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1) Shrnutí 

Zásady zahrani�ní rozvojové spolupráce, 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 Srbsko a �ernou Horu jako jednu z prioritních zemí pro dlouhodobou 
rozvojovou spolupráci. Srbsko a �erná Hora byly stanoveny za prioritní zemi pro rozvojovou 
spolupráci �R p�edevším z následujících d	vod	: 

� pot�ebnost rozvojové spolupráce v souvislosti s rekonstrukcí zem� po konfliktu, 

� dlouholetá tradice silných hospodá�ských, politických a kulturních vazeb obou zemí, 

� tradice rozvojové spolupráce s �R, 

� význam hospodá�ského a sociálního rozvoje Srbska a �erné Hory pro stabilizaci regionu 
jihovýchodní Evropy, 

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

Srbsko a �erná Hora se nacházejí v období p�echodu od autoritativního režimu, centráln� 
�ízeného hospodá�ství a mezinárodní izolace sm�rem k demokracii, tržní ekonomice a 
integraci do evropských struktur. Hospodá�ský propad v 90. letech a následná 
restrukturalizace ekonomiky m�ly dopad na sociální situaci obyvatelstva, pod národn� 
stanovenou hranicí chudoby se nachází p�es 10 % srbského obyvatelstva. Chudobou jsou 
nejvíce zasaženy osoby s nízkým vzd�láním, nezam�stnaní, senio�i, d�ti, po�etné rodiny, 
venkovské obyvatelstvo, uprchlíci, Romové a osoby se zdravotním postižením.  

�eská republika podpo�í hospodá�ský a sociální rozvoj Srbska a �erné Hory intervencemi 
v sektorech životního prost�edí, ekonomicko-pr	myslového rozvoje, dopravy, zdravotnictví a 
práce a sociálních v�cí. Geograficky bude spolupráce prioritn� sm��ovat do jihovýchodního a 
centrálního Srbska, zvlášt� pak do regionu Šumádija. V �erné Ho�e bude prioritní oblastí 
region Mojkovac.  

Indikativní p�ehled oblastí pro rozvojové intervence v sektoru životního prost�edí zahrnuje: 

� spolupráce p�i odstra�ování starých ekologických zát�ží, 

� spolupráce p�i �ešení odpadového hospodá�ství, 

� spolupráce p�i zajišt�ní zásobování obyvatel pitnou vodou, 

� spolupráce p�i p�enosu zkušeností s moderními environmentálními technologiemi, p�i 
využívání obnovitelných zdroj	 energie a zvyšování energetické ú�innosti, 

� spolupráce v oblasti ekologické výchovy. 

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

� spolupráce v oblasti t�žby uhlí, 

� spolupráce v oblasti t�žby rudných surovin, 

� spolupráce v oblasti produkce elektrické energie, 

� podpora plynofikace, 

� ekologizace technologických pr	myslových proces	, 
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� podpora rozvoje obuvnického a kožed�lného pr	myslu, 

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

� transfer technologií v oblasti odpadového hospodá�ství, 

� transfer technologií v oblasti zdravotní pé�e. 

Indikativní p�ehled oblastí pro rozvojové intervence v sektoru práce a sociálních v�cí 
zahrnuje: 

� rozvoj sociálních služeb, 

� podpora služeb zam�stnanosti. 

Indikativní p�ehled oblastí pro rozvojové intervence v sektoru dopravy zahrnuje: 

� spolupráce v oblasti železni�ní dopravy, 

� spolupráce v oblasti silni�ní infrastruktury, 

� spolupráce v oblasti environmentáln� p�ijatelné m�stské hromadné dopravy. 

Indikativní p�ehled oblastí pro rozvojové intervence v sektoru zdravotnictví zahrnuje: 

� podpora prevence a preventivních projekt	 s d	razem na d�ti a mládež, 

� podpora systému první pomoci a traumatologické pé�e, 

� podpora lé�by respira�ních nemocí, 

� podpora pé�e o nastávající matky, 

� podpora systému pé�e o duševn� nemocné a psychiatrických pacient	, 

� podpora prevence zneužívání antibiotik, 

� technická podpora lé�by komplikovaných zdravotních stav	. 

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

� podpora integrace Srbska a �erné Hory do EU, 

� p�enos transforma�ních zkušeností, 

� posilování kapacit státní správy, 

� posilování ob�anské spole�nosti, 

� ochrana životního prost�edí, 

� 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 udržitelného ekonomicko-
sociálního 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 – MDG), 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, 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. 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) Srbsko a �erná Hora jako partner rozvojové spolupráce �R 

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

� pot�ebnost rozvojové spolupráce v souvislosti s rekonstrukcí zem� po konfliktu, 

� dlouholetá tradice silných hospodá�ských, politických a kulturních vazeb mezi �eskými 
zem�mi a Srbskem a �ernou Horou, 

� silná tradice rozvojové spolupráce s �R, 

� význam hospodá�ského a sociálního rozvoje Srbska a �erné Hory pro stabilizaci regionu 
jihovýchodní Evropy, 

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

Pot�ebnost rozvojové spolupráce vyplývá z nep�íznivé sociální situace zna�né �ástí srbského 
obyvatelstva, zvlášt� pak v souvislosti s hospodá�ským propadem 90. let 20. století. Vále�né 
konflikty spojené s rozpadem Jugoslávie, mezinárodní sankce a hospodá�ská politika 
autoritativního režimu vedly ke snížení hrubého domácího produktu o 50 % a uvrhly více než 
10 % obyvatelstva do chudoby. Ve zvlášt� obtížné situaci se nachází p�edevším na 700 000 
uprchlík	, dále pak nezam�stnaní, senio�i a další ohrožené skupiny (Romové, zdravotn� 
postižení, ženy).  

Mezi Srbskem a �ernou Horou a �R existují historicky silné kulturní,  politické i obchodní 
vazby. Vztahy mezi Srbskem a �eskými zem�mi lze vysledovat do st�edov�ku, k jejich 
výrazné intenzifikaci došlo v pr	b�hu 19. století, zvlášt� pak v souvislosti s �eským národním 
hnutím. V mezivále�ném období pat�ila Jugoslávie mezi klí�ové spojence �eskoslovenska, 
vedle politické a bezpe�ností vazby v rámci tzv. Malé dohody oba státy spojovaly intenzivní 
vztahy hospodá�ské a kulturní. P�es zvraty ve vztazích mezi Jugoslávií a �eskoslovenskem po 
druhé sv�tové válce se Jugoslávie za�adila mezi nejvýznamn�jší obchodní partnery 
�eskoslovenska. Rozpad Jugoslávie a s ním spojené mezinárodní sankce intenzitu vztah	 
v 90. letech omezily, po demokratizaci srbského politického systému v roce 2000 došlo ale 
k všestrannému rozvoji vzájemných vztah	 mezi �R a Srbskem a �ernou Horou, p�i�emž 
demokratická stabilizace Srbska a �erné Hory a jejich zakotvení v evropských strukturách 
pat�í mezi významné zahrani�n�-politické priority �R.   

Od roku 2001 p�ispívá �R rozvojovou spoluprací k omezování chudoby v Srbsku a �erné 
Ho�e a k budování dobrých vztah	 (v�etn� vztah	 ekonomických). Projekty rozvojové 
spolupráce se Srbskem a �ernou Horou byly financovány jednak v rámci b�žné bilaterální 
rozvojové spolupráce a dále pak z prost�edk	 vy�len�ných na stabilizaci jihovýchodní 
Evropy. 

V rámci b�žné rozvojové spolupráce (usnesení vlády �. 332 ze dne 9. 4. 2001, �. 463 ze dne 6. 
5. 2002, �. 440 ze dne 7. 5. 2003, �. 813 ze dne 6. 8. 2003 a �. 652 ze dne 23. 6. 2004) byly 
schváleny projekty realizované v gesci ministerstva zahrani�ních v�cí (MZV), ministerstva 
zdravotnictví (MZ), ministerstva životního prost�edí (MŽP), ministerstva pr	myslu a obchodu 
(MPO), ministerstva dopravy (MD), ministerstva vnitra (MV) a ministerstva práce a 
sociálních v�cí (MPSV). Základní údaje o rozvojových projektech jsou uvedeny v následující 
tabulce: 
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Tab. 1:  Projekty bilaterální rozvojové spolupráce �R v Srbsku a �erné Ho�e 2001–2005 

Název projektu Gestorský 
resort 

Doba trvání 
projektu 

Rozpo�et 
v mil. K� 

Koncepce �ízení m�stské dopravy v B�lehrad� MD 2003–2004 1,8 

Pomoc p�i organizaci Ministerstva dopravy Srbska MD 2005–2006 2,76 

Studie proveditelnosti rychlostní komunikace Bato�ina – 
Kragujevac  MD 2002–2005 2,9 

Výstavba trolejbusové trat� Kragujevac 1. fáze MD 2003–2004 4 

Pomoci p�i z�ízení ekologického výrobn� ekonomického 
centra na likvidaci nebezpe�ných odpad	 a dekontaminaci 
p	dy s ochranou podzemních vod v lokalit� Novi Sad 

MPO 2005–2007 29 

Podpora transforma�ního procesu ústav	 a iniciace zm�n v 
systému pé�e o mentáln� postižené MPSV 2004–2006 12,3 

Vzd�lávací seminá� pro zvýšení schopnosti �ízení služby 
zam�stnanosti MPSV 2004 0,576 

Zlepšení schopnosti sekretariátu a vyjednávacích schopností 
�len	 Hospodá�ské a sociální rady MPSV 2004 4,8 

Budování kapacit ve�ejné správy v regionu Šumadija MV 2004 0,840 

Pé�e o onkologicky a termináln� nemocné/Kosovo MZ 2004–2006 2,744 

Projektová dokumentace na kmenový sb�ra� a �istírnu 
odpadních vod pro m�sti Podujevo/Kosovo MZe 2004–2006 5,406 

Generel odvodn�ní aglomerace m�st Priština-Kosovo Polje 
Obli� MZe 2004–2005 7,84 

Informa�ní kancelá� v Kragujevaci MZV 2004–2006 2,46 

Rekonstrukce a vybavení spolkových, školních a kulturních 
objekt	 MZV 2000–2001 3,2 

Rekonstrukce prostor �eské besedy Bela Crkva MZV 1999–2001 6 

Budování kapacit ekomanagementu (EMS)   (spole�ný projekt 
pro Makedonii, Bosnu a Herzegovinu a Srbsko a �ernou 
Horu) 

