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1) Shrnutí 

Zásady zahrani�ní rozvojové spolupráce po vstupu �eské republiky do Evropské unie, 
schválené usnesením vlády �R ze dne 31. b�ezna 2004 �. 302, stanovily za nosnou sou�ást 
ZRS �R programy spolupráce s prioritními zem�mi s cílem p�isp�t k uplat�ování princip	 
partnerství, efektivnosti a transparentnosti. 

Vláda �R definovala Bosnu a Hercegovinu jako jednu z prioritních zemí pro dlouhodobou 
rozvojovou spolupráci, a to p�edevším z následujících d	vod	: 

� pot�ebnost rozvojové spolupráce,  

� dlouholetá tradice silných hospodá�ských, politických a kulturních vazeb mezi �eskými 
zem�mi a Bosnou a Hercegovinou, 

� silná tradice rozvojové spolupráce s �R, 

� význam hospodá�ského a sociálního rozvoje Bosny a Hercegoviny pro stabilizaci regionu 
jihovýchodní Evropy, 

� vysoký potenciál vedlejších p�ínos	 rozvojové spolupráce (rozvoj vzájemn� výhodných 
hospodá�ských vztah	). 

Bosna a Hercegovina pat�í mezi nejmén� rozvinuté evropské státy: z celkem 51 evropských 
zemí se�azených podle životní úrovn� je v sou�asné dob� na 41. míst� (v roce 1991 zaujímala 
26. místo), celosv�tov� Bosn� a Hercegovin� pat�í 66. místo ze 177 zemí se�azených podle 
Indexu lidského rozvoje OSN z roku 2004. Celkovou politickou, sociální a hospodá�skou 
situaci Bosny a Hercegoviny charakterizuje postupná obnova zem� po n�kolikaletém (1992 až 
1995) vále�ném konfliktu ukon�eném v prosinci roku 1995 Daytonskou mírovou smlouvou. 

�eská republika se v rámci své rozvojové spolupráce s Bosnou a Hercegovinou zam��í na t�i 
prioritní sektory: 

� sektor ekonomicko-pr	myslového rozvoje, zejména obnovu a modernizaci, v�etn� 
p�enosu specifických znalostí, zkušeností a technologií, 

� sektor zem�d�lství a rozvoje venkova, který p�edstavuje klí�ovou oblast rozvoje 
Bosny a Hercegoviny a vhodný sektor pro rozvojové intervence ze strany �R, zejména 
v oblasti p�enosu moderních technologií a specifických zkušeností, 

� sektor dopravní infrastruktury, jejíž rozvoj je klí�ový pro rovnovážný hospodá�ský 
rozvoj zem� a zvýšení životní úrovn� obyvatelstva. 

�eská republika se bude ve svých rozvojových intervencích soust�edit na severovýchodní 
ekonomický region s centrem v Tuzle, kterým prochází hranice mezi národnostn� 
definovanými entitami Federace Bosna a Hercegovina a Republika srbská (v Bosn� a 
Hercegovin�) a který vykazuje reprezentativní etnické složení. 

Indikativní p�ehled oblastí pro rozvojové intervence v sektoru ekonomicko-pr	myslového 
rozvoje obsahuje: 

� podpora malých a st�edních podnik	 prost�ednictvím transferu know-how, 

� podpora regionálního hospodá�ského rozvoje, 

� ekologizace technologických pr	myslových proces	, 

� spolupráce v oblasti produkce elektrické energie, 

� podpora plynofikace, 
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� transfer technologií v oblasti zem�d�lství a lesnictví, 

� obnova pr	myslových objekt	 a dopravní infrastruktury (oblast stavebnictví), 

� podpora sektoru telekomunikací. 
 

Indikativní p�ehled oblastí pro rozvojové intervence v sektoru zem�d�lství a rozvoje venkova 
obsahuje: 

� stabilizace navrátilc	 prost�ednictvím podpory rozvoje a obnovy zem�d�lství, 

� vzd�lávání, školení, transfer know-how, 

� podpora malých farem, 

� podpora malých potraviná�ských provoz	, 

� vodní hospodá�ství, 

� lesní hospodá�ství, 

� veterinární dozor, 

� šlecht�ní a plemenitba hospodá�ských zví�at. 
 

Indikativní p�ehled oblastí pro rozvojové intervence v sektoru dopravní infrastruktury 
obsahuje: 

� spolupráce v oblasti železni�ní dopravy, 

� spolupráce v oblasti silni�ní dopravy, 

� spolupráce v oblasti letecké dopravy, 

� spolupráce v oblasti m�stské hromadné dopravy. 
 

Ve svých intervencích bude �eská republika dbát na následující pr	�ezová témata: 

� podpora integrace Bosny a Hercegoviny do EU, 

� p�enos transforma�ních zkušeností, 

� reforma, modernizace a posilování kapacit ve�ejné správy, 

� udržitelný návrat vále�ných uprchlík	, 

� posilování ob�anské spole�nosti, 

� ochrana životního prost�edí, 

� odminovací aktivity, 

� rovnost mezi muži a ženami. 
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2) Cíle a principy zahrani�ní rozvojové spolupráce �eské republiky 

�eská republika (�R) jako �len Evropské unie (EU) a mezinárodního spole�enství 
demokraticky a ekonomicky vysp�lých zemí uznává princip solidarity mezi lidmi a mezi státy 
navzájem a p�ijímá sv	j díl odpov�dnosti p�i �ešení globálních problém	. Jedním z výraz	 
tohoto postoje je zahrani�ní rozvojová spolupráce (ZRS), která je integrální sou�ástí �eské 
zahrani�ní politiky. �R v souladu s principy EU a ochranou zájm	 �R provádí a poskytuje 
vlastní ZRS, a to jak na dvoustranném, tak na mnohostranném základ�.  

Zásady zahrani�ní rozvojové spolupráce po vstupu �R do EU, schválené  usnesením vlády 
�R ze dne 31. b�ezna 2004 �. 302, definují zahrani�ní rozvojovou spolupráci v širším smyslu 
jako ucelenou vládní politiku v	�i partnerským rozvojovým a transformujícím se zemím, 
v užším smyslu ZRS p�edstavuje pomoc �eského státu vyjád�enou transferem financí, 
materiálu, expertní �i technické pomoci za ú�elem dlouhodobého udržitelného rozvoje 
partnerských zemí. 

Mezi hlavní cíle �eské ZRS pat�í snížení chudoby, ekonomicko-pr	myslový rozvoj, postupná 
integrace partnerských zemí do sv�tové ekonomiky, rozvoj zem�d�lství, rozvoj a upevn�ní 
demokracie, lidských práv a �ádné správy v�cí ve�ejných, zavedení právních princip	, �ízení 
migrace, udržitelný rozvoj s d	razem na jeho environmentální složku a postkonfliktní obnova. 

Koncepce zahrani�ní rozvojové pomoci �R na léta 2002-2007, kterou vzala vláda �R na 
v�domí svým usnesením �. 91 ze dne 23. ledna 2002, uvedla jako rámcový cíl v oblasti 
zahrani�ní rozvojové pomoci p�isp�t v souladu s úsilím mezinárodního spole�enství 
k omezení chudoby v mén� vysp�lých �ástech sv�ta cestou ekonomicko-sociálního 
udržitelného rozvoje. �R se ztotož�uje s vícerozm�rným p�ístupem k omezování chudoby, 
kterou nelze chápat pouze v ekonomických termínech nízkého p�íjmu na obyvatele, ale i v 
dalších sociálních a environmentálních vazbách. �R pln� podporuje mezinárodní rozvojové 
cíle (Millennium Development Goals−MDGs), které vyplynuly z mezinárodních konferencí 
OSN v 90. letech a byly potvrzeny Miléniovým summitem OSN v roce 2000. Úst�edním 
cílem je snížení po�tu lidí žijících v absolutní chudob� o polovinu do roku 2015. 

Zahrani�ní rozvojová spolupráce �R vychází z princip	 partnerství (ZRS musí být vedena 
poptávkou po pomoci ze strany p�íjemce, nikoliv nabídkou poskytovatele), efektivnosti a 
transparentnosti. ZRS odráží zájmy a pot�eby �R a napomáhá intenzifikaci politických a 
hospodá�ských vztah	 mezi partnerskými zem�mi a �R. Poskytování ZRS je v souladu 
s bezpe�nostními zájmy �R.  

Zásady zahrani�ní rozvojové spolupráce po vstupu �R do EU, schválené usnesením vlády �R 
�. 302 ze dne 31. b�ezna 2004, stanovily za nosnou sou�ást ZRS �R programy spolupráce 
s prioritními zem�mi s cílem p�isp�t k uplat�ování princip	 partnerství, efektivnosti a 
transparentnosti. Formulace program	 posílí p�edvídatelnost rozvojové spolupráce a usnadní 
plánování aktivit všem aktér	m rozvojové spolupráce.  

V souladu s cíli uvedenými v Zásadách zahrani�ní rozvojové spolupráce a 
zahrani�n�politickými zájmy �R schválila vláda zám�r dlouhodob� sm��ovat �eskou ZRS do 
následujících prioritních zemí: Angolské republiky, Zambijské republiky, Vietnamské 
socialistické republiky, Mongolska, Jemenské republiky, Moldavské republiky, Bosny a 
Hercegoviny, Srbska a �erné Hory.  
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3) Bosna a Hercegovina jako partner rozvojové spolupráce �R 

Vláda �R definovala svým usnesením �. 302 ze dne 31. b�ezna 2004 Bosnu a Hercegovinu 
jako jednu z prioritních zemí pro dlouhodobou rozvojovou spolupráci, a to p�edevším 
z následujících d	vod	: 

� pot�ebnost rozvojové spolupráce, 

� dlouholetá tradice silných hospodá�ských, politických a kulturních vazeb mezi �eskými 
zem�mi a Bosnou a Hercegovinou, 

� silná tradice rozvojové spolupráce s �R, 

� význam hospodá�ského a sociálního rozvoje Bosny a Hercegoviny pro stabilizaci regionu 
jihovýchodní Evropy, 

� vysoký potenciál vedlejších p�ínos	 rozvojové spolupráce (rozvoj vzájemn� výhodných 
hospodá�ských vztah	). 

�eská republika se svou zkušeností nedávné ekonomické a politické transformace postupn� 
završené vstupem do prestižních mezinárodních institucí p�edstavuje pro Bosnu a 
Hercegovinu strategického rozvojového partnera. Ke zvýšené spolupráci obou zemí nemalou 
m�rou p�ispívají i tradi�ní blízké vztahy obou zemí – od �ty� desetiletí spole�né historie 
v rámci rakousko-uherské monarchie p�es zkušenost s totalitním režimem a centráln� 
plánovaným hospodá�stvím až po sdílené nad�je a perspektivy plynoucí z �lenství 
v nadnárodních institucích, zejména v Evropské unii. 

Spolupráce �eské republiky, resp. �eskoslovenska, s Republikou Bosna a Hercegovina byla 
zapo�ata bezprost�edn� po vyhlášení nezávislosti Bosny a Hercegoviny v roce 1992, kdy s ní 
tehdejší �SFR navázala diplomatické styky. Vále�né události v období let 1992 až 1995 však 
rozvoj vzájemné spolupráce zbrzdily, zastoupení �R v Bosn� a Hercegovin� bylo v Sarajevu 
otev�eno až na za�átku roku 1996. B�hem války a zejména v období povále�né rekonstrukce a 
stabilizace poskytovala �R Bosn� a Hercegovin� humanitární pomoc, a to jak ze zdroj	 
státního rozpo�tu, tak prost�ednictvím aktivit �eských nevládních organizací, dobrovolných 
sbírek atp.  

