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ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY 
VE SVĚTLE NOVÝCH CÍLŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
Pohled FoRS – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci 
na zahraniční rozvojovou spolupráci ČR za rok 2014

STRUČNÝ PŘEHLED

CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE – NOVÝ RÁMEC 
NEJEN PRO ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI

Událostí roku 2015 na poli mezinárodní rozvojové 
spolupráce se stalo hodnocení, do jaké míry bylo do-
saženo rozvojových cílů tisíciletí (MDGs) přijatých na 
půdě OSN před patnácti lety, a vytvoření nových glo-
bálních cílů do roku 2030. V září 2015 představitelé 
193 členských států OSN včetně České republiky schvá-
lili na 70. valném shromáždění OSN tzv. Agendu 2030 
a její cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Develop-
ment 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, vzdělá-
vání, rovnost mužů a žen, správa věcí veřejných aj.), tak 
spíše „tradiční“ témata udržitelného rozvoje (klimatické 
změny, udržitelné vzorce výroby a spotřeby, ochrana ži-
votního 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 udr-
žitelný rozvoj, rovnost mužů a žen, omezení znečiš-
tění životního prostředí, potírání korupce aj.).

2/  Podpora dosahování cílů v partnerských rozvojo-
vých zemích skrze zahraniční působení a zahranič-
ní rozvojovou spolupráci.

3/  Zajištění toho, aby domácí reformy měly pozitivní 
vliv globálně – skrze systémové reformy pro řešení 
globálních problémů (snižování emisí CO2, omezo-
vání surovinové a energetické náročnosti a plýt-
vání potravinami apod.) a aktivní zapojování do 
mnohostranné ZRS v mezinárodních organizacích 

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.

a do multilaterální diplomacie2.

ROLE ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE A GLOBÁLNÍHO 
ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ 
ROZVOJ

Aktuální trendy vývoje ve světě, jako jsou klima-
tické změny, urbanizace, stárnutí populace a demogra-
fický posun, zvyšování počtu chudých lidí v zemích se 
středním příjmem, narážení na limity přírodních zdrojů, 
obrovský technologický pokrok aj., mění globální i re-
gionální rozložení chudoby, společenských nerovností, 
povahu potřeb i konfliktů. Udržitelný rozvoj – tedy spra-
vedlivější a více odpovědný svět – nastane jen tehdy, 
pokud se podaří vypořádat se s příčinami chudoby a ne-
rovností. 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 elek-
třině, 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 veřejný-
mi zdroji nedisponuje. Efektivní rozvojová spolupráce 
proto je a nadále bude jedinečným nástrojem využíva-
ným pro zajištění lidské důstojnosti těch nejchudších 
a zranitelných skupin obyvatelstva, a to zejména v nej-

méně rozvinutých zemích (LDCs) a v tzv. křehkých zemích3. 
Oficiální rozvojová pomoc (ODA) podporuje vlastní ka-
pacity partnerských zemí zajistit svým obyvatelům lep-
ší přístup k veřejným službám, větší ekonomické příle-
žitosti a posílenou odolnost či schopnost adaptace na 
přírodní i lidmi způsobené otřesy, včetně klimatických 
změn. Efektivně vynaložená ODA také funguje jako ka-
talyzátor pro investice do sektorů, jako je zemědělství, 
vzdělávání a zdravotnictví, klíčových pro snížení chu-
doby. ODA je jediným zdrojem rozvojových financí4, pro 
které byly stanoveny mezinárodní cíle. 

Udržitelný rozvoj také potřebuje globálně zodpo-
vědnou společnost – tedy občany, kteří vnímají sebe 
sama jako součást světa, chápou širší globální sou-
vislosti a mají klíčové kompetence pro to, aby se za-
pojili do společenského dění s povědomím o nich. 
Globální rozvojové vzdělávání (GRV) nabízí moderní 
metody vzdělávání a přispívá k vyšší otevřenosti, to-
leranci a schopnosti spolupráce, snižování strachu ze 
společenských změn a xenofobních nálad ve společ-
nosti, a v důsledku toho i vyšší konkurenceschopnosti. 
V českém kontextu je GRV jako součást zahraniční roz-
vojové spolupráce v gesci MZV. Nezbytným partnerem 
pro zavádění GRV do všech úrovní formálního i nefor-
málního 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 Výbo-
ru pro rozvojovou pomoc OECD DAC patří mezi nejvy-
spělejší 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, 
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BOX 1

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

• 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.
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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 orga-

nizace či jiného oprávněného subjektu.
7  Data poskytla Česká rozvojová agentura.

a to do nově stanoveného termínu – roku 2030.