MŽP 2003–2005 7 

Budování p�ivad��e surové vody – páte�ního potrubního �ádu 
do rekonstruované úpravy vody Pe�ina v západní �ásti Srbska 
a �erné Hory, jihozápadn� od hlavního m�sta B�lehradu 

MŽP 2005–2007 21 

Obnova odpadového hospodá�ství m�sta Kragujevac MŽP 2004–2006 4,8 

Ochrana �eky Ibar p�ed zne�išt�ním ropnými látkami MŽP 2003–2005 5,85 

Rozvíjení regionální strategie nebezpe�ných odpad	 
jihovýchodní Evropy MŽP 2003–2004 7,5 

�ešení prioritních sana�ních projekt	 rozpracovaných 
organizací UNEP v Srbsku a �erné Ho�e MŽP 2005–2007 19,397 

Sanace a rekultivace skládky komunálního odpadu Jovanovac 
v  kraji Šumadija, a její zakonzervování v rozsahu a kvalit� 
odpovídající evropským standard	m 

MŽP 2005–2006 15 

Sanace a revitalizace Velkého Ba�ki kanálu ve m�st� Vrbas – 
Srbsko  MŽP 2004–2006 9,520 
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Sanace, rekultivace a revitalizace skládky nebezpe�ného 
odpadu po t�žb� olovozine�natých rud v Mojkovaci v Srbsku 
a �erné Ho�e 

MŽP 2005 1,95 

Zásobování pitnou vodou  v oblasti m�sta Valjeva/Regionální 
vodop�ivád�cí systém „Rovni“ MŽP 2003–2005 9,8 

 
Vedle b�žné bilaterální rozvojové spolupráce se �R jako �len tzv. Paktu stability pro 
jihovýchodní Evropu z roku 1999 zapojila do obnovy jihovýchodní Evropy po kosovském 
konfliktu. Projekty na obnovu jihovýchodní Evropy financovala �R prost�ednictvím 
prost�edk	 získaných realizací zákona o státním dluhopisovém programu dluhopis	 na 
financování �ešení d	sledk	 kosovské krize. Tyto prost�edky ve výši 2 mld. K� byly 
alokovány do gesce ministerstva obrany (792 mil. K�), ministerstva vnitra (318 mil. K�), 
ministerstva zahrani�ních v�cí (140 mil. K�), ministerstva pr	myslu a obchodu (500 mil. K�), 
ministerstva zem�d�lství (150 mil. K�) a do kapitoly Všeobecná pokladní správa (100 mil. 
K�). Ne všechny tyto prost�edky lze ovšem vykazovat jako rozvojovou spolupráci (zejména 
n�které položky v gesci ministerstva obrany) a jen �ást byla využita ve prosp�ch Srbska a 
�erné Hory.  

Projekty, realizované v gesci ministerstva pr	myslu a obchodu v rámci obnovy jihovýchodní 
Evropy, uvádí tabulka: 

Tab. 2: P�ehled  projekt� obnovy realizovaných z  finan�ních prost�edk� z 500 mil. K� alokovaných MPO 
dle UV �. 765/1999 v Srbsku a �erné Ho�e 

Název projektu Doba trvání 
projektu 

Rozpo�et 
v mil. K� 

Posouzení a likvidace ekolog. a stavebních havárií v rámci pomoci JVE 2001 20 

Obnova silni�ních a železni�ních most	 malého rozp�tí 2001 20 

Rekonstrukce jednotky vakuové destilace U-200 2002–2003 18 

Náprava ekolog škod zp	sobených únikem chlor. uhlovodík	 v areálu podniku 
HIP PETROHEMIJA, Pan�evo  2002 4,299 

Dodávka lokomotiv T 448 (740) – 2 ks VLATOX 2002–2003 4,92 

Dodávka 2 lokomotiv typu T 448(740), SWISS-CONCEPT  2002 4,86 

Obnova bloku TA5-110 MW elektrárny Kolubara A 2001–2002 60 

ND pro tramvaje B�lehrad 2002–2003 21 

Posouzení a likvidace ekologických a stavebních  havárií v oblasti rafinerie 
Novi Sad – II. etapa 2002 20 

Výstavba obydlí pro rodiny uprchlík	 na území Srbska 2003 3,042 

Projekt, dodávka za�ízení a provedení investi�ních  prací  na dole Soko  2002 20 

Podpora dodávek 37 ks mezim�stských autobus	 typu C 10,5 v�. náhrad. díl	 a 
služeb pro firmu Lasta B�lehrad 2002 16 

Pomoc p�i výstavb� obilního sila 2000 t – Kulpin (Novi Sad), S�H 2003 1,5 

Dodávka polykondenza�ních za�ízení a technologií p�i obnov� a rozši�ování 
výroby tepeln� izola�ních stavebních desek z minerální vlny (�edi�) 2003 7 

Plynofikace m�sta Loznice 2002–2004 18 

Výstavba pšeni�ného mlýna o kapacit� 150t/24 hod. pro spole�nost 
ŽITOPROMET Spuž, �erná Hora 2003–2004 20 
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Likvidace ekologických a stavebních havárií v oblasti rafinérie Novi Sad 2004–2005 9 

Úpravna vody a 5 ks nákladních automobil	 Tatra  1999 13,58 

Dodávky �es. hn�dého uhlí do Kosova 2000–2001 20 

Dodávky velkých a st�ed. autobus	 pro B�lehrad 2000–2001 30 

Dodávka 5 ks linkových autobus	 pro mezim.-p�ím.dopravu 2001–2002 15 

Ú�ast na obnov� nemocnice B�lehrad 2000–2004 15,7 

Projekt HP p�i rekonstrukci pavilonu urologie, III. etapa nemocnice Dr. D. 
Mišovi�–B�lehrad 2004 29,4 

 
Další formou spolupráce mezi �R a Srbskem a �ernou Horou je poskytování stipendií ke 
studiu na �eských vysokých školách srbským ob�an	m.  

Krom� �R se na spolupráci se Srbskem podílejí i krajské samosprávy, nejvýznamn�jší je 
spolupráce Jihomoravského kraje s regionem Šumadija. Od po�átku spolupráce mezi t�mito 
dv�ma regiony do sou�asnosti bylo realizováno 19 projekt	 v celkové hodnot� tém�� 15,5 mil. 
K� uvoln�ných z rozpo�tu Jihomoravského kraje, který má v centru regionu, ve m�st� 
Kragujevac, kancelá� napomáhající udržování a dalšímu rozvoji meziregionální spolupráce.  
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4) Bilaterální smlouvy mezi �eskou republikou a Srbskem a �ernou horou 

Vztahy mezi �eskou republikou a Srbskem a �ernou Horou jsou v sou�asnosti upraveny 
následujícími bilaterálními dohodami: 

Tab. 3: Platné bilaterální smlouvy mezi �eskou republikou a Srbskem a �ernou Horou 

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 o obchodní a plavební smlouv� mezi Republikou  
�eskoslovenskou a Královstvím Srb	, Chorvat	 a Slovinc	 ze dne 
14. listopadu 1928 

Praha, 4. 1. 1946 

Úmluva mezi Republikou �eskoslovenskou a Královstvím 
jugoslávským o zamezení dvojího zdan�ní v oboru dávek 
poz	stalostních 

Praha, 24. 2. 1936 

Dohoda mezi Republikou �eskoslovenskou a Jugoslávií o náhradách 
za vále�né škody, rozd�lení ma
arské náhrady sjednaná vým�nou 
nót 

Praha, 22. 11. 1945 

Dodatková dohoda k Obchodní a plavební smlouv�   
�eskoslovensko-jihoslovanské ze dne 14. listopadu 1928 Praha, 10. 4. 1948 

Dohoda mezi �eskoslovenskou republikou a Federativní lidovou 
republikou Jugoslávií o vypo�ádání otev�ených majetkových otázek   Praha, 11. 2. 1956 

Dohoda mezi �eskoslovenskou republikou a Federativní lidovou 
republikou Jugoslávie o letecké doprav� B�lehrad, 28. 2. 1956 

Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, um�ní, v�dy, školství a 
osv�ty mezi vládou �eskoslovenské republiky a vládou Federativní 
lidové republiky Jugoslávie   

B�lehrad, 29. 1. 1957 

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

Správní dohoda o provád�ní Úmluvy mezi �eskoslovenskou 
republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním 
pojišt�ní 

B�lehrad, 22. 5. 1957 

Úmluva o spolupráci na poli sociální politiky mezi �eskoslovenskou 
republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií  B�lehrad, 22. 5. 1957 

Dohoda mezi vládou �eskoslovenské socialistické republiky a  
vládou Federativní lidové  republiky Jugoslávie o mezinárodní  
silni�ní doprav� 

Praha, 22. 10. 1962 

Ujednání mezi �s. správou civilního letectví ministerstva dopravy 
�eskoslovenské socialistické republiky a Svazovým sekretariátem 
pro dopravu a spoje Socialistické federativní republiky Jugoslávie 

B�lehrad, 29. 6. 1963 

Úmluva mezi vládou �eskoslovenské socialistické republiky a 
vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o  spolupráci 
v oblasti zdravotnictví  

B�lehrad, 5. 10. 1963 

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 
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Dohoda o spolupráci v oblasti turistického ruchu mezi 
�eskoslovenskou socialistickou republikou a Socialistickou 
federativní republikou Jugoslávií 

B�lehrad, 14. 3. 1964 

Ujednání o bezplatném recipro�ním lé�ení pracovník	 
�eskoslovenských a jugoslávských diplomatických a konzulárních 
ú�ad	 

Praha, 19. 9. 1964 

Dohoda mezi �eskoslovenskou socialistickou republikou a 
Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o spolupráci 
v oblasti mírového využívání jaderné energie 

Praha, 15. 2. 1966 

Dohoda mezi vládou �SSR a vládou SFRJ o zm�nách a dopl�cích 
Dohody mezi vládou �SSR a vládou Federativní lidové republiky 
Jugoslávie o mezinárodní silni�ní doprav�, sjednané v Praze dne 
22. �íjna 1962   

Praha, 15. 5. 1980 

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 úmluva mezi �SSR a SFRJ Praha, 10. 12. 1981 

