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CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE – NOVÝ RÁMEC
NEJEN PRO ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI
Událostí roku 2015 na poli mezinárodní rozvojové
spolupráce se stalo hodnocení, do jaké míry bylo dosaženo rozvojových cílů tisíciletí (MDGs) přijatých na
půdě OSN před patnácti lety, a vytvoření nových globálních cílů do roku 2030. V září 2015 představitelé
193 členských států OSN včetně České republiky schválili na 70. valném shromáždění OSN tzv. Agendu 2030
a její cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs)1. Agenda představuje vizi, jak by
měl svět vypadat v roce 2030, a zároveň akční plán, jak
se k této vizi přiblížit.
Nové globální cíle tvoří ucelenou a provázanou
sadu praktických cílů ve třech dimenzích udržitelného
rozvoje – sociální, ekonomické a environmentální. SDGs
pokrývají jak rozvojová témata (chudoba, zdraví, vzdělávání, rovnost mužů a žen, správa věcí veřejných aj.), tak
spíše „tradiční“ témata udržitelného rozvoje (klimatické
změny, udržitelné vzorce výroby a spotřeby, ochrana životního prostředí aj.).
V řadě ohledů Agenda 2030 vyžaduje jiný přístup
k zahraniční rozvojové spolupráci (ZRS), ale především
představuje vodítko pro nastavení priorit národních
politik každého státu. Při realizaci SDGs proto Česká
republika potřebuje zajistit soulad mezi působením
uvnitř a napříč třemi oblastmi činností:
1/	
Domácí reformy pro dosažení cílů relevantních pro
obyvatele ČR (např. inkluzivní vzdělávání pro udržitelný rozvoj, rovnost mužů a žen, omezení znečištění životního prostředí, potírání korupce aj.).
2/	
Podpora dosahování cílů v partnerských rozvojových zemích skrze zahraniční působení a zahraniční rozvojovou spolupráci.
3/

 ajištění toho, aby domácí reformy měly pozitivní
Z
vliv globálně – skrze systémové reformy pro řešení
globálních problémů (snižování emisí CO2, omezo-

vání surovinové a energetické náročnosti a plýtvání potravinami apod.) a aktivní zapojování do
mnohostranné ZRS v mezinárodních organizacích
a do multilaterální diplomacie2.
ROLE ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE A GLOBÁLNÍHO
ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ
ROZVOJ
Aktuální trendy vývoje ve světě, jako jsou klimatické změny, urbanizace, stárnutí populace a demografický posun, zvyšování počtu chudých lidí v zemích se
středním příjmem, narážení na limity přírodních zdrojů,
obrovský technologický pokrok aj., mění globální i regionální rozložení chudoby, společenských nerovností,
povahu potřeb i konfliktů. Udržitelný rozvoj – tedy spravedlivější a více odpovědný svět – nastane jen tehdy,
pokud se podaří vypořádat se s příčinami chudoby a nerovností. Ty však nesmí být nazírány výlučně skrze jeden
– ekonomický – ukazatel příjmu či spotřeby, ale je třeba
brát v úvahu i další, nepeněžní indikátory, jako je životní
úroveň, přístup ke vzdělání a ke zdravotní péči, k elektřině, pitné vodě, bydlení, toaletám apod. Pro většinu
zemí budou domácí veřejné instituce a veřejné zdroje
těmi hlavními pro naplňování a financování SDGs. Řada
rozvojových zemí ale dostatečnými domácími veřejnými zdroji nedisponuje. Efektivní rozvojová spolupráce
proto je a nadále bude jedinečným nástrojem využívaným pro zajištění lidské důstojnosti těch nejchudších
a zranitelných skupin obyvatelstva, a to zejména v nejméně rozvinutých zemích (LDCs) a v tzv. křehkých zemích3.
Oficiální rozvojová pomoc (ODA) podporuje vlastní kapacity partnerských zemí zajistit svým obyvatelům lepší přístup k veřejným službám, větší ekonomické příležitosti a posílenou odolnost či schopnost adaptace na
přírodní i lidmi způsobené otřesy, včetně klimatických
změn. Efektivně vynaložená ODA také funguje jako katalyzátor pro investice do sektorů, jako je zemědělství,
vzdělávání a zdravotnictví, klíčových pro snížení chudoby. ODA je jediným zdrojem rozvojových financí4, pro
které byly stanoveny mezinárodní cíle.
Udržitelný rozvoj také potřebuje globálně zodpovědnou společnost – tedy občany, kteří vnímají sebe
sama jako součást světa, chápou širší globální souvislosti a mají klíčové kompetence pro to, aby se zapojili do společenského dění s povědomím o nich.
Globální rozvojové vzdělávání (GRV) nabízí moderní

1	

Text Agendy 2030 naleznete na https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld. Český překlad SDGs na http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/
cile-udrzitelneho-rozvoje-sdgs-2015-2030/.

2	

K tématu též např. Glopolis (2015): Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) – prvotní analýza dopadů Agendy 2030 a doporučení pro státní správu ČR na http://glopolis.
org/cs/clanky/cile-udrzitelneho-rozvoje-sdgs-prvotni-analyza-dopadu-agendy-2030-doporuceni-pro-statni-spravu-cr/ nebo BOND (2015): Bringing the Goals Home:
Implementing the SDGs in the UK na https://www.bond.org.uk/sites/default/files/resource-documents/bringing_the_goals_home._implementing_the_sdgs_in_the_uk.pdf.

3	

OECD rozlišuje pět dimenzí rizik a zranitelnosti, která vedou ke křehkosti státu: 1) násilí; 2) přístup ke spravedlnosti pro všechny; 3) efektivní, zodpovědné a
inkluzivní veřejné instituce; 4) základy ekonomiky; 5) kapacity adaptovat se na společenské, ekonomické a environmentální šoky a pohromy – více viz OECD (2015):
States of Fragility 2015. Meeting post-2015 Ambitions, http://www.oecd.org/dac/governance-peace/publications/documentuploads/SOF2015.pdf.

4	

Více k tématu rozvojových financí viz např. Bond (2015): Investments to End Poverty, https://www.bond.org.uk/sites/default/files/resource-documents/investments_to_
end_poverty_report_2015_0.pdf.
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metody vzdělávání a přispívá k vyšší otevřenosti, toleranci a schopnosti spolupráce, snižování strachu ze
společenských změn a xenofobních nálad ve společnosti, a v důsledku toho i vyšší konkurenceschopnosti.
V českém kontextu je GRV jako součást zahraniční rozvojové spolupráce v gesci MZV. Nezbytným partnerem
pro zavádění GRV do všech úrovní formálního i neformálního vzdělávání je přirozeně MŠMT. MZV v roce 2015
zahájilo přípravu nové národní strategie GRV, která by
podle FoRS měla být v souladu s již přijatými závaznými
dokumenty české vzdělávací politiky a s novými trendy
ve vzdělávání směrem ke globálnímu občanství.
ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČR –
PROČ A KDE NAVYŠOVAT FINANCE
ČR má fungující institucionální i legislativní systém
zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS), jako člen Výboru pro rozvojovou pomoc OECD DAC patří mezi nejvyspělejší dárce. Za rok 2014 ČR vykázala jako oficiální
rozvojovou pomoc celkem 4,36 miliardy Kč, což je ve
srovnání s rokem 2013 navýšení o 239 miliónů Kč.
Přesto podíl na hrubém národním důchodu (HND) činil
stále jen 0,11 %, což je třetina toho, k čemu měla ČR
směřovat dle mezinárodních závazků pomoci (ve výši
0,33 % ODA/HND) do roku 2015 i vzhledem ke svému
ekonomickému postavení. Vláda tedy dosud neučinila
tolik potřebné politické rozhodnutí pro podstatnější
dlouhodobé a systematické navyšování ODA a nepřijala
realistický plán, jak míry 0,33 % ODA/HND dosáhnout,
a to do nově stanoveného termínu – roku 2030.
ZRS se dělí na dvoustrannou (tj. rozvojové projekty,
humanitární pomoc, vládní stipendia pro studenty z rozvojových zemí, civilní mise aj.), která v roce 2014 tvořila
cca 30 %, a mnohostrannou (tj. povinné a dobrovolné
příspěvky do rozpočtu EU, Evropského rozvojového fondu, agenturám OSN aj.). U mnohostranné ZRS, která sice
tvoří 70 % české ODA, se většina položek výdajů vypočítává dle metodiky OECD DAC zpětně a vláda má jen
omezené možnosti je předem plánovat. Naopak právě
rozpočet většiny dvoustranné ZRS může vláda svým
usnesením každoročně určit v plánu ZRS. V roce 2014
skutečně vyčerpané prostředky na ZRS dle plánu činily
765,88 mil. Kč5. Z toho rozvojové projekty v zahraničí
v gesci České rozvojové agentury tvoří jen malou část –
v roce 2014 358 mil. Kč. Výrazný prostor pro navyšování
ODA FoRS vidí zejména v dvoustranné ZRS, konkrétně

na rozvojové projekty (vč. trojstranných), humanitární
pomoc a transformační spolupráci. Tyto aktivity jsou totiž trvale podfinancovány, ačkoliv představují jádro přidané hodnoty české dvoustranné ZRS.
Právě dotační program trojstranné spolupráce6
v gesci ČRA přináší do české ZRS výrazný troj- až čtyřnásobný efekt ve srovnání s prostředky vynaloženými
z české ZRS. Program upřednostňuje projekty již podpořené v rámci grantových programů zahraničních donorů, především EU, a projekty, které jsou geograficky
a tematicky v souladu s koncepcí ZRS ČR, případně ty,
které směřují do nejchudších zemí. V roce 2014 bylo za
celkem 33 mil. Kč z dotace ČRA realizováno 47 projektů,
které získaly dalších cca 115 mil. Kč z grantů Evropské
komise (EK) a od jiných dárců. Z toho 35 projektů s celkovou dotací ze ZRS ve výši 20,6 mil. Kč bylo spolufinancováno granty EK v celkové výši 87 mil. Kč – byly
mezi nimi projekty v rozvojových zemích i na osvětu
a globální rozvojové vzdělávání7. Program je efektivním
nástrojem pro realizaci větších projektů v gesci ČRA
a je administrativně méně náročný než veřejné zakázky
nebo jiné dotační programy. Přitom každý rok se potýká s převisem žádostí o prostředky ze strany úspěšných
realizátorů, kteří již obdrželi granty EK nebo od jiných
dárců.
CO ČR OD ROKU 2014 UDĚLALA PRO ZVÝŠENÍ
EFEKTIVNOSTI ROZVOJE
Kromě objemu je zásadní i kvalita ZRS. ČR dosud
nepřijala konkrétní plán ani ucelenou strategii, jak naplňovat závazky efektivnosti rozvoje stanovené v tzv.
Pusanském partnerství8. Za rok 2014 se ale podařilo
zlepšit efektivnost ZRS v řadě oblastí: došlo k zapojení do společného programování EU, bylo provedeno
zhodnocení výsledků a potenciálu spolupráce ve třech
vybraných sektorech, vyhodnotily se již uskutečněné
evaluace, byly připraveny dva pilotní sektorové programy, vytvořena nová metodika ČRA pro hodnocení
projektových námětů, podnikly se určité kroky ke zlepšování transparentnosti a byly vytvořeny nové modely
pro efektivní zapojování podnikatelských subjektů do
ZRS aj. Zároveň zůstávají tyto oblasti pro dlouhodobé
zlepšování: prosazovat transparentnost dle standardů Mezinárodní iniciativy pro transparentnost pomoci
(IATI)9, navyšovat personální kapacity ČRA, propojovat
existující nástroje ZRS do větších ucelených programů,

5	

Data převzata z http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/koncepce_publikace/vyrocni_prehledy/index.html.

6	

Projekty se označují jako „trojstranné“, neboť jde o spolupráci a financování z dotace ČRA, od jiného dárce a vlastními zdroji realizátora – nevládní neziskové organizace či jiného oprávněného subjektu.

7

Data poskytla Česká rozvojová agentura.


8	

Viz http://www.oecd.org/development/effectiveness/busanpartnership.htm.

9	

Podle standardů IATI by měla být data o ZRS veřejně přístupná, úplná, vzájemně srovnatelná a aktuální. Přistoupení k IATI znamená politický závazek i technická
opatření – viz http://www.aidtransparency.net/ a http://ati.publishwhatyoufund.org/index-2014/results/.
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zlepšovat udržitelnost projektových výsledků, posilovat
vlastnictví rozvojových opatření na straně partnerských
zemí, podporovat spolupráci mezi podnikatelským, neziskovým a akademickým sektorem aj.
Pro další zaměření české ZRS od roku 2018, kdy má
vstoupit v platnost nová koncepce ZRS ČR, je potřeba
vzít v potaz měnící se problémy ve světě, rozložení chudoby a nerovností, potřeby a možnosti nejchudších populací, kapacity jejich vlád a dalších aktérů, zkušenosti
a přidanou hodnotu, kterou ČR může v ZRS nabídnout
pro odstraňování chudoby ve světě a naplňování dalších SDGs v rozvojových zemích.
HUMANITÁRNÍ POMOC ČR – ÚSPĚCHY I VÝZVY
PRO JEJÍ EFEKTIVNÍ UPLATŇOVÁNÍ
V mnoha krizových situacích je humanitární pomoc
hlavním či jediným nástrojem, jak ochránit lidské životy,
zdraví a důstojnost. ČR za poslední dekádu vybudovala
funkční systém poskytování humanitární pomoci: MZV
připravuje každoroční operační strategie, řídí se zásadami tzv. dobrého humanitárního dárcovství10, prostředky
jsou vynakládány jak na okamžitou pomoc zaměřenou
na záchranu životů při katastrofách a epidemiích (v roce
2014 zejména léčba eboly a záplavy na Balkáně) a konfliktech (v roce 2014 až 40 % rozpočtu na humanitární
pomoc; především v souvislosti s válkou v Sýrii), tak na
následnou pomoc při obnově základních životních podmínek. České humanitární organizace disponují stabilní
vysokou podporou ze strany veřejnosti a mezinárodními
zkušenostmi a kontakty. Roční rozpočet ČR na humanitární pomoc v rámci plánu ZRS se přitom od roku 2010
a výhledově až do roku 2016 drží stále jen na 73 mil. Kč,
což je podle FoRS naprosto nedostačující. Česká vláda
sice uvolňuje další prostředky v souvislosti s aktuální
uprchlickou krizí, ale ty směřují přes Ministerstvo vnitra spíše do bezpečnostních opatření v zemích původu
migrantů a tranzitních zemích. Je přitom zásadní, aby
vláda podstatně a kontinuálně navyšovala prostředky
i na humanitární pomoc v gesci MZV.
MNOHOSTRANNÁ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE
A JEJÍ UKOTVENÍ V MULTILATERÁLNÍ
DIPLOMACII ČR
Udržitelný rozvoj, včetně odstraňování chudoby
a nerovností ve společnosti, není možný bez komplexních a systémových změn bezpečnostních, politických,
ekonomických či environmentálních podmínek. Pro jejich uskutečnění je nezbytná mezinárodní spolupráce

10	

a provázaná diplomatická podpora v rámci mezivládních institucí a mezinárodních organizací. ČR sice uznává důležitost multilateralismu, ale nezapojuje se do
praktické realizace mnohostranné diplomacie. Chybí
jak politická aktivita na straně vrcholných politiků, tak
dostatečné kapacity a lepší koordinace na úrovni státní správy, především mimo MZV. ČR přitom disponuje
dobrým koncepčním rámcem pro aktivnější působení
v multilaterálních organizacích, především na základě
koncepce zahraniční politiky, a v rozvojové oblasti na
základě strategie mnohostranné ZRS ČR 2013–2017.
Problémem je, že se v nich ČR nedokáže prosadit – svou
expertizou a iniciativou. V souladu s prioritami strategie mnohostranné ZRS i s ohledem na vysoký objem
prostředků vynakládaných na rozvojovou spolupráci
realizovanou EU (za rok 2014 83 % z mnohostranné
ODA) by si ČR měla jasně určit priority pro své zapojení
do evropské rozvojové spolupráce a sledovat je i skrze
související resortní politiky a pozice na úrovni EU.
NOVÉ DOMÁCÍ ÚKOLY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
PRO ČESKOU REPUBLIKU
Pro naplňování Agendy 2030 je potřeba soulad mezi
domácími reformami a dopadem na udržitelný rozvoj,
politické zastřešení, nadresortní koordinace a mezioborová a mezisektorová spolupráce. ČR již pro naplňování
SDGs učinila několik základních kroků. Na institucionální úrovni byla ustavena nadresortní Rada vlády pro
udržitelný rozvoj (RVUR), která spadá pod Úřad vlády.
Základním koncepčním dokumentem pro ČR by měl být
Strategický rámec udržitelného rozvoje (SRUR), který
má být předložen vládě do 31. 12. 2016. Soulad mezi
politikami a rozvojovými cíli by měla dále zajišťovat
meziresortní Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci, které předsedá MZV. Šance na větší koherenci českých politik pro udržitelný rozvoj jako takový, včetně jejich větší koherence s cíli ZRS, vzrostou, pokud se podaří
prosadit několik z následujících kroků: 1) v novém SRUR
se podaří dobře provázat implementaci SDGs s národními rozvojovými prioritami ČR, 2) tento dokument bude
mít i díky participativnímu procesu jeho přípravy kolem
RVUR silnou podporu odborné veřejnosti i politických
elit, 3) najde se vhodné zapojení meziresortní Rady pro
ZRS do činnosti nadresortní RVUR, například skrze výbor RVUR pro koordinaci pozic ČR k udržitelnému rozvoji.