Vláda �eské republiky o specifických okruzích pomoci Bosn� a Hercegovin� zmítané 
etnickým konfliktem rozhodla v období let 1993 až 1997 na základ� celé �ady vládních 
usnesení zam��ených zejména na: 

� humanitární pomoc, resp. uvoln�ní finan�ních prost�edk	 a poskytnutí materiální 
pomoci ob�tem vále�ného konfliktu na území Republiky Bosna a Hercegovina (nap�. 
UV �. 607/1993, UV �. 154/1995, UV �. 315/1995, UV �. 618/1995),  

� poskytování do�asného úto�išt� ob�an	m bývalé Republiky Bosna a Hercegovina na 
území �R (nap�. UV �. 723/1993, UV �. 284/1994, UV �. 735/1994, UV �. 731/1995, 
UV �. 291/1996, UV �. 579/1996, UV �. 464/1997), 

� finan�ní pomoc �eským krajan	m a povolení trvalého pobytu na území �R (nap�. UV 
�. 416/1995, UV �. 71/1996, UV �. 11/1997),  

� program dobrovolné repatriace osob v do�asném úto�išti v �R do Bosny a 
Hercegoviny (nap�. UV �. 318/1996, UV �. 579/1996, UV �. 464/1997). 

Oficiální rámec �eská povále�ná pomoc Bosn� a Hercegovin� získala na základ� usnesení 
vlády �R �. 765 z 21. �ervence 1999, které prost�ednictvím vydání státních dluhopis	 
alokovalo celkem 2 mld. K� na financování �ešení d	sledk	 kosovské krize v jihovýchodní 
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Evrop�. Na základ� tohoto UV byly do gesce p�ti resortních ministerstev �R (ministerstvo 
obrany/MO, ministerstvo vnitra/MV, ministerstvo zahrani�ních v�cí/MZV, ministerstvo 
pr	myslu a obchodu/MPO a ministerstvo zem�d�lství/MZe) p�evedeny finan�ní prost�edky 
ur�ené na realizaci definovaných programových okruh	.1  V Bosn� a Hercegovin� byly 
v rámci prost�edk	 získaných z t�chto tzv. kosovských dluhopis	 na základ� p�íslušných 
resortních pravidel a sm�rnic implementovány sektorové programy schvalované vždy 
usnesením vlády �R. 

Tab. 1: P�ehled projekt� realizovaných z finan�ních prost�edk� (500 mil. K�) alokovaných dle 
UV �. 765/1999 do Bosny a Hercegoviny – sektor pr�myslové obnovy (MPO �R) a zem�d�lství 
(MZe �R): 

 

                                                
1 Viz Usnesení vlády �R ze dne 21. �ervence 1999 �. 765 + P k návrhu alokace prost�edk	 získaných realizací 
zákona o státním dluhopisovém programu dluhopis	 na financování �ešení d	sledk	 kosovské krize a o zm�n� 
zákona �. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve zn�ní pozd�jších p�edpis	, a zm�n� zákona �. 328/1998 Sb., o vydání 
státních dluhopis	 na úhradu schodku státního rozpo�tu za rok 1997. 

Název projektu Gestor Rozhodnutí/Usnesení 
vlády �R 

Rozpo�et 
v mil. K� 

Výstavba obydlí pro rodiny uprchlík	 na území 
Bosny a Hercegoviny MPO �R UV �. 687/2002 1,9 

Zavedení výroby a rozší�ení prodeje nábytku a 
obchodního za�ízení MPO �R UV �. 687/2002 5 

Obnova a výstavba �ídícího a transportního 
systému PK Šikulje – op�ina Lukavac MPO �R UV �. 687/2002 4,4 

Obnova magistrálního transportního systému na 
povrchovém dole DL Dubrave a dodávky za�ízení 
pro údržbu stroj	 dodaných z �R 

MPO �R UV �. 687/2002 4,3 

Revitalizace �ídícího systému, v�. t�ídírny uhlí, 
uhelného dolu DL Dubrave MPO �R UV �. 687/2002 4,3 

Dalekovod 400 kV Ugljevik-Ra�a (40 258 m) MPO �R UV �. 1127/2000 20 

Rekonstrukce a modernizace kotle bloku 5 
v elektrárn� Kakanj MPO �R UV �. 16/2004 10,6 

Dodávka b�ezích jalovic �eského strakatého 
plemene do Republiky srbské v Bosn� a 
Hercegovin� 

MZe �R UV �. 1127/2000 a 
1280/2002 8,3 

Projekt obnovy zem�d�lství ve Federaci Bosna a 
Hercegovina MZe �R UV �. 1280/2002 4,8 

Mlékárna a zem�d�lské mini-farmy ve Višegradu 
v Bosn� a Hercegovin� MZe �R UV �. 1280/2002 4,5 

Bosna Rediviva - udržitelný návrat MZe �R UV �. 1280/2002 3,8 

Dodávka b�ezích jalovic �eského strakatého 
plemene a mobilního dojícího za�ízení do 
Republiky srbské v Bosn� a Hercegovin� 

MZe �R UV �. 995/2003 5 

Obnova zem�d�lství v Bosn� a Hercegovin� – 
dodávky b�ezích jalovic MZe �R UV �. 995/2003 2,7 
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D	ležité byly a jsou i p�ísp�vky �R do rozpo�t	 mezinárodních organizací aktivních 
v povále�né obnov� Bosny a Hercegoviny. Pokud jde o Organizaci spojených národ	/OSN, 
krom� pravidelných p�ísp�vk	 �R do rozpo�tu jednotlivých agentur OSN byly v povále�ném 
období alokovány rovn�ž ad hoc prost�edky ur�ené p�ímo na obnovu Bosny a Hercegoviny, 
nap�. p�ísp�vek 150 000. USD do Sv��eneckého fondu UNHCR alokovaný na základ� UV �. 
318/1996 a použitý na obnovu Sarajeva. Velmi významné byly aktivity �eských nevládních 
subjekt	, které z prost�edk	 alokovaných agenturami OSN na území Bosny a Hercegoviny 
b�hem války a v povále�ném období realizovaly �adu humanitárn� a rozvojov� orientovaných 
projekt	 (zejm. v oblasti práce s vále�nými uprchlíky a navrátilci). 

�eská republika se intenzivn� zapojila i do spolupráce v rámci tzv. Paktu stability pro 
jihovýchodní Evropu, tyto aktivity byly financovány prost�ednictvím z tzv. „kosovských 
dluhopis	“ podle UV �. 765/1999.  

�eská republika p�isp�la také k bezpe�nostní stabilizaci Bosny a Hercegoviny. �eští vojáci 
p	sobili v rámci jednotek mírových misí Severoatlantické aliance IFOR a SFOR (I a II) 
dislokovaných mj. na území Bosny a Hercegoviny. B�hem osmi let pr	b�hu t�chto misí 
p	sobilo na území Bosny a Hercegoviny celkem 6300 �eských voják	. Od 2. prosince 2004 
p	sobí 62 p�íslušník	 A�R ve vojenských jednotkách EU EUFOR/Althea, 54 na základn� 
poblíž m�sta Tuzla ve Federaci Bosna a Hercegovina, další na velitelství v Tuzle a Butmiru. 
Cílem operace Althea je zachovat bezpe�í a mír, mise má také p�isp�t k v�tšímu pokroku 
Bosny a Hercegoviny na cest� k integraci do evropských struktur, dále k potírání korupce a 
organizovaného zlo�inu.  

�ada projekt	 byla v Bosn� a Hercegovin� od konce 90. let realizována i v rámci ZRS �R. 
P�ehled projekt	 realizovaných v období 2001–2005 uvádí tabulka 2: 

Tab. 2: Projekty rozvojové spolupráce �R v Bosn� a Hercegovin� 2001–2005 
Název projektu Gestor, období realizace Rozpo�et v mil. K� 

Povále�ná obnova uhelných dol	 a energetiky 
(Tuzla, Ugljevik) 

MPO, 2001–2005 85 

Studie m�stské hromadné dopravy Banja Luka  MD, 2003–2005 6,8 
Studie rekonstrukce železni�ní trat� ze Sarajeva 
do p�ístavu Plo
e  

MD, 2003–2005 5,4 

Studie m�stské hromadné dopravy Sarajevo  MD, 2003–2004 4,4 
Budování kapacit v oblasti železni�ní dopravy MD, 2004–2006 4 
Zachování genofondu a zlepšení užitkových 
vlastností importovaného skotu do Republiky 
srbské v Bosn� a Hercegovin� v povále�ném 
období 

MZe, 2005–2009 32,5 

P�enesení technologie aplikace feromonových 
odparník	 proti k	rovc	m v lesích Bosny a 
Hercegoviny 

MZe, 2005–2009 16 

Pomoc p�i budování azylové infrastruktury MV, 2004–2006 4,5 
Budování kapacit ekomanagementu (EMS), 
realizováno rovn�ž ve FYROM a S�H – rozpo�et 
pro všechna teritoria 

MŽP, 2003–2005 7 

Spolupráce mezi Bosnou a Hercegovinou a 
SÚJB: zajišt�ní ochrany s d	razem na léka�ské 
expozice 

SÚJB (multilaterální 
projekt), 2005 0,5 
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Projekty byly realizovány zejména v sektorech pr	myslu a energetiky, dopravy (železni�ní 
doprava a systémy m�stské hromadné dopravy), zem�d�lství a vnitra. V mnohých aspektech 
tyto projekty p�ímo navazovaly na aktivity �eských subjekt	 implementované v rámci 
povále�né obnovy (materiální pomoc Bosn� a Hercegovin� a budování institucionálních 
kapacit, aktivity realizované z prost�edk	 tzv. kosovských dluhopis	 a pod záštitou Paktu 
stability pro jihovýchodní Evropu).  

Rozvojová spolupráce s Bosnou a Hercegovinou perspektivn� buduje základnu pro rozší�ení 
bilaterálních hospodá�ských vztah	 na principu vzájemné výhodnosti. Bosna a Hercegovina 
jako kandidát  na �lenství v mezinárodních ekonomických organizacích (Sv�tová obchodní 
organizace/WTO a EU) p�edstavuje pro �eské subjekty nad�jného budoucího obchodního 
partnera. V oblasti �eského exportu do Bosny a Hercegoviny se jedná zejména o obory, jako 
jsou energetika, m�stská hromadná doprava, osobní automobily, t�žká metalurgie a �áste�n� 
rovn�ž potraviny a výrobky chemického pr	myslu. V oblasti investic do bosensko-
hercegovinských podnik	 je d	ležitý fakt, že v Bosn� a Hercegovin� dosud neprob�hla velká 
privatizace.  

V bilaterálních vztazích obou zemí hraje d	ležitou roli rovn�ž spolupráce v oblasti kulturní a 
v�decké, základy jsou položeny pro spolupráci v oblasti podpory cestovního ruchu. V období 
po vále�ném konfliktu byly navázány silné vztahy na úrovni nevládních organizací, zejména 
v sociální oblasti (nap�íklad návrat a reintegrace vále�ných uprchlík	, prevence etnických 
koflikt	 apod.). 
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4) Bilaterální dohody mezi �eskou republikou a Bosnou a Hercegovinou 

Vztahy mezi �eskou republikou a Bosnou a Hercegovinou jsou v sou�asnosti upraveny 
následujícími bilaterálními dohodami: 
Tab. 3: Platné bilaterální smlouvy mezi �eskou republikou a Bosnou a Hercegovinou (k 15. 1. 2005) 

Název smlouvy Datum a místo uzav�ení smlouvy 

Obchodní a plavební smlouva mezi Republikou 
�eskoslovenskou a Královstvím Srb	, Chorvat	 a Slovinc	 Praha, 14. 11. 1928 

Dohoda mezi �eskoslovenskou republikou a Federativní 
lidovou republikou Jugoslávií o vypo�ádání otev�ených 
majetkových otázek  

Praha, 11. 2. 1956 

Úmluva mezi �eskoslovenskou republikou a Federativní 
lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojišt�ní B�lehrad, 22. 5. 1957 

Smlouva mezi �eskoslovenskou socialistickou republikou a 
Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o úprav� 
právních vztah	 ve v�cech ob�anských, rodinných a trestních 

B�lehrad, 20. 1. 1964 

Smlouva mezi �eskoslovenskou socialistickou republikou a 
Socialistickou federativní republikou Jugoslávie o zamezení 
dvojího zdan�ní v oboru daní z p�íjmu a z majetku 