Dohoda mezi vládou �eskoslovenské socialistické republiky a 
Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní 
republiky Jugoslávie o v�deckotechnické spolupráci 

Praha, 13. 4. 1989 

Smlouva mezi �SSR a SFRJ o vzájemném p�edávání odsouzených  
k výkonu trestu odn�tí svobody Praha, 23. 5. 1989 

Platební dohoda mezi vládou �SFR a Svazovou výkonnou radou 
skupštiny SFRJ B�lehrad, 8. 2. 1991 

Protokol z jednání o vy�ešení salda na likvida�ním ú�t� konaného 
23.–26. 3. 1992  

Dohoda mezi Vládou �R a Svazovou vládou SRJ o vzájemné 
podpo�e a ochran� investic B�lehrad, 29. 1. 2001 

Dohoda mezi Vládou �R a Svazovou vládou SRJ o vzájemné 
pomoci v celních otázkách B�lehrad, 24. 6. 2001 
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5) Hospodá�ská, politická a sociální situace v Srbsku a �erné Ho�e 

Hospodá�ská a sociální situace v Srbsku a �erné Ho�e byla siln� negativn� ovlivn�na 
rozpadem Jugoslávie a s ní spojenými ozbrojenými konflikty a mezinárodními sankcemi. 
Základní ekonomické a sociální ukazatele jsou uvedeny v tabulce 4:  

Tab. 4: Základní ekonomické a sociální ukazatele Srbska a �erné Hory1  

 1999 2002 2003 

po�et obyvatel 10,6 mil. 8,2 mil. 8,1 mil. 

pr	m�rná délka 
života 

- 72,7 - 

kojenecká 
úmrtnost 

- 16,0/1000 - 

úmrtnost d�tí do 5 
let 

- 19,0/1000 - 

hrubý národní 
d	chod 

10,9 mld. USD 11,6 mld. USD 15,5 mld. 
USD 

hrubý národní 
d	chod per capita 

1 310 USD 1 400 USD 1 919 USD 

hrubý domácí 
produkt 

9,8 mld. USD 15,7 mld. USD 19,2 mld. 
USD 

r	st HDP (%) c 18,1 4,0 3,0 

zahrani�ní dluh - 12,2 mld. USD - 

dluhová služba 
(% vývozu) 

1,3 2,8 - 

p�ímé zahrani�ní 
investice 

112 mil. USD 475 mil. USD - 

 

Srbsko a �erná Hora se v sou�asné dob� nacházejí v období p�echodu od autoritativního 
režimu, centráln� �ízeného hospodá�ství a mezinárodní izolace sm�rem k demokracii, tržní 
ekonomice a integraci do evropských struktur. 

Celková hospodá�ská a sociální transformace je komplikována nejasnostmi, pokud jde o 
ústavní uspo�ádání státu. Kosovo, které rezoluce  RB OSN 1244 definovala jako sou�ást dnes 
již neexistující Svazové republiky Jugoslávie, se nachází pod mezinárodní správou a jednání o 
jeho finálním postavení budou velmi obtížná pro diametráln� odlišné postoje albánského 
obyvatelstva oblasti a srbské vlády. Otázkou také z	stávají vztahy mezi Srbskem a �ernou 
Horou, které se od roku 2002 nacházejí v unii, jež nastoupila na místo Svazové republiky 
Jugoslávie ustavené v dubnu 1992. V�tšina pravomocí byla p�evedena na srbskou a 
�ernohorskou vládu. Po konci autoritativní vlády Slobodana Miloševi�e došlo k demokratizaci 
politického systému. Jistého pokroku lze ješt� dosáhnout v oblasti spolupráce s Mezinárodním 
trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii.   

Reformní proces, zahájený po demokratické zm�n� režimu v �íjnu roku 2000, zahrnuje 
reformy fiskální (zm�ny dan� z prodeje a daní ze mzdy, zavedení dan� z p�idané hodnoty), 
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reformu �ízení ve�ejných financí (zákon o rozpo�tovém systému, zákon o ve�ejných 
zakázkách), reformu bankovního sektoru a institucionální reformy. Sou�ástí reformního úsilí 
byla i rozsáhlá privatizace státních podnik	. Silnou motivací pro zachování reformního kursu 
a demokratizace je pro Srbsko a �ernou Horu perspektiva budoucího �lenství v EU.  

Realizace reformních politik p�isp�la k celkové ekonomické stabilizaci a obnovení 
hospodá�ského r	stu. Hyperinflace 90. let byla zastavena. Inflace se snížila z více než 90 % 
v roce 2001 na 13, 4 % ro�n� v roce 2003, ekonomika roste. P�ekonání negativních tendencí 
v národním hospodá�ství, které byly zp	sobeny chybnými hospodá�skými politikami, 
rozpadem jugoslávského trhu, alokací zna�ných zdroj	 na ozbrojené složky, mezinárodními 
sankcemi a poškozením infrastruktur v d	sledku kosovského konfliktu si nicmén� vyžádá 
zna�ný �as. Konkurenceschopnost srbského pr	myslu byla v 90. letech siln� oslabena, 
obchodní bilance Srbska a �erné Hory je pasivní.  

Hospodá�ský propad v 90. letech, p�íliv uprchlík	 a restrukturalizace centráln� plánovaného 
hospodá�ství m�ly dopad na sociální situaci obyvatelstva. V roce 2002 se v Srbsku nacházelo 
p�ibližn� 800 000 osob (10, 6 % obyvatel) pod státem stanovenou hranicí chudoby (2,4 USD 
na den).  

Chudobou jsou nejvíce zasaženy osoby s nízkým vzd�láním, nezam�stnaní, senio�i (p�es 65 
let), d�ti, p�ti�lenné a po�etn�jší rodiny a obyvatelstvo žijící na venkov�. Mezi zvlášt� 
zranitelné skupiny pat�í uprchlíci, p�edevším ti, žijící v uprchlických centrech, dále pak 
Romové a osoby se zdravotním postižením. Vyšší míru chudoby vykazují také ženy. 

Nezam�stnanost vykazuje vysoké korelace s hlubokou chudobou. Podle oficiálních údaj	 je 
nezam�stnaných okolo 30 % obyvatel, statistiky ale nezohled�ují skute�nost, že jsou mnohé 
osoby zam�stnané v šedé ekonomice. Na druhou stranu je ale zna�ná �ást oficiáln� 
vykazovaných zam�stnanc	 zam�stnána pouze formáln� v nefungujících podnicích, kde 
v�tšinou nedostávají mzdu, což vytvá�í problém skryté, neregistrované nezam�stnanosti. 
Vážným problémem v Srbsku je dlouhodobá nezam�stnanost, více než jedna t�etina 
nezam�stnaných hledá práci déle než jeden rok. Vysoká nezam�stnanost sužuje zvlášt� 
nejmladší v�kovou skupinu, p�es 40 % nezam�stnaných je ve v�ku 15–25 let. Vyšší 
nezam�stnanost vykazují také ženy, uprchlíci, Romové a osoby se zdravotním postižením. 
Další zvýšení nezam�stnanosti lze o�ekávat v souvislosti s nutnou restrukturalizací státních 
podnik	.  

V Srbsku existují programy sociální ochrany (tzv. materiální podpora rodinám a p�ídavky na 
d�ti). Zna�ná �ást chudých, kte�í by na dávky m�li nárok, jich ale nevyužívá, a to zejména 
kv	li nedostatku informací, absenci trvalého bydlišt� a nedostatku schopností jednat se státní 
správou. Uprchlíci nemají právo na sociální dávky do doby, než získají srbské státní 
ob�anství.  

V�tšina senior	 pobírá d	chody, d	chodové pojišt�ní je povinné tém�� pro všechny 
zam�stnané ob�any. V n�kterých odlehlých venkovských oblastech (jihovýchodní Srbsko)  
ale jeden ze t�í ob�an	 p�es 65 let nedostává d	chod. Výhledov� ohrožuje udržitelnost 
d	chodového systému stárnutí obyvatelstva.  

Zdravotní situaci obyvatelstva negativn� ovliv�uje stárnutí obyvatelstva, sociální deprivace, 
zne�išt�né životní prost�edí a rizikový životní styl mnoha mladých lidí. Vážným problémem 
je systém financování zdravotní pé�e, systém ve�ejného zdravotního pojišt�ní nebyl ustálen.   

Pokud jde o vzd�lání, existuje vysoká korelace mezi nízkým vzd�láním a chudobou, 69 % 
chudých má pouze základní nebo nedokon�ené st�edoškolské vzd�lání. Výdaje na vzd�lání 
v Srbsku jsou relativn� nízké (3,14 % HDP). A�koliv dosahuje základní školní docházka 
podle oficiálních údaj	 98,3 % popula�ního ro�níku, 15 % žák	 základní školu nedokon�í. 
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Zvlášt� vysoká míra nedokon�ení základního vzd�lání charakterizuje venkovské obyvatelstvo, 
Romy, d�ti se zvláštními pot�ebami a d�ti uprchlík	. Opoušt�ní vzd�lávacího procesu je 
zejména vysoké u dívek z nejzraniteln�jších skupin. Pouze 15 % d�tí se zvláštními pot�ebami 
dochází do zvláštních škol. 32 % Rom	 je negramotných nebo absolvovalo mén� než 4 
ro�níky základní školy.   

Hospodá�skou a sociální situaci na venkov� negativn� ovliv�uje stárnutí obyvatelstva a 
odchod obyvatel do m�st, p�i�emž nejvážn�jší je problém depopulace odlehlých, pohrani�ních 
a horských oblastí. Srbský venkov charakterizuje ekonomická stagnace, míra chudoby na 
venkov� p�esahuje 14 % obyvatelstva. Regionáln� jsou nejvyšší míry chudoby 
v jihovýchodním Srbsku a �ástech centrálního Srbska. Pokud jde o m�sta, nejhorší situace je v 
bývalých pr	myslových centrech (Kragujevac, Bor), kde restrukturalizace hospodá�ství m�la 
nejvážn�jší sociální dopady. Vážným problémem ve m�stech je, že v�tšina chudých lidí nemá 
jistou st�echu nad hlavou, protože bydlí na ve�ejné p	d� neur�ené pro bydlení v obydlích 
vybudovaných bez povolení nebo pronajatých bez �ádných dohod o nájmu.  