ZRS se dělí na dvoustrannou (tj. rozvojové projekty, 
humanitární pomoc, vládní stipendia pro studenty z roz-
vojových zemí, civilní mise aj.), která v roce 2014 tvořila 
cca 30 %, a mnohostrannou (tj. povinné a dobrovolné 
příspěvky do rozpočtu EU, Evropského rozvojového fon-
du, agenturám OSN aj.). U mnohostranné ZRS, která sice 
tvoří 70 % české ODA, se většina položek výdajů vypo-

čítává 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 to-
tiž trvale podfinancovány, ačkoliv představují jádro při-

Objem ODA v mil. Kč Podíl ODA na HND

Zdroj: MZV ČR
Objem rozvojové pomoci (ODA) ČR a její podíl na HND (2004—2014)
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dané hodnoty české dvoustranné ZRS.

Právě dotační program trojstranné spolupráce6 
v gesci ČRA přináší do české ZRS výrazný troj- až čtyř-
násobný efekt ve srovnání s prostředky vynaloženými 
z české ZRS. Program upřednostňuje projekty již pod-
pořené v rámci grantových programů zahraničních do-
norů, 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 cel-
kovou dotací ze ZRS ve výši 20,6 mil. Kč bylo spolufi-
nancováno 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 potý-
ká s převisem žádostí o prostředky ze strany úspěšných 
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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/.
10  Těmito principy jsou lidskost, neutralita, nezávislost a nestrannost. Deklaraci dobrého humanitárního dárcovství naleznete na http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranic-

ni_vztahy/rozvojova_spoluprace/koncepce_publikace/koncepce/deklarace_dobreho_humanitarniho.html a na http://www.ghdinitiative.org/.

4  /  

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 na-
plňovat závazky efektivnosti rozvoje stanovené v tzv. 
Pusanském partnerství8. Za rok 2014 se ale podařilo 
zlepšit efektivnost ZRS v řadě oblastí: došlo k zapo-
jení 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 pro-
gramy, vytvořena nová metodika ČRA pro hodnocení 
projektových námětů, podnikly se určité kroky ke zlep-
šování transparentnosti a byly vytvořeny nové modely 
pro efektivní zapojování podnikatelských subjektů do 
ZRS aj. Zároveň zůstávají tyto oblasti pro dlouhodobé 
zlepšování: prosazovat transparentnost dle standar-
dů Mezinárodní iniciativy pro transparentnost pomoci 
(IATI)9, navyšovat personální kapacity ČRA, propojovat 
existující nástroje ZRS do větších ucelených programů, 
zlepšovat udržitelnost projektových výsledků, posilovat 

vlastnictví rozvojových opatření na straně partnerských 
zemí, podporovat spolupráci mezi podnikatelským, ne-
ziskovým 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 chu-
doby a nerovností, potřeby a možnosti nejchudších po-
pulací, kapacity jejich vlád a dalších aktérů, zkušenosti 
a přidanou hodnotu, kterou ČR může v ZRS nabídnout 
pro odstraňování chudoby ve světě a naplňování dal-
ších 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 zásada-
mi 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 kon-
fliktech (v roce 2014 až 40 % rozpočtu na humanitární 
pomoc; především v souvislosti s válkou v Sýrii), tak na 
následnou pomoc při obnově základních životních pod-
mínek. České humanitární organizace disponují stabilní 
vysokou podporou ze strany veřejnosti a mezinárodními 
zkušenostmi a kontakty. Roční rozpočet ČR na humani-
tární 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 vni-
tra 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 komplex-
ních a systémových změn bezpečnostních, politických, 

BOX 2

Principy efektivnosti rozvoje platné pro všechny 
aktéry v rozvoji:

•  Vlastnictví rozvojových priorit ze strany roz-
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 – roz-
vojová spolupráce musí být transparentní 
a zodpovědná s ohledem na všechny občany.

Více na http://www.oecd.org/dac/effectiveness/.
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ekonomických či environmentálních podmínek. Pro je-
jich uskutečnění je nezbytná mezinárodní spolupráce 
a provázaná diplomatická podpora v rámci mezivlád-
ních institucí a mezinárodních organizací. ČR sice uzná-
vá 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 stát-
ní 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 strate-
gie 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 meziobo-
rová a mezisektorová spolupráce. ČR již pro naplňování 
SDGs učinila několik základních kroků. Na institucio-
nální 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 spoluprá-
ci, které předsedá MZV. Šance na větší koherenci čes-
kých politik pro udržitelný rozvoj jako takový, včetně je-
jich 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 národní-
mi 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 Vý-

bor RVUR pro koordinaci pozic ČR k udržitelnému roz-
voji.