Praha 2. 11. 1981 

Konzulární smlouva mezi �eskoslovenskou socialistickou 
republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií Praha, 10. 12. 1981 

Smlouva mezi �eskoslovenskou socialistickou republikou a 
Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o vzájemném 
p�edávání odsouzených k výkonu trestu odn�tí svobody 

Praha, 23. 5. 1989 

Dohoda o podpo�e a ochran� investic mezi �eskou republikou a 
Bosnou a Hercegovinou Sarajevo, 17. 4. 2002 
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5)  Hospodá�ská, politická a sociální situace v Bosn� a Hercegovin� 

Bosna a Hercegovina pat�í mezi nejmén� rozvinuté evropské státy. Základní ekonomické a 
sociální ukazatele jsou uvedeny v tabulce:  

Tab. 4: Základní ekonomické a sociální ukazatele Bosny a Hercegoviny2 
 1999 2002 2003 

po�et obyvatel 3,9 mil. 4,1 mil. 4,1 mil. 

pr	m�rná délka života 73, 0 73,9 - 

kojenecká úmrtnost - 15/1000 - 

úmrtnost d�tí do 5 let - 18/1000 - 

hrubý národní d	chod 4,8 mld. USD 5,4 mld. USD 6,4  mld. USD 

hrubý národní d	chod per capita 1 240 USD 1 310 USD 1 540 USD 

hrubý domácí produkt 4,7 mld. USD 5,6 mld. USD 7,0 mld. USD 

r	st HDP (%) 9,6 3,9 3, 5 

zahrani�ní dluh - 1,8 mld. USD - 

dluhová služba (% vývozu) 7,2 6,1 - 

p�ímé zahrani�ní investice 176,8 mil.USD 293,4  mil. USD 1,3 mld. USD 

prost�edky ODA per capita 268,6 USD 142,8  USD - 

prost�edky ODA jako podíl HDP (%) - 10 - 
 

Celkovou politickou, sociální a hospodá�skou situaci Bosny a Hercegoviny posledních deseti 
let charakterizuje postupná obnova zem� po n�kolikaletém (1992–1995) vále�ném konfliktu 
ukon�eném v prosinci roku 1995 Daytonskou mírovou smlouvou. Z celkem 51 evropských 
zemí se�azených podle životní úrovn� je Bosna a Hercegovina aktuáln� na 41. míst�, p�i�emž 
p�ed propuknutím války v roce 1991 zaujímala ve stejné statistice 26. místo. Celosv�tov� 
Bosn� a Hercegovin� pat�ilo v roce 2004 66. místo ze 177 zemí se�azených podle Indexu 
lidského rozvoje OSN.  

Povále�ná obnova a konsolidace zem�, která ješt� jako sou�ást bývalé Jugoslávie na po�átku 
90. let 20. století pat�ila k nejvysp�lejším region	m tzv. „východního bloku“, je i deset let po 
uzav�ení míru pln� relevantní. Celková ekonomická situace Bosny a Hercegoviny se od konce 
roku 1995 zejména díky obrovským rozvojovým investicím mezinárodní komunity zcela jist� 
výrazn� zlepšila, dosažení p�edvále�né životní úrovn� a hospodá�ských indikátor	 z	stává 
však nadále otázkou budoucích let. 

Krom� rostoucí závislosti Bosny a Hercegoviny na finan�ních prost�edcích poskytovaných 
v rámci zahrani�ní rozvojové spolupráce je velkým problémem zem� vysoká zadluženost 
(vn�jší i vnit�ní). Ke špatné ekonomické situaci v Bosn� a Hercegovin� velkou m�rou p�ispívá 
i všudyp�ítomná korupce: podle odhad	 Sv�tové banky a Mezinárodního m�nového fondu 
ztrácí bosensko-hercegovinský stát kv	li korupci až 40  % svého HDP ro�n�. 

Závažnou skute�ností je rovn�ž nízká a velmi rozt�íšt�ná odpov�dnost bosensko-
hercegovinských státních institucí - na centrální a zejména na entitní a nižší úrovni – za 
politický vývoj zem�, která je podporována mimo jiné i stálou p�ítomností a vrcholnými 

                                                
2 Podle www.worldbank.org. 
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kompetencemi mezinárodního spole�enství v Bosn� a Hercegovin� (jedná se zejména o 
institut Vysokého p�edstavitele a o p�ítomnost vojenských jednotek NATO a EU). Funkce a 
kancelá� Vysokého p�edstavitele byla z�ízena v roce 1995 Daytonskou smlouvou a na základ� 
tzv. bonnských pravomocí disponuje vrcholnými pravomocemi v rámci �ízení a správy 
bosensko-hercegovinského státu, v�etn� možnosti odvolání jakéhokoli státního p�edstavitele, 
zrušení bosensko-hercegovinských zákon	 a sm�rnic �i vyhlášení sankcí. Rovn�ž stálá a již 
deset let trvající p�ítomnost mezinárodních vojenských jednotek (do 2. 12. 2004 jednotky 
NATO/IFOR a SFOR, nyní jednotky Evropské unie EUFOR/Althea) v Bosn� a Hercegovin� 
vytvá�í atmosféru do�asnosti stávajícího �ešení. Oba instituty tak p�es nesporné pozitivní 
efekty svého p	sobení – zejména v oblasti monitoringu napl�ování mírového procesu a 
demokratického rozvoje Bosny a Hercegoviny – vykazují i nepominutelné vedlejší ú�inky, 
které mohou v dlouhodobé perspektiv� v Bosn� a Hercegovin� vybudovat silný syndrom 
závislosti a nesamostatnosti. Toto nebezpe�í pro celostátní rozvoj Bosny a Hercegoviny je 
akcentován zejména v souvislosti s dosud velmi slabou pozicí celostátní vlády oproti vládám 
na nižší úrovni, tj. entitních a lokálních. 

Chudoba v Bosn� a Hercegovin� nemá v sou�asné dob� již absolutní charakter existen�ního 
ohrožení života, pr	m�rný HND per capita ve výši p�ibližn� 4,2 USD denn� (2003) však 
Bosnu a Hercegovinu �adí mezi nejmén� vysp�lé evropské státy. Hranice chudoby byla 
v Bosn� a Hercegovin� stanovena na p�íjem 1 465 USD ro�n�, tzn. 4 USD/den. M��eno dle 
t�chto parametr	 bylo zjišt�no, že v Bosn� a Hercegovin� žije pod oficiální hranicí chudoby 
p�ibližn� 19,5 % populace: 25 % v Republice srbské a 16 % v muslimsko-chorvatské Federaci 
Bosna a Hercegovina. Již ze srovnání pr	m�rných p�íjm	 na hlavu a stanovené hranice 
chudoby v Bosn� a Hercegovin� je nicmén� jasn� z�ejmé, že v�tším problémem, než je p�esný 
procentuální podíl statisticky chudých obyvatel Bosny a Hercegoviny, je skute�nost, že se 
zna�ná �ást bosensko-hercegovinské populace nachází na samé hranici chudoby: krom� 19,5 
% chudých hrozí pád pod hranici chudoby dalším 30 % bosensko-hercegovinského 
obyvatelstva. Pokud jsou vedle p�íjmu per capita zohledn�ny i další aspekty,  jako jsou nap�. 
spot�eba, vzd�lání, zdravotní pé�e, zam�stnanost, bydlení, sociální zabezpe�ení �i právní 
ochrany (zejm. majetková práva), pak tém�� 72 % bosensko-hercegovinské populace spadá do 
definice chudoby nejmén� v jednom z aspekt	. Mezi hlavní ohrožené skupiny obyvatel Bosny 
a Hercegoviny pat�í penzisté, nezam�stnaní, povále�ní navrátilci, ženy a d�ti, závažným 
problémem je nicmén� zejména chudoba v mladé populaci.  

Nezam�stnanost jako jeden z aspekt	 chudoby je v Bosn� a Hercegovin� obtížn� m��itelná: 
oficiální zdroje uvád�jí až 41% nezam�stnanost, vzhledem k tomu, že další studie berou 
v úvahu rovn�ž zna�ný rozsah tzv. „šedé ekonomiky“ (tvo�í až 36 % hospodá�ství Bosny a 
Hercegoviny) a její vliv na oficiální po�ty nezam�stnaných, pohybují se odhady po�tu 
nezam�stnaných v Bosn� a Hercegovin� kolem 16,4 %. 

Jedním z nejzávažn�jších sociálních a hospodá�ských problém	 Bosny a Hercegoviny je 
situace vále�ných uprchlík	 a navrátilc	. B�hem �ty�letého konfliktu byla celá t�etina (n�které 
zdroje však uvád�jí až 55 %) bosensko-hercegovinské populace klasifikována jako vysídlené 
osoby, minimáln� 1,5 mil. p�íslušník	 �ty�milionového státu bylo na út�ku, p�i�emž jejich 
opušt�ná obydlí byla systematicky ni�ena. V tuto chvíli tvo�í povále�ní navrátilci jednu 
z nejzraniteln�jších sociálních vrstev v Bosn� a Hercegovin�.  

B�hem války byly poškozeny výrobní pr	myslové závody a hospodá�ský život v Bosn� a 
Hercegovin� byl zcela ochromen. V sou�asnosti dochází k postupné celkové povále�né 
obnov� hospodá�ství od rekonstrukce pr	myslové a dopravní infrastruktury po nastartování 
standardních ekonomických vztah	 a aktivit. Obnova pr	myslu i zem�d�lství se potýká nejen 
s problémy p�ímo zp	sobenými vále�ným konfliktem, jako je faktické zni�ení �i narušení 
infrastruktury (v�etn� dopravní), ale i s problémy vzniklými b�hem desetiletého období 
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povále�né obnovy. Mezi hlavní p�ekážky pat�í mimo jiné nedokon�ená privatizace státních a 
polostátních podnik	, rostoucí zadluženost bosensko-hercegovinského státu a tudíž omezená 
možnost investic do obnovy jednotlivých sektor	, p�ebujelost státní správy na všech úrovních 
(od celostátní a entitní po místní úrove�), související korupce a další. Jedním ze zásadních 
p�edpoklad	 ekonomického rozvoje Bosny a Hercegoviny je však i ur�itá zm�na mentality a 
vnímání hospodá�ských vztah	. Bosna a Hercegovina p�ešla z období socialismu a 
plánovaného hospodá�ství (jakkoli tzv. „jugoslávský“ model ve své dob� vykazoval 
specifické rysy) p�ímo do nestandardních podmínek vále�ného konfliktu a následné povále�né 
obnovy za pomoci mezinárodního spole�enství. Budování kapacit v oblasti �ízení a 
managementu, marketingu a standardních hospodá�ských vztah	 je proto v tuto chvíli 
zásadním p�edpokladem r	stu bosensko-hercegovinské ekonomiky. 

Velkým impulsem pro prosazení reforem je pro Bosnu a Hercegovinu integrace do 
mezinárodních struktur a organizací – zejména do Evropské unie, v kratším horizontu pak 
zejména do Sv�tové obchodní organizace (WTO). Snaha bosensko-hercegovinské vlády o 
�lenství v t�chto organizacích skýtá nad�ji na rychlejší prosazení reforem v mnoha oblastech 
hospodá�ského a sociálního života, aktuáln� zejména prost�ednictvím tzv. Stabiliza�ního a 
asocia�ního procesu (SAP), který stanoví podmínky (reformy v oblasti hospodá�ské, sociální, 
právní a politické), jejichž spln�ní otev�e Bosn� a Hercegovin� cestu k p�edvstupním 
jednáním s EU. 
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6) Rozvojové priority vlády Bosny a Hercegoviny 

Rozvojové priority vlády Bosny a Hercegoviny jsou shrnuty v oficiálním dokumentu 
definujícím strategii omezování chudoby v Bosn� a Hercegovin� (Mid-term Development 
Strategy of Bosnia and Hercegovina 2004–2007. Poverty Reduction Strategy Paper/PRSP) 
z b�ezna 2004. Tento aktuální dokument p�edstavuje ve vládní politice Bosny a Hercegoviny 
zcela nový typ iniciativy – jedná se o první pokus o sestavení souhrnné, celostátní (tj. 
mezientitní a mezivládní) strategie bosensko-hercegovinského rozvoje a r	stu. PRSP je 
výsledkem dlouhodobého konzulta�ního procesu mezi jednotlivými orgány vlády na všech 
úrovních a zájmovými skupinami (v�etn� nevládních organizací, odbor	, soukromého sektoru 
ad.).  