Těmito principy jsou lidskost, neutralita, nezávislost a nestrannost. Deklaraci dobrého humanitárního dárcovství naleznete na http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/koncepce_publikace/koncepce/deklarace_dobreho_humanitarniho.html a na http://www.ghdinitiative.org/.
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DOPORUČENÍ
ČESKÝM ZÁKONODÁRCŮM A VLÁDĚ:
•	zavázat se poskytovat na českou oficiální rozvojovou
pomoc (ODA) 0,33 % HND nejpozději do roku 2030
a vypracovat realistický plán pro jeho postupné dosažení (tj. navyšovat minimálně o 0,01 % HND ročně,
především v části dvoustranné pomoci na rozvojové
projekty, trojstrannou spolupráci a humanitární pomoc);
•	navýšit rozpočet humanitární pomoci v gesci MZV
v plánu ZRS na rok 2017 na nejméně 150 mil. Kč
a dále zajistit jeho další systematické navyšování
v rámci každoročních plánů ZRS;
•	udržet stabilní, dlouhodobě předvídatelný a adekvátní příspěvek ČR do Zeleného klimatického fondu;
•	aktivně a koordinovaně se napříč různými resorty
a mechanismy státní správy na půdě EU, OSN, OECD
a dalších vybraných mezinárodních organizací zapojovat do multilaterálních mechanismů pro naplňování cílů udržitelného rozvoje včetně rozvojové
spolupráce, jednání o změnách klimatu, daňovém
orgánu OSN a řešení humanitárních krizí;
•	na základě reprezentativního procesu konzultací
napříč resorty, sektory a demokratickými parlamentními stranami připravit a schválit ambiciózní, ale
realistický strategický rámec udržitelného rozvoje
s konkrétními prioritami, indikátory a pravidelným
vyhodnocováním.
MINISTERSTVU ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ:
•	vypracovat plán na implementaci závazků efektivnosti rozvoje stanovených v tzv. Pusanském
partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci11, a ten naplňovat, včetně transparentnosti
a předvídatelnosti; dále pak přistoupit k Mezinárodní iniciativě pro transparentnost pomoci (IATI)12
v roce 2015;
•	připravit úpravu zákonů pro využívání nových modelů ZRS v souladu se závazky ČR k efektivnosti
rozvoje stanovených v Pusanském partnerství (například vytváření společných fondů pro rozvoj, delegovaná spolupráce, víceleté financování rozvojových
projektů, mezisektorová partnerství aj.);

•	při zapojování soukromého sektoru (stejně jako
u ostatních aktérů) do ZRS požadovat uplatňování
zásad efektivnosti rozvoje stanovených v Pusanském partnerství;
•	prosazovat, aby odstranění extrémní chudoby
a zmírňování nerovností bylo v centru zahraniční
rozvojové spolupráce ČR i v rámci EU;
•	zajišťovat soulad (nerozvojových) politik s cíli rozvojové spolupráce na úrovni Rady pro ZRS, při přípravě
a schvalování zákonů i při zaujímání pozic v rámci
EU;
•	více zacílit rozvojovou pomoc na nejchudší země
světa – směrovat minimálně 25 % dvoustranné oficiální rozvojové pomoci do LDCs;
•	v zemích se středním příjmem, kde žije více jak 70 %
chudých lidí a kde se nejvíce rozvírají nůžky nerovností, podporovat budování kapacit státní správy
i občanské společnosti pro snižování nerovností
a systematickou podporu nejvíce zranitelným skupinám obyvatel;
•	navyšovat rozpočet pro trojstranné projekty, a umožnit tak českým subjektům posílit násobný efekt české ZRS;
•	zajistit efektivní přípravu nové národní strategie
GRV pro období po roce 2015 ve spolupráci s MŠMT
a dalšími subjekty (NNO, akademická obec aj.) a v souladu se závaznými dokumenty české vzdělávací
soustavy a novými trendy ve vzdělávání pro aktivní
globální občanství;
•	provést nezávislou evaluaci strategie mnohostranné
rozvojové spolupráce ČR 2013–2017;
•	zajistit navýšení personálních a odborných kapacit
České rozvojové agentury v centrále i prostřednictvím zakládání kanceláří ČRA v prioritních zemích
a tyto kapacity navyšovat paralelně s navyšováním
rozpočtu dvoustranné ZRS ČR, aby se zvýšila kvalita tvorby programů a jejich implementace a monitoringu dle skutečných potřeb partnerských zemí
a cílových skupin a udržitelnost českých projektů;
•	aktualizovat metodiky řízení projektového cyklu
a používat je na všech úrovních přípravy, realizace
a monitoringu projektů.

11	

Viz http://www.oecd.org/development/effectiveness/busanpartnership.htm a informaci o ZRS ČR v r. 2014: http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/koncepce_publikace/vyrocni_prehledy/informace_o_zahranicni_rozvojove_5.html.

12	

Viz poz. pod čarou č. 9.
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ČESKÉ ROZVOJOVÉ AGENTUŘE:
•	vzhledem k omezenému objemu ZRS ČR navyšovat
podíl projektů s přidanou hodnotou ČR jako dárce
(zejména sociálních, vzdělávacích a transformačních);
•	lépe propojovat různé nástroje ZRS a projekty do
komplexních rozvojových řešení, a to detailnější
tvorbou programů v prioritních sektorech, umožněním realizace dlouhodobějších a flexibilnějších
projektů, vč. jejich propojování na úrovni regionů
a mezisektorové spolupráce;
•	posilovat udržitelnost rozvojových projektů mj. prováděním komplexní situační analýzy problému ve
fázi identifikace a formulace projektu a důkladným
post-monitoringem projektů;
•	zvyšovat transparentnost a zlepšovat dostupnost
informací o rozvojové spolupráci v souladu se standardy IATI a doporučeními vzešlými z hodnocení indexu transparentnosti pomoci PWYF;
•	posilovat personální kapacity a dlouhodobou přítomnost pracovníků ČRA v programových zemích
zřízením zahraničních poboček ČRA.
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1. C ÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE – NOVÝ
RÁMEC NEJEN PRO ROZVOJOVOU
SPOLUPRÁCI
Univerzální cíle pro rozvojové i rozvinuté země – Pokrytí všech tří dimenzí: sociální, ekonomické, environmentální – Úkoly pro ČR v domácích reformách i působení
v zahraničí a na globální úrovni

Valné shromáždění OSN v září 2015 schválilo tzv.
Agendu 203013, která navazuje na rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development Goals – MDGs)14, přijaté
před patnácti lety, a propojuje je s agendou udržitelného rozvoje dosud řešenou v rámci tzv. procesu Rio+2015.
Základním poselstvím Agendy 2030 je, že udržitelný
rozvoj se netýká jen ekologie a/nebo rozvojové spolupráce, ale vyžaduje od států a dalších aktérů aktivní
kroky v domácí politice i jejich působení za hranicemi
a na úrovni mezinárodního společenství.

„Z národního hlediska nevnímáme cíle udržitelného rozvoje jenom jako vnější výzvu, ale i jako
příležitost upevnit náležité vazby mezi globálním
úsilím o udržitelný rozvoj a trendy na úrovni České
republiky.“

sperita, planeta, mír a partnerství16. 17 cílů a jejich 169
podcílů je formulováno tak, aby mezi nimi byly jasné
silné a souběžné vzájemné vazby. Řada cílů (např. environmentální udržitelnost, odstranění nerovnosti nebo
podpora postavení žen) se promítá do mnoha dalších
cílů, a to v podobě parametrů pro jejich dosahování.
Oproti MDGs se SDGs nesoustředí „jen“ na odstranění
chudoby, ale pokrývají udržitelný rozvoj ve třech jeho
dimenzích – sociální, ekonomické a environmentální.
Řeší otázky jako např. čerpání přírodních zdrojů a klimatické změny, přechod na zelenou ekonomiku, udržitelnou výrobu a spotřebu nebo budování odpovědných
institucí na národní i globální úrovni. Podstatný důraz
je kladen na snižování nerovností, které právě MDGs
poněkud opomíjely. SDGs se také více zaměřují na systémové změny v globální politice a ekonomice, které se
jeví jako nutné pro zvládání globálních problémů, a na
vzájemnou spolupráci různých aktérů, jako jsou vlády,
občanská společnost, podnikatelský sektor, místní samosprávy aj.
Obrázek 1
Pět složek udržitelného rozvoje
Zdroj: OSN

Pavel Bělobrádek, místopředseda Vlády ČR pro vědu, výzkum
a inovace, z projevu na Valném shromáždění OSN, New York,
26. 9. 2015

Zastřešujícím cílem MDGs bylo snížení extrémní
chudoby ve světě na polovinu. To v praxi znamenalo, že
sedm z osmi MDGs fakticky představovaly „domácí úkoly“ pro rozvojové země. V nové Agendě 2030 mezinárodní společenství uznalo, že všichni mají jeden společný
domácí úkol, na kterém musí pracovat jak sami doma,
tak společně „ve skupině“. Prakticky to ovšem znamená
především mnohem více domácích úkolů pro tzv. rozvinuté země.
SDGs jsou postavené na uceleném souboru pěti základních prvků: lidé (důstojnost a spravedlnost), pro-

LIDÉ

Vymýtit
chudobu a hlad
ve všech jejich podobách. Zajistit
lidem důstojnost a rovnost.

PLANETA

Chránit přírodní
zdroje naší planety
a klima pro budoucí
generace.

Udržitelný
rozvoj

PARTNERSTVÍ

Naplňovat agendu
udržitelného rozvoje skrze
pevné globální partnerství.

PROSPERITA

Zajistit prosperující
a plnohodnotný život
v souladu s přírodou.

MÍR

Podporovat společnosti,
které jsou založené na
mírovém soužití, spravedlnosti a inkluzi.

13	

Vyvrcholil tak tříletý proces konzultací a debat. Valné shromáždění OSN v září 2014 navrhlo, aby byla nová dohoda postavena na výsledku práce tzv. Otevřené
pracovní skupiny (Open Working Group on Sustainable Development Goals – OWG), ustavené v roce 2013 jako výsledek deklarace Rio+20. Více též na https://sustainabledevelopment.un.org/ a http://www.un.org/sustainabledevelopment/.

14	

Viz http://www.un.org/millenniumgoals/ a česky na http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/rozvojove-cile-tisicileti-mdgs/.

15	

Více o Konferenci OSN o udržitelném rozvoji na http://www.uncsd2012.org/.

16	

Viz zpráva generálního tajemníka OSN (2014): The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting the Planet na http://www.un.org/
disabilities/documents/reports/SG_Synthesis_Report_Road_to_Dignity_by_2030.pdf.
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SDGs přinášejí do tvorby politik i praxe nové přístupy,
které lze shrnout do následujících pěti bodů:
•	
Transformativní přístup – zaměření na dlouhodobou udržitelnost a širší systémové změny podmínek,
prostředí a chování (vytváření místních zdrojů pro
financování rozvoje, posilování místní odpovědnosti za vlastní rozvoj a podpora udržitelného rozvoje
místní ekonomiky);
• I ntegrovaný přístup – provázané řešení problémů
z různých oborů a sektorů, opatření v oblasti rozvoje jsou navázána na environmentální udržitelnost
a ochranu klimatu, sociální a ekonomický rozvoj komunit aj.;
• L
 idskoprávní přístup, genderová rovnost, inkluzivnost – nedělitelnost (politických, občanských, ekonomických, sociálních, kulturních) lidských práv
a důraz na práva a posílení postavení žen, odstraňování nerovností ve společnosti, zahrnutí všech skupin obyvatelstva – zejména zranitelných (zdravotně
postižení, senioři, děti, menšiny apod.) a sociálně vyloučených („leave no one behind“);
•	
Princip partnerství – důraz na vytváření partnerství,
včetně posilování odpovědnosti místních státních
institucí a místních samospráv, spolupráce se soukromým sektorem, občanskou společností, akademickou půdou aj.;
• U
 niverzální přístup – snaha působit na změny nejen v rozvojových, ale též v rozvinutých zemích prostřednictvím vzdělávání (rozvojového, environmentálního a vzdělávání pro udržitelný rozvoj), osvěty
a účasti na tvorbě politik s dopadem na rozvojové
země a udržitelný rozvoj obecně.
Základní výzvou pro mezinárodní společenství i Českou republiku je zavádění SDGs do praxe. To vyžaduje
jak politické zastřešení a institucionální zakotvení, tak
potřebné financování17. Valné shromáždění OSN také
předpokládá, že každý stát vypracuje vlastní strategii
pro naplňování SDGs, a to i v souladu se závěry zasedání o financování rozvoje v Addis Abebě v červenci 2015
a prosincového jednání o klimatických změnách –
COP21 v Paříži.

Zásadní bude nastavení národních cílů a výběr ukazatelů pro měření pokroku v jejich naplňování. Důležité
budou indikátory stanovené na globální úrovni. K tomu
bude nutné zohlednit rozdílné kontexty jednotlivých
zemí, tj. jaké mají podmínky, kapacity a schopnosti. Již
dnes se země značně liší v tom, do jaké míry splňují cíle
stanovené v jednotlivých SDGs18. Na úrovni států jsou
také rozdíly mezi různými skupinami obyvatelstva. Řada
cílů zaměřená na domácí úroveň je provázaná s cíli na
mezinárodní úrovni a obráceně. SDGs tedy nesmí skončit jako příliš ambiciózní pro řadu rozvojových zemí,
které budou mít tendenci je beze změn převzít přímo
na národní úroveň, nebo nebudou dostatečně ambiciózní pro ty vlády, které si zvolí takové národní cíle, jejichž
dosažení vyžaduje menší námahu. Např. změna přístupu k udržitelné spotřebě a výrobě, ke vzdělávání, ke klimatickým změnám anebo přístup k dostupným, udržitelným a moderním zdrojům energie budou po všech
zemích vyžadovat zejména domácí kroky. Naopak např.
odstranění extrémní chudoby či hladu nebude tolik relevantní na české úrovni, ale bude klíčové, jak k němu
ČR přispěje prostřednictvím své bilaterální a multilaterální zahraniční spolupráce i jiných politik.
Udržitelný rozvoj ze své podstaty vyžaduje koordinaci a procesy vedoucí k takovým politickým rozhodnutím,
která podpoří synergie a odhalí protichůdné priority –
tedy soulad mezi domácí i vnější dimenzí politiky. Pro
to je potřeba silné politické zastřešení na úrovni vlády,
ujasnění odpovědností a poměrně komplexní koordinace a monitoring mezi všemi ministerstvy a jejich politikami a dalšími aktéry (podnikatelský sektor, občanská
společnost, místní samosprávy atd.)19.
Implementace SDGs proto od České republiky vyžaduje koherentní působení uvnitř a napříč třemi oblastmi činností20:
1/

 osažení cílů na domácí úrovni – prostřednictvím
D
domácích reforem naplňovat cíle relevantní pro
obyvatele ČR – např. inkluzivní vzdělávání pro udržitelný rozvoj, rovnost mužů a žen, omezení znečištění životního prostředí, potírání korupce apod.;

17	

Mezinárodní společenství odhaduje finance potřebné na financování SDGs na celém světě ve výši 3,5–5 biliónů USD ročně, tedy ne miliard USD jako dosud. DEEN,
Thalif (2015): U. N. Targets Trillions of Dollars to Implement Sustainable Development Agenda. http://www.ipsnews.net/2015/08/u-n-targets-trillions-of-dollars-to-implement-sustainable-development-agenda/.

18	

Kroll, Ch.: Sustainable Development Goals: Are the Rich Countries Ready? https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/
Studie_NW_Sustainable-Development-Goals_Are-the-rich-countries-ready_2015.pdf. Situace ČR je popsána na s. 23.

19	

Více též Glopolis (2015): Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) – prvotní analýza dopadů Agendy 2030 a doporučení pro státní správu ČR. http://glopolis.org/cs/clanky/
cile-udrzitelneho-rozvoje-sdgs-prvotni-analyza-dopadu-agendy-2030-doporuceni-pro-statni-spravu-cr/.

20	

K tématu též např. BOND (2015): Bringing the Goals Home: Implementing the SDGs in the UK. https://www.bond.org.uk/sites/default/files/resource-documents/bringing_the_goals_home._implementing_the_sdgs_in_the_uk.pdf.
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2/

 odpora dosahování cílů v partnerských rozvojoP
vých zemích – prostřednictvím zahraničního působení a zahraniční rozvojové spolupráce a politiky,
vč. zvýšení objemu financí na humanitární pomoc
a rozvojovou spolupráci a zlepšení efektivnosti
rozvoje;

3/

 ajištění toho, aby měly domácí reformy pro SDGs
Z
pozitivní vliv globálně – skrze systémové reformy
důležité pro řešení globálních problémů (snižování emisí CO2, omezování surovinové a energetické
náročnosti a plýtvání potravinami, podpora transparentního danění atd.) a aktivní zapojování do
mnohostranné ZRS v mezinárodních organizacích
a do multilaterální diplomacie.

Nová Agenda 2030 zrcadlí změnu paradigmatu
k udržitelnému rozvoji, nemá jen důsledky pro rozvojovou spolupráci, ale pro široké spektrum lidských aktivit
obecně. Letošní zpráva Aidwatch se tedy vedle hodnocení české zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) snaží
přiblížit i nejdůležitější změny a naznačit základní výzvy, které SDGs přinášejí pro ZRS a subjekty do ní zapojené. Zpráva se soustřeďuje na: 1) prohloubení debaty
o dlouhodobých aspektech ZRS a humanitární pomoci
(zejména priority, zacílení, objem, efektivnost, partneři)
a 2) rozšíření o některá nová témata – multilaterální
rozměr (nejen mnohostranná ZRS) a domácí implementace SDGs. U nových témat zpráva nemá ambice dávat
konkrétní doporučení, ale spíše klást důležité otázky
a otevírat další diskusi.
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2. ROLE ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE A GLOBÁLNÍHO
ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ
ROZVOJ
(Mega)trendy mění povahu potřeb ve světě – Domácí
finance jako hlavní zdroj financování SDGs – Rozvojová
spolupráce nenahraditelná pro nejchudší státy – Globální
rozvojové vzdělávání pomáhá porozumět světu a zodpovědnému jednání v něm

2.1 N OVÉ VÝZVY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ
CHUDOBY VE SVĚTĚ
Aktuální trendy vývoje ve světě (viz Box 1) mají vliv
na proměnu globálního i regionálního rozložení chudoby, společenských nerovností, povahu potřeb i konfliktů.
Nastolují otázky, jak zajistit, aby z udržitelného rozvoje
měli rovnoměrný užitek všichni lidé, tedy i ti žijící v chudobě a tzv. zranitelné skupiny obyvatel (ženy, děti, lidé
s postižením, senioři, příslušníci menšin aj.).
Řada zemí se v mezinárodním srovnání výše HND
na obyvatele posunula ze skupiny s nejnižším příjmem (LDCs, resp. LICs) do kategorie zemí se středním
příjmem (MICs)21. Nejvíce zemí s nejnižším příjmem
je v subsaharské Africe, ale nejvíce lidí v chudobě žije
v asijských zemích se středním příjmem. Kromě těch
nejchudších států se vynořují nové skupiny ohrožených
lidí v tzv. křehkých státech a v městských konurbacích
v zemích se středním příjmem. Pětina světové populace (kolem 1,4 miliardy) a zároveň až 43 % nejchudšího
obyvatelstva světa22 dnes žije v LDCs a křehkých státech. Tento podíl se podle OECD může do roku 2030
zvýšit až na 62 %23.
Nazírání na chudobu výlučně skrze jeden – a to výše
zmíněný ekonomický – ukazatel příjmu či spotřeby zdaleka nevystihuje její plný rozměr. Nic neříká o povaze
znevýhodnění chudých lidí ani o míře deprivace, kterou
v důsledku chudoby zažívají ve skutečnosti. Chudoba
má řadu dimenzí a dotýká se např. nedostatečného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělání, přístupu

BOX 1
Trendy vývoje a měnící se povaha potřeb ve světě:
•	Klesá počet zemí s nízkým příjmem, ale vedle
toho roste počet zemí se středním příjmem, kde
žije nejvíce chudých.
•	Mezi zeměmi s nízkým příjmem převažují země
s nefunkčními či křehkými systémy.
•	Roste důležitost univerzálních potřeb jako
globálních veřejných statků (ochrana před
důsledky klimatických změn, prevence konfliktů
a šíření epidemií apod.)
•	Prohlubuje se vzájemná závislost globalizované
ekonomiky skrze globální hodnotové řetězce
(Global Value Chains – http://www.oecd.org/sti/
ind/global-value-chains.htm)
•	Vzrůstá rozsah a frekvence otřesů působících
na globální ekonomiku.
•	Sílí urbanizace: více než polovina populace
Afriky a Asie bude žít ve městech.
•	Projevují se klimatické změny a narážení na
limity planety, vč. nedostatku přírodních zdrojů.
•	Demografický posun: roste podíl starších lidí
i střední třídy s vyššími nároky na spotřebu.
•	Prosazují se technologie a inovace, rostou
transnárodní propojení a znalostní sítě.
Více např. BOND (2015): Fast Forward: The Changing Role of
UK-based INGOs nebo BOND (2015): Tomorrow’s World. How
might megatrends in development affect the future roles of
UK-based INGOs?