Pokud jde o kvalitu životního prost�edí, pat�í mezi nejvážn�jší problémy zásobování pitnou 
vodou, kanalizace a zne�išt�ní ovzduší. V Srbsku je �išt�no pouze 12 % odpadních vod, na 
kanalizaci je napojeno 87,5 % domácností ve m�stech a 22,2 % na venkov�. K vážným 
ekologickým haváriím došlo v d	sledku bombardování v souvislosti s kosovským konfliktem 
(lokality Pan�evo, Novi Sad, Bor, Kragujevac). Mezi významné zdroje zne�iš�ování 
životního prost�edí pat�í tepelné elektrárny a zastaralý zp	sob vytáp�ní pevnými palivy, 
zejména lignitem v p�evážné �ásti domácností, v objektech ob�anské vybavenosti i 
pr	myslových budovách.  
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6) Rozvojové priority Srbska a �erné Hory 

Rozvojové priority srbské a �ernohorské vlády jsou shrnuty v dokumentech definujících 
strategii omezování chudoby (Poverty Reduction Strategy Paper2 v p�ípad� Srbska, 
Development and Poverty Reduction Strategy v p�ípad� �erné Hory). Srbská strategie 
omezování chudoby byla p�edstavena donor	m koncem roku 2003 v rámci dokumentu 
„Srbsko v pohybu“. Srbská strategie omezování chudoby je explicitn� vztažena 
k mezinárodním spole�enstvím vyhlášeným Rozvojovým cíl	m tisíciletí, k jejichž dosažení se 
srbská vláda p�ihlásila.  

Srbská strategie omezování chudoby se zam��uje na t�i základní okruhy:  

� dosažení dynamického hospodá�ského r	stu a rozvoje s d	razem na tvorbu pracovních 
míst, 

� prevence nových p�ípad	 chudoby v d	sledku modernizace a restrukturalizace 
hospodá�ství, 

� implementace opat�ení ve prosp�ch nejchudších a nejzraniteln�jších skupin. 

Pokud jde o obecný reformní rámec omezování chudoby, p�edvídá pokra�ování 
hospodá�ských reforem, zejména pak privatizace. Strategie p�edpokládá nár	st investic do 
infrastruktur, a to jak na celostátní úrovni (komunikace, elektrická energie), tak na úrovni 
lokální (dodávky vody, místní komunikace). Ceny elektrické energie, plynu a vody by m�ly 
reflektovat skute�né náklady, pro nejchudší domácnosti se v této souvislosti po�ítá se 
zavedením sociálních dávek. Pokud jde o da�ové reformy, p�edpokládá srbská vláda 
zjednodušení da�ového systému, zejména pak daní p�ímých. Strategie po�ítá s pokra�ováním 
institucionálních reforem a urychlením reformy justi�ního systému s cílem dosažení plného 
uplat�ování vlády zákona, ochrany vlastnictví a dodržování smluv, zejména pak také ochrany 
práv investor	 a v��itel	. Reforma státní správy p�edpokládá rozsáhlou decentralizaci, 
v jejímž rámci by obecní orgány m�ly získat podstatné kompetence. Mezi priority srbské 
vlády také pat�í boj proti korupci.  

Sou�ástí srbské strategie omezování chudoby je i koncepce integrace zem� do mezinárodních 
a evropských struktur, klí�ové postavení má v tomto ohledu zejména tzv. Stabiliza�ní a 
asocia�ní proces, v jehož rámci sm��uje Srbsko k budoucímu �lenství v EU. Stabiliza�ní a 
asocia�ní proces má za cíl zejména dosáhnout žádoucích standard	 pokud jde o srbské 
hospodá�ství, vládu zákona, demokratizaci a lidská práva. 

Srbská vláda chápe politiky zam��ené na posílení hospodá�ského r	stu a zam�stnanosti bez 
prohlubování nerovností v distribuci p�íjm	 za hlavní nástroje p�i omezování chudoby. Jako 
klí�ové p�edpoklady pro dosažení stálého r	stu HDP okolo 4–5 % ro�n� do roku 2010 uvádí 
srbská strategie omezování chudoby zm�nu struktury HDP, vnit�ní makroekonomickou 
rovnováhu a udržitelnou hospodá�skou rovnováhu vn�jší. Pokud jde o výrazné zm�ny 
struktury HDP, je podle strategie omezování chudoby zapot�ebí zejména posílit domácí 
úspory (z 2 % na 19 % HDP) a zvýšit podíl investic na HDP (ze 14 % na 25 %). V oblasti 
vnit�ní makroekonomické rovnováhy se strategie omezování chudoby vyslovuje pro snížení 
podílu ve�ejných výdaj	 na HDP a omezení fiskálního deficitu na 1,9 % HDP. Pokud jde o 
vn�jší ekonomickou rovnováhu, m�l by se snížit deficit platební bilance z 12 % na 8,8 %, 
p�i�emž jako hlavní zdroj financování deficitu uvádí dokument zahrani�ní investice. Investice 
do infrastruktury chápe srbská vláda jako motor r	stu ekonomické aktivity a zam�stnanosti. 
V letech 2004–2006 by m�ly 2 % HDP sm��ovat na investice v sektoru dopravy, energetiky, 
vodního hospodá�ství a bydlení a 1 % HDP na investice v sektoru zdravotnictví, vzd�lání, 
státní správy, ve�ejného po�ádku a bezpe�nosti. Za klí�ové pro udržitelný hospodá�ský r	st 
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uvádí strategie omezování chudoby p�ímé zahrani�ní investice. Hlavní strategické zam��ení 
hospodá�ského rozvoje Srbska by m�lo být zvýšení podílu vývoz	 na HDP z 19 % na 35 % 
v roce 2010.  

Srbská vláda chápe dynamický hospodá�ský r	st jako nutnou, ale ne posta�ující podmínku 
�ešení otázek chudoby. Strategie omezování chudoby obsahuje proto d	raz na tvorbu 
pracovních míst, sociální ochranu, pé�i o seniory, zlepšení zdravotní pé�e, vzd�lání, bydlení, 
ochranu životního prost�edí a podporu rovnosti mezi muži a ženami.  

Rozhodující význam p�i tvorb� pracovních míst p�ipisuje srbská vláda hospodá�skému r	stu, 
hodlá však nicmén� realizovat opat�ení podporující tvorbu pracovních míst prost�ednictvím 
rozvoje malých a st�edních podnik	 a rozší�ením poskytování drobných úv�r	. Zna�ný 
potenciál pro tvorbu pracovních míst by m�l být podle strategie omezování chudoby také 
v soukromém zem�d�lském sektoru. Velký význam p�ipisuje srbská vláda vytvo�ení 
efektivního a flexibilního pracovního trhu, stejn� tak jako zvyšování hodnoty lidského 
kapitálu prost�ednictvím kontinuálních rekvalifika�ních program	. Srbská vláda také hodlá 
motivovat zam�stnavatele, aby zam�stnávali starší osoby, uprchlíky, osoby se zdravotním 
postižením a p�íslušníky jiných zranitelných skupin. 

Srbská vláda si také klade za cíl posílení efektivnosti systému sociální ochrany, zejména pak 
zlepšením ochrany nejzraniteln�jších skupin. Mezi navrhovaná opat�ení pat�í mimo jiné 
navýšení p�ísp�vku pro osoby starající se o osoby s t�žkým zdravotním postižením a zavedení 
jednotných dávek (zahrnujících sociální dávky i p�ídavky na d�ti) pro nejchudší rodiny. 
Pokud jde o reformu sociálních služeb, srbská vláda se chce zam��it p�edevším na 
deinstitucionalizaci a rozvoj alternativních forem sociálních služeb, v�etn� zapojení 
nevládního sektoru.  

Pokud jde o pé�i o seniory a d	chodce, hodlá srbská vláda reagovat na demografické trendy a 
vedle pr	b�žného d	chodového systému, ze kterého by byly financovány minimální d	chody, 
rozší�it dobrovolné a pozd�ji p�ípadn� i povinné kapitálové d	chodové pojišt�ní. Ve 
st�edn�dobé perspektiv� po�ítá srbská strategie omezování chudoby se zvýšením v�ku 
odchodu do d	chodu na 65 let. Srbská vláda hodlá také podpo�it domácí a komunitní pé�i o 
seniory, kterou považuje za p�ijateln�jší pro seniory a levn�jší než pé�i institucionální. 

Srbská strategie omezování chudoby stanoví v oblasti zdravotní pé�e cíl zlepšení celkového 
zdraví obyvatelstva a zvlášt� pak snížení nerovností zlepšením zdraví zranitelných skupin. 
Reformy zdravotní pé�e se zam��í na systém financování a lepší distribuci zdroj	. Srbská 
vláda p�edpokládá vytvo�ení zvláštních program	, které p�isp�jí k posílení zdravotní pé�e o 
romské ženy, uprchlice a ženy ve venkovských oblastech. Mezi priority srbské vlády pat�í 
také zlepšení p�ístupu k poradenským službám pro mladé lidi a zvýšení kvality t�chto služeb, 
stejn� tak jako i organizace podpory zdravého životního stylu a odpov�dného chování. 
Zvláštní pozornost hodlá srbská vláda v�novat program	m pé�e o mentáln� postižené.  

Srbská vláda hodlá p�isp�t k omezování chudoby také zlepšením efektivity vzd�lávacího 
systému. Mezi plánovaná opat�ení náleží reforma p�edškolního vzd�lání, zvlášt� zam��ená na 
d�ti uprchlík	, romské d�ti, d�ti se speciálními pot�ebami a d�ti z venkovských oblastí. 
Základní školství se má více zam��it na funk�ní jazykové dovednosti a matematiku, stejn� tak 
jako na v�deckou, kreativní a zdravotní gramotnost pro celé obyvatelstvo. Srbská vláda 
rovn�ž podporuje posílení zapojení d�tí se speciálními pot�ebami do vzd�lávacího procesu. 
Vysokou prioritou je zvýšení vzd�lanosti romské menšiny. Velký význam srbská vláda 
p�ikládá také vzd�lávání dosp�lých, mj. prost�ednictvím rekvalifika�ních kurs	 pro 
nezam�stnané.  
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V oblasti rozvoje venkova je cílem srbské vlády stimulovat zam�stnanost a hospodá�ský r	st 
na venkov�, zvlášt� pak v hrani�ních a horských oblastech, odkud obyvatelé nejvíce 
odcházejí. Opat�ení budou zahrnovat podporu malých a st�edních podnik	, družstevnictví, 
zlepšení zpracování a marketingu zem�d�lských produkt	, diverzifikaci ekonomických aktivit 
a rozvoj lesnictví. Pokud jde o �ešení chudoby ve m�stech a �ešení problému bydlení, po�ítá 
srbská vláda se zjednodušením procedur pro vydání stavebních povolení, definicí 
vlastnických vztah	, a legalizací existujících obydlí. Srbská vláda také p�edpokládá výstavbu 
sociálního bydlení pro nejzraniteln�jší skupiny obyvatel a zavedení státního p�ísp�vku na 
bydlení pro nejchudší.  