Ve strategii omezování chudoby (PRSP) jsou definovány základní okruhy identifikované 
vládou Bosny a Hercegoviny jako klí�ové sm�ry v oblasti rozvoje státu: 

� vytvo�ení podmínek pro udržitelný a vyvážený hospodá�ský rozvoj, 

� omezení chudoby, 

� urychlení procesu evropské integrace (vstup do EU), 

� realizace sektorových reforem. 
 

Zásadní podmínkou udržitelného hospodá�ského rozvoje a r	stu je konsolidace celkové 
makroekonomické situace Bosny a Hercegoviny, v�etn� prosazení fiskálních reforem, stejn� 
tak jako reforma státní správy. Díl�í body úzce souvisí s agendou p�ibližování se EU a 
strategií omezování chudoby obecn�. 

Mezi základní cíle makroekonomické reformy Bosny a Hercegoviny pat�í mimo jiné: 

� udržení míry inflace na úrovni 1–2 % a organiza�ní reforma v rámci tzv. M�nové rady 
Centrální banky Bosny a Hercegoviny, 

� snížení ve�ejných výdaj	 z 46 % HDP v roce 2004 na 43 % v roce 2007, 
� snížení deficitu státního rozpo�tu na udržitelnou úrove� 11 % HDP v roce 2007, 

s p�echodným obdobím v roce 2005 (15 %) a 2006 (13 %), 
� zajišt�ní podmínek pro p�íliv p�ímých zahrani�ních investic na úrove� 2 mld. USD 

v roce 2007, 
� sedminásobný nár	st státních rezerv do roku 2007, 
� zajišt�ní p�ísunu prost�edk	 zahrani�ní rozvojové spolupráce ve výši 1,5 mld. USD, 
� urychlená privatizace státních a polostátních podnik	.  

Fiskální reforma se týká zejména omezení r	stu ve�ejných výdaj	, které vzhledem k  
množství bosensko-hercegovinských institucí dosahují podle odhad	 až 60–65 % HDP Bosny 
a Hercegoviny. Dalším bodem reformy je efektivn�jší výb�r daní a omezení tzv. „šedé 
ekonomiky“, zavedení dan� z p�idané hodnoty, snížení státního dluhu ze sou�asných 67 % 
HDP na 50 % v roce 2007 a zm�ny v oblasti státních p	j�ek a garantovaných úv�r	 (v�etn� 
tzv. m�kkých úv�r	). Již dlouho avizovaná reforma ve�ejné správy je o�ekávána v roce 2005 
a bude spo�ívat zejména v racionalizaci existujícího systému, tzn. redukci orgán	 na nižší 
úrovni a naopak vybudování efektivních institucí v�etn� ministerstev na celostátní úrovni. 
Vznik nových agentur se p�edpokládá rovn�ž v oblasti evropské integrace.  

Pro relevantní monitoring napl�ování PRSP je zapot�ebí restrukturalizovat statistické instituce 
Bosny a Hercegoviny. Vzhledem k existenci dvou samostatn� fungujících entitních 
Statistických ú�ad	 jsou údaje a data o Bosn� a Hercegovin� ze strany mezinárodních institucí 
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hodnoceny jako nep�íliš spolehlivé. V sou�asné dob� je již schválen zákon o založení 
Statistického ú�adu na celostátní úrovni. 

Vláda Bosny a Hercegoviny p�edstavuje v rámci PRSP n�kolik zásadních sm�r	 �ešení otázky 
omezování chudoby v Bosn� a Hercegovin�, resp. napln�ní cíle PRSP 2004 – 2007 snížit 
aktuální po�et chudých v Bosn� a Hercegovin� o 20 % do roku 2007: 

� posílení rovnom�rného hospodá�ského a sociálního r	stu celého bosensko-
hercegovinského státu (tzn. zejména zlepšení ekonomické situace v Republice 
srbské), rovnom�rná distribuce prost�edk	 (v�etn� prost�edk	 ZRS) a omezení 
korupce, 

� odstran�ní všech forem etnické diskriminace, zejm. v p�ípad� povále�ných 
navrátilc	, 

� implementace reforem zam�stnanosti, zejména podpora soukromých firem jako 
perspektivních zam�stnavatel	 a podpora partnerství ve�ejného a soukromého 
sektoru v prosazování reforem a rozvoji Bosny a Hercegoviny, 

� zefektivn�ní systému sociálních dávek. 
 

Velmi d	ležitou sou�ástí boje proti chudob� v Bosn� a Hercegovin� je zajišt�ní udržitelného 
návratu a sociální a hospodá�ské stabilizace povále�ných navrátilc	, které pat�ilo a pat�í mezi 
základní povále�né snahy bosensko-hercegovinské vlády a mezinárodních institucí. Dosud se 
do svých p	vodních obydlí nevrátilo p�ibližn� 850 tisíc vysídlených osob, tj. p�ibližn� 
polovina z p�edpokládaného po�tu (500 tisíc permanentn� žije v zahrani�í). Návrat vále�ných 
vysídlenc	, rekonstrukce jejich obydlí a dalších objekt	, odminování, vytvo�ení pracovních 
p�íležitostí a další investice si ale vyžadují objemy prost�edk	 p�esahující možnosti bosensko-
hercegovinské vlády.  

�lenství Bosny a Hercegoviny v EU je jedním z klí�ových závazk	 bosensko-hercegovinské 
politické reprezentace a pr	�ezovým tématem všech sektorových reforem uvedených v PRSP. 
Bosna a Hercegovina za�ala s EU o budoucím �lenství vyjednávat již v roce 1999, kdy byl 
zahájen tzv. Stabiliza�ní a asocia�ní proces (SAP), který p�edstavil p	vodn� 18 podmínek, 
bez jejichž spln�ní nebude s Bosnou a Hercegovinou zahájeno oficiální p�edvstupní jednání.  

K napl�ování cíl	 vedoucích k integraci Bosny a Hercegoviny do EU plnou m�rou p�ispívá 
projekt financovaný z prost�edk	 Evropského spole�enství EURED orientovaný na regionální 
ekonomický rozvoj. Projekt zahájený v roce 2003, byl v prosinci roku 2004 oficiáln� 
p�edstaven bosensko-hercegovinským institucím a zástupc	m mezinárodního spole�enství. 
Projekt spo�ívá v rozd�lení území Bosny a Hercegoviny na p�t ekonomických celk	, které 
respektují tradi�ní hospodá�ské vztahy na území Bosny a Hercegoviny a v�dom� narušují 
entitní hranici mezi dv�ma politicko-etnickými celky muslimsko-chorvatskou Federací Bosna 
a Hercegovina a p�evážn� srbskou Republikou srbskou. Koordinací aktivit hospodá�ského 
r	stu byly pov��eny regionální rozvojové agentury (celkem p�t agentur), které bez politických 
ambicí spravují rozvojové aktivity v jednotlivých regionech.  

Podstatnou �ást bosensko-hercegovinské PRSP p�edstavují plánované sektorové reformy.  

Velká pozornost je v PRSP Bosny a Hercegoviny v�nována realizaci reformy sociálního 
zabezpe�ení, která úzce souvisí s agendou snižování chudoby v Bosn� a Hercegovin�. Mezi 
hlavní úkoly reformy pat�í zajišt�ní stability penzijního systému na mezientitní, tj. celostátní, 
úrovni – penzijní systém dosud není centralizován, což zejména ve spojení se zna�nými 
p�esuny obyvatelstva b�hem války a po ní závažným zp	sobem komplikuje vyplácení dávek 
bosensko-hercegovinským penzist	m. Zvláštní kapitolu plánované sociální reformy tvo�í 
státní podpora vále�ným veterán	m, invalid	m a �len	m jejich rodin, v�etn� rodin 
poz	stalých, kterým bude krom� realistického finan�ního kompenza�ního p�ísp�vku 
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nabídnuta možnost rekvalifikace a podporovaných pracovních míst. Sou�ástí reformy je 
p�ijetí udržitelného nediskrimina�ního modelu sociálních dávek, který po�ítá se zavedením 
tržních element	 a alternativních možností p�ipojišt�ní. Sou�ástí �ešení problematiky je mimo 
jiné rekonstrukce p�ibližn� 50 000 bytových jednotek pro sociáln� slabé kategorie obyvatel. 

Udržitelný rozvoj oblasti školství rovn�ž pat�í mezi klí�ové priority Bosny a Hercegoviny. 
Mezi hlavní priority pat�í zejména reforma správy a financování sektoru školství a následné 
vytvo�ení dostate�ných finan�ních rezerv pro r	st a rozvoj vzd�lávacího systému v Bosn� a 
Hercegovin�, dále pak odstran�ní všech forem diskriminace, vytvo�ení flexibilních a 
atraktivních studijních program	 s využitím moderních informa�ních technologií a p�ijetí 
evropských standard	 a sm�rnic v oblasti školství tak, jak jsou definovány mimo jiné 
v Bolo�ské deklaraci a Lisabonské dohod�. K propojení vzd�lávání a trhu práce má p�isp�t 
reforma odborného st�edního školství a vytvo�ení programu odborných a rekvalifika�ních 
kurz	 pro všechny v�kové kategorie. 

Zavedení systému všeobecného zdravotního pojišt�ní bosensko-hercegovinské populace, 
definování základních zdravotnických služeb a práv pacient	 a posílení principu solidarity 
pat�í k prioritám reformy v sektoru zdravotnictví. Mezi dalším bude rovn�ž podpo�eno 
vytvo�ení racionálního systému akreditovaných zdravotních za�ízení (od nemocnic a 
odborných pracoviš� až po pojiš�ovny) a prosazení zm�n v systému základní zdravotní pé�e, 
zejména prost�ednictvím p�edstavení modelu rodinné pé�e o zdraví. Pro obnovu a 
modernizaci zdravotnických pracoviš� bude klí�ové p�ijetí strukturálních reforem v oblasti 
financování v sektoru pé�e o zdraví, které p�isp�jí ke zvýšení transparentnosti a omezí 
korupci p�ítomnou i v této oblasti. 

Oblasti ekonomicko-pr	myslového rozvoje se strategie omezování chudoby Bosny a 
Hercegoviny v�nuje velmi zevrubn�, a to zejména sektoru pr	myslu, energetiky a t�žb� a 
zpracování nerostných surovin. 

Prioritní sektory bosensko-hercegovinského pr	myslu identifikované v PRSP jsou d�eva�ský, 
textilní a kožed�lný pr	mysl, dále zpracování kov	, výroba potravin, energetika, informa�ní 
systémy a technologie a turismus. Reforma a modernizace pr	myslového sektoru p�edpokládá 
zejména restrukturalizaci systému kompetencí (tj. harmonizace kompetencí na celostátní, 
entitní a dalších úrovních), podporu exportu, zlepšení podnikatelského prost�edí (zejm. 
prosazení vyšší transparentnosti) a zvýšení konkurenceschopnosti. D	ležitá je pochopiteln� 
rovn�ž harmonizace pravidel v sektoru se standardy EU, zjednodušení celních procedur 
(v�etn� zrušení cel na nerostné suroviny a za�ízení), zajišt�ní dostate�ného objemu levn�jší 
energie a zp�ístupn�ní podp	rných fond	 (nap�. pro výzkumné zám�ry, mezinárodní obchod 
ad.) pravd�podobn� na entitní úrovni.  