21	

Dle Světové banky země s nízkým příjmem (LICs) jsou ty s méně než 1 045 USD HND na obyvatele, země se středním příjmem (MICs) mají HND mezi 1 045 USD a
12 736 USD na obyvatele. Země se středním příjmem se dále dělí na ty s nižším a vyšším a rozdělovníkem je úroveň 4 125 USD HND na obyvatele – viz http://data.
worldbank.org/about/country-and-lending-groups. Pojem nejméně rozvinuté země (LDCs) definuje ECOSOC jako země s nízkým příjmem a s vážnými strukturálními
překážkami k udržitelnému rozvoji. Aktuálně platný seznam LDCs tvoří 48 zemí – viz http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/ldc/ldc_criteria_id.shtml.
Úplný seznam platný pro rok 2014 naleznete na http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pdf.

22	

Mezi těmito státy se dle své situace v období 2007–2015 různě objevují i prioritní země ZRS ČR (vč. tzv. phase-out zemí 2010–2017), konkrétně: Afghánistán
(2007–2015), Bosna a Hercegovina (2013–2015), Kambodža (2007–2009), Etiopie (2008–2015), Gruzie (2011, 2013), Kosovo (2013–2015), PAÚ (2008–2015),
Jemen (2007–2015). OECD (2015): States of Fragility 2015. Meeting post-2015 Ambitions. http://www.oecd.org/dac/governance-peace/publications/documentuploads/
SOF2015.pdf, viz tab. 2.2, s. 34–35.

23	

Viz OECD (2015): States of Fragility 2015. Meeting post-2015 Ambitions. http://www.oecd.org/dac/governance-peace/publications/documentuploads/SOF2015.pdf.
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ke zdravotní péči, úrovně bydlení, ohrožení zdraví kvůli znečištění životního prostředí, nemožnosti domáhat
se práv, nedůstojného zaměstnání, osobní bezpečnosti,
zhoršených životních podmínek kvůli klimatickým změnám aj. Žádný jednoduchý ukazatel příjmu nebo spotřeby nedokáže skutečně zachytit rozličné nedostatky
a spojitosti, které přispívají k chudobě. Nutnost vyhnout
se zjednodušování, jednostranným ukazatelům pokroku
a čistě kvantitativnímu poměřování úspěchů jasně ukázaly i výsledky a slabiny předcházejícího rozvojového
rámce MDGs.
Cíl č. 1 Vymýtit chudobu ve všech jejích formách a všude do roku 2030 je podstatně větší úkol oproti MDGs,
které usilovaly „jen“ o snížení počtu lidí žijících v extrémní chudobě24 na polovinu. Dlouhodobý udržitelný
rozvoj – tedy spravedlivější a více odpovědný svět –
nastane jen tehdy, pokud se podaří vypořádat se s příčinami chudoby a nerovností – jak strukturálními, tak
i těmi bezprostředními. Naplnění i dalších globálních
cílů udržitelného rozvoje do roku 2030 bude vyžadovat podstatnou změnu nejen v přístupu k odstraňování
chudoby. Specifickou výzvou přitom bude dosáhnout
SDGs především v padesátce nejméně rozvinutých
zemí (LDCs) a také v tzv. křehkých zemích. Křehkými se
mohou stát zejména v důsledku násilí a ozbrojených
konfliktů. Konflikty v mnoha křehkých zemích jsou poháněny nespravedlností, nerovností, etnickým napětím
a v extrémních případech náboženskou radikalizací. Klimatické změny, přírodní pohromy a pandemie nemocí
jako ebola odkryly zranitelnost řady zemí – od malých
ostrovních až po post-konfliktní země západní Afriky.
Slabé a nedostatečně odpovědné veřejné instituce mohou být také zdrojem kolapsu ve zdánlivě silných státech. OECD rozpoznala pět dimenzí rizik a zranitelnosti,
která vedou ke křehkosti státu: 1) násilí; 2) přístup ke
spravedlnosti pro všechny; 3) efektivní, zodpovědné
a inkluzivní veřejné instituce; 4) základy ekonomiky;
5) kapacity adaptovat se na společenské, ekonomické
a environmentální šoky a pohromy25.
Domácí veřejné zdroje budou pro většinu zemí těmi
hlavními pro naplňování SDGs. Právě národní instituce jsou na prvním místě zodpovědné za implementaci.

Řada rozvojových zemí, a zejména těch křehkých, ale
dostatečnými domácími veřejnými zdroji nedisponuje.
Pro úspěšné naplnění Agendy 2030 proto klíčovou roli
hrají mezinárodní spolupráce a solidarita. Mezinárodní společenství má celou škálu oficiálních rozvojových
financí, které mohou podpořit rozvojové země a jejich
domácí kapacity. Mezi ně patří tradiční oficiální rozvojová pomoc, ale také rozvojová spolupráce od jiných
poskytovatelů, ostatní oficiální toky, dodatečné půjčky
a jiné rozvojové aktivity finančních institucí. Pro jejich
vhodné užití je ale potřeba lépe rozumět komparativním výhodám těchto prostředků a roli, kterou mohou
hrát pro udržitelný rozvoj v kontextu jednotlivých zemí.
To vyžaduje komplexní přístup a různorodý mix veřejných a soukromých zdrojů, které nejchudším lidem
a zranitelným skupinám obyvatelstva pomohou zabezpečit lepší přístup k veřejným službám, větší ekonomické příležitosti a posílenou odolnost či schopnost
adaptace na přírodní i lidmi způsobené šoky, včetně
těch vyvolaných klimatickými změnami26.
2.2 N
 EZASTUPITELNÁ ROLE ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE PRO NEJCHUDŠÍ A KŘEHKÉ STÁTY
Na tomto místě je vhodné objasnit základní používané pojmy. Obecný výraz „rozvojová spolupráce“
(a nikoliv „pomoc“) vyjadřuje posun v paradigmatu
a změnu ve vztahu rozvinutých a rozvojových zemí –
tedy od jednosměrné charity směrem k vzájemné zodpovědnosti a partnerství. Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je v širším smyslu ucelenou vládní politikou
vůči partnerským rozvojovým a transformujícím se zemím, v užším slova smyslu představuje transfer financí, materiálu a expertní či technické pomoci za účelem
dlouhodobě udržitelného rozvoje partnerských zemí.
Tedy finančními prostředky ČR, které jsou každoročně
vyčleněny prostřednictvím usnesení vlády v plánu ZRS
ČR na rozvojové aktivity v partnerských zemích a jsou
v gesci Odboru rozvojové spolupráce (ORS) MZV a České rozvojové agentury (ČRA)27. Oficiální rozvojová pomoc (ODA) je technickým pojmem Výboru pro rozvojovou pomoc OECD, který označuje veškeré vykazatelné
prostředky vydané ze státního a veřejných rozpočtů za
účelem podpořit socioekonomický rozvoj partnerských

24	

Extrémní chudobu definovala Světová banka (WB) jako živobytí za hranicí chudoby za méně než 1,25 USD na osobu a den dle parity kupní síly z roku 2005. V říjnu
2015 WB upravila výpočet částky a zohlednila skutečnou kupní sílu dle nové parity kupní síly roku 2011. Novou hranicí chudoby je nyní 1,90 USD na osobu a den.
WB odhaduje, že v roce 2012 žilo na světě v extrémní chudobě 902 mil. lidí, tj. 12,8 % světové populace. Odhad na rok 2015 je 702 mil. lidí (9,6 % populace) – viz
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/10/04/world-bank-forecasts-global-poverty-to-fall-below-10-for-first-time-major-hurdles-remain-in-goal-to-end-poverty-by-2030.

25	

Více viz OECD (2015): States of Fragility 2015. Meeting post-2015 Ambitions. http://www.oecd.org/dac/governance-peace/publications/documentuploads/SOF2015.pdf.

26	

Více k tématu rozvojových financí viz např. Bond (2015): Investments to End Poverty 2015. https://www.bond.org.uk/sites/default/files/resource-documents/investments_to_end_poverty_report_2015_0.pdf.

27	

Viz MZV (2015): Informace o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky v roce 2014.
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rozvojových zemí v souladu s metodikou OECD DAC. Vedle ZRS zahrnuje i takové započitatelné náklady, které
jsou za rozvojové označeny až dodatečně, např. náklady na uprchlíky v prvním roce jejich života v přijímající zemi nebo civilní mise. Používání pojmů není vždy
jednoznačné v různých kontextech. Nicméně pro účely
hodnocení mezinárodních závazků, výše financování
anebo výkaznictví za ČR se sleduje právě mezinárodně
definovaný a srovnatelný ukazatel ODA.
Efektivní rozvojová spolupráce je nadále jedinečným nástrojem využívaným pro zajištění lidské důstojnosti těch nejchudších a zranitelných skupin obyvatelstva. Specifickým znakem oficiální rozvojové pomoci
(ODA) oproti jiným oficiálním rozvojovým financím je,
že se ze své definice explicitně zaměřuje na socioekonomický pokrok a podporu kapacit rozvojových zemí
a na investice potřebné ke snížení chudoby a nerovností. Efektivní rozvojová spolupráce by měla hrát roli jako
katalyzátor rozvoje, ze kterého budou mít prokazatelný
užitek nejchudší či jinak znevýhodnění lidé. V mnoha
zemích, kde je chudoba nejhlubší a domácí zdroje nejnižší, efektivně vynaložená rozvojová pomoc podporuje
investice a pomáhá mobilizovat další veřejné i soukromé zdroje plynoucí do sektorů klíčových pro snížení
chudoby, jako je zemědělství, vzdělávání a zdravotnictví.
Oficiální rozvojová pomoc je také jediným zdrojem rozvojových financí, pro který byly stanoveny mezinárodní
cíle (viz Box 2).

BOX 2
Základní mezinárodní závazky oficiální rozvojové
pomoci vytyčené OSN a EU pro dárcovské země:
•

Objem celosvětové rozvojové pomoci v roce 2014
dosáhl rekordních 135 mld. USD28. Její podíl na celkovém financování rozvoje ve světě se ale snižuje. Roste
objem soukromých investic, spolupráce mezi zeměmi
„Jihu“ (tzv. South–South Cooperation), i objem remitencí a aktivit nových dárců, jako jsou filantropické nadace,
nevládní neziskové organizace aj. S novými zdroji financování rozvoje do popředí zákonitě vystupuje i otázka
jejich využívání v souladu s mezinárodně závaznými
principy efektivnosti rozvoje a vymahatelnosti dodržování těchto principů od soukromých a nových dárců.
Efektivnost rozvoje má v nové Agendě 2030 zásadní
význam. Opírá se o čtyři základní principy (viz Box 3).
Aktuální závazky jsou stanovené v tzv. Pusanském partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci29.

BOX 3
Principy efektivnosti rozvoje platné pro všechny
aktéry v rozvoji:
•

 lastnictví rozvojových priorit ze strany rozV
vojových zemí – země si mají definovat model
rozvoje, který chtějí naplňovat.

•	
Zaměření na dosahování výsledků – dosahování
udržitelných dopadů má být hnací silou investic
a úsilí při tvorbě rozvojových politik.
•	
Inkluzivní rozvojové partnerství – rozvoj závisí
na zapojení všech aktérů a rozeznává rozličnost
a komplementaritu jejich funkcí.
•	
Transparentnost a sdílená odpovědnost – rozvojová spolupráce musí být transparentní
a zodpovědná s ohledem na všechny občany.
Více na http://www.oecd.org/dac/effectiveness/.

Ročně poskytovat na ODA 0,7 % HND.

•	Do nejméně rozvinutých zemí (LDCs) směrovat
0,15–0,20 % HND dárcovské země.
•	Pro členské země EU přistoupivší po roce 2002
dosáhnout 0,33 % HND do roku 2015.
Viz http://www.oecd.org/dac/stats/the07odagnitarget-ahistory.htm
a http://eu-un.europa.eu/articles/fr/article_4714_fr.htm.

28	

Viz zpráva OECD (2015): Development Co-operation Report 2015; Making Partnerships Effective Coalitions for Action na http://www.oecd.org/dac/development-co-operation-report-20747721.htm.

29	

Viz http://www.oecd.org/development/effectiveness/busanpartnership.htm a Informace o ZRS ČR v roce 2014: http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/koncepce_publikace/vyrocni_prehledy/informace_o_zahranicni_rozvojove_5.html.
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2.3 KAM SMĚROVAT OFICIÁLNÍ ROZVOJOVOU
POMOC
Nejen v souvislosti s Agendou 2030 sílí debaty kolem efektivnosti, správného zacílení a programování
rozvojové spolupráce. Nové rozvojové výzvy vyvstávají
s novými trendy a změnami podstaty potřeb ve světě
(viz Box 4), které jsou více komplexní a propojené. Úspěšnost určitého řešení závisí na konkrétním kontextu
a vyžaduje dobré porozumění dynamice sil v té které
společnosti a odhalení „správných pák“, které umožní
potřebné změny.
V souvislosti s novými globálními trendy, chápáním
chudoby v jejích různých dimenzích a s provázaností
problémů je dlouhodobě těžko obhajitelné řídit se při
směrování oficiální rozvojové pomoci výhradně klasifikací zemí zohledňující jen ekonomické ukazatele, např.
příjem. Odstranění chudoby ve světě vyžaduje zacílit
na obyvatelstvo i země tak, aby pomoc dosáhla na nejchudší lidi, ať jsou kdekoliv.
Pro dosažení SDG 1 i dalších cílů je nutné znát,
kdo a kde jsou ti nejchudší lidé, jaké povahy je jejich
chudoba, k jakým službám mají přístup a jaký je celý
mix prostředků, který by je dokázal udržitelně z chudoby vytáhnout. K tomu jsou nezbytná tzv. „disagregovaná“ data, která musí být komplexní, včasná, otevřená
a taková, aby je bylo možné dávat navzájem do dalších
spojitostí. Geograficky musí být rozložená na co nejnižší
administrativní úrovně. Jen pak lze odhalit nerovnosti
napříč pohlavím, věkem, postižením a příjmovou úrovní i v regionech, resp. nedostatečně financované oblasti. Právě nedostatek či neexistence dat a porozumění
rozsahu, povaze a dopadu různých finančních zdrojů limitují diskusi všech zapojených aktérů o jejich komparativních výhodách pro financování SDGs, a tedy jejich
co nejefektivnějším nasměrování. Tato otázka vyvstává
i v souvislosti se zdroji financování ze strany nových
dárců jako např. Čína, Indie, Saudská Arábie, Brazílie, Turecko, Jižní Korea, Indonésie apod.
Pro Českou republiku a efektivnější zacílení její rozvojové spolupráce vyplývá z výše načrtnutého řada důležitých podnětů:
1/	Je nutné kriticky rozlišovat, co má ODA zahrnovat,
neboť ne všechno, co je pod ní oficiálně vykazová-

no, se promítne do rozvojových výsledků. Dárcovské země se vesměs řídí metodikou OECD DAC30.
Nevládní neziskové organizace i další aktéři ale už
dlouho navrhují, aby poskytování ODA bylo postavené na následujících kritériích31:
a/	Jako ODA by měly být vykazovány pouze takové
finanční toky, které odpovídají principům efektivnosti rozvoje32.
b/	Do ODA by měly být započítávány jen skutečné
transfery zdrojů rozvojovým zemím, které mohou
demonstrovat primární záměr odstranění chudoby v souladu s prioritami partnerských zemí
a místních lidí (tj. nezahrnovat náklady na stipendia studentů z rozvojových zemí, pomoc uprchlíkům v přijímající zemi, prominutí dluhů apod.33).
ODA by měla zacílit explicitně na takové projekty, ze kterých mají největší užitek nejchudší lidé
a tzv. zranitelné skupiny obyvatel.
2/	Je potřeba zlepšovat geografické zacílení ODA tak,
aby skutečně přinášela pozitivní změnu lidem žijícím v chudobě – nesoustředit se tedy jen na LDCs,
ale zhodnotit podporu i zemím se středním příjmem.
Významným kritériem při programování ZRS by, kromě výše HND či počtu lidí žijících v extrémní chudobě, rozhodně měla být i křehkost partnerských zemí.
Současně je třeba vynakládat prostředky na podporu globálních veřejných statků, které řeší společné
potřeby všech lidí na světě (např. opatření na zmírnění dopadů klimatických změn či adaptaci na ně
nebo prevence konfliktů a šíření epidemií).
3/	Pro odpovědná politická rozhodování a rovnoměrnější distribuci přínosů ekonomického růstu i pro
ty nejchudší lidi je třeba zajistit kvalitní a nezávislá
data.
FoRS dlouhodobě doporučuje, aby více české oficiální rozvojové pomoci směřovalo do nejméně rozvinutých zemí a ČR se přiblížila k naplnění mezinárodního závazku ODA pro LDCs (tj. vydávat 0,15–0,20 %
HND). Důležité je však uvědomit si, že závazek ohledně
ODA pro LDCs musí být dosahován spolu s naplněním
cíle poskytovat celkem na ODA 0,7 % HND, resp. 0,33 %
HND. Zaměření na Afriku, kde se nachází většina LDCs
(33 ze 48 zemí)34, podporuje i česká veřejnost, jak vyplynulo z průzkumu veřejného mínění zadaného FoRS na
přelomu let 2013 a 201435.

30	

Viz http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm.

31	

Viz např. zpráva CONCORD AidWatch (2014): Aid Beyond 2015: Europe’s Role In Financing And Implementing Sustainable Development Goals Post 2015.
Na http://www.concordeurope.org/images/AidWatch_2014.pdf.