Pokud jde o zlepšování kvality životního prost�edí, hodlá se srbská vláda zam��it na zajišt�ní 
udržitelného p�ístupu k pitné vod� a kanalizaci. Na venkov� si zajišt�ní dodávek pitné vody 
vyžaduje relativn� malé investice do nových studen, rozši�ování vodovodního potrubí a 
budování systém	 na chlorování vody. Finan�n� ale není sektor pitné vody udržitelný, ceny 
placené obyvatelstvem za dodávky vody totiž neodpovídají náklad	m. Prioritou pro srbskou 
vládu je také zvýšení míry napojení domácností na kanalizaci a výrazné rozší�ení �išt�ní 
odpadních vod. Vysoký význam také p�ikládá �ešení ekologických havárií zp	sobených 
bombardováním v pr	b�hu kosovského konfliktu (Pan�evo, Novi Sad, Bor, Kragujevac), 
stejn� tak jako environmentálního zne�išt�ní plynoucího z tepelných elektráren a lokálního 
vytáp�ní pevnými palivy v p�evážné v�tšin� domácností, v budovách ob�anské vybavenosti i 
pr	myslových objektech.   
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7) Rozvojové intervence ostatních donor� 

Vývoj angažmá bilaterálních i multilaterálních poskytovatel	 oficiální rozvojové pomoci úzce 
odrážel sled událostí v Srbsku a �erné Ho�e, p�i�emž hlavními mezníky byly kosovský 
konflikt a demokratizace v Srbsku. Z tohoto plynoucí diferencovaný p�ístup donor	 k Srbsku, 
�erné Ho�e a Kosovu byl do zna�né míry zachován, mnozí poskytovatelé rozvojové pomoci 
tak p�ipravují separátní programy spolupráce s každým z t�chto t�í celk	, což je krom� 
logistických d	vod	 ospravedlnitelné i nejasnostmi ohledn� budoucího ústavního vývoje. 
Významnou roli, pokud jde o rozvojovou spolupráci se Srbskem a �ernou Horou, hraje tzv. 
Pakt stability pro Jihovýchodní Evropu z roku 1999, do kterého jsou zapojeni bilaterální i 
multilaterální dárci (mj. �R), stejn� tak jako vlády zemí regionu. Nejvýznamn�jším 
poskytovatelem rozvojové pomoci Srbsku je Evropské spole�enství, které Srbsko v rámci tzv. 
Stabiliza�ního a asocia�ního procesu motivuje k demokratickým a hospodá�ským reformám 
perspektivou budoucího �lenství v EU. Nejvýznamn�jší poskytovatele rozvojové a 
humanitární pomoci Srbsku a �erné Ho�e v roce 2003 uvádí tabulka 5: 

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

Poskytovatel pomoci (nad 4 mil. USD v roce 2003) 
Objem pomoci  

(v mil. USD, 
zaokrouhleno) 

% 
(zaokrouhleno) 

Evropské spole�enství 342 26 

USA 210 16 

Francie 208 16 

N�mecko 117 9 

Mezinárodní rozvojová agentura (IDA – Sv�tová banka)  95 7 

�ecko 59 4 

Švýcarsko 58 4 

Norsko 44 3 

Švédsko 35 3 

Nizozemsko 25 2 

Rakousko 19 1 

Špan�lsko 14 1 

Velká Británie 14 1 

Itálie 13 1 

Japonsko 12 1 

Polsko 11 1 

Kanada 10 1 

Finsko 8 1 

�eská republika 4 0 

Belgie 4 0 

Celkem bilaterální 873 66 

Celkem multilaterální  444 34 

Celkem 1 317 100 
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8) Priority rozvojové spolupráce mezi �R a Srbskem a �ernou Horou 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 srbskou stranu 
v dosahování jejích cíl	 v sektorech životního prost�edí, ekonomicko-pr	myslového rozvoje, 
dopravy, zdravotnictví a práce a sociálních v�cí.  

Sektor životního prost�edí pat�í mezi priority srbské vlády. �R disponuje zkušenostmi 
s �ešením ekologických problém	 a �ada projekt	 v oblasti sektoru životního prost�edí již byla 
v Srbsku realizována. 

Hospodá�ský rozvoj pat�í mezi prvo�adé priority srbské vlády. �R disponuje relevantními 
zkušenostmi s transformací ekonomiky a �ada projekt	 ekonomicko-pr	myslového charakteru 
již byla v Srbsku realizována. 

P�im��ené dopravní infrastruktury pat�í mezi p�edpoklady rychlého hospodá�ského r	stu a 
jsou proto za�azeny mezi priority srbské vlády. �R má zkušenosti se spoluprací se Srbskem 
v tomto sektoru.  

Kvalitní zdravotní pé�e pat�í mezi klí�ové p�edpoklady budování lidského kapitálu, a tím i 
dlouhodobého rozvoje zem�. Srbská vláda proto chápe sektor zdravotnictví jako svoji prioritu. 

Sociální ochrana je klí�ovou sou�ástí omezování chudoby a pat�í proto mezi priority srbské 
vlády. �R již disponuje zkušenostmi se spoluprací se Srbskem v sektoru práce a sociálních 
v�cí.  

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

Vzhledem k odlišné mí�e pot�ebnosti spolupráce a významu pro regionální stabilitu 
jednotlivých sou�ástí spole�ného státu, stejn� tak jako kv	li nejasnému ústavnímu vývoji a 
s tím spojenému riziku negativního dopadu na koncentraci, efektivitu, viditelnost a 
administrativní p�ijatelnost ZRS �R nebude spolupráce realizována stejn� intenzivn� se 
Srbskem a s �ernou Horou. Prioritou bude p�edevším spolupráce se Srbskem. Spolupráce 
s �ernou Horou se bude koncentrovat na region Mojkovac. 

Vzhledem k nejasnostem ohledn� ústavního �ešení, limit	m možnosti efektivního p	sobení 
ZÚ B�lehrad a bezpe�nostním ohled	m bude spolupráce v Kosovu realizována jen výjime�n�, 
a to v od	vodn�ných p�ípadech a v omezeném rozsahu.  

Ve vlastním Srbsku se spolupráce zam��í na oblast centrálního Srbska a Srbsko jihovýchodní, 
které vykazují nejvyšší hodnoty míry chudoby. Z centrálního Srbska se spolupráce zam��í 
p�edevším na region Šumádija, kde bude možné využít návaznosti na dosud realizovanou 
spolupráci a aktivity Jihomoravského kraje.  Šumádijský region a zvlášt� pak jeho centrum 
Kragujevac byl také mimo�ádn� t�žce postižen restrukturalizací srbského hospodá�ství.  

V od	vodn�ných p�ípadech a v omezené mí�e budou projekty rozvojové spolupráce 
realizovány i v jiných oblastech.  
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Indikativní p�ehled oblastí pro rozvojové intervence v rámci programu 
rozvojové spolupráce mezi �R a Srbskem a �ernou Horou na léta 

2006–2010 

1. Sektor životního prost�edí 

1.1 Spolupráce p�i odstra�ování starých ekologických zát�ží 

Existence starých ekologických zát�ží pat�í mezi jeden z klí�ových problém	, který ohrožuje 
životní prost�edí Srbska. Tento stav má obecn� dv� p�í�iny. Jednou z nich jsou d	sledky 
pr	myslového rozvoje uplat�ovaného bez ohledu na environmentální dopady použitých 
technologií. Situaci lze porovnat s obdobím pr	myslového rozvoje �eskoslovenska ve 2. 
polovin� minulého století, kdy byla otázka ochrany všech složek životního prost�edí celkov� 
ignorována. 

Druhou p�í�inou je masivní poškození životního prost�edí v d	sledku bombardování 
leteckými silami Severoatlantické aliance z roku 1999, kdy bylo poškozeno více než 400 
pr	myslových podnik	 zem�. Na základ� studie vypracované Programem OSN pro životní 
prost�edí (UNEP) pat�í mezi nejvážn�ji poškozené lokality chemické provozy Pan�evo a Novi 
Sad, pr	myslová oblast Kragujevac a centrum t�žby m�d�ných rud v okolí Boru (tzv. 
environmental hot spots).  

Vále�ný konflikt zp	sobil mimo jiné úniky desetitisíc	 tun ropy, kontaminaci vodních tok	 a 
další škody. Nutná sanace t�chto míst je tedy evidentní a doposud probíhala také ve 
spolupráci s UNEP. Srbskou a �ernohorskou stranou byl v této souvislosti vyjád�en zájem na 
ekologickém zhodnocení, monitorování a posuzování vliv	 kontaminací na životní prost�edí, 
v�etn� pomoci s jejich sanacemi. Podobný požadavek byl vznesen i u �ady tepelných 
elektráren s rozsáhlými odkališti a úložišti teplárenského popílku.  

�eská republika disponuje praktickými zkušenostmi s již probíhajícími projekty v n�kterých 
výše zmín�ných oblastech, proto je tato oblast spolupráce p�ínosná a možná. Ukon�ení aktivit 
UNEP v této oblasti navíc zvyšuje pot�ebnost a ú�elnost pokra�ování sanace t�chto zásadn� 
poškozených lokalit. 

