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Jak si stojí Česká republika po prvním roce v elitním klubu dárců  
rozvojové spolupráce? 

 
Praha, 13. května 2014 – před rokem (14. 5. 2013) se Česká republika stala řádným 
členem Výboru OECD pro rozvojovou spolupráci (Development Assistance Committee 
- DAC). Bilancování prvního roku členství v tomto klubu nejvýznamnějších dárců 
světa, kteří dohromady poskytují až 95 % veškerých prostředků na rozvojovou 
spolupráci, Česku zatím na prestiži nepřidává. Patří totiž mezi země, které v uplynulém 
roce snížily objem prostředků na rozvojovou spolupráci. 

Zatímco ČR balíček peněz pro rozvojové země krátí, celkový trend v OECD je opačný – 
v kontextu odeznívající ekonomické krize oficiální rozvojová pomoc zemí OECD dosáhla 
po dvou letech historického maxima 2,7 biliónů korun, a tedy nárůstu o 6,1 %.  

Podle předběžných údajů OECD/DAC klesla česká rozvojová pomoc oproti loňskému roku 
o téměř 140 miliónů korun, čímž se její podíl na rostoucím HND (hrubém národním důchodu) 
propadl z 0,12 % na 0,11 %. Hůř je na tom ze členů OECD/DAC už jenom Slovensko 
s podílem 0,09 % a Polsko s podílem 0,10 %. Ty však oproti ČR za poslední rok objem 
prostředků na rozvojovou spolupráci reálně navyšovaly. Podíl rozvojové pomoci členů 
OECD/DAC přitom v průměru činí 0,30 %  HND.   

Vzhledem k omezenému objemu prostředků, které ČR na rozvojovou spolupráci vynakládá, 
je klíčová její kvalita a smysluplnost. ČR rozhodně během svého jednoletého členství 
v OECD/DAC udělala pokrok směrem k efektivnější rozvojové spolupráci, například větší 
koordinací a harmonizací pomoci s místními aktéry z partnerských zemí.  

Pavel Přibyl, ředitel FoRS – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci, k tomu říká: 
„V kontextu efektivnosti rozvojové spolupráce aktuálně na půdě OECD/DAC probíhá důležitá 
debata o definici rozvojové pomoci, kdy některé vlády podporují např. vykazování půjček 
jako rozvojovou pomoc. To sice opticky zvyšuje objem pomoci bez jakékoliv rozpočtové 
snahy, avšak nevede automaticky k reálnému pozitivnímu dopadu na chudé obyvatelstvo 
rozvojových zemí. Jako představitelé nevládních neziskových organizací věnujících se 
rozvojové spolupráci proto usilujeme, aby Česká republika svoje členství v OECD/DAC 
využila k podpoře skutečné pomoci.“ 

Kontakty: 
 
Katarína Šrámková, Policy Officerka FoRS – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci, 
katarina.sramkova@fors.cz, (+420) 774 736 700 
 
Adéla Stiborová, koordinátorka pro komunikaci FoRS – Českého fóra pro rozvojovou 
spolupráci, adela.stiborova@fors.cz, (+420) 777 273 909 
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Poznámky pro editory: 
 

• FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci je platformou českých nevládních 
neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají 
rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí. FoRS bylo 
založeno patnácti NNO v roce 2002. Nyní sdružuje téměř 60 nevládních neziskových 
organizací, mezinárodních organizací, univerzit a dalších institucí. Bližší informace: 
www.fors.cz.   

 

• OECD/DAC zveřejnila předběžné statistiky rozvojové spolupráce vynakládané 
členy OECD za rok 2013. Česká republika dle nich vynaložila na zahraniční 
rozvojovou spolupráci (ZRS) zhruba 4,153 mld. Kč. Převážnou většinu - 3,044 mld. 
Kč z toho tvořila mnohostranná ZRS, představující příspěvky ČR do OSN, EU, 
skupiny Světové banky, regionálních rozvojových bank apod. Statistiky všech zemí 
OECD jsou k dispozici na http://www.oecd.org/newsroom/aid-to-developing-
countries-rebounds-in-2013-to-reach-an-all-time-high.htm a 
http://www.oecd.org/dac/stats/data.htm. Konečné statistiky budou dostupné 
v červenci 2014. 
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