32	

Více na http://www.oecd.org/development/effectiveness/busanpartnership.htm.

33	

FoRS nezpochybňuje význam položek jako pomoc uprchlíkům v ČR, vysokoškolská stipendia pro studenty z rozvojových zemí na českých univerzitách aj., tyto by
však měly být poskytovány z rozpočtu ČR nad rámec prostředků ODA.

34	

Viz http://www.unido.org/en/what-we-do/cross-cutting-issues/least-developed-countries.html#pp1[g1]/0/.

35	

Viz FoRS, NMS Market Research (2014): Závěrečná zpráva z průzkumu Postoje k rozvojové spolupráci a humanitární pomoci. http://www.fors.cz/pruzkum-verejnehomineni.
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Z údajů za rok 2014 je zřejmé, že ČR poskytla LDCs
23 % své dvoustranné ODA (celkem 297,46 mil. Kč, tj.
cca 0,008 % HND)36 což je mírné navýšení oproti roku
2013. Nejvíce prostředků dvoustranné ODA šlo do zemí
s nižším středním příjmem (44 %, což je nárůst oproti roku 2013 o 5 %). Mezi deset největších příjemců
dvoustranné ODA se dostaly země, které jsou mimo rámec prioritních zemí české ZRS, a to v důsledku snahy
ČR reagovat na humanitární krize na Ukrajině a v Sýrii.
Na prvním místě byla Ukrajina s 171,5 mil. Kč a dále Afghánistán, Moldavsko a Etiopie37, tedy země s nejnižším
i se středním příjmem.
Jak vyplývá z dříve uvedených argumentů, při směrování české oficiální rozvojové pomoci je na místě
zohledňovat i další faktory než jen klasifikaci partnerských zemí dle HND. ČR by jako malý dárce měla kriticky
posoudit přidanou hodnotu své dvoustranné rozvojové
pomoci a podporu budování kapacit a posilování rozvoje tzv. křehkých zemí i s tím, že mohou spadat mezi
země se středním příjmem. V neposlední řadě je důležitým kritériem efektivnosti ZRS rovněž zajištění její
kontinuity a předvídatelnosti. V případě úpravy geografického zaměření je potřeba ukončovat spolupráci
s danými zeměmi zodpovědně, tedy postupně a předvídatelně pomocí tzv. strategií odchodu.
2.4 G
 LOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
— NEZBYTNÁ SOUČÁST UDRŽITELNÉHO
ROZVOJE
V rychle se měnícím a propojeném světě rostou potřeby lidí sledovat nové trendy, vyznat se v záplavě informací, osvojovat si nové dovednosti a včas reagovat
na změny. K tomu lidé potřebují být schopní dávat si
poznatky kriticky do souvislostí, využívat nové možnosti spolupráce a nové technologie a přehodnocovat své
postoje. Je stále zřejmější, že vzdělávání nemá být jen
přípravou mladých lidí na budoucí profesi, ale mělo by
jim dát základy pro porozumění světu v těžko předvídatelné budoucnosti. Naplnění cílů nové Agendy 2030
vyžaduje globálně zodpovědnou společnost. Ta zase
potřebuje občany, kteří vnímají sebe jako součást světa,
chápou globální souvislosti a mají klíčové kompetence
pro to, aby porozuměli, zapojili se a vzájemně působili
v rámci společnosti jako odpovědní občané. Právě globální rozvojové vzdělávání (GRV) nabízí moderní me-

tody vzdělávání. Přínos GRV je v tom, že dává lidem základ pro porozumění širších souvislostí a propojenosti
světa, přispívá k vyšší otevřenosti, toleranci a schopnosti spolupráce, a v důsledku toho i vyšší konkurenceschopnosti38. GRV představuje nepostradatelný prostředek pro změny ve společnosti nutné pro udržitelný
rozvoj. Umožňuje lidem rozvinout dovednosti, postoje
a hodnoty potřebné pro hledání odpovědí na složité
a komplexní problémy světa tak, aby byl více spravedlivý a udržitelný a lidé v něm měli možnost uplatnit
svůj potenciál, s ohledem na zachování životního prostředí, prosazování lidských práv a rovných příležitostí.
GRV podporuje smysl pro společenskou zodpovědnost
a solidaritu, uvědomění si dopadů jednání jedince na
společnost i globálně (spotřební a nákupní zvyklosti,
výrobní postupy apod.).
Bez porozumění faktu, že žijeme v úzce propojeném
světě, není možná konstruktivní debata o nových trendech ve světě, jejich důsledcích ani o tom, jak konkrétně
by měla ČR jednat v souladu s jejími proklamovanými
hodnotami, jako je demokracie, vláda zákona a lidská
práva. Prostor pak dostávají populisté a krajní politické
názory. To lze sledovat také ve veřejné, mediální a politické diskusi k aktuální migrační krizi. V případě migrace
to pak neumožňuje zaměřit se na její pozitivní stránky
a potenciál. Především se pak ztrácí i klíčový lidský rozměr. GRV přitom povzbuzuje smysl pro solidaritu a spolupráci a motivaci k vlastní účasti ve věcech veřejných
a přispívá ke snižování strachu ze společenských změn
a xenofobních nálad ve společnosti.
GRV není nový koncept, ale za poslední desetiletí
se v mnohém rozvinul a využívá moderní pedagogické
metody jako kritické myšlení a celostní pohled na svět.
Promítá se do vzdělávání na školách i neformálního
vzdělávání a osvěty, podporuje roli školy v místní komunitě. V posledních letech se prosazuje pojetí GRV více
směrem ke vzdělávání pro globální občanství39.
V českém kontextu je globální rozvojové vzdělávání
součástí ZRS v gesci MZV. Klíčovým partnerem pro zavádění GRV do všech úrovní formálního i neformálního
vzdělávání je MŠMT. MZV v roce 2015 vyhodnocuje naplňování národní strategie GRV pro období 2011–201540.
Je nezbytné, aby navazující strategie byla připravena
v úzké koordinaci s MŠMT a MŽP v souladu s již přijatými závaznými dokumenty české vzdělávací politiky,

36	

Zdroj: MZV, 2015.

37	

Viz http://www.mzv.cz/file/1605778/CZ_all.pdf.

38	

Přímou souvislost mezi ekonomickým rozvojem, konkurenceschopností a prosperitou národa na jedné straně a kreativitou na straně druhé dokazuje např. světový
index kreativity (Global Creativity Index, GCI) sestavený a měřený na Martin Prosperity Institute. Jednou z kategorií indexu je i tolerance a otevřenost, které podle
GCI tvoří další ekonomickou výhodu kromě technologií a nadání. Viz http://martinprosperity.org/media/Global-Creativity-Index-2015.pdf.

39	

Více též dokument FoRS (2015): Globální rozvojové vzdělávání: Proč je nezbytné pro českou společnost a udržitelný rozvoj. http://www.fors.cz/wp-content/
uploads/2012/08/GRV-paper-fors-final-web.pdf.

40	

Viz Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2011–2015. http://www.mzv.cz/file/612334/Narodni_strategie_globalniho_rozvojoveho_vzdelavani_pro_obdobi_2011___2015.pdf.

16 / Role rozvojové spolupráce a globálního rozvojového vzdělávání pro udržitelný rozvoj

resp. s těmi nově vznikajícími, a podporovaly se jejich
vazby. Za zásadní otázku FoRS považuje meziresortní
koordinaci v oblasti GRV mezi MZV a MŠMT a nastavení
jasných indikátorů pro zavádění GRV do českého vzdělávacího systému tak, aby mohly být vyhodnocovány
dlouhodobé dopady GRV a související osvěty.
V souvislosti s debatou o českém vzdělávacím systému a v rámci Evropského roku pro rozvoj připravila sku-

pina NNO, univerzit a dalších institucí tzv. vizi vzdělávání pro Česko41. Nabízí vizi vzdělávání pro ČR směrem
k udržitelnému rozvoji. Jedná se o otevřený dokument,
předložený k diskusi zástupcům občanské společnosti,
soukromého sektoru, akademické obce a státní správy,
otevřený k dalšímu rozpracování. Vize by mohla poskytnout dobré vodítko i pro aktualizaci národní strategie
GRV ČR.

BOX 4
Příklad projektu GRV
Název projektu:
Svět v nákupním košíku (The World in the Shopping Cart)
Místo implementace: Česká republika, Slovensko, Slovinsko a Řecko
Cílová skupina:	Pedagogové a studenti SŠ, multiplikátoři ve vzdělávání (sítě učitelů, pedagogické fakulty, instituce
v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzdělávací NNO)
Doba realizace:
1. 1. 2010–31. 12. 2012
Financování:	v letech 2010–2012: dotace EK v celkové výši 535 736 EUR, v roce 2010: dotace MŽP ve výši 144 000
Kč, v roce 2011: dotace MŽP ve výši 205 000 Kč; dotace (na podporu projektů ekologické výchovy) města Brna ve výši 27 000 Kč a v roce 2012: dotace MZV ve výši 300 400 Kč
Realizátoři:	NaZemi a partneři (Slovensko: Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA; Slovinsko: HUMANITAS – Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti; Řecko: Fair Trade Hellas, Ecological Initiaive of Chania)
Projekt byl zaměřen na propojení spotřebního chování
v Česku (a ostatní Evropě) s problémy v tzv. rozvojových zemích. Právě v těchto částech světa mohou mít změny našich
každodenních návyků přímý pozitivní vliv na životy tamních
obyvatel. Díky projektu mají studenti a studentky desítek
středních škol v České republice a ve třech partnerských
zemích možnost pochopit na příklad, jak souvisí naše konzumace kakaa s dětskou prací v Africe, jak mohou změnou
svých spotřebních návyků pozitivně ovlivnit životy pěstitelů
kávy ve Vietnamu nebo v Latinské Americe apod.
Jedním z hlavních výstupů projektu je publikace
PodObal: příručka pro výuku o globálních souvislostech
našeho obchodování, která slouží potřebám pedagogů a pedagožek především k výuce průřezového tématu výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Česká verze (manuál vznikl ve třech jazykových
variantách) obsahuje 32 lekcí, součástí metodické příručky jsou i přílohy na DVD připravené pro tisk, hotové
prezentace, fotografie či filmy související s globálními
tématy. Z evaluace projektu vyplývá, že učitelé a učitelky materiály využívají napříč celým kurikulem – např. při
hodinách zeměpisu, občanské výchovy, angličtiny apod.
V rámci projektu proběhlo dále celkem 56 školení pro učitele a učitelky základních a středních škol, které během tří let
absolvovalo 728 pedagogů a pedagožek (vč. studentů a stu-

dentek pedagogických fakult) z České republiky. Workshopů pro žáky a žákyně ZŠ a SŠ bylo realizováno v průběhu
let 2010–2012 celkem 196, zapojilo se do nich 4 437 studentů a studentek z celé republiky.
Další z významných aktivit projektu byl vznik interaktivní výstavy Supermarket SVĚT, která byla zahájena na
začátku školního roku 2011/2012 – díky svému putovnímu charakteru se výstava v letech 2011–2012 konala na
celkem třinácti školách a sedmi veřejných místech v České
republice. Výstavu navštívilo 3 542 studentů a studentek,
kteří měli například možnost otevřít a vstoupit do modelu velkého mobilního telefonu a formou hry se dozvídat
o sociálních a environmentálních dopadech jeho výroby.
I po skončení projektu je výstava, určená primárně pro
studentky a studenty středních škol, s možností využití
i pro žákyně a žáky 8. a 9. tříd základních škol, stále zdarma
k dispozici. Jak z evaluace vyplývá, tato interaktivní výstava
rozvíjí u návštěvníků a návštěvnic jejich porozumění vybraným problémů chudoby a životního prostředí v rozvojových
zemích. Navíc stimuluje diskusi o našem spotřebitelském
chování a jeho případných změnách.
Přidanou hodnotou projektu je také vznik silného mezinárodního partnerství mezi jednotlivými aktéry, na které
je v současnosti navázáno i dalšími projekty GRV podpořenými EK (např. Scouting our Way to Global Citizenship).

41	

Vizi vzdělávání pro Česko společně vytvořili zástupci těchto subjektů: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze, Člověk v tísni, o. p. s.
– program Varianty, EDUin, o. p. s., České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS, Glopolis, o. p. s., Informační centrum OSN v Praze, NaZemi, Pedagogická fakulta
Univerzity Karlovy v Praze, Sdružení TEREZA, Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER, Zelený kruh. Více na http://rvur.vlada.cz/clanky/vize-vzdelavani-brana-debate-otevrena.
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Obrázek 2
Vize vzdělávání pro Česko

VIZE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ČESKO
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Odpovědně se rozhoduje
a má odvahu podle toho jednat.
Komunikuje a spolupracuje s druhými.
Je tvořivý a podnikavý, vytváří nové
příležitosti pro uplatnění své i ostatních.
Přispívá ke kvalitnímu a spokojenému
žití ve své obci, zemi a světě.
Pečuje o druhé a o své okolí.

OV

SE

Je zvídavý, baví ho poznávat svět.
Stále se učí novému a je otevřený
ke změnám.
Nahlíží věci z různých úhlů
pohledu a kriticky je promýšlí.
Respektuje lidi a další
živé bytosti v jejich
jedinečnosti.

Nachází si své místo
v životě.
Vytváří si pozitivní vztah
k prostředí, kde žije.
Vnímá sebe sama jako součást
lidského společenství, přírody
a světa.
Usiluje o porozumění světu
jako celku.

Ý

Má chuť do života a chce se rozvíjet.
Poznává sám sebe a má sebeúctu.
Je poctivý k sobě i k druhým.
Je vyrovnaný a zvládá náročné
situace.
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Vzdělávání má vést k tomu, aby všichni lidé ze všech míst světa měli možnost žít
důstojný život podle svých představ a aby pečovali o své okolí a o Zemi.
Vzdělávání v České republice má proto směřovat k výchově
člověka, který je:

AN

Ž
A
G

Vizi vzdělávání pro Česko společně vytvořili zástupci těchto organizací a oborových platforem:
Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze, Člověk v tísni, o. p. s. – program Varianty, EDUin, o. p. s., České fórum
pro rozvojovou spolupráci FoRS, Glopolis, o. p. s., Informační centrum OSN v Praze, NaZemi, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
v Praze, Sdružení TEREZA, Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER, Zelený kruh.

Materiál byl finančně podpořen z prostředků České rozvojové agentury
a Ministerstva zahraničních věcí České republiky v rámci
Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
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3. Z AHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČR –
ZHODNOCENÍ ZA ROK 2014
Fungující koncepční a institucionální rámec v ČR – Trvá
potřeba postupného stabilního navyšování financí – Chybí
akční plán pro systematické naplňování efektivnosti rozvojové spolupráce

Česká republika se prostřednictvím své zahraniční
rozvojové spolupráce zapojuje do mezinárodního úsilí
při snižování chudoby, nerovností a řešení dalších rozvojových problémů. Systém ZRS ČR za posledních deset
let podstoupil řadu podstatných změn směrem k vyšší
efektivnosti a má dobré základy pro zajišťování skutečných přínosů pro rozvojové země a lidi žijící v chudobě.
ZRS ČR se může opřít o fungující institucionální a koncepční rámec, specifickou zkušenost z oblasti společenské a ekonomické transformace, dlouhodobé zkušenosti
z realizace rozvojových projektů a stabilní podporu veřejnosti pomáhat chudým zemím a lidem v nouzi42.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR zajišťuje koordinaci ZRS, připravuje strategické dokumenty, každoroční
plány dvoustranné ZRS a střednědobé výhledy, zadává
evaluace rozvojových projektů a programů, koordinuje
poskytování humanitární pomoci v zahraničí a metodicky řídí Českou rozvojovou agenturu (ČRA). ČRA má na
starosti realizaci dvoustranných rozvojových projektů
v souladu s plánem ZRS schváleným vládou – tj. identifikaci vhodných témat, formulaci projektů, výběrová
řízení na realizátory či dodavatele, monitoring probíhajících projektů. Rada pro ZRS má zajišťovat meziresortní koordinaci a koherenci mezi cíli a prioritami ZRS
a ostatními nástroji vládní politiky. Zastupitelské úřady
ČR v zahraničí plní zejména roli při identifikaci a formulaci projektů a monitoringu jejich realizace.

BOX 5
Přehled vybraných úspěchů a oblastí ke zlepšení české ZRS za rok 2014:
Úspěchy za rok 2014:
Na systémové úrovni:
•	Dokončen proces střednědobého vyhodnocení
koncepce zahraniční rozvojové spolupráce ČR na
období 2010–2017 s konkrétními doporučeními
a důrazem na kontinuitu ZRS.
•	Uskutečněna tzv. „metaevaluace“ – vyhodnocení
20 evaluačních zpráv projektů ZRS ČR z let 2012–
2013, včetně vyhodnocení nastavení evaluačního
systému ZRS ČR.
•	Poprvé realizovány čtyři sektorové evaluace: voda a sanitace (vyhodnoceny tři projekty
v Bosně a Hercegovině a pět projektů v Etiopii);
zemědělství (čtyři projekty v Moldavsku); podpora
lidských práv a občanské společnosti (pět projektů
v Gruzii).
•	Získáno členství ve stálé Výkonné radě UNHCR.

Oblasti a úkoly pro dlouhodobé zlepšování:

•	Chybějící politická podpora k postupnému dosažení mezinárodního závazku ODA na úrovni
0,33 % HND nejpozději do roku 2030; podíl rozvojové pomoci na HND i přes oživení ekonomiky
dlouhodobě stagnuje na 0,11 %.
•	Stagnující objem prostředků na humanitární pomoc (jeho růst nesmí být na úkor dvoustranné ZRS,
ale součástí jejího celkového navýšení).
•	Trvající absence konkrétního plánu pro naplnění
mezinárodních závazků efektivnosti rozvoje dle
závěrů zasedání v Pusanu v roce 2011, vč. aktivního zapojování do Globálního partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci.
•	Potřeba dalšího zvyšování transparentnosti ZRS
dle standardů transparentnosti pro splnění podmínek pro vstup ČR do IATI do konce roku 2015.