1.2 Spolupráce p�i �ešení odpadového hospodá�ství 
Stav odpadového hospodá�ství státu si žádá výraznou pozornost, která vyústila do za�azení 
této oblasti mezi environmentální sektorové priority státu. Nedostate�né �i nevyhovující �ízení 
odpadového hospodá�ství vytvá�í environmentální a zdravotní rizika pro velké množství 
obyvatel. Rizika a ohrožení jsou evidentní p�edevším ve spojení s nevhodnými zp	soby 
ukládání a t�íd�ní odpad	, evidencí složení skládek, v�etn� evidence a statistiky 
nebezpe�ných látek. Chybí zde nejen statistiky množství a charakteru odpad	, ale i 
povolovací �ízení, �asto dochází k živelnému a nikým nekontrolovanému ukládání odpad	 na 
mnohdy naprosto nevyhovující místa. Tato situace znamená ohrožení, nebo již p�ímo 
kontaminaci nejen p	d, ale i zdroj	 povrchových a podzemních vod. Dochází k úniku látek ze 
skládek pevných i tekutých odpad	. Podle údaj	 zve�ejn�ných v roce 2003 okolo 29 % 
zkoumaných vzork	 vody nespl�ovalo fyzikální, chemické a bakteriologické standardy. 
V centrálním Srbsku bylo dokonce 40 %  vzork	 bakteriologicky kontaminováno. Celkov� je 
v Srbsku �išt�no pouze cca 12 % odpadních vod. 

Nevyhovující je také situace v oblasti spalování odpad	. Dochází jednak k jejich nadm�rnému 
spalování, resp. spalování nevhodných látek, což se negativn� odráží v únicích polutant	 do 
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ovzduší. Tyto požadavky tvo�í jednu ze sektorových priorit Srbska a �erné Hory pro období 
za�ínající rokem 2004. �R m	že na nabídnout bohaté zkušenosti s �ešením této problematiky 
a uplatnit tak své komparativní výhody v této oblasti.  

1.3 Spolupráce p�i zajišt�ní zásobování obyvatel pitnou vodou 
Zcela zásadní prioritou Srbska a �erné Hory je oblast vodního hospodá�ství, resp. zajišt�ní 
zásobování obyvatel pitnou vodou. Obecnou p�í�inou této pot�eby je relativní nedostatek 
atmosférických srážek, p�edevším v letních m�sících. Situaci komplikuje problém zne�išt�ní 
zdroj	 vod v d	sledku pr	myslové a zem�d�lské �innosti. Nedostatky v údržb� vodovodní 
sít� si nyní žádají neodkladné zásahy, resp. opravy s cílem snížit ztrátovost stávajících 
zastaralých distribu�ních sítí. Ztráty se pohybují v rozmezí 30–50 % a vzhledem k obecnému 
nedostatku vody je spolupráce v této oblasti klí�ová. 

Nedostatek povrchových zdroj	 vody omezuje nejen hospodá�ský rozvoj státu, proto je 
vyhledávání a zajišt�ní dodávek pitné vody z podzemních zdroj	 jednou z nutných podmínek 
zlepšení situace. �R m	že ú�inn� p�isp�t k �ešení této problematiky a využít dosavadních 
zkušeností s projekty v této oblasti. 

1.4 Spolupráce p�i p�enosu zkušeností s moderními environmentálními 
technologiemi, p�i využívání obnovitelných zdroj� energie a zvyšování 
energetické ú�innosti 

V d	sledku snahy o nahrazování zastaralých výrobních technologií a postup	, a tím prevenci 
vzniku budoucích ekologických zát�ží, vyvíjí srbsko-�ernohorská strana zájem o prosazování 
udržitelných strategií, a to v souladu s mezinárodními dohodami a úmluvami týkajícími se 
koncepce udržitelného rozvoje, ke kterým se doposud zavázala (nap�. Johannesburg 2002, 
Miléniové rozvojové cíle 2000 atd.). Výraznou motiva�ní roli zde hraje úsilí o budoucí 
integraci zem� do Evropské unie, která tomuto tématu p�ikládá zna�nou d	ležitost. 

Využívání obnovitelných zdroj	 a zvyšování energetické ú�innosti napom	že racionálnímu 
využití finan�ních prost�edk	 a zárove� zmírní tlak na exploataci omezených neobnovitelných 
zdroj	. Taková orientace je v souladu se zmín�nou evropskou integra�ní snahou státu a jeho 
sektorovými prioritami. Téma ekologizace sou�asných provoz	, využívání modern�jších 
postup	 získávání a využití energie je vhodné pro potencionální uplatn�ní �eských realizátor	, 
jejichž domácí zkušenosti mohou být takto ú�eln� využity také pro tuto zemi.  

1.5 Spolupráce v oblasti ekologické výchovy 

Rozvojová spolupráce mezi �R a Srbskem a �ernou Horou se zam��í také na zvyšování 
ekologického pov�domí ob�an	, a to p�edevším mladé generace. Spolupráce v této oblasti 
reflektuje deklarovanou pot�ebu srbské strany. Jedná se o pomoc ve�ejné správ� na všech 
stupních, posilování ekologického v�domí obyvatel, podporu �istší produkce, monitoringu a 
podobn�. Spolupráce v této oblasti m	že mít podobu malých, finan�n� mén� náro�ných 
projekt	.  

2. Sektor ekonomicko-pr�myslového rozvoje  

2.1 Spolupráce v oblasti t�žby uhlí 

Vláda Republiky Srbsko schválila v listopadu 2004 restrukturaliza�ní program odv�tví 
hlubinného dobývání uhlí, jehož sou�ástí je útlum neefektivních a vyt�žených lokalit a 
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doinvestování perspektivních 4 dol	 (mj. doly Rembas a Soko).  Srbsko a �erná Hora má 
výrazný deficit v zásobování uhlí a vyrovnává jej nákladným dovozem. Technická a 
technologická úrove� odv�tví hlubinné t�žby surovin je v tomto regionu na velmi nízké 
úrovni. Politická a ekonomická izolace zablokovala v posledních 15 letech pot�ebné 
prost�edky pro investice a technický rozvoj. Zám�rem programu je dosáhnout kontinuity 
t�žby na vybraných perspektivních dolech do roku 2020, dále zvýšení technické úrovn� a 
produktivity práce na t�chto dolech. 

Pokud jde o povrchovou t�žbu lignitu, zam��í se intervence �R na zabezpe�ení povrchových 
dol	 p�ed pr	niky podzemních vod do t�žebního prostoru a eliminaci environmentálních rizik. 
Prioritou budou ložiska lignitu, jejichž využívání jsou pro srbskou vládu prioritní vzhledem 
k zajišt�ní produkce elektrické energie. 

2.2 Spolupráce v oblasti t�žby rudních surovin  
V oblasti t�žby rudných surovin intervence �R podpo�í vybrané t�žebn�-zpracovatelské 
komplexy, jejichž revitalizace je klí�ová pro zam�stnanost a hospodá�ský rozvoj. Podpora 
bude mít formu geologického pr	zkumu pro zajišt�ní zásob rud pro t�žbu a p�ípadné 
vyhledání dalších typ	 rud, které by mohly v budoucnosti pomoci udržet chod komplexu. �R 
také p�isp�je k zajišt�ní pracovník	 jako instruktor	 pro školení vybraných profesí pro t�žbu 
a zpracování rud dle požadavku p�ijímající strany a k zajišt�ní podpory p�i tvorb� nové 
legislativy související s hornickou �inností a geologií. 

Rozvojové intervence �R se zam��í také na  environmentální zhodnocení širšího okolí 
vybraných ložisek s d	razem na vyhodnocení možných rizik, vyplývajících z kontaminace 
vodních zdroj	, horninového prost�edí a ovzduší, které mohou negativn� ovlivnit zdraví 
obyvatel. Sou�ástí intervence bude také podpora v oblasti dlouhodobého monitoringu kvality 
životního prost�edí v okolí lokalit zasažených t�žbou.  

2.3 Spolupráce v oblasti produkce elektrické energie 

Hospodá�ský úpadek a izolace Srbska m�ly za následek radikální omezení investic 
sm��ujících do produkce elektrické energie, p�erušena byla výstavba moderních za�ízení a 
technologií a prost�edky byly investovány pouze do minimální údržby. Srbské elektrárny jsou 
proto technicky zastaralé, což p�ináší zna�né provozní problémy.  

Intervence �R se zam��í na dodávky armatur, náhradních díl	 a technickou pomoc p�i 
opravách klasických energetických zdroj	 v Srbsku a �erné Ho�e 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.  

2.4 Podpora plynofikace 

Zavád�ní využívání zemního plynu jako zdroje energie bylo v Srbsku 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 srbského životního 
prost�edí. Prioritou budou oblasti, kde je zlepšení environmentálních charakteristik nejvíce 
pot�ebné (lázn�, zdravotní za�ízení) a kde je plynofikace technicky realizovatelná (návaznost 
na existující rozvod plynu). 
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2.5 Ekologizace technologických pr�myslových proces�  

Dlouhodobé podce�ování environmentálních dopad	 pr	myslových technologií vážným 
zp	sobem poškodilo kvalitu životního prost�edí v Srbsku. �R se ve své spolupráci zam��í na 
podporu ekologizace srbských pr	myslových podnik	, p�i�emž d	raz bude kladen na 
podniky, které životní prost�edí zne�iš�ují nejintenzivn�ji.   

2.6 Podpora rozvoje a modernizace pr�myslu, stavebnictví a infrastruktur  
Z d	vodu nedostatku investic v povále�ném období došlo v Srbsku a �erné Ho�e 
k dlouhodobé stagnaci pr	myslu, který si nyní vyžaduje adekvátní rekonstrukci a 
modernizaci.  

�eská republika zam��í svoji spolupráci na oblast obuvnického a kožed�lného pr	myslu, 
jehož nejv�tším problémem je v sou�asné dob� zastaralý strojový park a technologie. �R 
p�isp�je k �ešení této situace dodávkami vhodného za�ízení a výcvikem odborných pracovník	 
pro práci s novými moderními technologiemi. Spolupráce v oblasti obuvnického a 
kožed�lného pr	myslu p�isp�je k tvorb� pracovních míst a omezování chudoby. 

�eská republika bude se Srbskem a �ernou Horou spolupracovat i v oblasti strojírenského 
pr	myslu. P�edm�tem spolupráce bude nejen obnova a modernizace pr	myslu dodávkami 
vhodného za�ízení, ale i školení personálu. Spolupráce v oblasti strojírenského pr	myslu 
p�isp�je k tvorb� pracovních míst, omezování chudoby a posilování exportních p�íjm	 Srbska 
a �erné Hory.  

Spolupráce �R se zam��í i na rozvoj stavebnictví v Srbsku a �erné Ho�e a na obnovu 
ekonomických infrastruktur.    

