prakticky k nerozeznání, takže neexistuje tak velký tlak na politické rozhodnutí. Pokud by 

takové rozhodnutí padlo, lze o plném �lenství v DAC uvažovat do 2-3 let.  
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VVyymmeezzeenníí ttéémmaattuu::

Zahrani�ní  rozvojová spolupráce p�edstavuje významnou sou�ást zahrani�ního 

p�sobení �eské republiky a vyjad�uje p�evzetí odpov�dnosti za �ešení globálních problém�. 

Spolu s ostatními zem�mi a mezinárodními organizacemi se snaží lokalizovat oblasti, kde je 

rozvojová pomoc nejvíce pot�ebná a v rámci svých možností tuto pomoc p�ijímající zemi 

poskytnout. Spolu s tím, jak se �eská republika stává sou�ástí celk� jako Evropská unie �i 

Organizace pro hospodá�skou spolupráci a rozvoj, roste význam její zahrani�ní rozvojové 

spolupráce. Vedle primárního cíle, kterým je omezování chudoby v rozvojových zemích, plní i 

sekundární cíle: p�ispívá nap�íklad k budování dobrých vztah� s rozvojovými zem�mi a 

napomáhá zajiš�ovat ekonomické, bezpe�nostní a environmentální zájmy �eské republiky 

(Globální problémy a rozvojová spolupráce, 2008: 127). �eská republika se, spolu s dalšími 

zem�mi mezinárodního spole�enství zavázala k tomu, že bude finan�ní prost�edky vy�len�né 

na zahrani�ní rozvojovou spolupráci postupn� navyšovat. Není však zdaleka tak d�ležité 

poskytnout co nejv�tší obnos, jako využít tyto finance co nejefektivn�ji.  

 Základy zahrani�ní rozvojové spolupráce  �eské republiky byly položeny již p�ed 

rokem 1989, p�i�emž tato forma zahrani�ního p�sobení �R prošla �adou významných zm�n. 

Zásadní roli sehrálo za�le�ování �eské republiky do západních politických a ekonomických 

struktur (OECD/DAC, EU). Nemén� zásadní bylo schválení Koncepce zahrani�ní rozvojové 

pomoci �eské republiky na období let 2002 – 2007, v níž se vláda p�ihlásila k omezování 

chudoby v rozvojových zemích a k Rozvojovým cíl�m tisíciletí (MDGs). Uvedená koncepce 

deklarovala pot�ebu zvýšit efektivitu, transparentnost a systémovost ZRS �R. Rovn�ž byl 

zahájen proces p�em�ny institucionálního rámce ZRS, Vstup �R do EU znamenal další p�elom 

v transformaci ZRS. Krom� zapojení do rozvojové spolupráce  Evropského spole�enství se do 

systému ZRS promítla zejména harmonizace �eského právního �ádu s legislativou ES v oblasti 

vnit�ního trhu. V roce 2007 vláda schválila dokument Transformace systému zahrani�ní 

rozvojové spolupráce, který stanovuje kroky vedoucí k završení transformace systému 

zahrani�ní rozvojové spolupráce �eské republiky. Systém zahrani�ní rozvojové spolupráce od 

té doby prochází  zásadními zm�nami, na jejichž konci by m�la �eská republika fungovat jako 

vysp�lý dárce rozvojové pomoci. Tato transformace zapo�ala roku 2008 a klade si za cíl 

zefektivnit, zjednodušit a sjednotit poskytování pomoci �eské republiky do zahrani�ní.  

Klí�ovým bodem pro dokon�ení reformy je p�ijetí Zákona o zahrani�ní rozvojové spolupráci. 

Transformace systému by m�la být zakon�ena k 1.1.2011, kdy za�nou platit nové programy 
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spolupráce s prioritními zem�mi p�ipravené na základ� nové Koncepce zahrani�ní rozvojové 

spolupráce pro léta 2011 – 2015. Po nastavení t�chto strategických rámc� m�že �eská 

republika za�ít reáln� pomýšlet na plné �lenství ve výboru OECD/DAC pro rozvojovou pomoc, 

což by bylo symbolickým završením integrace �R do mezinárodního spole�enství dárc�.76

ZZdd��vvooddnn��nníí vvýýbb��rruu ttéémmaattuu: 

 Výb�r tématu se odvíjí jak p�edevším od jeho aktuálnosti. Vzhledem k tomu, že 

k dokon�ení transformace systému zahrani�ní spolupráce dojde schválením Koncepce ZRS �R 

2011-2015 v �ervenci 2010, nabízí se jedine�ná možnost celý proces zanalyzovat, shrnout a 

zhodnotit jako celek, v �emž spat�uji nejv�tší p�ínos práce. Jednou z p�ipomínek vznesených 

k projektu na Diplomovém seminá�i byla práv� p�ílišná aktuálnost tématu, v �emž ale, 

s ohledem na p�edpokládaný obsah práce, nevidím problém. Transformace probíhá již od roku 

2007, resp. 2008 a z v�tší �ásti je již dokon�ena, p�i�emž k jejímu úplnému završení dojde 

schválením nové Koncepce v �ervenci 2010.  Již p�i zpracování tohoto projektu  jsem se 

setkala s problémem spo�ívajícím v nep�íliš širokém spektru zdroj� zabývajících se zahrani�ní 

rozvojovou spoluprácí v obecné rovin�. Budoucí diplomová práce by tak mohla rozší�it �adu 

materiál� a poskytnout komplexn�jší vhled do systému ZRS �R. 