42	

Podle pravidelných průzkumů veřejného mínění EU – Eurobarometru – považuje pomoc rozvojovým zemím za důležitou nebo velmi důležitou většina Čechů a
Češek (podle posledního Eurobarometru to bylo cca 80 %); EU by měla dodržet slib a navyšovat rozvojovou pomoc rozvojovým zemím (pro bylo 56 % respondentů
z ČR) – viz Eurobarometer č. 421 ze září 2014 na http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_421_en.pdf.
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•	Slabé uplatňování principu koherence politik pro
rozvoj v české zahraniční politice a působení jednotlivých nerozvojových politik ČR na rozvojové
země – ČR postrádá jasnou strategii a mechanismus k reálné úpravě svých politik, které nejsou
v souladu s cíli rozvojové spolupráce ČR nebo rozvoj oslabují.
•	Potřeba aktualizace metodiky projektového cyklu
ZRS – nutná ve vazbě na legislativní změny, novou
koncepci ZRS od r. 2018 a ujasnění statutu nových
poboček ČRA.
•	Nedostatečné systematické uplatňování průřezových principů ZRS, tj. dobrá správa věcí veřejných, šetrnost k životnímu prostředí a klimatu
a dodržování lidských práv, včetně rovnosti mužů
a žen.
•	Potřeba zlepšit podmínky pro realizaci evaluací rozvojových projektů a programů: více financí
a lidských zdrojů, více času na sběr dat a analýzy
v terénu.
•	Přetrvávající legislativní překážky pro garantované
víceleté plánování a financování víceletých rozvojových projektů.
Na úrovni implementace:
•	Zpracovány první dva pilotní sektorové programy – pro sektor vody a sanitace v Moldavsku
a zemědělství v Etiopii.
•	Podána žádost k Evropské komisi o zahájení pilířového screeningu pro získání akreditace pro tzv.
delegovanou spolupráci43. Pro úspěšnou akreditaci je však nutné posílení kapacit ČRA (centrálně
i v terénu).
•	Zavedena nová metodika ČRA pro hodnocení projektových námětů podle objektivních kritérií (relevance, analýza rizik a kapacit partnerů, stanovisko
ZÚ).
•	Přijat nový metodický manuál pro řízení dotačních
programů.
•	Příprava střednědobé vize posilování kapacit ČRA
v kontextu dokončení transformace systému ZRS.44
•	Zapojení do dělby práce v rámci EU – v sektoru zemědělství v Gruzii ČRA jako zástupce EU v pozici
hlavního dárce (tzv. „lead donor“).
•	Zapojení ČRA do sdružení evropských rozvojových
agentur EUNIDA, mj. se pro ČRA otevírá možnost
zapojení do projektů Evropské komise.
•	Rozšíření vnitřního informačního systému centrální evidence dotací z rozpočtu (CEDR) i na další
projektové aktivity. Vytvoření nové statistické databáze pro OECD DAC, kompatibilní se standardy
IATI.
•	Využití části prostředků (cca 4 mil. Kč) nesplaceného dluhu Kambodži vůči Československu deponovaných v její národní bance na rozvojový projekt
v oblasti zdravotnictví při ZÚ v Phnompenhu.

•	Nedostatečné personální kapacity pro efektivní
řízení ZRS. Chybějící stálé kanceláře ČRA v prioritních zemích.
•	Potřeba účinnějšího a komplexního propojování existujících nástrojů ZRS (nejen v gesci ČRA)
a projektů směrem k programovému způsobu řízení ZRS.
•	Zavádění do praxe vhodných modelů mezisektorové spolupráce v ZRS ČR mezi soukromým
a neziskovým sektorem a jejich zefektivňování
v souladu s principy efektivnosti rozvoje.
•	Nutné zlepšování harmonizace s národními systémy partnerských zemí (nákupy zboží a služeb
v místě).
•	Nedostatečné formy spolupráce s dalšími donory
(zejména EU) – nemožnost ČRA delegovat finanční
prostředky a realizaci ZRS na jiného dárce, který
může v dané zemi či v sektoru zajistit vyšší efektivnost. Nemožnost vytvářet společné fondy s jinými
donory.
•	Nedostatečné zajištění udržitelnosti na konci
projektového cyklu – nepravidelný post-monitoring projektů, chybí právně vymahatelné dohody
s partnerskou institucí nebo přímo vládou.
•	Neúměrná administrativní zátěž vzhledem
k průměrným rozpočtům projektů a omezené
možnosti programového přístupu k řízení ZRS.

43	

V rámci tzv. delegované spolupráce EK určí jednoho zastřešujícího bilaterálního dárce EU, který je pak v partnerské zemi zodpovědný za koordinaci a spravování
prostředků EU v daném sektoru evropské ZRS, viz DEVCO: http://ec.europa.eu/europeaid/companion/document.do?nodeNumber=3.

44	

Střednědobá vize posilování kapacit ČRA byla schválená vládou 20. listopadu 2015 (http://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2015_11_20_ceska_rozvojova_agentura.html).
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3.1 Z
 AHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE –
PROČ A KDE NAVYŠOVAT FINANCE
Česká republika vykázala jako oficiální rozvojovou
pomoc za rok 2014 celkem 4,36 miliardy Kč, což je ve
srovnání s rokem 2013 navýšení o 239 miliónů Kč. Podíl
ODA na hrubém národním důchodu činil 0,11 %, oproti
roku 2013 však mírně poklesl. Dostal se tak na nejnižší
úroveň od roku 2004. To je daleko od dosažení závazku
přijatého na úrovni EU vydávat 0,33 % HND na ODA do
roku 2015. Ani poslední schválený plán ZRS ČR na rok
2016 a jeho střednědobý výhled do roku 2018 nepředpokládají žádné zásadní změny v rozpočtu ZRS. Vláda
tedy dosud neučinila tolik potřebné politické rozhodnutí pro podstatnější dlouhodobé a systematické navyšování ODA ani vzhledem k očekávanému ekonomickému
růstu české ekonomiky45, ani s ohledem na zaostávání
ČR v naplňování mezinárodních závazků financování
rozvojové spolupráce, ke kterým se hlásí ve strategických materiálech, jako je Koncepce zahraniční politiky46.
ČR by měla přistupovat k navyšování pomoci důrazněji,
a to vzhledem ke svému postavení jakožto 37. nejbohatší země světa47, ke členství ve Výboru pro rozvojovou
pomoc (OECD DAC)48 i k tomu, že je součástí EU – tedy
největšího světového dárce oficiální rozvojové pomoci.

Dlouhodobě nedostatečné navyšování rozvojové
spolupráce a humanitární pomoci ČR je špatnou vizitkou i v kontextu toho, že do ČR směřuje mnohonásobně
vyšší „pomoc“ v podobě prostředků ze strukturálních
fondů EU. Pro programové období 2014–2020 ČR od
EU očekává 650 mld. Kč, tedy skoro 93 mld. Kč ročně49.
Podle stávající výše HND by pak ODA vypočtená při
0,33 % HND měla dosahovat cca 12 mld. Kč ročně, tj. třikrát více než dnes. Navýšení na tuto částku samozřejmě
není reálné ani žádoucí skokově. Je ale zásadní stanovit
závazek, že ODA dosáhne výše 0,33 % HND, jako dlouhodobý politický cíl, o kterém bude panovat konsenzus
napříč politickým spektrem, a z něj poté odvozovat
přiměřenou částku z rozpočtu na každý rok tak, aby ČR
zajistila kontinuální a předvídatelný nárůst financování ZRS. Další text této zprávy se proto zaměřuje na to,
v jakých položkách a formách má podle FoRS ČR dlouhodobě navyšovat rozpočet, dále na efektivnost rozvoje
a nutnost vyvíjet tolik potřebnou diplomatickou aktivitu související se zapojením do mnohostranné rozvojové
spolupráce a multilaterální diplomacie obecně.

Graf 1
Objem rozvojové pomoci (ODA) ČR a její podíl na HND (2004—2014)
Zdroj: MZV ČR
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45	

Ministerstvo financí přikročilo k razantní revizi prognózy reálného růstu hrubého domácího produktu ČR v roce 2015 z 2,7 % na 3,9 %. Predikce na rok 2016 je 2,5 % – viz
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/prognozy/makroekonomicka-predikce/2015/makroekonomicka-predikce-cervenec-2015-22137.

46	

Koncepce zahraniční politiky ČR z roku 2015 potvrzuje, že ČR bude usilovat o podpoření naplnění kolektivního závazku EU poskytovat ODA ve výši 0,7 % HND.

47	

Viz https://www.gfmag.com/global-data/economic-data/richest-countries-in-the-world.

48	

OECD DAC sdružuje nejbohatší dárce ODA z členů OECD. ČR byla přijata v roce 2013.

49	

Strukturální fondy EU – programové období 2014–2020: http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020.
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Pro pochopení toho, v jakých položkách by mohla
Vláda ČR podstatně navyšovat prostředky i s ohledem
na efektivnost rozvoje, je potřeba objasnit, co vše se
pod českou ODA vykazuje.
ODA se v základní formě dělí na dvoustrannou, kterou v souladu s metodikou OECD DAC tvoří zejména
rozvojové projekty, humanitární pomoc, stipendia pro
studenty z rozvojových zemí, pomoc uprchlíkům v ČR,
civilní mise aj.50, a mnohostrannou pomoc, která směřuje jako povinné i dobrovolné příspěvky do EU, OSN
a dalších mezinárodních organizací. Dvoustranná ODA
v roce 2014 dosáhla 1,298 mld. Kč a její podíl na celkové ODA oproti roku 2013 mírně vzrostl (z 27 % na 30 %).
Mnohostranná ODA na rozdíl od stagnující dvoustranné

od roku 2004 dlouhodobě roste a poslední čtyři roky
se drží kolem 70 % celkové ODA (viz Graf 2). ČR tímto vysokým podílem mnohostranné ODA výrazně převyšuje
průměr členských zemí OECD DAC, které vynakládají několikanásobně vyšší prostředky právě na dvoustrannou
ODA, a tak vykazují podíl mnohostranné ODA na úrovni
27 %51. Největší díl prostředků mnohostranné ODA tvoří
vypočtený příspěvek do rozpočtu EU a do Evropského
rozvojového fondu, který v roce 2014 dosáhl 2,639 mld.
Kč, tj. přes 60 % celkové ODA ČR. ČR nemá moc prostor
výši mnohostranné pomoci ovlivnit. Proto je nanejvýš
nutné, aby se efektivně zapojovala do rozvojové politiky
na úrovni EU – její tvorby i implementace.

Graf 2
Vývoj podílu dvoustranné a mnohostranné ODA ČR (2004—2014)
Zdroj: MZV ČR
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Více viz Informace o ZRS ČR v roce 2014: http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/koncepce_publikace/vyrocni_prehledy/informace_o_zahranicni_rozvojove_5.html.

51	

Viz zpráva OECD (2015): Development Co-operation Report 2015; Making Partnerships Effective Coalitions for Action, s. 190–193. http://www.oecd.org/dac/development-co-operation-report-20747721.htm.
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Graf 3
Hlavní složky mnohostranné ODA v roce 2014
Zdroj: MZV ČR
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U dvoustranné ODA je třeba si uvědomit, že vláda
svým usnesením každoročně schvaluje plán dvoustranné ZRS na další rok, který pokrývá jen část celkové vykázané dvoustranné ODA. Ostatní položky dvoustranné
ODA jsou takové, které se do výkaznictví započítávají
dodatečně – pomoc uprchlíkům v ČR, civilní mise, administrativní náklady aj. V roce 2014 skutečně vyčerpané
prostředky na ZRS dle plánu činily 765,88 mil. Kč oproti
plánovaným 852,65 mil. Kč52. Z toho rozvojové projekty
v zahraničí v gesci České rozvojové agentury tvoří jen
malou část – v roce 2014 358 mil. Kč. Na další dotační projekty v ČR, programy pro zapojování podnikatelů
a administrativní náklady vydala ČRA celkem 85,91 mil. Kč.
Přímo pod MZV byly realizovány další projekty ve výši
81,99 mil. Kč (malé lokální projekty při ZÚ, program
rozvojově-ekonomického partnerství aj.). Humanitární
pomoc byla ve výši 83,58 mil. Kč a transformační spolupráce 57,83 mil. Kč.

Evropská unie 86 %

Důležitým nástrojem pro zvýšení účinku dvoustranné ZRS je dotační program trojstranné spolupráce
v gesci ČRA. České NNO a další oprávněné subjekty se
díky tomu mohou zapojovat do mezinárodních projektů
financovaných z grantů EU a jiných zahraničních dárců
a zajistit nezbytné spolufinancování (projekty se označují jako „trojstranné“, neboť jde o spolupráci a financování z dotace ČRA, od jiného dárce a vlastními zdroji
realizátora). Program upřednostňuje projekty podpořené v rámci grantových programů EK a projekty, které jsou geograficky a tematicky v souladu s koncepcí
ZRS ČR, případně směřují do nejméně rozvinutých zemí
světa (LDCs). V roce 2014 bylo za 33 mil. Kč z dotace
ČRA realizováno 47 projektů, které získaly dalších cca
115 mil. Kč z grantů EK a jiných dárců. Z toho granty
EK obdrželo celkem 35 projektů – realizovaných jak
v rozvojových zemích, tak projektů na osvětu a globální

52	

Všechna data převzata z http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/koncepce_publikace/vyrocni_prehledy/oficialni_rozvojova_pomoc_oda_cr_za_
rok_1.html a http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/koncepce_publikace/vyrocni_prehledy/informace_o_zahranicni_rozvojove_5.html.
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rozvojové vzdělávání. Celkem projekty dostaly granty
od EK ve výši cca 87 mil. Kč a dotace ČRA činila 20,6 mil.
Kč53. Z toho vyplývá, že trilaterální projekty mají troj- až
čtyřnásobný efekt vzhledem k vynaloženým dotačním
prostředkům z české ZRS. Díky trojstranným projektům
drží české NNO prvenství v čerpání grantů Evropské komise v rámci EU-13 (od vstupu ČR do EU získaly v pozici
hlavního řešitele granty na realizaci 39 projektů). MZV
i ČRA si uvědomují násobný efekt tohoto programu pro
českou ZRS i uplatnění českého know-how a zkušeností a snaží se jej v rámci možností navyšovat. Děje se
tak ale přesunem prostředků z rezerv ČRA nebo z jiných
položek dvoustranné ZRS, což je dlouhodobě neúnosné
a nesystematické. Podle posledního schváleného plánu
dvoustranné ZRS na 2016 s výhledem do roku 2018 by
mělo na něj být vyčleněno jen 37 mil. Kč ročně. Přitom
podle interního odhadu FoRS je jen absorpční kapacita
jeho členů zapojovat se prostřednictvím tohoto dotačního programu do velkých projektových konsorcií anebo
realizovat vlastní projekty se zahraničním financováním
téměř dvojnásobná. Program trilaterální spolupráce je
potřeba navyšovat, a to v rámci celkového navyšování
financí na českou ZRS (tedy ne přesunem z jiných položek v gesci ČRA nebo MZV). Program je efektivním nástrojem pro snižování fragmentace projektů v gesci ČRA
z hlediska velikosti projektů a je administrativně méně
náročný než jiné dotační programy nebo veřejné zakázky (projekty většinou v době žádosti k ČRA již prošly
náročným výběrovým řízením Evropské komise, EK též
provádí průběžný monitoring a přísné finanční kontroly). Program také dává příležitost pro navyšování podílu projektů realizovaných v nejchudších zemích (LDCs),
a tedy naplňování mezinárodních závazků.
V kontextu české ZRS jsou globální rozvojové vzdělávání a osvěta zahrnovány do dvoustranné ZRS. MZV
formuluje spolu s MŠMT a ČRA koncepční otázky související s GRV. MZV spolu s ČRA podporují globální rozvojové vzdělávání a osvětu prostřednictvím dotačního
programu od roku 2004. V roce 2014 z něj bylo realizováno 22 projektů za necelých 15 mil. Kč. Tato částka se
ale podle posledního schváleného plánu ZRS nezmění
do roku 2018. Přitom se jedná o jediný takto specifický
nástroj pro zavádění principů GRV do české vzdělávací
soustavy.

V gesci MŠMT nejsou žádné zvláštní programy určené výslovně pro GRV či osvětu o globálních tématech
a souvislostech. Teprve v roce 2014 byly stávající čtyři
programy MŠMT rozšířeny o témata související s aktivním občanstvím54, ale nedošlo k žádnému navýšení
financí. Celkově by bylo třeba zajistit finance na systémové zavádění GRV do formálního a neformálního
vzdělávání, tj. nejen přes dotační projekty NNO.
Výraznou položkou vykazovanou také v dvoustranné
ZRS jsou vládní stipendia poskytovaná studentům z rozvojových zemí v ČR včetně zdravotního pojištění. FoRS
dlouhodobě upozorňuje, že nadále trvají nedostatky
v efektivnosti programu stipendií studentům z pohledu
rozvoje (absolventi se jen v nízké míře vracejí do vlasti, neexistuje systematická podpora jejich následného
zapojování do rozvoje domovské země aj.). A to i přes
určitou reformu, kterou program od roku 2011 prošel.
V plánu ZRS do roku 2014 na něj bylo v rozpočtu určeno
120 mil. Kč, skutečně vynaložených bylo za rok 2014
jen 96,3 mil. Kč. Podle plánu ZRS na rok 2015 došlo k
určitému snížení rozpočtu na 110 mil. Kč. Program vysílání vysokoškolských učitelů do rozvojových zemí, na
který bylo v roce 2014 vydáno 5,8 mil. Kč, se zdá být
vhodným doplněním programu vládních stipendií.
Z výše popsaného tedy vyplývá, že ČR má výrazný prostor pro navyšování dvoustranné ZRS, zejména
její části na rozvojové projekty (včetně trojstranných),
humanitární pomoc a transformační spolupráci. Navyšování dvoustranné ZRS (na rozdíl od příspěvků mezinárodním organizacím) nabízí větší prostor pro šíření
dobrého jména ČR a příležitosti pro uplatnění českých
řešení a zkušeností v projektech ZRS. Je však třeba zároveň posílit i implementační schopnosti příslušných
institucí, k čemuž mají výhledově již od roku 2016 mj.
přispět opatření navržená ve střednědobé vizi posilování kapacit ČRA55. Další části vykazované jako ODA se
na základě metodiky OECD DAC započítávají díky své
povaze spíše ex-post a vláda má jen omezený vliv na
jejich výši (např. započitatelná část civilních misí nebo
většina povinných příspěvků v mnohostranné pomoci).

53	

Data poskytla ČRA.

54	

Např. program č. 1 uvádí mezi prioritami pro rok 2015 „Aktivity NNO navazující na cíle koncepce podpory mládeže na období 2014–2020“ a program č. 2 „Aktivity
využívající neformální vzdělávací metody a rozvíjející tvořivost a aktivní účast (participaci)“. viz http://www.msmt.cz/mladez/priority-programu-pro-rok-2014. Nebo
program http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotacni-program-msmt-na-podporu-vzdelavani-v-jazycich-1.