Ve d�eva�ském pr	myslu je klí�ové zabránit vývozu nezpracovaného d�eva a vytvo�it 
portfolio strategických produkt	 pro export. V oblasti potraviná�ství je d	ležité p�edstavení 
systému pro kontrolu bezpe�nosti potravin na úrovni standardu HACCP (Hazard Analysis 
and Critical Control Points) a artikulovaná podpora malých provoz	 na výrobu potravin. 
V sektorech kožed�lného (v�etn� obuvnictví) a  textilního pr	myslu je zásadní reforma 
existujícího managementu a modernizace výroby, stejn� jako položení základ	 standard	 
kontroly kvality t�chto produkt	 a zlepšení systém	 marketingu. Stejné priority PRSP 
zmi�uje pro pr	mysl zpracování kov	, kde je klí�ovým aspektem rozvoje také p�ijetí 
mezinárodních standard	 a pravidel výroby, managementu i obchodování. P�ijetí relevantních 
zákon	 a sm�rnic na celostátní úrovni je základem podpory turistického pr	myslu v Bosn� a 
Hercegovin�.  

Energetika tvo�í významnou �ást bosensko-hercegovinského pr	myslu, bez d	sledn� 
implementovaných reforem však m	že p�edstavovat zásadní bariérou jeho rozvoje. 
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Legislativní reforma sektoru energetiky prost�ednictvím celostátn� platných zákon	 a 
prosazování Energetické strategie Bosny a Hercegoviny (tzv. BiH Energy Strategy) jsou 
o�ekávány v období do roku 2007. Z hlediska reformy managementu je klí�ové prosadit 
odd�lení t�í existujících vertikáln� integrovaných systém	: výroby, p�enosu a kone�n� 
distribuce/prodeje energie. Sít� p�enášející energii z	stanou v státním vlastnictví (pod 
celostátní kompetencí), p�i�emž výroba a distribuce elektrické energie budou pln� 
privatizovány. 

Vzhledem k d	ležité roli, kterou má v sektoru energetiky t�žba uhlí, je nutné p�edpokládat 
zásadní zm�ny rovn�ž v této oblasti, zejm. moderniza�ní zásahy a privatizaci. Prioritou 
v oblasti plynárenství je zejména diverzifikace zdroj	, rozší�ení distribu�ní sít�, vybudování 
záložních rezerv a rovn�ž prosazení vnit�ního trhu s plynem v Bosn� a Hercegovin�. 
Rekonstrukce a revitalizace ropného pr	myslu p�edpokládá hloubkovou reformu sektoru, 
v�etn� p�ijetí legislativy v této oblasti a založení kompetentní instituce pro kontrolu a regulaci 
tohoto pr	myslového odv�tví. PRSP jako jednu z priorit rovn�ž zmi�uje i rozší�ení 
centrálního vytáp�ní zejména v urbanizovaných zónách. 

Pro všechny pr	myslové sektory je obecn� klí�ová urychlená privatizace  dosud státních �i 
polostátních subjekt	, která mimo jiné m	že výrazn� akcelerovat p�íliv zahrani�ních investic 
do Bosny a Hercegoviny. Pr	�ezovým tématem sektoru pr	myslu, energetiky a t�žby surovin 
je rovn�ž prosazení ekologických technologií.   

Agenda ochrany životního prost�edí tak, jak je popsána v PRSP Bosny a Hercegoviny, p�ímo 
navazuje na již schválený Národní environmentální ak�ní plán (NEAP/National 
Environmental Action Plan), který jako priority zmi�uje zejména posílení právních a 
institucionálních struktur a p�ijetí komplexního mezisektorového p�ístupu v oblasti ochrany 
životního prost�edí. Jsou plánovány konkrétní kroky vedoucí k redukci zne�išt�ní vzduchu a 
vodních zdroj	 v Bosn� a Hercegovin�, stejn� jako strategie ochrany p	dy a udržitelného 
vývoje bosensko-hercegovinských ekosystém	 prost�ednictvím posilování regionálních center 
na ekologické zpracování odpad	 a omezení nelegálních skládek. Vzhledem k nutnosti p�ijetí 
evropských standard	 a sm�rnic, p�edpokládá  bosensko-hercegovinská vláda urychlený 
p�echod na ekologické postupy v jednotlivých sektorech hospodá�ství, nap�. pr	myslu, 
energetice a zem�d�lství. Sou�ástí strategie ochrany životního prost�edí je rovn�ž vybudování 
p�írodních rezervací a systém ochrany kulturního d�dictví Bosny a Hercegoviny. 

V oblasti ochrany a správy vodních zdroj	 je p�edpokládána reforma vodního hospodá�ství na 
úrovni jednotlivých povodí. Na komunální úrovni budou posílena centra kontroly a 
monitoringu kvality vody a ochrany vodních zdroj	. Distribu�ní sí� bude rozší�ena, 
p�izp	sobena mezinárodním standard	m a postupn� privatizována. P�edpokládá se rovn�ž 
urychlené vybudování efektivních a ekologických systém	 zavlažování, využití vodní energie 
a minerálních zdroj	.  

Specifickým problémem Bosny a Hercegoviny je vysoké procento území, které je stále siln� 
zaminováno. Vláda Bosny a Hercegoviny proto pokra�ování odminovacích aktivit definuje 
jako jednu z hlavních priorit normalizace života ob�an	 a pro následující období pln� 
podporuje nejen pokra�ování odminovacích aktivit, ale  i organizaci speciálních kurz	 pro 
široké vrstvy bosensko-hercegovinské populace.  

Hlavním strategickým cílem v oblasti zem�d�lství a rozvoje venkova je pro bosensko-
hercegovinskou vládu vybudování relevantních institucionálních kapacit, zejm. posílení již 
existujícího celostátního Veterinárního ú�adu a založení Ú�adu na ochranu rostlin na 
celostátní úrovni. Jako jeden z hlavních cíl	 je zmi�ována rovn�ž lepší koordinace mezi již 
existujícími institucemi na entitní úrovni, zejm. vzhledem ke skute�nosti, že ministerstvo 
zem�d�lství na celostátní úrovni neexistuje a agenda zem�d�lského rozvoje je resortn� �ešena 



 

 19 

pouze na entitní úrovni. Vznik celostátního ministerstva zem�d�lství je p�edpokládán v rámci 
p�ipravované reformy ve�ejné správy Bosny a Hercegoviny. 

Bude vybudován systém podpory zem�d�lské produkce (zejm. ekologické) v oblastech, ve 
kterých má Bosna a Hercegovina komparativní výhodu, stejn� jako nástroje podpory exportu 
zem�d�lských produkt	, a to na úrovni minimáln� 3 % entitních rozpo�t	. Zárove� budou 
harmonizovány celní sm�rnice tak, aby pln� odpovídaly pravidl	m uplat�ovaným ve WTO. 
Jedním z cíl	 PRSP je mimo jiné také podpora vzniku zem�d�lských družstev. 

Zm�ny v managementu se týkají rovn�ž oblasti lesnictví, zejména proto, že d�evo p�edstavuje 
jeden z potenciáln� nejperspektivn�jších vývozních artikl	 Bosny a Hercegoviny. Mezi hlavní 
úkoly reforem lesnictví pat�í zejména vybudování databáze a inventá�e zalesn�ných ploch, 
které p�edstavuje první krok organiza�ní reformy lesnictví. PRSP p�edpokládá rovn�ž 
položení základ	 pro efektivní ochranu bosensko-hercegovinských les	 a jejich obnovu, 
zejména odminování, výsadba, boj proti šk	dc	m i vytvo�ení národních park	 a chrán�ných 
území. Reforma správy les	 (nutná zejm. ve Federaci Bosna a Hercegovina) bude sloužit i 
k úprav� sm�rnic tak, aby byly pln� kompatibilní se standardy mezinárodního spole�enství. 
Vláda Bosny a Hercegoviny se v dokumentu mj. zavazuje k podpo�e dalšího využití lesních 
ploch, nap�. k ú�el	m v�ela�ství, p�stování bylin apod. 

V oblasti rozvoje dopravní infrastruktury vyty�uje strategie omezování chudoby bosensko-
hercegovinské vlády jako hlavní prioritu urychlenou rekonstrukci silni�ní a železni�ní sít� 
Bosny a Hercegoviny, konkrétn� pan-evropského koridoru Vc (z ma�arské Budapešti p�es 
Chorvatsko, Bosnu a Hercegovinu do chorvatského p�ístavu Plo
e). Tato intervence 
p�edpokládá urychlené p�ijetí efektivních rozhodnutí v oblasti managementu, financování a 
plánování obnovy silnic a dálnic, a to v�etn� zvýšení objem	 p�ímých zahrani�ních investic a 
p�edstavení koncesního systému v silni�ní doprav�. 

V oblasti železni�ní dopravy je zásadní reformou zm�na systému státních podpor železnicím a 
modifikace cenové politiky a marketingu. Pozornost musí být v�nována zejména aspektu  
ekonomické udržitelnosti a dlouhodobého perspektivního rozvoje železni�ní sít�. Pro podporu 
ze strany mezinárodního spole�enství (Delegace EK, EBRD, EIB ad.) je v sou�asné dob� 
klí�ové p�ijetí Zákona o železnicích, který by posílil kompetence celostátních institucí v této 
oblasti.  

Letecká a �í�ní doprava v Bosn� a Hercegovn�, resp. její rozvoj a r	st, pln� závisí na 
urychlené obnov� existujících letiš� (Sarajevo, Banja Luka, Tuzla a Mostar) a �í�ních 
p�ístav	. V oblasti letecké dopravy je rovn�ž d	ležité vybudování kompetentních kapacit pro 
�ízení letového provozu, dosud je letecký prostor nad Bosnou a Hercegovinou �ízen na 
základ� trilaterální dohody z Chorvatska (Záh�ebu) a Srbska a �erné Hory (B�lehradu). 
Klí�ovou prioritou v �í�ní doprav� je obnova splavnosti �eky Sávy. 

Resortn� spadá v Bosn� a Hercegovin� do sektoru dopravy rovn�ž agenda spoj	 a 
komunikace. V této oblasti jsou hlavními prioritami bosensko-hercegovinské vlády a 
celostátního Regula�ního ú�adu pro sektor komunikací (Communication Regulatory Agency) 
následující: vybudování kvalitní sít� v Bosn� a Hercegovin�, zvýšení po�tu pevných linek i 
uživatel	 mobilních sítí a internetu, p�edstavení t�etí generace mobilních telekomunika�ních 
systém	 a modernizace rozhlasového a televizního vysílání. Vzhledem k chystané privatizaci 
a liberalizaci telekomunika�ního trhu je v Bosn� a Hercegovin� zapot�ebí rovn�ž p�enos 
zkušeností v této specifické oblasti, stejn� jako transfer zkušeností na poli nových technologií, 
jejich zavád�ní a efektivní kontroly. 
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7) Rozvojové intervence ostatních donor� 

V roce 2003 byla Bosna a Hercegovina p�íjemcem 538,8 mil. USD oficiální rozvojové 
pomoci, což celkem p�edstavovalo více než 10 % hrubého národního d	chodu roku 2003 
(v roce 2001 mj. více než 15 %). Od konce 90. let 20. století lze p�ístup donorské komunity 
popsat jako p�echod od povále�né rekonstrukce humanitárního rázu k dlouhodobé rozvojové 
spolupráci. Základním nástrojem poskytování rozvojových prost�edk	 Bosn� a Hercegovin� 
z	stávají klasické rozvojové granty, a�koli v posledních letech jsou stále více – zejména ze 
strany mezinárodních finan�ních institucí – využívány m�kké úv�ry. Vzhledem k rozsáhlé 
korupci, zna�nému rozsahu tzv. šedé ekonomiky, stejn� jako ke slabým kompetencím 
centrálních vládních institucí, nevyužívají dono�i nástroje podpory rozpo�tu. Koordinace 
donorské komunity není rozvinuta, funguje pouze na neinstitucionalizované neformální bázi. 
Pro koordinaci p�ijímané rozvojové pomoci existují na bosensko-hercegovinské stran� 
dokonce t�i instituce: ministerstvo zahrani�ního obchodu a hospodá�ských vztah	 
(MOFTER), �editelství pro evropskou integraci (DEI) a Agentura pro ekonomické plánování 
a implementaci PRSP Bosny a Hercegoviny (EPPU), jejich vzájemná komunikace a 
spolupráce je nicmén� v sou�asné dob� otázkou. 