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 dosa-
žení (tj. navyšovat minimálně o 0,01 % HND ročně, pře-
devším v části dvoustranné pomoci na rozvojové pro-
jekty, 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 adekvát-
ní 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 za-
pojovat do multilaterálních mechanismů pro napl-
ňování 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 parlament-
ními 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 efek-
tivnosti rozvoje stanovených v tzv. Pusanském 
partnerství pro efektivní rozvojovou spoluprá-
ci11, a ten naplňovat, včetně transparentnosti 
a předvídatelnosti; dále pak přistoupit k Meziná-
rodní 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 vy-

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_spolu-
prace/koncepce_publikace/vyrocni_prehledy/informace_o_zahranicni_rozvojove_5.html.

12  Viz poz. pod čarou č. 9.
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tváření společných fondů pro rozvoj, delegovaná spo-
lupráce, 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 roz-
vojové spolupráce ČR i v rámci EU; 

•  zajišťovat soulad (nerozvojových) politik s cíli rozvo-
jové 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 svě-
ta – 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 ne-
rovností, podporovat budování kapacit státní správy 
i občanské společnosti pro snižování nerovností 
a systematickou podporu nejvíce zranitelným skupi-
nám obyvatel; 

•  navyšovat rozpočet pro trojstranné projekty, a umož-
nit tak českým subjektům posílit násobný efekt čes-
ké 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 sou-
ladu 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 prostřednic-
tvím zakládání kanceláří ČRA v prioritních zemích 
a tyto kapacity navyšovat paralelně s navyšováním 
rozpočtu dvoustranné ZRS ČR, aby se zvýšila kvali-
ta tvorby programů a jejich implementace a moni-
toringu 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.

ČESKÉ ROZVOJOVÉ AGENTUŘE:

•  vzhledem k omezenému objemu ZRS ČR navyšovat 
podíl projektů s přidanou hodnotou ČR jako dárce 
(zejména sociálních, vzdělávacích a transformač-
ních);

•  lépe propojovat různé nástroje ZRS a projekty do 
komplexních rozvojových řešení, a to detailnější 
tvorbou programů v prioritních sektorech, umož-
něním realizace dlouhodobějších a flexibilnějších 
projektů, vč. jejich propojování na úrovni regionů 
a mezisektorové spolupráce;

•  posilovat udržitelnost rozvojových projektů mj. pro-
váděním 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 stan-
dardy IATI a doporučeními vzešlými z hodnocení in-
dexu transparentnosti pomoci PWYF;

•  posilovat personální kapacity a dlouhodobou pří-
tomnost pracovníků ČRA v programových zemích 
zřízením zahraničních poboček ČRA.



1VYDALO FORS – ČESKÉ FÓRUM PRO ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI, 2015
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DÍLČÍCH

CÍLŮ
ÚKOLŮ

Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na 
světě

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

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

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

Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení 
všech žen a dívek

Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zaříze-
ní a udržitelné hospodaření s nimi

Zajistit všem přístup k cenově dostupným, spolehli-
vým, udržitelným a moderním zdrojům energie

Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodář-
ský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a dů-
stojnou práci pro všechny

Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporo-
vat inkluzivní a udržitelnou industrializaci  
a inovace

Snížit nerovnosti uvnitř zemí i mezi nimi

 Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná 
města a obce

Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu

 Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnami 
klimatu a zvládání jejích dopadů

Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a moř-
ské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje

Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využí-
vání suchozemských ekosystémů, udržitelně hos-
podařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit 
a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek 
biodiverzity

 Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro 
udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke sprave-
dlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní 
instituce na všech úrovních

 Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj 
a posílit prostředky pro jeho uplatňování

SDG 1

SDG 2

SDG 3

SDG 4

SDG 5

SDG 6

SDG 7

SDG 8

SDG 9

SDG 10

SDG 11

SDG 12

SDG 13

SDG 14

SDG 15

SDG 16

SDG 17

MDG 1

MDG 2

MDG 3

MDG 4

MDG 5

MDG 6

MDG 7

MDG 8

Vymýtit extrémní chudobu a hlad

Zpřístupnit základní vzdělání všem

Prosazovat rovnost pohlaví a posílit
postavení žen

Snížit dětskou úmrtnost

Zlepšit zdraví matek

Bojovat proti HIV/AIDS, malárii a dalším
nemocem

Zajistit trvalou udržitelnost životního prostředí

Vytvořit globální partnerství pro rozvoj
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