55	

Střednědobá vize posilování kapacit ČRA byla schválená vládou 20. listopadu 2015 (http://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2015_11_20_ceska_rozvojova_agentura.html).
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BOX 6
Příklad rozvojového projektu
Projekt:

 udování odolnosti chudých komunit náchylných k opakovaným krizím pomocí integrovaného více
B
sektorového přístupu v zóně Wolayita, Region jižních národů, národností a lidu (SNNP), Etiopie
Místo:
Etiopie – Region SNNP, zóna Wolayita Sodo
Doba realizace: 1. 1. 2014–30. 6. 2014
Rozpočet:
Celkové náklady projektu: 16,09 mil. Kč, z toho příspěvek ECHO prostřednictví organizace CONCERN
ve výši 14,29 mil. Kč, dotace ČRA ve výši 1,62 mil. Kč a příspěvek společnosti Veolia ve výši 177 tis. Kč
Realizátor:
Člověk v tísni
Partneři:
CONCERN (Irsko) a International Medical Corps (Velká Británie)

Projekt byl navržen tak, aby přispěl k zlepšení odolnosti
vůči vnějším nepříznivým vlivům (zejména ohledně výživy
a skladby stravy, zdraví a přístupu k vodě) u zranitelných domácností ve woredách Duguna Fango a Kindo Koyish v zóně
Wolayita. Cílem je posílit odolnost komunit vůči přírodním
pohromám, suchu a společenským otřesům. Mezi klíčové
kroky patří předvídání krizí na základě posouzení rizik, zaměření se na prevenci a přípravu a posilování schopností
lépe zvládat budoucí změny. Jedná se o komplexní a plně integrovaný soubor aktivit, kdy Irská organizace Concern Worldwide pokrývala sektor výživy a obživy, International Medical Corps (IMC) zdravotnictví a Člověk v tísni sektor vody.
V sektoru voda se projekt zaměřil na posílení schopností nejzranitelnějších skupin obyvatel čelit nemocem způsobeným závadnou vodou a špatnými hygienickými podmínkami, posílenými právě v období sucha. Ve spolupráci
s komunitou a místní samosprávou byly vybrány domácnosti
s dětmi do pěti let, se seniory a s matkami samoživitelkami,
a to v oblastech s omezeným přístupem k nezávadné vodě
a s častým výskytem malárie, dále pak lidé nakažení HIV/
AIDS. Celkem se jednalo o zhruba 52 tisíc lidí, jejichž hlavním zdrojem obživy je zemědělství, nepřímo měl projekt dopad na více než 200 tis. obyvatel.
Projekt spočíval ve zlepšení vodní a sanitární infrastruktury, zlepšení hygienických návyků komunit a rozšíření kapacit komunitních organizací a úředníků v sektoru
úpravy vody a sanitace. Člověk v tísni vyškolil v komunitách
50 dobrovolníků pro propagaci zásad správné hygieny a 60
řemeslníků pro výstavbu kvalitnějších latrín. Jeho kampaně
na podporu hygieny se zúčastnilo 158 studentů a 21 učitelů a ředitelů škol. Ve zdravotnických zařízeních a ve školách
v pěti lokalitách byl zlepšen přístup k nezávadné pitné vodě
a vybudovány latríny vybavené zařízením na mytí rukou, ve

dvou zdravotních střediscích se zlepšilo nakládání s odpadem a rovněž bylo postaveno šest nádrží na dešťovou vodu.
Dále bylo proškoleno 128 lidí z komunitních organizací
a z místní samosprávy, většina z nich jako budoucí školitelé.
Důležitým výsledkem projektu byla změna chování
místních obyvatel. Dříve pasivní příjemci pomoci získali
prostředky a schopnosti, aby mohli v budoucnu lépe čelit
suchům a budoucím výzvám sami. Osvědčilo se více sektorové zaměření projektu: lepší infrastruktura a přístup
k vodě a lepší sanitace přispěly k udržení výsledků dosažených ve vzdělávací části programu podporující zdraví
a výživu.
Úzká spolupráce projektu s místními komunitami
a samosprávou přispěla k udržitelnosti výsledků projektu.
Místní lidé se zapojili např. do prací na stavbě latrín u škol
a dalších veřejných zařízení, což nejen posílilo pocit komunitního vlastnictví, ale pomohlo jim získat zkušenosti se
stavbou i následnou údržbou. Byly založeny místní komise
a zavedeny poplatky za užívání vody. Obecně program zlepšil situaci příjemců pomoci v oblasti výživy, zdraví, přístupu
k vodě a sanitaci, příjmu a zajištění základních potřeb nejchudších vrstev obyvatelstva. Osvědčilo se také zaměření
na nejslabší a nejchudší členy společnosti, neboť přínos
projektu je v jejich případě nejvýraznější. Přímo pocítili,
nakolik se zvýšilo jejich sociální postavení, takže si mohli
snáze pořídit větší dobytek, a zvýšit si tím životní úroveň.
V případě závlahových opatření se nejvíce osvědčily ty
s nejnižšími náklady.
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3.2 C
 O ČR UDĚLALA PRO ZVÝŠENÍ EFEKTIVNOSTI
ROZVOJE OD ROKU 2014
Česká republika dosud nepřipravila konkrétní plán,
jak naplňovat závazky efektivnosti rozvoje stanovené
v Pusanském partnerství, a nemá žádnou ucelenou
strategii, jak ji zvyšovat. Na mezinárodní úrovni byl iniciativou Globální partnerství pro efektivní rozvojovou
spolupráci vypracován monitorovací rámec s ukazateli a cíli pro rok 2015 a bylo provedeno jejich pilotní
vyhodnocení56. ČR se do monitorování zapojila formou
vyplnění příslušného dotazníku EU i OECD DAC.
I přes neexistenci plánu naplňování závazků je možné hodnotit alespoň některé kroky, které ČR v letech
2014–2015 učinila směrem ke zvýšení efektivnosti rozvoje:
1/	ČR se zapojila do společného programování EU
v Etiopii, Gruzii a Moldavsku. Tzv. společné programování EU („joint programming“) spočívá ve vytvoření jedné společné rozvojové strategie pro všechny
dárcovské země z EU, které působí v dané rozvojové zemi. Snahou je vypořádat se s tříštěním aktivit,
snížit administrativní náklady, zlepšit koordinaci
a v dlouhodobém měřítku posilovat vlastnictví rozvojového úsilí ze strany partnerské země, tzn. realizovat jenom aktivity ZRS, které vycházejí z vlastních
rozvojových priorit a strategií partnerských zemí. EU
rozšířila společné programování ze šesti pilotních
zemí až na 40 na konci roku 2014 a plánuje dalších dvanáct během následujících dvou let57. Spolu
s MZV také ČRA podala žádost k Evropské komisi
o zahájení screeningu pro tzv. delegovanou spolupráci.
2/	Evaluace jsou důležitým nástrojem pro zvyšování
efektivnosti ZRS. Poskytují nezávislé zhodnocení
přínosů a dopadů rozvojových projektů a doporučení pro přípravu nových programů, projektů a celkové
zaměření ZRS. ČR zaváděla vlastní institucionalizovaný systém evaluací od roku 2010. V roce 2014
MZV nechalo poprvé zhodnotit výsledky a potenciál
spolupráce ve třech vybraných sektorech – v sektoru vody a sanitace v Bosně a Hercegovině, Etiopii
a ve Státě Palestina, v sektoru zemědělství v Moldavsku a v sektoru podpory demokracie, lidských

práv a společenské transformace v Gruzii. Výsledky
evaluací měly sloužit hlavně pro strategická rozhodnutí týkající se rozvojové spolupráce s prioritními
zeměmi. Dále MZV zadalo komplexní vyhodnocení
dvaceti evaluačních zpráv projektů ZRS ČR58 (tzv.
metaevaluace) z období 2012–2013. Metaevaluace
hodnotila užitečnost evaluací, proveditelnost, korektnost, přesnost a konečně i celkovou kvalitu systému evaluací. Odhalila řadu pozitivních i slabých
míst systému, v závěru však chybí konkrétní návrhy/příklady, jakým způsobem by bylo možné zlepšit
zavádění doporučení z evaluací do programování
ZRS, jak ovlivnit již probíhající navazující projekty,
resp. změnit legislativní omezení. Mezi konkrétní
zlepšení na straně MZV patří věcné projednávání
doporučení na setkání evaluátorů, realizátorů a zadavatele, které se poprvé uskutečnilo v lednu 2015,
a zadávání a možné vypracování evaluací v anglickém jazyce. Na začátku roku 2014 Česká evaluační
společnost (ČES) provedla z vlastní iniciativy vzájemná hodnocení evaluátorů formou tzv. peer-to-peer vyhodnocení evaluačních zpráv z předchozích
let dle standardů ČES. Upozornila na nedostatky na
straně evaluátorů (např. na rozpory mezi zjištěními
a závěry, nedostatečně podložená doporučení, nevhodné evaluační otázky, nedostatek času pro evaluátory na práci v terénu, nedostatečnou participaci
aktérů na evaluaci aj.) i na systémové otázky směrem k ZRS (nejasné fungování kontroly projektů ZRS
v případech, kdy realizované aktivity projektu neodpovídají projektovému dokumentu aj.). MZV přijalo
doporučení ČES pozitivně.
3/	V transparentnosti pomoci ČR postupuje pomalu.
ČR si vytyčila cíl, do roku 2015 se plně zapojit do
Mezinárodní iniciativy pro transparentnost pomoci (IATI). Podle standardů IATI59 by měla být data
o ZRS veřejně přístupná, úplná, vzájemně srovnatelná a aktuální. ČR si ale nestanovila konkrétní plán
a harmonogram, jak plně implementovat standardy
IATI do konce roku 2015, a ani v plánu ZRS na rok
2015 není o přistoupení k IATI zmínka. Podle indexu transparentnosti pomoci (ATI), který každoročně
zpracovává kampaň Publish What You Fund (PWYF),
se ČR v roce 2014 umístila s hodnocením „poor“ (nedostatečně) na 40. místě z celkem 68 hodnocených

56	

Viz http://effectivecooperation.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/GPEDC-Monitoring-Framework-10-Indicators.pdf.

57	

Viz hodnocení EU (2014): The Busan Commitments: An Analysis of EU Progress and Performance. http://capacity4dev.ec.europa.eu/sites/default/files/file/06/02/2015__1555/the_busan_commitments_an_analysis_of_eu_progress_and_performance_2014.pdf.

58	

Všechny uskutečněné evaluace projektů ZRS ČR zadané MZV naleznete na http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/dvoustranna_zrs_cr/
evaluace/evaluacni_zpravy/index.html. Zpráva z komplexního vyhodnocení evaluačních zpráv projektů zahraniční rozvojové spolupráce České republiky v letech
2012–2013: http://www.mzv.cz/file/1305205/evaluacni_zprava_metaevaluace_2014.pdf.

59	

Přistoupení k IATI znamená politický závazek i technická opatření – viz http://www.aidtransparency.net/.
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bilaterálních a multilaterálních dárců ODA. Oproti
roku 2013 si ČR sice polepšila skóre z 24,41 % na
29,49 % a ve srovnání s dalšími státy EU je na 10.
místě, a dokonce získala nejlepší umístění z EU-13.
Vede si dobře na úrovni organizačních informací
a informací o projektech, ale velmi slabě na úrovni informací o výkonu (tj. dosažené výsledky, hodnocení podmínek a dopad) a o finančních údajích60.
Jedním ze standardů IATI je uveřejňovat průběžné
výdaje na pomoc během roku. K tomu je potřeba poskytovat data v kompatibilním formátu. ČRA učinila
technická opatření v interním informačním systému
CEDR a zapojila se do přípravy databáze koordinované ze strany EK. Databáze však zatím není kvůli
technickým nedostatkům a vykazování chybných
formátů zpráv, jejichž příčina leží mimo MZV, uvedena do provozu.
4/	Posilování vlastnictví ze strany partnerských zemí
by měla ČR vzít jako jednu ze základních zásad během celého projektového cyklu i při přípravě nové
koncepce ZRS. Platné programy spolupráce s prioritními zeměmi byly připraveny v letech 2010–2012
a v řadě ohledů již nejsou aktuální. Zapojení všech
zainteresovaných stran v partnerské zemi do přípravy bylo zajištěno v různé míře. ČRA v roce 2014
spolu s ostatními aktéry připravila dvě nové sektorové strategie v oblasti vody a sanitace v Moldavsku
a v oblasti zemědělství v Etiopii. Sektorové strategie
naznačují možnosti pro synergické využívání různých nástrojů ZRS a obsahují i soubor měřitelných
cílů a indikátorů. Příprava těchto strategií i jejich obsah by tak měly napomoct k větší efektivnosti ZRS
v oblasti implementace, tj. na projektové rovině. Ke
skutečnému naplňování principu partnerství je však
třeba posílit centrální kapacity i kontinuální přítomnost v místě – jako nejefektivnější se jeví zakládání
poboček ČRA v prioritních zemích a rozdělení rolí
mezi rozvojovými diplomaty a pracovníky ČRA. To
však dosud neumožňovala legislativa ČR související
se služebním zákonem.
5/	Harmonizace procedur s národními systémy partnerských zemí. ČRA zatím kvůli legislativním překážkám na české straně nemůže více využívat systémy partnerských zemí, tedy při realizaci rozvojových
projektů pořizovat zboží či služby přímo v místě

realizace. Nicméně v roce 2014 ČRA vypsala několik zakázek malého rozsahu v partnerských zemích
v případech, když to bylo odůvodněně hospodárnější
než dodávky služeb či zboží z ČR. Kromě realizace
samotného rozvojového záměru se tím podporuje
i ekonomika partnerské země.
6/	MZV se snaží lépe zohledňovat průřezové principy
ve všech stádiích projektového cyklu ZRS. Průřezovými principy danými platnou koncepcí ZRS61 jsou
dobrá správa věcí veřejných, šetrnost k životnímu
prostředí a klimatu a dodržování lidských práv, včetně rovnosti mužů a žen. Metaevaluace odhalila, že
evaluace přistupují k hodnocení principů různě.
Chybí sledování zásadních faktorů týkajících se průřezových principů, např. vlivu a motivační role žen
a mužů na rozhodování, efektivnosti místních úřadů
a procedur aj. Technické projekty také často podceňují „měkké“ aspekty, jako je zapojování cílových
skupin a lidský faktor obecně. FoRS spolu s ČES
v roce 2014 připravili návrh metodiky pro zohledňování genderové rovnosti při plánování, realizaci, monitoringu a evaluaci projektů i programů ZRS ČR62.
MZV návrh doporučilo jako referenční materiál pro
tuto oblast. MZV také prohlásilo, že iniciuje podobné metodiky pro další průřezové principy jako jeden
z podkladů pro přípravu koncepce ZRS pro období
po roce 2017.
7/	ČRA činí kroky k posilování udržitelnosti rozvojových
výsledků. Podle OECD DAC jsou projekty udržitelné,
pokud jejich přínosy přetrvávají i po ukončení financování od dárcovské instituce a příjemci z nich mohou mít nadále užitek. Problémem je nejednoznačný
výklad termínu „přínos“ – tedy zda jsou to výstupy
a výsledky projektů, nebo jejich dopady. Metaevaluace doporučila, aby MZV definici „udržitelnosti“
upřesnilo. Ze studie FoRS o udržitelnosti českých
projektů ZRS63 vyplývá, že u 49 % projektů z 37 provedených evaluací byla udržitelnost hodnocena jako
spíše nízká nebo nízká. Přitom řada z nich měla naopak dobré hodnocení v relevanci, efektivnosti či
hospodárnosti. Mezi doporučeními studie je např.
provádět komplexní analýzy se zapojením všech zainteresovaných stran a publikovat je; vytvořit plán
udržitelnosti jako součást projektového dokumen-

60	

Viz http://ati.publishwhatyoufund.org/index-2014/results/.

61	

Viz Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce ČR na léta 2010–2017. http://www.mzv.cz/public/5b/5c/67/501254_391744_Koncepce_ZRS.doc.

62	

Viz http://www.fors.cz/wp-content/uploads/2012/08/FoRS_CES_Metodika_gender_projektyZRS.pdf.

63	

Viz Píbilová, Körner: Udržitelnost českých projektů zahraniční rozvojové spolupráce, 2013. http://www.fors.cz/wp-content/uploads/2014/04/sustainability-web-FINAL_
CZ2.pdf.
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tu vč. strategie odchodu; průběžně hodnotit a posilovat finanční udržitelnost; vytvářet dlouhodobé
programy a propojovat více projektů aj. ČRA zavedla
některá doporučení zejména do fáze identifikace
a formulace rozvojového projektu (relevance, analýza rizik a kapacit partnerů, stanovisko ZÚ). Co je
ale nadále nedostatečné, jsou opatření vedoucí
k zajištění udržitelnosti spjatá s koncem projektu
a projektového cyklu – chybí systematický post-monitoring projektu a zajištění převzetí odpovědnosti za výsledky projektu ze strany partnerské země
(např. formou právně vymahatelných dohod namísto
dosavadních memorand o porozumění).
8/	ČRA rozvíjí nové – co do finančních objemů spíše
méně významné – nástroje pro zapojování podnikatelského sektoru do ZRS. Bez inovativního a zodpovědného podnikání není udržitelný rozvoj představitelný. Debata i v české ZRS proto nestojí tak, zda firmy
zapojit do rozvoje, ale jak to učinit co nejpřínosněji
pro rozvoj partnerských zemí, jaké cíle při zapojení
soukromého sektoru skrze ZRS jsou legitimní, které
skupiny firem je vhodné podporovat a jak. Také jak
zajistit naplňování principů efektivnosti rozvoje i ze
strany soukromého sektoru. Firmy se standardně zapojují do realizace rozvojových projektů v zahraničí
účastí ve veřejných zakázkách nebo jako subdodavatelé pro jiné realizátory. MZV v roce 2013 spustilo
nový program rozvojově-ekonomického partnerství
(tzv. B2B), na který je v rozpočtu ZRS 8 mil. Kč. Cílem je podpora spolupráce českých podnikatelských
subjektů s místními partnery v rozvojových zemích
s využitím přenosu know-how a technologií. V roce
2014 bylo v tomto programu realizováno celkem
21 projektů za 2,3 mil. Kč v prioritních zemích ZRS.
Na jaře 2015 byl s drobnými změnami program vyhlášen již pod ČRA. Podle FoRS v něm je stále několik sporných bodů, které se týkají zejména nedostatečného důrazu na tzv. dodatečnost64 a rozvojový
přínos projektů a absence podpory spolupráce mezi
různými partnery. Při dalším vyhlášení programu se
předpokládá aktualizace podmínek výběrových řízení. V roce 2014 bylo v rámci dalšího nově spuštěného programu nazvaného Studie proveditelnosti provedeno šest studií za 2,7 mil. Kč na podporu zapojení
českých subjektů do fondů vnější spolupráce EU a jiných mezinárodních nástrojů ZRS s cílem ověřit proveditelnost projektových námětů. MZV a ČRA také
usilují o vhodné propojování stávajících nástrojů ZRS

64	

s cílem zprostředkovat spolupráci soukromého sektoru s neziskovým a veřejným sektorem, jejímž principem je tvorba tzv. sdílené hodnoty v partnerské
zemi české ZRS. Koncept tzv. Creating Shared Value
je postaven na propojení společných zájmů všech tří
sektorů: zvyšování dlouhodobé konkurenceschopnosti firem způsobem, který zároveň přispívá k dosažení sociálních a environmentálních cílů. Právě
mezisektorová spolupráce je důležitým základem
nejen pro efektivnost rozvoje, ale také pro naplňování Agendy 2030. Kritickou otázkou všech modelů
pro zapojování soukromého sektoru do ZRS zůstává, jak moc prokazatelné budou rozvojové přínosy
pro růst podnikatelského sektoru v partnerské zemi,
resp. pro naplňování rozvojových cílů a SDGs. Právě
to by kromě jiného mohlo být podle FoRS předmětem dalších evaluací programů.