ZZpprraaccoovváánníí ttéémmaattuu::

 Zpracování tohoto tématu p�edstavuje snahu o zachycení a zhodnocení vývoje ZRS �R 

jako celku, p�i�emž t�žišt� bude ležet zejména v období, kdy systém ZRS �R procházel  

transformací. Tato kapitola bude rozd�lena do t�í rovin – institucionální, legislativní a 

koncep�ní, které budou postupn� analyzovány. Za p�ínosné rovn�ž považuji zohledn�ní dopad�

finan�ní krize na ZRS �R. Klí�ové bude nalezení odpov�dí na následující otázky:  

• Jakým zp�sobem zm�ní transformace systému ZRS �R?  

• �ídila se �� v jejím pr�b�hu doporu�eními OECD/DAC? 

•  Povede transformace k zefektivn�ní systému ZRS �R? 

•  Pro� k této transformaci došlo? 

                                             
76 Zahrani�ní rozvojová spolupráce �R, dostupné na: http://www.rozvojovka.cz/zahranicni-rozvojova-spoluprace-
cr_228_3.htm, 22.3.2010. 
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 P�i práci budu operovat s následující hypotézou: transformace systému ZRS �R 

povede k jeho zefektivn�ní, kdy nezávislou prom�nnou zastupuje transformace systému ZRS 

�R, závislou pak efektivita systému.  Vzhledem k problematickému m��ení efektivity obecn�

je nutné tento termín vhodn� operacionalizovat. Hodnocení efektivity celého systému 

zahrani�ní rozvojové spolupráce by bylo tak krátce po dokon�ení transformace nejen p�íliš 

ambiciózní, ale rovn�ž nedosažitelné. Zam��ím se proto na pln�ní jednotlivých doporu�ení 

OECD, adresovaných �eské republice za ú�elem zefektivn�ní a sjednocení poskytování 

rozvojové pomoci do zahrani�í (p�em�ny v tzv. vysp�lého dárce). Tato doporu�ení jsou: 

základní strategický dokument, ve�ejná informovanost a podpora, finan�ní objem 

pomoci, teritoriální zam��ení pomoci, sektorové zam��ení, plánování pomoci a její formy, 

koherence politik pro rozvoj, institucionální zajišt�ní rozvojové spolupráce,  personální 

zajišt�ní rozvojové spolupráce a  realizace pomoci v praxi, kdy každý bod� je ješt� detailn�ji 

rozveden. Co se tý�e nezávislé prom�nné - transformace systému ZRS �R, pokusím se o 

analýzu legislativní, institucionální a koncep�ní roviny, resp. analýzu všech zm�n 

realizovaných b�hem procesu transformace a jejich výsledky.  

 V mé diplomové práci využiji empiricko-analytického p�ístupu, v jehož rámci jsem 

zvolila jako metodu p�ípadovou studii.  P�ípadová studie je vhodná z toho d�vodu, že se jedná 

o studii jednoho fenoménu (transformace systému ZRS �R), který bude zkoumán jako 

ohrani�ený a vymezený aspekt historické epizody, a to jak z hlediska ohrani�enosti �asové, tak 

tématické. Protože známe otázky p�edem, jedná se o vysv�tlující p�ípadovou studii. Co se tý�e 

výzkumné techniky, použiji kvalitativní analýzu, p�i�emž využito bude i dat kvantitativních 

( objem finan�ních prost�edk� vy�len�ných na ZRS). 

 V první kapitole vy�lením prostor ke shrnutí dosavadních teorií zabývajících se 

rozvojem. P�i zpracování tématu budu vycházet ze strategie souhrnného rozvojového rámce - 

multidimenzionálního konceptu rozvoje (tzv. konceptu lidského rozvoje), kdy je rozvoj 

chápán jako zm�na vedoucí ke zlepšování kvality života a zahrnuje sociální, ekonomickou, 

kulturní, politickou a environmentální dimenzi. �eská republika se s tímto vícerozm�rným 

p�ístupem k rozvoji ztotož�uje a jako sv�j hlavní cíle deklaruje odstra�ování extrémní chudoby.  

 P�i zpracování tématu bude využito jak zdroj� primárních – usnesení vlády, ustanovení 

ministerstva zahrani�ních v�cí �eské republiky, materiály OECD/DAC, �eské rozvojové 

agentury, Fóra pro rozvojovou spolupráci a nevládních neziskových organizací, tak 
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sekundárních. P�ínosem by rovn�ž mohly být rozhovory s odborníky na rozvojovou 

problematiku. 

PP��eeddppookkllááddaannáá oossnnoovvaa pprrááccee::

� Úvod 

� Rozvojová pomoc (teoretické vymezení, definice, rozvojové teorie, cíle, nástroje, ) 

� ZRS �R 

� Akté�i 

� Formy 

� Priority 

� Cíle 

� Vývoj ZRS �R 

� Transformace systému ZRS �R 

� Rovina institucionální 

� Rovina legislativní 

� Rovina koncep�ní 

� Zm�ny ve financování + dopady finan�ní krize 

� Koncepce 2011 – 2015 

� �R a OECD – jednotlivé body doporu�ení a jejich pln�ní 

� Záv�r 
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