Nejvýznamn�jší poskytovatelé rozvojové pomoci Bosn� a Hercegovin� v roce 2003 jsou 
uvedeni v následující tabulce (Zdroj: OECD/DAC, 2003): 

Tab. 5: Nejvýznamn�jší bilaterální a multilaterální dono�i v Bosn� a Hercegovin� 

Poskytovatel pomoci  
(nad 5 mil. USD v roce 2003)3 

Objem pomoci  
(v mil. USD, 

zaokrouhleno) 

% 

(zaokrouhleno) 

Evropské spole�enství 136 26 

Spojené státy americké 69 13 

Japonsko 54 10 

Sv�tová banka/IDA 48 9 

Švédsko 35 6 

Špan�lsko 31 6 

Nizozemsko 25 5 

N�mecko 22 4 

Norsko 22 4 

Rakousko 15 3 

Švýcarsko 14 3 

UNHCR 13 2 

Velká Británie 13 2 

Kanada 7 1 

Finsko 7 1 

Ostatní dono�i 28 5 

CELKEM 539 100 

                                                
3 �eská republika dle statistiky OECD/DAC v roce 2003 Bosn� a Hercegovin� p�isp�la p�ibližn� 4 mil. USD, 
což tvo�í  p�ibližn� 0,7 % celkového p�ísp�vku mezinárodního spole�enství. 
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8) Priority rozvojové spolupráce mezi �eskou republikou a Bosnou a 
Hercegovinou na léta 2006–2010 

Sektorové zam��ení spolupráce 
�eská republika se ve své rozvojové spolupráci �ídí principem primárního významu 
požadavku ze strany p�íjemce pomoci. S p�ihlédnutím k existujícím kapacitám, 
komparativním výhodám a dosavadním zkušenostem podpo�í �R Bosnu a Hercegovinu 
v dosahování jejích cíl	 prioritn� v oblastech ekonomicko-pr	myslového rozvoje, zem�d�lství 
a rozvoje venkova a dopravní infrastruktury. v rámci t�chto priorit budou podporována 
pr	�ezová témata, zejména pokud jde o integraci zem� do EU, p�enos transforma�ních 
zkušeností, posilování kapacit ve�ejné správy, udržitelný návrat uprchlík	, posilování 
ob�anské spole�nosti a ochranu životního prost�edí (v�etn� odminovacích aktivit). 

Hospodá�ský a pr	myslový rozvoj pat�í mezi prvo�adé sektorové priority bosensko-
hercegovinské vlády. �R disponuje relevantními zkušenostmi s transformací ekonomiky a 
�ada projekt	 ekonomicko- pr	myslového charakteru již byla v Bosn� a Hercegovin� 
realizována. 

Zem�d�lství a rozvoj venkovských oblastí pat�í mezi klí�ové priority bosensko-hercegovinské 
vlády. �R disponuje relevantními zkušenostmi s transformací zem�d�lství z plánované 
ekonomiky do tržních pom�r	, �ada projekt	 v sektoru zem�d�lství již byla v Bosn� a 
Hercegovin� realizována. 

P�im��ená úrove� dopravní infrastruktury pat�í mezi p�edpoklady rychlého hospodá�ského 
r	stu a pat�í proto mezi rozvojové priority bosensko-hercegovinské vlády. �R má již bohaté 
zkušenosti se spoluprací s Bosnou a Hercegovinou v tomto sektoru.  

Geografické zam��ení spolupráce 
Vzhledem k rozsahu pot�eb Bosny a Hercegoviny, omezenosti disponibilních zdroj	, 
požadavku na efektivitu a viditelnost bude �R své rozvojové intervence v maximální mí�e 
geograficky koncentrovat. 

V návaznosti na aktivity projektu Evropských spole�enství EURED zam��eného na regionální 
hospodá�ský rozvoj Bosny a Hercegoviny bude �R následovat p�íklad dalších bilaterálních 
donor	  a sm��ovat prost�edky vládního programu zahrani�ní rozvojové spolupráce do 
jednoho z ekonomických region	, konkrétn� do Severovýchodního ekonomického regionu 
s centrem ve m�st� Tuzla. Tento region v rámci celé Bosny a Hercegoviny vykazuje pr	m�rné 
hodnoty rozvoje, resp. chudoby, a skýtá perspektivní možnosti hospodá�ského r	stu (zejm. 
v oblasti pr	myslu a energetiky a zem�d�lství) a budoucí spolupráce s �R na základ� 
vzájemné výhodnosti. Výb�r práv� tohoto regionu podpo�ilo i dalších n�kolik skute�ností: 
tradice rozvojové spolupráce (z prost�edk	 vládního programu ZRS �R i tzv. kosovských 
dluhopis	) v�etn� odminovacích aktivit hrazených ze strany �R z prost�edk	 odvád�ných do 
Paktu stability pro jihovýchodní Evropu, p�ítomnost �eské jednotky p	sobící v rámci mírové 
mise EUFOR/Althea na vojenské bázi Eagle Base u Tuzly, vhodná geografická poloha 
regionu a další. Z politického hlediska je pro �R zásadní, že podporou regionu Severovýchod 
bude pomoc sm��ována do obou etnických entit: regionem prochází entitní hranice. 
Severovýchodní ekonomický region sousedí se Srbskem a �ernou Horou, které jsou druhou 
prioritní zemí ZRS �R na západním Balkán�.  Z tohoto d	vodu je možné uvažovat o 
p�eshrani�ních aktivitách podpo�ených v rámci rozvojových intervencí �R. Z hlediska 
koordinace aktivit donorské komunity v Bosn� a Hercegovin� byl výb�r severovýchodního 
regionu podpo�en ze strany Delegace EK v Sarajevu – s místní regionální rozvojovou 
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agenturou (NERDA) dosud nespolupracuje žádná bilaterální agentura z �lenské zem� EU 
(narozdíl od ostatních �ty� region	). 

V od	vodn�ných p�ípadech (nap�. v oblasti dopravy) a v omezené mí�e budou projekty 
rozvojové spolupráce realizovány i v jiných oblastech. 

Indikativní p�ehled oblastí pro rozvojové intervence v rámci programu 
zahrani�ní rozvojové spolupráce mezi �R a Bosnou a Hercegovinou na léta 

2006–2010 

1. Sektor ekonomicko-pr�myslového rozvoje 

1.1 Podpora malých a st�edních podnik� prost�ednictvím transferu know-how  
Perspektivní udržitelný r	st bosensko-hercegovinského hospodá�ství a zlepšení životní úrovn� 
širokých  vrstev obyvatelstva Bosny a Hercegoviny úzce souvisí s rozvojem malého a 
st�edního podnikání. Je známou skute�ností, že práv� malé a st�ední podniky ve vysp�lých 
státech p�edstavují nejen jeden z hlavních motor	 zam�stnanosti, ale rovn�ž nezanedbatelný 
zdroj státních prost�edk	 prost�ednictvím daní, které odvád�jí. D	ležitým faktem je, že malé a 
st�ední podnikání m	že v Bosn� a Hercegovin� p�edstavovat možnost ekonomické stabilizace 
povále�ných navrátilc	.  

Podnikání v Bosn� a Hercegovin� není však dosud pln� rozvinuto. Jedním z d	vod	 je 
historický vývoj zem�, která p�ímo od socialistického modelu plánovaného hospodá�ství 
prošla n�kolikaletým vále�ným konfliktem, který významn� narušil nejen pot�ebnou 
infrastrukturu, ale i standardní ekonomické vztahy. K devastaci podnikatelského prost�edí 
p�isp�lo velkou m�rou rovn�ž období povále�né rekonstrukce provázené vysokými 
zahrani�ními rozvojovými intervencemi, zvyšující se mírou byrokratizace a poklesem 
transparentnosti (korupce, tzv. „šedá ekonomika“ apod.). Zem� nyní stojí p�ed zásadním 
úkolem zapojení se do mezinárodních hospodá�ských struktur a krom� pokra�ující materiální 
podpory sm��ované k obnov� infrastruktury je poci�ována silná pot�eba revitalizace tržního 
prost�edí.  

�eská republika má v této oblasti nespornou komparativní výhodu – v pr	b�hu posledních 
patnácti let úsp�šn� prošla cestou politické, hospodá�ské a sociální transformace a v kv�tnu 
2004 vstoupila do EU. V Bosn� a Hercegovin� proto m	že efektivn� p�edat zkušenosti a 
know-how zejména v následujících oblastech:  

� integrace do EU, v�etn� implementace evropských standard	 a norem, využívání 
p�ípravných, pop�. p�edvstupních, program	 EU atp., 

� ekonomická transformace v oblasti malého a st�edního podnikání, v�etn� zásad 
marketingu, business plánování apod., 

� p�enos nových technologií, 

� spolupráce p�i budování efektivních institucionálních struktur, nap�. zakládání zájmových 
sdružení, v�etn� obchodních komor, profesních asociací a svaz	. 

 

1.2 Podpora regionálního hospodá�ského rozvoje 
Vzhledem k nep�ehlednosti institucionální struktury v Bosn� a Hercegovin� založené na 
entitním rozd�lení je pro udržitelný rozvoj hospodá�ských aktivit v Bosn� a Hercegovin� 
klí�ová regionální spolupráce. Tento fakt je podporován nejen ze strany bosensko-
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hercegovinských partner	, kte�í komplikovanost místního uspo�ádání p�ímo poci�ují, ale i 
mezinárodním spole�enstvím, které v regionální spolupráci spat�uje jeden z konkrétních 
nástroj	 subsidiárního rozvoje a mezietnické spolupráce. 

V souvislosti s aktivitami projektu Evropského spole�enství EURED, bude �R 
prost�ednictvím rozvojového programu posilovat koncept regionálního ekonomického rozvoje 
prost�ednictvím podpory severovýchodní hospodá�ské oblasti a její rozvojové agentury 
NERDA. 

1.3 Ekologizace technologických pr�myslových proces�  
Dlouhodobé podce�ování environmentálních dopad	 pr	myslových technologií vážným 
zp	sobem poškodilo kvalitu životního prost�edí v Bosn� a Hercegovin�. �R se ve své 
spolupráci zam��í na podporu ekologizace bosensko-hercegovinských pr	myslových podnik	, 
p�i�emž d	raz bude kladen na podniky, které životní prost�edí zne�iš�ují nejintenzivn�ji. 

1.4 Transfer technologií v oblasti odpadového hospodá�ství a dekontaminace 

Nedostatky v oblasti odpadového hospodá�ství p�edstavují vážné riziko pro životní prost�edí a 
zdravotní stav obyvatelstva a mohou p�edstavovat i p�ekážku hladkého pr	b�hu procesu 
integrace do EU. �R p�isp�je k �ešení situace v oblasti odpad	 transferem vhodných 
technologií a technickou pomocí, pokud jde o vytvá�ení národního integrovaného systému 
odpadového hospodá�ství.  

1.5 Spolupráce v oblasti energetiky 

Ztráty zp	sobené válkou a následné radikální omezení investic sm��ujících do produkce 
elektrické energie m�ly za následek p�erušení výstavby moderních za�ízení a minimální 
využití inovativních technologií, disponibilní prost�edky byly investovány pouze do 
minimální údržby za�ízení. Elektrárny v Bosn� a Hercegovin� jsou proto technicky zastaralé, 
což p�ináší zna�né provozní problémy a zbyte�né ekologické zát�že.  

Intervence �R se zam��í zejména na transfer nových technologií a technickou pomoc p�i 
opravách energetických zdroj	 v Bosn� a Hercegovin� s cílem zajistit další bezpe�ný provoz 
elektráren. �R podpo�í i modernizaci systém	 vnit�ní dopravy v tepelných elektrárnách 
s d	razem na zajišt�ní vyšší bezpe�nosti práce.  

�eská republika podpo�í Bosnu a Hercegovinu i v procesu restrukturalizace t�žby hn�dého 
uhlí s cílem dosáhnout vyšší produktivity a technické úrovn� dol	, a tím i vyšší efektivity 
energetického sektoru.  