Dodatečnost vyjadřuje nutnost prokázat, že podnikatelský subjekt do projektu v rozvojové zemi bude investovat pouze v případě dodatečné investiční podpory ze
strany rozvojových institucí. Zároveň musí platit, že ke změnám daného prostředí a dosažení cílů může dojít pouze za pomoci této veřejné podpory.
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4. H UMANITÁRNÍ POMOC ČR – ÚSPĚCHY I VÝZVY
PRO JEJÍ EFEKTIVNÍ UPLATŇOVÁNÍ
Bezpečnost jako jeden z pilířů Agendy 2030 – Funkční
systém české humanitární pomoci pod MZV – Nedostatečné financování humanitární pomoci

BOX 7
EBOLA

Bezpečnost je jeden z velkých rozměrů rozvoje, který
chyběl v MDGs. Nová Agenda 2030 už jednoznačně říká,
že bez míru a bezpečnosti je udržitelný rozvoj nepředstavitelný. V mnoha krizových případech, od přírodních
katastrof, jako je současné extrémní sucho v Etiopii,
přes epidemie jako ebola v západní Africe až po současné konflikty v Sýrii, Iráku, Jemenu či Afghánistánu,
které především živí proud uprchlíků do Evropy, mohou
rozvojové projekty přijít až po určité stabilizaci situace.
Do té doby je hlavním, a leckdy jediným nástrojem, jak
ochránit lidské životy, zdraví a základní důstojnost, humanitární pomoc.
Česká republika si za poslední dekádu vybudovala poměrně funkční systém poskytování humanitární pomoci65. FoRS vyzdvihuje její nesporné úspěchy
a současně dlouhodobě upozorňuje na nedostatečný
a podhodnocený rozpočet humanitární pomoci ČR, který
neodpovídá humanitárním potřebám ve světě. Potřebný
je přitom systematický růst financí tak, aby bylo zajištěno předvídatelné financování jak pro aktuální humanitární krize, tak i pro dlouhodobé komplexní krize. Přitom
se v dosavadní praxi navyšuje humanitárního rozpočet
ad hoc usnesením Vlády ČR nebo z vnitřních zdrojů MZV.

Největší globální humanitární krizí v oblasti veřejného zdraví byla v roce 2014 epidemie eboly v zemích
západní Afriky (Libérie, Sierra Leone a Guinea) , která
stála životy 11 tisíc lidí. Ebola ukázala, jak se problém v oblasti zdraví projeví jako rozvojový: země
s omezenými zdroji a nedostatečně rozvinutými
a financovanými zdravotními službami byly neschopné vypořádat se s epidemií, která stanula na
vrcholu již existujících, nahromaděných rozvojových
problémů. Přitom rozsahu nákazy se dalo zamezit,
pokud by nedošlo k řadě strukturálních a institucionálních pochybení na národní, regionální i mezinárodní úrovni. Např. vláda Sierry Leone zprvu popírala propuknutí nemoci a neposkytovala informace.
Mezinárodní společenství projevilo neschopnost
účinně a rychle reagovat, díky čemuž se virus během několika měsíců nekontrolovaně šířil. Klíčovou
roli v jeho zastavení pak sehrály zejména organizace
občanské společnosti.
České MZV poskytlo v roce 2014 v rámci humanitární pomoci 8,8 mil. Kč na tři projekty na podporu
léčby eboly v západní Africe.
Vláda navíc na podzim 2014 schválila poskytnutí
materiální pomoci v hodnotě 4,14 mil. Kč a na jaře
2015 peněžní dary na další pomoc postiženým zemím v hodnotě 10 mil. Kč

Roční rozpočet ČR na humanitární pomoc v rámci Plánu ZRS se od roku 2010 a výhledově až do roku
2016 drží stále jen na 73 mil. Kč. Mírné navýšení na
80 mil. Kč se dle střednědobého výhledu očekává až od
roku 201766. V roce 2014 byla humanitární pomoc mimořádně navýšena mimo schválený plán o 9,64 mil.67,
takže činila konečných 83,6 mil. Kč68.

65	

Viz též studie FoRS (2013): Humanitární pomoc České republiky: Deset let z pohledu nevládních neziskových organizací, http://www.fors.cz/wp-content/
uploads/2014/01/Humanitarni-pomoc-CR.pdf.

66	

Viz Plán dvoustranné ZRS v roce 2016 a střednědobý výhled jejího financování do roku 2018, schválený vládou 15. června 2015 usnesením č. 468, http://www.mzv.
cz/file/1547870/Plan_ZRS_na_rok_2016.xlsx.

67	

Zajištěny byly dodatečné prostředky na obnovu Filipín vnitřním rozpočtovým opatřením (7,3 mil. Kč), na zdravotnickou pomoc Bosně a Hercegovině dle usnesení
vlády č. 383/2014 (3,22 mil. Kč) a na realizaci programu MEDEVAC při ZÚ v Ammánu dle usnesení vlády č. 788/2013 a 870/2014 (0,42 mil. Kč); naopak vnějším
rozpočtovým opatřením do rozpočtu MV byla uhrazena pomoc realizovaná Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru v Bosně a Hercegovině, Srbsku
a Slovinsku (1,32 mil. Kč).

68	

Viz MZV: Humanitární pomoc poskytnutá do zahraničí v roce 2014, http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/humanitarni_pomoc/vyrocni_souhrny_hp/humanitarni_pomoc_cr_poskytnuta_do_1.html.
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Česká humanitární pomoc se může opřít o následující
pilíře:
• F
 ungující systém poskytování humanitární pomoci
se zavedeným programováním a dotačními výběrovými řízeními je srovnatelný s jinými vyspělými
dárcovskými zeměmi. Základní rámec, pojmy a role
MZV a dalších institucí stanovuje zákon o zahraniční
rozvojové spolupráci a humanitární pomoci69. MZV
již od roku 2009 každoročně vypracovává tzv. operační strategii humanitární pomoci, která obsahuje
zaměření humanitární pomoci a návrh čerpání jejího rozpočtu pro nadcházející rok. MZV konzultuje priority s nevládními neziskovými organizacemi
a jejich návrhy vesměs zohledňuje. MZV ČR následně vypisuje dotační výběrová řízení pro NNO nebo
poskytuje finanční příspěvky na konkrétní aktivity
mezinárodních organizací (zejména přes agentury
OSN). V polovině roku MZV ČR vydává střednědobé
hodnocení čerpání rozpočtu na humanitární pomoc
a ještě před skončením roku začíná připravovat další
cyklus humanitární pomoci.
•	Při poskytování humanitární pomoci se MZV řídí
zásadami tzv. dobrého humanitárního dárcovství70,
které jsou postavené na čtyřech základních principech pro poskytování humanitární pomoci (lidskost,
nestrannost, neutralita, nezávislost). Na úrovni EU je
základním rámcem dokument Konsensus o humanitární pomoci71.
•	
Česká humanitární pomoc je dobře strukturovaná.
Prostředky jsou vynakládány jak na okamžitou pomoc zaměřenou na záchranu životů při katastrofách
a epidemiích (v roce 2014 zejména léčba eboly v zemích západní Afriky a záplavy na Balkáně) a konfliktech (v roce 2014 až 40 % rozpočtu na humanitární
pomoc; především v souvislosti s válkou v Sýrii), tak
na následnou pomoc při obnově základních životních podmínek. Součástí humanitární pomoci ČR je
také pomoc při vleklých (komplexních) humanitárních krizích (v roce 2014 včetně Barmy/Myanmaru
a Etiopie). Řada projektů dokáže přejít do fáze rozvojové spolupráce, která z dlouhodobého hlediska přispívá k obnově a lepší připravenosti na příští huma-

nitární katastrofy72. V roce 2014 bylo navíc uvolněno
50 mil. Kč na pomoc Ukrajině pro roky 2014–2016
(z toho částka vázaná na rok 2014 byla 10 mil. Kč).
Projekty na Ukrajině reálně v roce 2014 spotřebovaly 60 mil. Kč, především na podporu lidských práv,
demokracie a posilování fungování státní správy
(57 mil. Kč). Na humanitární pomoc pro Ukrajinu byly
z dvoustranné ZRS vynaloženy 3 mil. Kč.
•	
ČR je aktivní i na multilaterální úrovni. V roce 2009
úspěšně předsedala nově založené pracovní skupině pro humanitární a potravinovou pomoc (COHAFA) během českého předsednictví v Radě EU a v roce
2012 iniciativě Dobré humanitární dárcovství (spolu
s Dánskem); v roce 2014 získala členství ve stálé Výkonné radě UNHCR.
•	
České nevládní neziskové organizace disponují
mezinárodními zkušenostmi a kontakty, schopností rychle reagovat a stabilní veřejnou podporou ve
formě darů a sbírek. Ve srovnání s dalšími členskými státy EU ze střední Evropy také patří mezi největší realizátory humanitárních projektů ze zdrojů
ECHO73. Přidanou hodnotou české humanitární pomoci je rovněž její apolitičnost, mj. v důsledku absence koloniální minulosti a s ní spojených vazeb.
•	
Česká veřejnost dlouhodobě silně podporuje humanitární aktivity českých organizací a vyjadřuje
solidaritu s lidmi v nouzi svou účastí ve veřejných
sbírkách a dalšími formami dárcovství, rovněž pak v
průzkumech veřejného mínění74. I podle toho se dá
usuzovat, že česká veřejnost rozumí základním hodnotám humanitární pomoci, tedy že musí být neutrální, nezávislá a nestranná, a tyto principy podporuje.

69	

Zákon č. 151/2010 Sb., platný od 1. července 2010.

70	

Deklaraci dobrého humanitárního dárcovství naleznete na http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/koncepce_publikace/koncepce/deklarace_dobreho_humanitarniho.html a na http://www.ghdinitiative.org/.

71	

http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/consensus_en.pdf

72	

Více o konceptu Linking relief, rehabilitation and development (LRRD) např. na http://humanitariancoalition.ca/http%3A//humanitariancoalition.ca/sites/default/files/
factsheet/lrrd_factsheet_en_0.pdf.

73	

Podrobně zpracováno z dat ECHO ve studii FoRS (2013): Humanitární pomoc České republiky: Deset let z pohledu nevládních neziskových organizací.

74	

Viz např. Special Eurobarometr. Humanitarian Aid (2010): http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_343_sum_en.pdf.
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BOX 8
Česká zkušenost v humanitární pomoci
Místo:
Doba realizace:
Dotace MZV:
Realizátor:

Sýrie – provincie Aleppo a Idlíb
1. 1. 2014–31. 12. 2014
3 000 000 Kč
Člověk v tísni

Dotace ze strany MZV byla využita pro financování
širšího programu na podporu školství v provinciích Idlíb
a Aleppo, který společnost Člověk v tísni realizuje od roku
2013. Cílem programu je zlepšit přístup ke vzdělání dětem
postiženým válečným konfliktem, a zabránit tak tomu, aby
se z nich stala ztracená generace bez příležitosti ke vzdělání.
Podle odhadů OSN je mimo školu celá polovina syrských
dětí. Přitom ty, které nenavštěvují školu, se hůře vyrovnávají
s traumatickými zážitky, jsou mnohem více ohroženy nábory ze strany ozbrojených skupin, radikalizací, časnými sňatky dívek nebo dětskou prací. Jedním z hlavních problémů
v oblasti je nedostatek učitelů, kteří se z důvodu rozpadu
centrálního systému školství rekrutují především z řad dobrovolníků bez adekvátního vzdělání.
Člověk v tísni v rámci svého vzdělávacího programu podporuje školy nejčastěji formou drobných oprav (včetně zabezpečení oken proti výbuchům prostřednictvím ochranných
fólií), dále formou distribuce školního vybavení a učebních
pomůcek pro děti, vyplácení měsíčních příspěvků na mzdu
učitelů a pomocného personálu,školení učitelů ve vzdělávání
v krizových situacích a poskytování základní psychosociální
podpory traumatizovaným dětem.

V souvislosti s efektivností humanitární pomoci ČR FoRS
považuje za klíčovou zavedenou roli MZV a jeho Odboru rozvojové spolupráce coby tvůrce politik a koordinátora humanitárních aktivit ČR – i vůči MV. Podle zákona
o ZRS MV poskytuje humanitární pomoc do zemí EU
a jiných států tvořících Evropský hospodářský prostor.
V souvislosti se současnou uprchlickou krizí je proto
zásadní rozlišovat mezi činností MV týkající se bezpečnostních opatření v tranzitních zemích a zemích původu migrantů a humanitární pomocí v zahraničí, která je

Částka od MZV umožnila fungování jedenácti škol po
dobu tří měsíců, přičemž Člověk v Tísni zajistil finance z dalších zdrojů tak, aby byla umožněna kontinuální výuka po
dobu celého školního roku. Dalšími zdroji byly dotace norské
a německé vlády získané prostřednictvím partnerských organizací společnosti Člověk v Tísni (Save the Children International a Welthungerhilfe). Z rozpočtu dotace od MZV
byly vyplaceny finanční příspěvky 129 zaměstnancům škol
(z toho 104 učitelům). V rámci projektu byly také distribuovány školní pomůcky 3 430 dětem (školní batohy, sešity,
psací potřeby, pastelky, pravítka atd.), 55 výukových materiálů do škol pro učitele, 11 velkých lékárniček a 26 sad
pomůcek pro volnočasové aktivity.
Člověk v tísni získal dotaci od MZV na podporu vzdělávání v Sýrii i na rok 2015. Přestože byla poskytnutá částka
o půl milionu korun nižší než předchozí rok, stále jsou finanční prostředky z MZV důležitým zdrojem spolufinancování projektů zajišťujících kontinuální podporu školám
v rámci programu.

v kompetenci MZV vymezené zákonem o ZRS. V lednu
2015 vláda zřídila Program MV na asistenci uprchlíkům
v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů75. Na rok 2015 na něj uvolnila celkem 100 mil. Kč
a na rok 2016 250 mil. Kč76. MV vesměs poskytuje peněžní dary vybraným agenturám OSN a regionálním programům na podporu migrační a azylové infrastruktury77.
K programu byla ustavena meziresortní pracovní skupina a jednotlivé příspěvky musí schválit vláda. Další
detaily programu (kritéria poskytování příspěvků, mechanismus plánování, monitoringu a evaluace apod.)

75	

Viz Usnesení vlády č. 19 ze dne 14. ledna 2015, https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOA9SYJKABA.

76	

Viz Usnesení vlády č. 574 ze dne 13. července 2015 o opatřeních v souvislosti s migrační situací v Evropské unii a v České republice v návaznosti na závěry Evropské rady ze dne 25. a 26. června 2015, https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOA9YH9XFKG.

77	

O programu viz http://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/Aktivity-CR-v-oblasti-migrace.pdf.
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nebyly zveřejněny. MV připravilo dokument Strategii migrační politiky ČR78, který v kapitole Vnější dimenze migrační politiky stanovuje cíle a nástroje,
které se dotýkají ZRS, resp. humanitární pomoci. Nicméně zcela opomíjí jakékoliv upřesnění role MZV
a MV ve vztahu k migraci a zejména nutnost dbát
na soulad s kompetencemi danými zákonem o ZRS
a principy dobrého humanitárního dárcovství.

Z dosavadního vývoje v roce 2015 se dá usuzovat, že
právě prostředky vynakládané na prevenci ilegální migrace a podporu zdrojových a tranzitních zemí v gesci
MV se budou započítávat do české oficiální rozvojové pomoci a některé z nich i do humanitární pomoci
v rámci ODA. Je přitom důležité, aby zároveň docházelo
k adekvátnímu navyšování humanitární pomoci v rámci
rozpočtu MZV na řešení aktuálních humanitárních krizí
i pro země nacházející se v komplexních krizích (jako
země postižené suchem v subsaharské Africe, Myanmar,
Irák a další).

BOX 9
Česká zkušenost v humanitární pomoci
Projekt:
Zajištění potravinové bezpečnosti pastevců prostřednictvím kontroly nákaz hospodářských zvířat
Místo:
Oblast Kapoeta East (sousedící s Keňou a Etiopií), stát Východní Equatorie, Jižní Súdán
Doba realizace: 1. 1. 2014–31. 12. 2014, navazující část do roku 2015
Rozpočet:	dotace MZV ve výši 2 mil. Kč, vlastní zdroje ve výši 300 000 Kč, od 9/2015: dotace FAO ve výši 1,14 mil. Kč
(+ vakcíny), od 7/2015 Velvyslanectví ČR v Addis Abebě: 400 000 Kč
Realizátor:
Charita ČR

Projekt má přinést užitek zejména pastevcům kmene Toposa. Hospodářská zvířata (skot, ovce, kozy) jsou pro
rodiny pastevců jediným zdrojem obživy, přitom jsou stále
ohrožována chorobami, které způsobují masivní úhyny stád.
Problém je ještě umocněný migrujícími stády z oblastí, kde
v prosinci 2013 vypukly největší nepokoje nové občanské
války. Zvířata je potřeba neustále očkovat proti nákazám
a zároveň léčit. Dále je potřeba posilovat veterinární správu
pomocí školení a práce s veterinárními asistenty ve spolupráci s místním ministerstvem živočišné výroby a rybolovu.
Projekt je navázaný na projekt výstavby veterinární kliniky v Narus, oblast Kapoeta East, Východní Equatorie, z dotace v rámci malého lokálního projektu Velvyslanectví ČR
v Addis Abebě. Nově vybudovaná veterinární klinika usnadní
práci veterinárním asistentům a práci v terénu (budou zde
uskladněny vakcíny), dále zde bude stále přítomen veterinář
jako poradce.
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Viz http://www.mvcr.cz/clanek/strategie-migracni-politiky-cr.aspx.
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Do září 2015 bylo celkem ošetřeno 70 000 hospodářských zvířat především proti vnitřním a vnějším parazitům a očkováno 330 000 hospodářských zvířat (gangréna,
vzteklina, neštovice u ovcí a koz, mor malých přežvýkavců,
plicní nákazy skotu a meningitidy). Po oba dva roky realizace projektu se vyškolilo 67 veterinárních asistentů, se
kterými se stále pracuje. Byly nakoupeny léky a vybavení
pro veterinární pracovníky, které jim umožnily léčbu a dobré podmínky pro práci v terénu.
Díky dobrým výsledkům v oblasti veterinární problematiky a znalostem tamních podmínek, Charita ČR v oblasti
získala i podporu od FAO na posílení veterinárních aktivit,
aby došlo k pokrytí celé oblasti Kapoeta East. Charita ČR
se jako jediná nezisková organizace stala realizátorem veterinární pomoci v dané oblasti. (Dále zde působí jen FAO
a Světový potravinový program).