2.7 Transfer technologií v oblasti zem�d�lství a lesnictví 
Mezinárodní izolace a hospodá�ský úpadek 90. let m�ly negativní dopad i na sektor 
zem�d�lství a lesnictví, �R se proto ve své spolupráci se Srbskem zam��í na p�enos 
moderních technologií využívaných v zem�d�lské výrob� a lesnictví.  

Intervence �R se zam��í na zavád�ní moderní technologie zpracování odpad	 živo�išné 
výroby kejdy prasat a dr	bežího trusu na organominerální hnojiva. Zavedení této technologie 
p�isp�je k vyšší efektivit� zem�d�lské výroby, ke zlepšení kvality životního prost�edí 
recyklací bioodpad	 a ke zvýšení srbských exportních p�íjm	.  

�R p�isp�je k rekultivaci odlesn�ných, narušených a kontaminovaných ploch v Srbsku a 
k jejich zalesn�ní. P�i regeneraci lesních ekosystém	 nebude opominuta reintrodukce populací 
prosp�šných p	dních mikroorganism	. Sou�ástí spolupráce bude transfer relevantních 
technologií srbské stran�.   

2.8 Transfer technologií v oblasti odpadového hospodá�ství  
Nedostatky v oblasti odpadového hospodá�ství p�edstavují vážné riziko pro životní prost�edí a 
zdravotní stav obyvatelstva (viz 1.2) 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.  
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2.9 Transfer technologií v oblasti zdravotní pé�e 

Vysoký potenciál pro zvýšení kvality zdravotní pé�e v Srbsku má p�enos nejmodern�jších 
zdravotních technologií, a to zejména vzhledem k technologickému zaostávání v d	sledku 
mezinárodní izolace a omezených investic. Intervence �R se zam��í p�edevším na transfer 
technologií v oblasti kardiologie, cévní chirurgie a gastroenterologie.  

3. Sektor práce a sociálních v�cí 

3.1 Rozvoj sociálních služeb 

Prudké snížení životní úrovn� v 90. letech v d	sledku vále�ných konflikt	 se významn� 
odrazilo i v úrovni sociálních služeb. Poskytování sociálních služeb z	stává p�es n�kolik 
izolovaných iniciativ neúnosn� centralizované a kriticky podfinancované, chybí dlouhodobé 
rozvojové koncepce, právní úpravy i širší pov�domí o moderních metodách poskytování 
sociálních služeb.  

Špatná situace je p�edevším v oblasti pé�e o osoby se zdravotním postižením. Ústavy sociální 
pé�e jsou zde �asto jedinou alternativou pé�e, zejména pokud jde o mentální handicap. Mají 
zpravidla n�kolik set klient	, kte�í zde �asto (i p�es lehký charakter postižení) z	stávají 
doživotn�. Po�ty ošet�ovatel	 i zdravotnického personálu jsou kriticky nízké. Vládní i 
nevládní instituce v Srbsku a �erné Ho�e si nutnost zásadní transformace systému sociálních 
služeb uv�domují a �eské zkušenosti velice vítají.  

Pomoc �R se bude koncentrovat na deinstitucionalizaci sociální pé�e spojenou s rozši�ováním 
nabídky moderních sociálních služeb, podporu standardizace kvality sociálních služeb, 
rozvoji systému inspekce, vzd�lávání poskytovatel	 sociálních služeb v oblasti moderních 
metod sociální pé�e a posilování individuálního p�ístupu ke klient	m. 

Vedle nep�íznivé situace v oblasti pé�e o osoby se zdravotním postižením se �R bude zabývat 
i rozvojem služeb pro ob�ti domácího násilí, jejichž t�žké postavení v Srbsku a �erné Ho�e 
rovn�ž dosud z	stává více mén� p�ehlížené. Sou�asný stav v�cí v Srbsku a �erné Ho�e vede 
k tomu, že ob�ti jsou maximáln� závislé pouze na pomoci ze strany policie, která ovšem 
nez�ídka p�edkládané problémy bagatelizuje a neví si s nimi rady. Vedle nastartování systému 
pomoci pro ob�ti domácího násilí se proto �R bude podílet se i na informa�ní kampani, která 
pom	že vynést problém na sv�tlo, pojmenuje všechny formy domácího násilí a osloví širokou 
ve�ejnost. 

V souvislosti s t�mito cíli bude nutné podpo�it spolupráci a rozvoj nestátních neziskových 
organizací tak, aby se v Srbsku a �erné Ho�e mohla vytvo�it pružná a funk�ní sí� dalších 
poskytovatel	 sociálních služeb, kte�í by byli schopni kvalitn� dopl�ovat a postupn� p�ebírat 
služby dnes poskytované státem.   

Pomoc �R se dále zam��í na podporu rodin ze sociokulturn� znevýhodn�ného prost�edí a na 
sociáln� ohrožené rodiny, s p�ihlédnutím k rozvoji d�tí a mládeže.  

3.2 Podpora služeb zam�stnanosti 

Srbské oficiální údaje uvád�jí míru nezam�stnanosti okolo 30 %. Vezmeme-li v úvahu 
odhady po�tu lidí, kte�í jsou registrováni jako nezam�stnaní, ale pracují v šedé ekonomice, 
jedná se o p�ibližn� 16 % nezam�stnaných. �innost v�tšiny zahrani�ních donor	 orientujících 
se na oblast zam�stnanosti (ale i na jiné oblasti) se v d	sledku nedávných vále�ných konflikt	 
zam��uje p�edevším na t�žké postavení uprchlík	 a vnitrostátn� p�esídlených osob (internally 
displaced persons – IDPs).  
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�eská republika se vzhledem k pot�ebám Srbska a �erné Hory a svým vlastním zkušenostem 
v oblasti zam�stnanosti zam��í na další specifickou skupinu, která je rovn�ž zásadním 
zp	sobem znevýhodn�ná na trhu práce a v p�ístupu k zam�stnání. Jedná se o osoby se 
zdravotním postižením, jejichž míra nezam�stnanosti dosahuje v sou�asné dob� 87 %. Pouze 
každý t�etí pracovník se zdravotním postižením z t�ch, kterým se práci najít poda�ilo, má 
pracovišt� p�izp	sobené svým zdravotním pot�ebám. Kapacita chrán�ných dílen je zatím 
velice omezená – zam�stnávají mén� než 1 % pracovník	 se zdravotním postižením. 

�eská republika podpo�í Srbsko a �ernou Horu v procesu vytvá�ení chyb�jícího právního 
rámce aktivní politiky zam�stnanosti pro osoby se zdravotním postižením tak, aby se mohla 
postupn� zvyšovat míra integrace t�chto ob�an	 do spole�nosti. Participace na trhu práce jim 
poskytne p�íležitost využít a rozvinout pracovní a tv	r�í potenciál. Vedle pomoci s 
definováním právního rámce se intervence �R zam��í i na rozvoj podmínek pro fungování 
systému pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením, který významnou m�rou 
p�isp�je k jejich následnému uplatn�ní na trhu práce. 

4. Sektor dopravy 

4.1 Spolupráce v oblasti železni�ní dopravy 
Mezinárodní izolace Srbska a �erné Hory a nedostatek investi�ních prost�edk	 negativn� 
ovlivnily stav železni�ní infrastruktury. Modernizace a rekonstrukce železni�ní sít� pat�í mezi 
priority srbské vlády, p�i�emž nejvyšší prioritu má rekonstrukce panevropského dopravního 
koridoru 10, který propojí Salcburk se Soluní a který prochází p�es srbské území v délce p�es 
800 km. �R podpo�í zám�r srbské vlády modernizovat železni�ní infrastrukturu, zam��í se 
p�itom na úseky, které nejsou pokryty intervencemi ze strany dalších donor	 (zejména ES) a 
které si zasluhují zvláštní pozornost (nap�. vzhledem k p�eshrani�nímu charakteru).  

�eská republika podpo�í Srbsko a �ernou Horu i v oblasti bezpe�nosti dopravy, d	raz bude 
kladen zejména na signaliza�ní za�ízení a chrán�né železni�ní p�ejezdy.  

4.2 Spolupráce v oblasti silni�ní infrastruktury  
Modernizace a rozší�ení silni�ní infrastruktury pat�í mezi priority srbské vlády. �R podpo�í 
srbskou vládu v jejím úsilí o rozvoj silni�ní sít�, p�i volb� prioritních komunikací bude �R 
vycházet z požadavk	 srbské strany, z geografických priorit ZRS �R v Srbsku a z doposud 
realizované spolupráce.  

4.3 Spolupráce v oblasti environmentáln� p�ijatelné m�stské hromadné dopravy 

P�evaha osobní automobilové dopravy a m�stské hromadné dopravy využívající fosilní paliva 
kritickým zp	sobem p�ispívá ke zne�išt�ní ovzduší v m�stském prost�edí, což negativn� 
ovliv�uje zdravotní stav obyvatelstva (zvlášt� pak v souvislosti s tím, že emisní limity pro 
výfukové plyny nejsou vynucovány). �R p�isp�je k posílení ekologicky p�ijatelných variant 
m�stské hromadné dopravy (tramvaje, trolejbusy, p�ím�stská železni�ní doprava). Tato 
spolupráce bude mít podobu dodávek zboží, odborných studií a školení srbského personálu.  
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5. Sektor zdravotnictví 

5.1 Podpora prevence a preventivních projekt� s d�razem na d�ti a mládež 
Prevence pat�í mezi nejd	ležit�jší opat�ení v oblasti zdravotní pé�e. V Srbsku a �erné Ho�e 
dochází k nár	stu zneužívání toxických a  návykových látek a ke zvyšování po�tu p�ípad	 
onemocn�ní HIV/AIDS. Z t�chto d	vod	 bude pozornost zam��ena na prevenci v oblasti 
zneužívání toxických a návykových látek (alkohol, drogy, tabák). �R se bude podílet na 
vytvo�ení regionálních center k lé�ení závislostí, a to podporou infrastruktury (vybudování, 
rekonstrukce centra, p�ístrojového vybavení), výcviku a zaškolení personálu, podporou 
administrativních kapacit (materiály z oblasti prevence, které budou sloužit k edukaci jak 
odborník	, tak i ohrožených osob) 

Další preventivní opat�ení budou zam��ena na prevenci v oblasti HIV/AIDS.  Po�et 
onemocn�ní HIV/AIDS  má tendenci r	st. Opat�ení se zam��í na vytvo�ení poradny pro 
HIV/AIDS. Podpora bude zam��ena na infrastrukturu (vybudování, rekonstrukce poradny), 
podporu vzd�lávání a tréninku pracovník	 ve zdravotnictví tak, aby byli schopni ú�inn� 
omezit p	sobení t�chto škodlivých vliv	 na zdravotní stav populace. 