Spolupráce v oblasti energetiky se rovn�ž zam��í na podporu výroby a zavedení malých 
vodních elektráren a hydroenergetiky obecn�. 

1.6 Podpora plynofikace 
Zavád�ní využívání zemního plynu jako zdroje energie bylo v Bosn� a Hercegovin� 
pozastaveno v období vále�ného konfliktu a hospodá�ského úpadku, v sou�asné dob� je však 
velmi naléhavým požadavkem v souvislosti s negativními environmentálními dopady jiných 
zdroj	 energie. Podpora plynofikace umocní angažmá �R ve prosp�ch zvyšování kvality 
životního prost�edí v Bosn� a Hercegovin�. Prioritou rozvojových intervencí budou oblasti, 
kde je zlepšení environmentálních charakteristik nejvíce pot�ebné a kde je plynofikace 
technicky realizovatelná (tzn. návaznost na existující rozvod plynu).  
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1.7 Transfer technologií v oblasti zem�d�lství a lesnictví 

Vále�ný konflikt i následné období povále�né rekonstrukce m�ly negativní dopad i na sektor 
zem�d�lství a lesnictví, �R se proto ve své spolupráci s Bosnou a Hercegovinou zam��í na 
p�enos moderních technologií využívaných v zem�d�lské výrob� a lesnictví (viz více 
v následující kapitole).  

Intervence �R se zam��í na zavád�ní moderních technologií zpracování odpad	 živo�išné 
výroby kejdy prasat a dr	bežího trusu na organominerální hnojiva. Zavedení t�chto 
technologií p�isp�je k vyšší efektivit� zem�d�lské výroby, ke zlepšení kvality životního 
prost�edí recyklací bioodpad	 a ke zvýšení bosensko-hercegovinských exportních p�íjm	. �R 
p�isp�je k rekultivaci odlesn�ných, narušených a kontaminovaných (v�etn� zaminovaných) 
ploch v Bosn� a Hercegovin�. P�i regeneraci p�irozených ekosystém	 nebude opominuta 
reintrodukce populací prosp�šných p	dních mikroorganism	.  

1.8 Obnova a modernizace pr�myslu, stavebnictví a infrastruktur   

K pr	vodním jev	m vále�ného konfliktu v Bosn� a Hercegovin� pat�í nesporn� destrukce 
pr	myslových, dopravních a sociálních infrastruktur. �R se proto v rámci svého rozvojového 
programu bude mimo jiné soust�edit rovn�ž na rekonstrukci t�chto za�ízení a sítí, jejichž 
funk�nost je pro perspektivní r	st Bosny a Hercegoviny zásadní. 

Pokud jde o sociální infrastruktury, zam��í se �R p�edevším na rekonstrukci zdravotních 
za�ízení.  

1.9 Podpora sektoru telekomunikací 
Vzhledem k nutnosti rozší�ení telefonní sít� (tj. pevné linky i mobilní sí�) v Bosn� a 
Hercegovin�, zkvalitn�ní telekomunika�ních služeb, modernizace technologií a prosazení 
strukturálních reforem v této oblasti, je zkušenost �eských expert	 v tomto sektoru velmi 
vítána. Komparativní výhodu �R v p�edávání zkušeností bosensko-hercegovinským koleg	m 
p�edstavuje rovn�ž probíhající proces privatizace telekomunika�ních služeb a liberalizace trhu 
v této oblasti, jedná se o reformy plánované rovn�ž v Bosn� a Hercegovin�. 

2.  Sektor zem�d�lství a rozvoje venkova 

2.1 Stabilizace navrátilc� prost�ednictvím obnovy a rozvoje zem�d�lství 
V pr	b�hu války opustila zna�ná �ást bosensko-hercegovinské populace svá bydlišt�. I deset 
let po ukon�ení konfliktu a po návratu uprchlík	 do místa p	vodního bydlišt�, pat�í povále�ní 
navrátilci mezi kategorie nejvíce ohrožené chudobou: ve Federaci Bosna a Hercegovina tvo�í 
až 45 % populace klasifikované jako chudé, v Republice srbské je to 21 %. P�evážnou �ást 
navrátilc	 tvo�í lidé z venkovských oblastí, kterým zem�d�lství nabízí d	vod k navrácení 
dom	 a pro setrvání v Bosn� a Hercegovin�, resp. v míst� p	vodního bydlišt�.  

Do budoucna se o�ekává postupné snižování pomoci uprchlík	m ze strany zahrani�ních 
donor	. Podporu však nadále vyžaduje �ada oblastí, jakými jsou nap�íklad rekonstrukce 
bydlení, budování a opravy infrastruktury; v oblasti zem�d�lství pak zejména stabilizace a 
rozvoj farem a tvorba pracovních míst.  

�eská republika se prost�ednictvím cílených rozvojových intervencí v sektoru zem�d�lství 
pokusí p�isp�t k normalizaci život	 povále�ných navrátilc	 všech t�í bosensko-
hercegovinských etnik ve vybraných municipalitách. 
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2.2  Vzd�lávání, školení a transfer know-how v sektoru zem�d�lství 

Klí�ovým problémem sektoru zem�d�lství jsou nedostate�né znalosti a zkušenosti. Válka 
p�erušila kontinuitu a zastavila Bosnu a Hercegovinu na cest� mezi transformací z plánované 
ekonomiky na tržní. �eská republika má k Bosn� a Hercegovin� blízký vztah, a proto jí m	že 
poskytnout, v porovnání s ostatními zahrani�ními donory, �adu specifických odborných 
znalostí i zkušeností z vlastního vývoje.  

Mezi nej�ast�ji definované požadavky se �adí zkušenosti s hospodá�skou transformací, 
p�ípravou na vstup do EU, aktivitami jednotlivých subjekt	 na trhu, chodem státní správy 
v zem�d�lském sektoru, vertikální integrací, sdružováním (zem�d�lská družstva, asociace 
apod.).  

2.3  Podpora malých farem 

Základem zem�d�lství v Bosn� a Hercegovin� jsou velmi malé farmy, kdy 65 % farmá�	 
vlastní mén� než t�i kusy dobytka. Velikost farem je ovšem limitujícím faktorem pro jejich 
efektivní uplatn�ní na trhu. Úkolem nejbližší budoucnosti je proto podpo�it produk�ní 
kapacity a marketing zem�d�lských podnik	. Sektor se potýká s �adou problém	 a nedostatk	, 
jakými jsou nap�íklad absence technologií, kvalitních osiv, hospodá�ských zví�at i zem�d�lské 
techniky.  

�R se s ohledem na p�edchozí zkušenosti zam��í na podporu vzniku a fungování malých 
farem v Bosn� a Hercegovin�. 

 

2.4 Podpora malých potraviná�ských provoz� 
Pro plynulý chod a udržitelný rozvoj sektoru je nutná funk�ní navazující vertikála 
zpracovatelských a distribu�ních provoz	. V Bosn� a Hercegovin� chybí kapacity na 
zpracování mléka, masa, ovoce a zeleniny. Obdobn� jsou na tom i možnosti a kapacity 
skladování zem�d�lské produkce, což významn� limituje možnosti rozvoje potraviná�ského 
pr	myslu. Jedná se zejména o malé mlékárny, sýrárny, porážky, sušárny ovoce, chladírny, 
mrazírny atd. 

Vhodné rozvojové intervence za strany �R p�isp�jí k dlouhodobému r	stu bosensko-
hercegovinského potraviná�ského pr	myslu. Aktivity budou spojeny s dalšími cíli, nap�. 
s hospodá�skou stabilizací situace povále�ných navrátilc	. 

2.5  Vodní hospodá�ství 
Vodní hospodá�ství je problémovým sektorem. Bosna a Hercegovina má sice dostate�né 
zdroje pitné vody, ale stávající technická infrastruktura je ve velmi špatném stavu. Chybí 
úpravny vody, zásobování pitnou vodou není dostate�né a chybí kanalizace a �istírny 
odpadních vod, což v �ad� m�st i malých obcí zp	sobuje silné zne�iš�ování životního 
prost�edí.  

Prost�ednictvím vhodného p�ístupu k problematice bude tato oblast v rámci rozvojového 
programu �R �ešena. 

2.6 Lesní hospodá�ství 
Lesy pokrývají cca 53 % celkové vým�ry Bosny a Hercegoviny. P�ibližn� 85 % les	 je ve 
vlastnictví státu. Tém�� 70 % les	 je jehli�natých. Mnohé lesy jsou stále zaminovány. 

Lesnictví se potýká s �adou problém	, zejména v oblasti lesního managementu, ekologické 
stability, udržitelného rozvoje les	, inventarizace lesního majetku, zales�ování, boje proti 
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šk	dc	m apod. Specifickým problémem bosensko-hercegovinského lesnictví je absence 
Geografického informa�ního systému (GIS). 

�R p�isp�je k �ešení t�chto problém	 s využitím své dosavadní zkušenosti z Bosny a 
Hercegoviny (rozvojový projekt zam��ený na ochranu bosensko-hercegovinských les	 proti 
lesním šk	dc	m) a zejména p�enosem znalostí a �ešení z oblasti lesního hospodá�ství v �R. 

2.7  Veterinární dozor 
Jedinou institucí, která prozatím v sektoru zem�d�lství funguje na celostátní úrovni, je Státní 
veterinární ú�ad, který definoval n�které problémové oblasti na poli veterinárního dozoru a 
živo�išné výroby. Bosna a Hercegovina bojuje s chorobami domácích zví�at, její úsilí ale 
vážn� komplikuje absence certifikovaných laborato�í a pot�ebného vybavení, nedostate�né 
jsou kontrolní systémy chorob zví�at a vakcinace.  

Ú�ad již pro pot�eby donorské komunity vypracoval požadavky na vým�nu zkušeností, 
expert	, zkušeností s p�ípravou na vstup do EU atp. Na základ� t�chto podklad	 budou cíleny 
rozvojové intervence �R. 

2.8  Šlecht�ní a plemenitba hospodá�ských zví�at 

Živo�išná výroba tvo�í základ zem�d�lství Bosny a Hercegoviny. Hlavním problémem 
v chovu hospodá�ských zví�at je nízká užitkovost a nedostate�ný po�et kvalitních plemenných 
zví�at. 

�R v této oblasti m	že navázat na aktivity realizované v Bosn� a Hercegovin� v rámci 
povále�né obnovy (zejm. z prost�edk	 tzv. kosovských dluhopis	 a prost�edk	 ZRS). 
Výhodou spolupráce ze strany �R je mimo jiné velmi podobné p�írodní prost�edí obou zemí a 
tudíž možnost velmi konkrétní plemená�ské a šlechtitelské �innosti. 

3. Sektor dopravy 

3.1 Spolupráce v oblasti železni�ní dopravy 
Obnova a rozvoj železni�ní infrastruktury siln� poni�ené vále�ným konfliktem pat�í mezi 
priority bosensko-hercegovinské vlády i mezinárodních institucí. Výstavba nové sít� 
železni�ních koridor	 je podmínkou pro napojení zem� na panevropské koridory a obnova 
stávající železni�ní sít� je podmínkou pro navýšení tranzitních kapacit nejen v osobní, ale 
zejména v nákladní doprav�. Nedostatek vlastních investi�ních prost�edk	 a nevyhovující stav 
železni�ní infrastruktury znemož�uje zvyšovat objemy p�epravovaných komodit. Potenciální 
ekonomický r	st zem� je tímto faktem omezován a znevýhod�ován. Modernizace a 
rekonstrukce železni�ní sít� pat�í mezi priority jednotlivých regionálních vlád, p�i�emž 
nejvyšší prioritou je rekonstrukce, pop�. výstavba železni�ních tratí pro nákladní p�epravu 
sm�rem do st�ední Evropy.  

�eská republika podporuje zám�ry modernizovat železni�ní infrastrukturu p�edevším v t�ch 
úsecích, které jsou schváleny mezinárodními institucemi jako prioritní  (zejm. TER), ale 
nejsou finan�n� podpo�eny ze strany dalších donor	 (zejména ES, resp. EBRD a EIB).      