1

5. M NOHOSTRANNÁ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE
A JEJÍ UKOTVENÍ V MULTILATERÁLNÍ
DIPLOMACII ČR
Udržitelný rozvoj není možný bez fungující mezinárodní spolupráce – Chybí politická podpora v ČR pro aktivnější
působení ČR v multilaterální diplomacii – Potřeba vyhodnotit mnohostrannou rozvojovou spolupráci.

Pro řešení většiny výzev souvisejících s chudobou
a nerovnostmi v rozvojových zemích nestačí jen dílčí
zásahy a lokální programy v těchto zemích. Jsou potřeba
komplexní a systémové změny bezpečnostních, politických, ekonomických, případně environmentálních podmínek. Například i důvody současné nedobrovolné migrace spočívají mj. v občanských válkách a nefunkčních
institucích, demografickém vývoji a slabé ekonomice,
úbytku vody v důsledku klimatických změn a proměnlivých cenách potravin.
Mezivládní instituce a mezinárodní organizace
efektivně spolupracující s dalšími aktéry mají kapacity, know-how a mandát potřebný pro dlouhodobá systematická opatření. Nejen v souvislosti se SDGs sice
probíhá debata o potřebě zefektivnit je a vnitřně je reformovat, ale zatím neexistují jiné, více efektivní či legitimní mechanismy mezinárodní spolupráce.
Česká republika obecně deklaruje zásadní důležitost
multilaterálního systému pro malé země. Kromě MZV
však většina ostatních resortů nevěnuje adekvátní politickou pozornost praktické realizaci mnohostranné diplomacie a jen zřídka posiluje mezinárodní rozměr své
agendy. Vrcholní politici se často neúčastní zásadních
globálních summitů a veřejně nepodporují mezinárodní spolupráci. Bez politické podpory ale nelze očekávat
posílení kapacit státní správy potřebné pro tuto agendu,
a v důsledku toho ani výraznější přispění ČR ke globální bezpečnosti, prosperitě a udržitelnosti. Přitom nejde
jen o finanční příspěvek, nýbrž spíš o lepší využití českých zkušeností a zapojení českých expertek a expertů.
ČR přitom disponuje dobrým koncepčním rámcem
pro aktivnější působení v multilaterálních organizacích,

především na základě koncepce zahraniční politiky79
a v rozvojové oblasti na základě strategie mnohostranné ZRS ČR na období 2013–2017. Problémem však je,
že se v nich ČR nedokáže prosadit – svou expertizou
a iniciativou – ve srovnání s podobně velkými zeměmi
EU-15. Na jedné straně je nízká úspěšnost českých subjektů ve výběrových řízeních na dodávky zboží a služeb,
což souvisí i s jejich nízkým zájmem a ochotou investovat do mezinárodních tendrů. Na straně druhé vázne
koordinace s českými experty v multilaterálních organizacích a větší zapojení do sledování a analýzy globální diplomacie. Nedávná úspěšná kandidatura ČR do
Výkonné rady ECOSOC pro období 2016–2018 nicméně jasně ukazuje, že za podmínky dostatečné politické
podpory tomu tak být nemusí.
Nová Agenda 2030 má potenciál povzbudit politický
zájem o multilateralismus v praxi, neboť řada podcílů
směřuje na nadnárodní a zejména globální úroveň. Naplnění Agendy 2030 vyžaduje více provázaný a efektivnější přístup jak v bilaterální ZRS, tak v multilaterální
spolupráci na globálním udržitelném rozvoji, kam spadá i mnohostranná ZRS. Toto by mělo rezonovat i ve
vznikajícím zastřešujícím koncepčním rámci pro naplňování Agendy 2030 na české úrovni – ve strategickém
rámci udržitelného rozvoje ČR (SRUR).
Česká republika je členem rozvojových multilaterálních organizací a programů, jako jsou Rozvojový program OSN (UNDP), Organizace spojených národů pro
výživu a zemědělství (FAO), Světová zdravotnická organizace (WHO), Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA) patřící do skupiny Světové banky (WB) aj.80 Řešení globálních rozvojových problémů však vyžaduje také aktivní
a provázanou diplomatickou podporu i mezinárodním
procesům, jako jsou např. UNFCCC (změny klimatu), UN
Women (podpora práv žen a genderové rovnosti), vytvoření mezinárodního insolvenčního mechanismu pro
suverénní dlužníky nebo mezinárodní daňový orgán
OSN. Ta zde doposud, s výjimkou Komise OSN pro lidská
práva, chyběla.
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Koncepce zahraniční politiky ČR na http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/analyzy_a_koncepce/koncepce_zahranicni_politiky_cr.html.
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Viz Informace o ZRS ČR v roce 2014.
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Mnohostranné působení ČR v rámci ZRS vymezuje
dokument Strategie mnohostranné rozvojové spolupráce ČR na období 2013–201781. Česká republika na
mnohostrannou rozvojovou spolupráci poskytuje významné finanční prostředky, ročně kolem 3 mld. Kč, tedy
zhruba 70 % objemu české rozvojové pomoci. Největší
podíl mnohostranné rozvojové pomoci tvoří povinné
příspěvky ČR do mezinárodních organizací, především
EU, OSN a OECD (v roce 2014 činily 96 % mnohostranné
ODA). Tradičně nejvíce prostředků představuje vypočtený podíl z členského příspěvku ČR do rozpočtu EU a povinný příspěvek ČR do Evropského rozvojového fondu
(EDF), za rok 2014 celkem 83 % mnohostranné ODA.
V souladu s prioritami strategie mnohostranné rozvojové spolupráce i s ohledem na vysoký objem prostředků vynakládaných na rozvojovou spolupráci realizovanou EU by si ČR měla jasně určit priority pro své
zapojení do evropské ZRS a sledovat je i přes související resortní politiky a pozice na úrovni EU. Je otázka,
jakou roli by v tomto ohledu mohla sehrát Rada pro ZRS
a jakou jiné koordinační mechanismy, např. resortní koordinační skupiny, resp. jak by tyto různé koordinační
mechanismy měly být sladěny.

BOX 10
ČR a financování opatření souvisejících se změnami
klimatu
Oproti minulosti, ale zcela v linii s novou Agendou
2030, v české ODA významně narostly finance vynakládané na opatření pro adaptaci na klimatické změny. V roce 2014 představovaly kolem 2 % mnohostranné ODA. Většinu – 50 mil. Kč – z toho poskytla ČR na
aktivity související s nově zřízeným finančním mechanismem Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu
(UNFCCC) – Zeleným klimatickým fondem (GCF). Měl
by se stát hlavním globálním fondem pro financování klimatických opatření v rozvojových zemích. Česká
republika v tomto ohledu patří mezi vedoucí země
i v rámci EU. Ostatní postkomunistické země, ale
i řada zemí EU-15 do GCF zatím nepřispívají vůbec,
anebo (v poměru ke svému HDP) menšími částkami.
Kromě toho, že tyto příspěvky byly od samého začátku v rámci složitých klimatických jednání důležitým
gestem podpory této nové mezinárodní instituce, podařilo se kolem ní navíc navázat úspěšnou spolupráci
s Německem a finanční příspěvek ještě navýšit.

Své priority – témata, nástroje, prioritní země a sektory, personální politiku a způsob fungování – by si ČR
měla ve vazbě na národní priority pro udržitelný rozvoj
(SRUR), priority a přidanou hodnotu v ZRS a priority EU
stanovit i pro své působení v rámci systému OSN, OECD
a dalších klíčových mezinárodních organizací. K tomu
se ukazuje jako důležité zmapovat působení jednotlivých resortů a odborů (nejen MZV) v multilaterálních
organizacích.
Klíčovou výzvou pro provázání domácí a zahraniční
dimenze politik udržitelného rozvoje a koherentního
působení ČR v mezinárodních organizacích a fórech
v praxi bude efektivní koordinace Rady pro ZRS s RVUR.
Ta by měla probíhat především prostřednictvím jejího
tzv. 8. výboru – Výboru pro koordinaci pozic ČR k udržitelnému rozvoji.
Pro zefektivnění mnohostranné ZRS coby součásti politiky udržitelného rozvoje ČR je podobně jako
u dvoustranné rozvojové spolupráce klíčové uplatňovat principy efektivnosti rozvoje. Samostatnou
výzvou je vzhledem k objemu prostředků, velikosti
a faktické vzdálenosti struktur mezinárodních organizací jejich transparentnost. Příležitostí k hlubší debatě
o efektivnosti mnohostranné ZRS by mohla nabídnout
nezávislá evaluace dosavadní implementace platné
strategie mnohostranné ZRS 2013–2017. Nad rámec
mnohostranné ZRS by pak k lepšímu zapojení ČR do
globální politiky udržitelného rozvoje měl přispět mj.
i proces vyhodnocování efektivnosti zapojení ČR do
mezinárodních organizací. FoRS se do těchto debat
a souvisejících procesů plánuje v rámci svých kapacit
aktivně zapojovat.
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Strategie mnohostranné rozvojové spolupráce 2013-2017, http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/mnohostranna_zrs_cr.
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6. N OVÉ DOMÁCÍ ÚKOLY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
PRO ČESKOU REPUBLIKU
Potřeba souladu mezi domácími reformami a dopadem
na udržitelný rozvoj – Zahájena nadresortní koordinace
a příprava nového strategického rámce udržitelného rozvoje ČR – Nezbytnost spolupráce mezi sektory a obory
i uvnitř nich samých

která tento návrh bude projednávat, mají své zástupce
i organizace občanské společnosti (včetně FoRS), podnikatelský sektor, odbory či města a obce. To dává velmi
slibný základ pro participativní přípravu dalších potřebných úkolů jak napříč sektory, tak od místní po celostátní úroveň společnosti.

Nad běžné zaměření zprávy Aidwatch je v souvislosti s Agendou 2030 nutné zmínit i důležité domácí úkoly
udržitelného rozvoje pro ČR, které souvisí s rozvojovou
spoluprací jen nepřímo, ale jsou důležité pro další postup a implementační rámec pro SDGs v ČR.

Základním koncepčním dokumentem by měl být
Strategický rámec udržitelného rozvoje (SRUR), který
má být předložen vládě do 31. 12 2016. Do jeho přípravy jsou skrze RVUR a jejích osm tematických výborů83
zapojeni jak členové RVUR, tak další odborníci z řad občanské společnosti, akademického a podnikatelského
sektoru, veřejné správy a samospráv. Tento rámec má
reflektovat globální problémy světa (včetně nejchudších zemí a skupin obyvatel) a jasně definovat příspěvek
ČR k jejich řešení v domácích politikách, na regionální
a mezinárodní úrovni.

Dopady domácích politik na rozvojové země dříve spadaly pod tzv. koherenci politik pro rozvoj (PCD).
Jednotlivá ministerstva ale de facto neřešila vnější dopady svých politik na rozvojové země s tím, že (v souladu s kompetenčním zákonem) nejsou zodpovědná za
naplňování cílů ZRS ČR. Kromě nedostatečné polické
podpory a dalších důvodů v praxi doposud naplňování principu koherence politik pro rozvoj znemožňovala
i dosavadní neexistence efektivní nadresortní platformy a zastřešující politické strategie. To se ale částečně
změnilo a PCD se podařilo zařadit mezi principy ZRS do
koncepce zahraniční politiky ČR z roku 2015.
Díky SDGs se koncept PCD rozšiřuje (na koherenci
politik pro udržitelný rozvoj - PCSD). Vzhledem ke stírání hranic mezi zahraniční a domácí dimenzí politiky
a potřebě integrovaného přístupu pro efektivní realizaci SDGs je důležité mezi oběma udržet funkční vazbu
a aktivně i v ČR usilovat o mezioborovou a mezisektorovou spolupráci směřující k implementaci domácí úkolů plynoucích z Agendy 203082.
Česká republika již pro naplňování SDGs učinila několik základních kroků. Na institucionální úrovni byla
ustavena nadresortní Rada vlády pro udržitelný rozvoj
(RVUR), která spadá pod Úřad vlády a které předsedá
samotný premiér. Právě Oddělení pro udržitelný rozvoj (OUR) na Úřadu vlády, které je sekretariátem RVUR,
bude odpovědné za návrh implementačního rámce pro
Agendu 2030 ze strany ČR, a to jak na úrovni domácích
politik, tak související s působením ČR navenek. V RVUR,

Koherenci politik pro rozvoj, ve stávající definici, by
měla dále zajišťovat meziresortní Rada pro zahraniční
rozvojovou spolupráci, která s tímto mandátem funguje
již od roku 200884. Většina jednání o sladění domácích
politik s rozvojovými cíli, respektive od roku 2016 především k cíli pro udržitelný rozvoj, se však nejspíš bude
odehrávat především na půdě RVUR, která má díky svému nadresortnímu charakteru a předsednictví premiéra
vyšší váhu, větší kapacity a také reprezentativnější zastoupení resortů i dalších aktérů.
Radě pro ZRS předsedá Ministerstvo zahraničních
věcí ČR (MZV), které prostřednictvím svého Odboru rozvojové spolupráce (ORS) koordinuje systém zahraniční
rozvojové spolupráce (ZRS), tedy jen část z nové Agendy
2030. Šance na větší koherenci českých politik pro udržitelný rozvoj jako takový, včetně jejich větší koherence
s cíli ZRS, vzrostou, pokud se podaří prosadit několik
z následujících kroků: 1) v novém strategickém rámci
udržitelného rozvoje se podaří dobře provázat implementaci SDGs s národními rozvojovými prioritami ČR;
2) tento dokument bude mít i díky poctivému a participativnímu procesu jeho přípravy kolem RVUR silnou
podporu odborné veřejnosti i politických elit; 3) najde

82	

Více k analýze dopadů Agendy 2030 ve studii Glopolis (2015): Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) – prvotní analýza dopadů Agendy 2030 a doporučení pro státní
správu ČR. http://glopolis.org/cs/clanky/cile-udrzitelneho-rozvoje-sdgs-prvotni-analyza-dopadu-agendy-2030-doporuceni-pro-statni-spravu-cr/.
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RVUR: http://www.vlada.cz/cz/ppov/udrzitelny-rozvoj/vybory-rvur/seznam-vyboru-rvur-a-popis-jejich-cinnosti-126690/.
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Viz statut Rady pro ZRS, čl. II odst. 1b), schválený vládou ČR 19. prosince 2007: „[Rada] zajišťuje vzájemnou koherenci mezi cíli a prioritami zahraniční rozvojové
spolupráce a ostatními nástroji vládní politiky, které mají nebo mohou mít přímý či nepřímý dopad na rozvojové země.“
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se vhodné zapojení meziresortní Rady pro ZRS do činnosti nadresortní RVUR, například skrze Výbor RVUR pro
koordinaci pozic ČR k udržitelnému rozvoji.
V neposlední řadě je pro úspěšné převedení konceptu udržitelného rozvoje do reality kromě koncepčního
rámce a institucionální struktury ve státní správě nezbytné zahrnout i parlament, zejména pro jeho kontrolní a politickou roli.
Mezioborová a mezisektorová spolupráce je jedním z klíčových principů pro naplňování Agendy 2030.
Proto se na straně české občanské společnosti usiluje
o vytváření platformy, která by umožnila propojování
a koordinaci mezi nevládními neziskovými organizacemi, jejich iniciativami, sítěmi a platformami z různých
oborů, a která by mohla být partnerem (či protiváhou)
vládě a dalším aktérům. U příležitosti Evropského roku
pro rozvoj tak vznikla iniciativa „MĚJ SE K SVĚTU“85,
mezi jejíž zakladatele patří spolu s dalšími platformami
českých NNO i FoRS.
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Viz http://mejseksvetu.cz.
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ZÁVĚR
Přijetí nových cílů udržitelného rozvoje nastává
v době, kdy svět čelí nelehkým globálním výzvám, jako
jsou ozbrojené konflikty a války, klimatické změny, prohlubující se nerovnosti či nedobrovolná migrace způsobená i v důsledku těchto krizí. Tyto a další naléhavé
problémy nemohou vyřešit jednotlivé země samy. Řešení mohou být nalezena jen ve vzájemné mezinárodní
a mezivládní spolupráci, se zapojením všech zemí – rozvojových i rozvinutých, bohatých i chudých – které se
zavázaly k naplnění vize Agendy 2030. U většiny cílů je
zřejmé, že pokud nenastane podstatná změna v přístupu k jejich naplňování, tak se během patnácti let nepodaří dosáhnout ani jednoho. Mezi zeměmi a regiony
jsou velké rozdíly v tom, na jakých startovních pozicích
se nacházejí.
Česká republika má institucionální rámec, nástroje
i finance na to, dosáhnout v SDGs řady stanovených met
a prostřednictvím zahraniční rozvojové spolupráce přispět k potřebnému rozvoji i zemím, které tyto prostředky nemají nebo je mají jen omezené.
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ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ

CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

2000—2015
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Zpřístupnit základní vzdělání všem
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MDG 3

Prosazovat rovnost pohlaví a posílit
postavení žen

Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti
a zlepšení výživy, prosazovat udržitelné zemědělství

SDG 3

MDG 4

Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro
všechny v jakémkoli věku

Snížit dětskou úmrtnost

SDG 4

MDG 5

Zlepšit zdraví matek

Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu
vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro
všechny

MDG 6

Bojovat proti HIV/AIDS, malárii a dalším
nemocem

SDG 5

Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení
všech žen a dívek

MDG 7

Zajistit trvalou udržitelnost životního prostředí

SDG 6

MDG 8

Vytvořit globální partnerství pro rozvoj

Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi

SDG 7

Zajistit všem přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie

SDG 8

Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny

SDG 9

Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci
a inovace

SDG 10

Snížit nerovnosti uvnitř zemí i mezi nimi

SDG 11

 ytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná
V
města a obce

SDG 12

Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu

SDG 13

 řijmout bezodkladná opatření na boj se změnami
P
klimatu a zvládání jejích dopadů

SDG 14

Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje

SDG 15

Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit
a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek
biodiverzity

SDG 16

 odporovat mírové a inkluzivní společnosti pro
P
udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní
instituce na všech úrovních

SDG 17

 živit globální partnerství pro udržitelný rozvoj
O
a posílit prostředky pro jeho uplatňování

MDG 1

Vymýtit extrémní chudobu a hlad

MDG 2
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