�R podpo�í vznik mobilního infocentra pro mladé. Mobilní infocentrum bude zajížd�t do 
míst, kde se shromaž
ují mladí lidé (školy, sportovní a kulturní události) a bude informovat o 
prevenci onemocn�ní HIV/AIDS a zneužívání toxických a  návykových látek. 

5.2 Podpora systému první pomoci a traumatologické pé�e 

V prioritním regionu pro �eskou ZRS v Srbsku (Šumádija) je první pomoc zajiš�ována 
z nevyhovujících prostor a s nevyhovujícím p�ístrojovým a dalším zdravotnickým vybavením, 
a to v�etn� voz	 rychlé záchranné služby. Zlepšení situace bude zajišt�no podporou 
infrastruktury (výstavba, rekonstrukce, p�ístrojové vybavení), zaškolením zdravotnického 
personálu, dodávkou zdravotnického materiálu a možnou dodávkou voz	 rychlé záchranné 
služby. Stanice první pomoci bude spádová pro celý prioritní region.  

V oblasti je velmi pot�ebné i traumatologické centrum. Region se potýká s nedostate�nými a 
nevhodnými prostorami a nedostatkem moderní p�ístrojové techniky i základního 
zdravotnického vybavení.  

Svojí polohou je region p�edur�en jako tranzitní oblast. Zvyšující se hustota dopravy �inní 
oba výše uvedené nedostatky ješt� aktuáln�jší. �R se zam��í na oblast infrastruktury 
(výstavba, rekonstrukce a vybavení traumatologického centra), zaškolení zdravotnického 
personálu, vybavení zdravotnickým materiálem. 

5.3 Podpora lé�by respira�ních nemocí 

Lé�ba respira�ních nemocí v prioritním regionu pro �eskou ZRS v Srbsku (Šumádija) byla 
negativn� ovlivn�na rozpadem systému zdravotní pé�e v Srbsku a �erné Ho�e. V minulosti 
existující zdravotní za�ízení sloužící pro lé�bu respira�ních nemocí p�estala sloužit svému 
ú�elu. Vzhledem k pot�eb� adekvátní pé�e pro pacienty ze spádové oblasti �R podpo�í 
srbskou stranu rekonstrukcí lé�ebny pro respira�ní choroby, jejím vybavením zdravotnickým 
za�ízením a materiálem a zaškolením personálu.   

5.4 Podpora pé�e o nastávající matky  
Pé�e o nastávající matky probíhá v prioritním regionu pro �eskou ZRS v Srbsku (Šumádija) 
v provizorních podmínkách, chybí mu prostorové zázemí a vybavení. �R p�isp�je ke zlepšení 
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pé�e o nastávající matky zajišt�ním infrastruktury a vybavení. V oblasti infrastruktury bude 
podpo�ena výstavba, rekonstrukce poradny, vybavení zdravotnickým za�ízením a základním 
zdravotnickým materiálem. 

5.5 Podpora systému pé�e o duševn� nemocné a psychiatrických pacient� 
Psychiatrie a pé�e o duševn� nemocné je v Srbsku a �erné Ho�e v zajetí princip	 soust�ed�ní 
pacient	 do velkých psychiatrických center, pokud možno mimo dohled ve�ejnosti. Z d	vod	 
d�ív�jších p�ístup	 k psychiatrické pé�i a sou�asného nedostatku finan�ních prost�edk	 
dosahuje po�et pacient	 v jednotlivých za�ízeních po�t	 až 1500 pacient	. Pacienti jsou 
soust�ed�ni do n�kolika velkých místností. S pacienty není možno z d	vod	 nedostatku 
personálu jednotliv� pracovat. Sou�asné pojetí individuálního p�ístupu a lé�by se jen velmi 
t�žko prosazuje. �R m	že pomoci svými zkušenostmi a znalostmi sou�asného pojetí 
psychiatrické pé�e, a to formou vzd�lávání a školení odborník	 i st�edního zdravotnického 
personálu. Investi�ní podpora umožní snížení po�tu pacient	 v jednotlivých pokojích. 
P�ístrojové vybavení a další i základní vybavení léka�ských za�ízení zdravotnickou technikou 
pom	že ke zlepšení neut�šeného stavu.  

5.6 Podpora prevence zneužívání antibiotik 
Srbsko a �erná Hora má extrémn� vysokou spot�ebu antibiotik per capita. Z d	vodu rozpadu 
systému zdravotní pé�e a s tím související nedostate�né kontrole užívání lék	 pacienty a 
nedostate�né nebo žádné informovanosti pacient	 dochází k nadm�rnému užívání lék	, 
p�edevším antibiotik. D	sledkem m	že být vzr	stající rezistence mikroorganism	 na 
nej�ast�ji užívaná antibiotika, která povede ke komplikovanému lé�ení i jednoduchých infekcí 
a vážnému ohrožení p�edevším d�tí a mládeže,  i když problém je pr	�ezový a dopadá na 
všechny v�kové skupiny. �R p�isp�je k zlepšení kontroly užívání antibiotik pomocí 
preventivního vzd�lávání a informování zdravotnického personálu a pacient	 a materiální a 
technickou podporou místní mikrobiologické laborato�e, což zvýší po�et pacient	 lé�ených 
vhodnými antibiotiky po laboratorn� ur�ené diagnóze.   

5.7 Technická podpora lé�by komplikovaných zdravotních stav� 

V Srbsku a �erné Ho�e je ve velmi špatném technickém stavu p�ístrojové vybavení 
specializovaných zdravotnických za�ízení. Z toho vyplývá nemožnost provád�t komplikované 
operace a také �áste�né zaostávání místních specialist	. �R podpo�í vybavení jednoho 
zdravotního centra speciální zdravotní technikou, v�etn� podpory provozním vybavením. Na 
této technice bude zajišt�no vyškolení a zau�ení místních odborník	. 

Pr��ezová témata 

1. Podpora integrace Srbska a �erné Hory do EU 
Integrace do EU pat�í mezi nejvyšší priority Srbska a �erné Hory, p�i�emž perspektiva 
�lenství je obsažena v rámci tzv. Stabiliza�ního a asocia�ního procesu. P�ed vstupem do EU 
ovšem bude muset Srbsko a �erná Hora splnit celou �adu podmínek. Vzhledem ke své 
nedávné zkušenosti z p�edvstupního procesu m	že �R Srbsku a �erné Ho�e v integra�ních 
snahách napomoci, 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 
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snah bude v maximální možné mí�e sou�ástí rozvojových intervencí �R v Srbsku a �erné 
Ho�e.  

2. P�enos transforma�ních zkušeností 

Srbsko a �erná Hora procházejí transformací 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 Srbsku a 
�erné Ho�e. 

3. Posilování kapacit státní správy 

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

4. Posilování ob�anské spole�nosti 
Dynamická ob�anská spole�nost je v Srbsku a �erné Ho�e zárukou demokratického vývoje a 
�R bude proto v rámci svých rozvojových intervencí v maximální mí�e p�ispívat k posilování 
srbské a �ernohorské ob�anské spole�nosti.  

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

6. 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 Srbsku a �erné Ho�e.  
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9) Institucionální rámec, �ízení a implementace programu 

Realizace programu rozvojové spolupráce mezi �R a Srbskem a �ernou Horou je ze strany 
�R institucionáln� zajišt�na ministerstvem zahrani�ních v�cí, ministerstvem životního 
prost�edí, ministerstvem pr	myslu a obchodu, ministerstvem dopravy, ministerstvem práce a 
sociálních v�cí a ministerstvem zdravotnictví. 

V rámci ministerstva zahrani�ních v�cí jsou do �ízení programu zapojeny Odbor jihovýchodní 
a východní Evropy, Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, Zastupitelský ú�ad 
�R v B�lehrad� a Rozvojové st�edisko Ústavu mezinárodních vztah	.  

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 B�lehrad� se podílí na p�íprav� programu spolupráce se Srbskem a 
�ernou Horou 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 a regionální 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 životního prost�edí je odpov�dné za realizaci spolupráce v sektoru životního 
prost�edí a za efektivní vynakládání prost�edk	 na tuto spolupráci vy�len�ných. Podílí se na 
p�íprav� programu spolupráce v sektoru životního prost�edí a jeho p�ípadných modifikacích.  

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 práce a sociálních v�cí je odpov�dné za realizaci spolupráce v sektoru práce a 
sociálních v�cí a za efektivní vynakládání prost�edk	 na tuto spolupráci vy�len�ných. Podílí 
se na p�íprav� programu spolupráce v sektoru práce a sociálních v�cí a jeho p�ípadných 
modifikacích.  

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

Ministerstvo zdravotnictví je odpov�dné za realizaci spolupráce v sektoru zdravotnictví a za 
efektivní vynakládání prost�edk	 na tuto spolupráci vy�len�ných. Podílí se na p�íprav� 
programu spolupráce v sektoru zdravotnictví 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 
d	ležité zajišt�ní adekvátních kapacit ZÚ B�lehrad. 
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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 Srbskem a �ernou Horou. 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 srbské a �ernohorské spole�nosti. Na základ� pr	b�žné evaluace bude možné za�adit 
do programu nové sektory nebo oblasti spolupráce, respektive spolupráci v n�kterých 
oblastech zastavit. Na základ� pr	b�žné evaluace bude také rozhodnuto o p�ípadném rozší�ení 
geografického �i sektorového zam��ení spolupráce. 

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

Evaluaci a monitoring programu zajistí ministerstvo zahrani�ních v�cí (Odbor rozvojové 
spolupráce a humanitární pomoci, Zastupitelský ú�ad �R v B�lehrad� a Rozvojové st�edisko 
Ústavu mezinárodních vztah	) v úzké spolupráci s ministerstvem životního prost�edí, 
ministerstvem pr	myslu a obchodu, Ministerstvem dopravy,  ministerstvem práce a sociálních 
v�cí a ministerstvem zdravotnictví. 
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Poznámky 

                                                        
1 Podle www.worldbank.org 
2 Poverty Reduction Strategy Paper for Serbia, Belgrade 2003 