�eská republika bude v oblasti železni�ní dopravy podporovat p�edevším: 

� zpracování studií proveditelnosti na obnovu a rozvoj bosensko-hercegovinské železni�ní 
infrastruktury a spolupráci v následných realiza�ních fázích, v�etn� možnosti technické 
supervize, 
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� projekty zam��ené na zvyšování bezpe�nosti v železni�ní doprav� (instalace 
signaliza�ních za�ízení, chrán�né železni�ní p�ejezdy atd.), 

� projekty zam��ené na zvyšování úrovn� znalostí a na budování (institucionálních) kapacit 
v železni�ní doprav�. 

3.2 Spolupráce v oblasti silni�ní infrastruktury 

Obnova, modernizace a rozší�ení silni�ní infrastruktury pat�í mezi priority vlády Bosny a 
Hercegoviny. �R bude podporovat úsilí o rozvoj silni�ní sít�, a to p�edevším �inností 
sm��ující k vypracování studií proveditelnosti a následné výstavb�. P�i volb� prioritních 
projekt	 bude �R vycházet z požadavk	 strany p�íjemce, z geografických priorit ZRS �R 
v Bosn� a Hercegovin� a z doposud realizované spolupráce.  

�R bude v oblasti silni�ní infrastruktury podporovat p�edevším: 

� zpracování studií proveditelnosti na obnovu a rozvoj silni�ní infrastruktury a spolupráci v 
následných realiza�ních fázích, v�etn� možnosti technické supervize, 

� projekty zam��ené na zvyšování bezpe�nosti v silni�ní doprav� (instalace signaliza�ních 
za�ízení, dopravní zna�ení, kruhové objezdy atd.), 

� projekty zam��ené na zvyšování úrovn� znalostí a na budování (institucionálních) kapacit 
v silni�ní doprav�. 

 

3.3  Spolupráce v oblasti letecké dopravy 
Rovn�ž infrastruktura v oblasti letecké dopravy byla válkou a následným omezením investic 
do obnovy zna�n� poškozena. Nedostatky v letecké doprav� neplynou pouze z materiálních 
pot�eb (zejména obnova a zprovozn�ní letiš�), ale rovn�ž z kapacitního deficitu v oblasti 
lidských zdroj	, zejména v oblasti kontroly leteckého provozu a letové bezpe�nosti. Bosna a 
Hercegovina nap�íklad dosud nekontroluje sv	j letový prostor – po dohod� s Chorvatskem a 
Srbskem a �ernou Horou je vzdušný prostor nad Bosnou a Hercegovinou kontrolován ze 
Záh�ebu a z B�lehradu, což je pouze do�asné �ešení. 

Vzhledem k daným mezinárodním podmínkám spolupráce v letecké doprav� a zkušenostech 
s již realizovanými projekty v oblasti letectví bude proto �R v Bosn� a Hercegovin� 
podporovat p�edevším: 

� projekty zam��ené na obnovu �i rekonstrukce letiš�, 

� projekty zam��ené zvyšování úrovn� znalostí a na budování (institucionálních) kapacit 
v letecké doprav�. 

 

3.4 Spolupráce v oblasti m�stské hromadné dopravy 

Nedostate�ná kapacita m�stské hromadné dopravy, nerozvinutá m�stská dopravní sí�, 
zastaralý vozový park a využívání p�evážn� fosilních paliv jsou oblasti, které v Bosn� a 
Hercegovin� p�edstavují jeden ze závažných problém	 rozvoje m�stských center. 

�eská republika bude proto prost�ednictvím zahrani�ní rozvojové spolupráce pokra�ovat v 
posilování ekologicky p�ijatelných variant m�stské hromadné dopravy, nap�. tramvají, 
trolejbus	, p�ím�stské železni�ní dopravy atd., a to formou dodávek dopravních prost�edk	, 
repase dopravních prost�edk	 starší výroby, studiemi proveditelnosti a prost�ednictvím 
školení a vzd�lávacích aktivit.  
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Pr��ezová témata 

1. Podpora integrace Bosny a Hercegoviny do EU 

Integrace do EU pat�í mezi nejvyšší priority Bosny a Hercegoviny. Perspektiva �lenství je 
obsažena v rámci tzv. Stabiliza�ního a asocia�ního procesu. Vzhledem ke své nedávné 
zkušenosti z p�edvstupního procesu napom	že �R Bosn� a Hercegovin� v integra�ních 
snahách, p�i�emž podpora bude realizována v oblasti harmonizace národní legislativy s acquis 
communautaire, p�ípravy na realizaci projekt	 evropské p�edvstupní pomoci a školení o 
otázkách spojených s EU a integra�ním procesem. Podpora integra�ních snah bude 
v maximální možné mí�e sou�ástí rozvojových intervencí �R v Bosn� a Hercegovin�.  

2. P�enos transforma�ních zkušeností 

Bosna a Hercegovina prochází procesem transformace od centráln� �ízeného hospodá�ství 
k tržní ekonomice. Vzhledem k tomu, že �R v nedávné minulosti prošla obdobným procesem, 
stojí v jedine�né pozici pro p�edávání zkušeností z tohoto procesu. P�enos transforma�ních 
zkušeností bude v maximální možné mí�e sou�ástí rozvojových intervencí �R v Bosn� a 
Hercegovin�. 

3. Reforma, modernizace a posilování kapacit ve�ejné správy 

Kvalitu státní správy, která je nezbytným p�edpokladem pro realizaci reforem, hospodá�ský 
r	st a omezování chudoby v Bosn� a Hercegovin�, negativn� ovliv�uje nedostate�né finan�ní 
a personální zajišt�ní. �R bude v maximální možné mí�e p�ispívat k posilování kapacit 
bosensko-hercegovinské ve�ejné správy v rámci svých rozvojových intervencí.  

4. Udržitelný návrat vále�ných uprchlík� 
Návrat vále�ných uprchlík	 (zejména do etnicky diferenciovaných oblastí) a jejich 
ekonomická a sociální stabilizace pat�í ke klí�ovým prioritám bosensko-hercegovinské vlády. 
�R se proto ve svých sektorových programech pokusí tento aspekt pln� respektovat a 
p�ispívat k n�mu. 

5. Posilování ob�anské spole�nosti 

Dynamická ob�anská spole�nost je zárukou demokratického vývoje a �R bude proto v rámci 
svých rozvojových intervencí v maximální mí�e p�ispívat k posilování bosensko-
hercegovinské ob�anské spole�nosti.  

6. Ochrana životního prost�edí 

Principy ochrany kvality životního prost�edí a udržitelného rozvoje budou v rozvojových 
intervencích �R zohledn�ny.   

7. Odminovací aktivity 
Vzhledem k vysoké mí�e kontaminace území Bosny a Hercegoviny nevybuchlou municí 
z období let 1992 až 1995 je místní obyvatelstvo i deset let po válce ve stálém ohrožení. 
Závažnou skute�ností je rovn�ž fakt, že munice se �asto nalézá v p	vodních obydlích 
vále�ných uprchlík	 a brání tak jejich bezpe�nému návratu. Vysoká míra zaminování 
zalesn�ných oblastí a zem�d�lsky využitelné p	dy zabra�uje efektivnímu využití p�írodního 
bohatství Bosny a Hercegoviny. Z t�chto d	vod	 se �R pokusí podporovat pokra�ování 
odminovacích aktivit v rámci svých sektorových priorit. 
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8. Rovnost mezi muži a ženami 

�eská republika bude v rámci svých rozvojových intervencí v maximální možné mí�e 
p�ispívat k posilování rovnosti mezi muži a ženami v Bosn� a Hercegovin�.  
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9) Institucionální rámec, �ízení a implementace programu 

Realizace programu rozvojové spolupráce mezi �R a Bosnou a Hercegovinou je ze strany �R 
institucionáln� zajišt�na ministerstvem zahrani�ních v�cí, ministerstvem zem�d�lství, 
ministerstvem pr	myslu a obchodu a ministerstvem dopravy. 

V rámci Ministerstva zahrani�ních v�cí �R (MZV) jsou do �ízení programu zapojeny Odbor 
stát	 jihovýchodní a východní Evropy (OJVE), Odbor rozvojové spolupráce a humanitární 
pomoci (ORS), Zastupitelský ú�ad �R (ZÚ) v Sarajevu a Rozvojové st�edisko Ústavu 
mezinárodních vztah	 (RS ÚMV).  

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV se podílí na p�íprav� programu 
rozvojové spolupráce a jeho p�ípadných modifikacích. 

Zastupitelský ú�ad �R v Sarajevu se podílí na p�íprav� programu spolupráce s Bosnou a 
Hercegovinou a jeho p�ípadných modifikacích. Podílí se také na monitoringu implementace 
programu spolupráce. Udržuje rozvojový dialog s partnerskými institucemi, zvlášt� pak 
s vládou na centrální, entitní a nižší úrovni. Udržuje komunikaci s ostatními poskytovateli 
rozvojové pomoci s cílem dosáhnout maximální možné komplementarity, koordinace a 
koherence.  

Rozvojové st�edisko ÚMV se podílí na p�íprav� programu rozvojové spolupráce a jeho 
p�ípadných modifikacích. V úzké spolupráci s odpov�dnými resorty a na základ� pov��ení 
MZV zajiš�uje evaluaci programu rozvojové spolupráce.  

Ministerstvo pr	myslu a obchodu je odpov�dné za realizaci spolupráce v sektoru 
ekonomicko-pr	myslového rozvoje a za efektivní vynakládání prost�edk	 na tuto spolupráci 
vy�len�ných. Podílí se na p�íprav� programu spolupráce v sektoru ekonomicko-pr	myslového 
rozvoje a jeho p�ípadných modifikacích.  

Ministerstvo zem�d�lství je odpov�dné za realizaci spolupráce v sektoru zem�d�lství a 
rozvoje venkova a za efektivní vynakládání prost�edk	 na tuto spolupráci vy�len�ných. Podílí 
se na p�íprav� programu spolupráce v sektoru zem�d�lství a rozvoje venkova a jeho 
p�ípadných modifikacích.  

Ministerstvo dopravy je odpov�dné za realizaci spolupráce v sektoru rozvoje dopravní 
infrastruktury a za efektivní vynakládání prost�edk	 na tuto spolupráci vy�len�ných. Podílí se 
na p�íprav� programu spolupráce v sektoru rozvoje dopravní infrastruktury a jeho p�ípadných 
modifikacích.  

P�íslušné orgány státní správy si zajistí svou organiza�ní strukturu tak, aby program rozvojové 
spolupráce mohl být efektivn� realizován. Pro flexibilní a efektivní �ízení programu je zvlášt� 
d	ležité zajišt�ní adekvátních kapacit ZÚ Sarajevo. 
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10) Evaluace a monitoring programu  

V pr	b�hu roku 2007 bude realizována pr	b�žná evaluace programu rozvojové spolupráce 
mezi �R a Bosnou a Hercegovinou. Na základ� pr	b�žné evaluace bude program upraven tak, 
aby pln� zohlednil zkušenosti získané v pr	b�hu realizace spolupráce, stejn� tak jako zm�ny 
v bosensko-hercegovinské spole�nosti. Na základ� pr	b�žné evaluace bude možné za�adit do 
programu nové sektory (nap�. školství, vnitro, životní prost�edí) nebo oblasti spolupráce, 
respektive n�které projekty utlumit. Na základ� pr	b�žné evaluace bude také rozhodnuto o 
p�ípadném rozší�ení geografického zam��ení spolupráce ze severovýchodního regionu. 

Po roce 2010 bude provedena záv�re�ná evaluace programu rozvojové spolupráce mezi �R a 
Bosnou a Hercegovinou. Na jejím základ� bude rozhodnuto o podob� další spolupráce 
s Bosnou a Hercegovinou.  

Do evaluace a monitoringu implementace programu bude zapojeno ministerstvo zahrani�ních 
v�cí (ORS, ZÚ �R v Sarajevu, Rozvojové st�edisko ÚMV). Klí�ové bude zapojení 
ministerstva zem�d�lství, ministerstva pr	myslu a obchodu a ministerstva dopravy �R.   


