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TISKOVÁ ZPRÁVA FoRS – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci
středa 8. října 2014

ČR klesla v žebříčku transparentnosti
rozvojové spolupráce na 10. místo mezi zeměmi EU
Washington D.C./Praha– V transparentnosti zahraniční rozvojové spolupráce zemí Evropské unie
ČR za poslední rok klesla ze 7. na 10. místo. Vyplývá to ze zprávy, kterou dnes zveřejnila
mezinárodní kampaň Publish What You Fund. I když ČR nadále zůstává nejtransparentnějším
dárcem z nových členských států EU a vede si lépe než někteří tradiční dárci, jako jsou Norsko,
Rakousko či Belgie, její celková známka zůstává slabá (poor).
Publish What You Fund (1) hodnotí poskytovatele rozvojové pomoci podle Indexu transparentnosti
pomoci (Aid Transparency Index, ATI) (2). Zpráva přitom nehodnotí jen to, zda jsou informace o
poskytované pomoci od jednotlivých donorů dostupné, ale i to, do jaké míry jsou zveřejněné
informace kvalitní a užitečné pro další aktéry.
Byť si v celkovém skóre úspěšnosti, 29,5 % proti loňským 24,4 %, ČR mírně polepšila, skončila
mezi celosvětově 50 hodnocenými poskytovateli prostředků na dvoustrannou rozvojovou spolupráci
je až na 24. místě. Jako vyspělý dárce se přitom zavázala do konce roku 2015 vstoupit do Mezinárodní
iniciativy pro transparentnost pomoci (International Aid Transparency Initiative, IATI) (3). To je
významný politický krok. Transparentnost představuje jeden ze základních pilířů efektivní rozvojové
spolupráce a ocitá se tak v centru diskuse o nových cílech rozvoje po roce 2015, které nahradí
současné Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs).
Policy officerka FoRS (4) Katarína Šrámková k tomu uvádí: „Kvalitní zveřejňování informací o
rozvojové spolupráci ze strany dárcovských vlád umožňuje partnerským zemím lépe plánovat její
využití a tím přispívá ke zvýšení jejích pozitivních výsledků. Česká republika by měla zveřejňovat údaje
o zahraniční rozvojové spolupráci ve formátu IATI již za rok. Stojí před ní tedy úkol přijmout ambiciózní
akční plán, který povede k dosažení tohoto závazku.“
Kontakty:
Katarína Šrámková, FoRS Policy Officerka, katarina.sramkova@fors.cz, (+420) 774 736 700
Pavel Přibyl, ředitel FoRS, pavel.pribyl@fors.cz, (+420) 603 207 249
Nicole Valentinuzzi, Communications Manager Publish What You Fund,
nicole.valentinuzzi@publishwhatyoufund.org, +44 (0)7 726 831 197
Poznámky:
(1) Publish What You Fund je globální kampaní za transparentnost pomoci usilující o zvýšení
dostupnosti komplexních, aktuálních a porovnatelných informací o pomoci. Zpráva Publish What You
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Fund za rok 2014 je ke stažení na http://ati.publishwhatyoufund.org/. Hodnocení ČR je dostupné na
http://ati.publishwhatyoufund.org/donor/czech-republic/.
(2) Index transparentnosti pomoci (ATI) je jediným globálním indikátorem stavu transparentnosti
pomoci hlavních světových organizací zaměřených na rozvojovou spolupráci. Více na:
http://www.publishwhatyoufund.org/index/2014-ati/
(3) Mezinárodní iniciativa pro transparentnost pomoci (International Aid Transparency Initiative, IATI)
byla zahájena v roce 2008 s cílem zvýšit transparentnost informací o tom, jak dárci nakládají
s prostředky rozvojové spolupráce. Do IATI jsou zapojeny jak dárci pomoci, tak její příjemci a
občanská společnost. Zpráva za rok 2014 je ke stažení na
http://www.aidtransparency.net/reports/IATI-annual-report-2014.pdf
(4) FoRS, České fórum pro rozvojovou spolupráci, je platformou českých nevládních neziskových
organizací a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým
vzděláváním a humanitární pomocí. FoRS je zakládajícím členem CONCORD. Nyní sdružuje cca 50
nevládních neziskových organizací, mezinárodních organizací, univerzit a dalších institucí.
www.fors.cz

