
      

1 
 

 
Tisková zpráva FoRS – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci 

 

Předvolební dobrá zpráva: drtivá většina stran, které nejspíš zasednou v 
parlamentu, chce dávat víc na rozvojovou pomoc a zohledňovat dopady na 

rozvojové země při přípravě zákonů 
 

úterý 17. října 2017 
 
8 z 10 stran s nadějí na vstup do poslanecké sněmovny ČR podporuje navyšování finančních prostředků na 
rozvojovou pomoc. Vyplývá to z jejich reakcí na otázky Volební kalkulačky 2017 sestavené sdružením 
KohoVolit.eu [1].  Politické strany v odpovědích také v drtivě většině (9 z 10) uvádějí, že při přijímání českých 
zákonů je potřeba zohledňovat i dopady na rozvojové země.  
 
8 z 10 stran, které mají šanci se v nadcházejících volbách dostat do poslanecké sněmovny ČR, podporuje 
navyšování české rozvojové pomoci (ODA). To je dobrá zpráva. Svůj závazek poskytovat na rozvojovou pomoc 
do roku 2015 částku odpovídající 0,33 % HND totiž ČR odložila o dalších 15 let. Nyní ČR poskytuje na rozvojovou 
pomoc zhruba 0,14 % HND a vládní plán systematického každoročního navyšování rozpočtu rozvojové 
spolupráce končí rokem 2019 [2]. 
 
Pro navyšování se vyjádřily: ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS, Piráti, STAN, TOP09, Zelení 
Proti je: ANO 
Jasno nemá: SPD 
 

 
 
Všechny uvedené strany (ANO, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS, Piráti, SPD, STAN, TOP09, Zelení) s výjimkou 
jediné – ODS, se také shodují, že je důležité během přijímání nových zákonů v České republice brát ohled i na 
dopady, které budou tyto zákony mít na rozvojové země: 
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„Odpovědi dávají naději, že si budoucí politická reprezentace z velké většiny uvědomuje závažnost tématu a 
spoluodpovědnost ČR za vývoj ve světě. Otázka přístupu k rozvojovým problémům, jež se nejrůznějším - 
viditelným i méně viditelným způsobem odrážejí v situaci jak v bohatém světě, jehož jsme součástí, tak v 
chudých zemích, bude v příštích letech v politickém rozhodování jednou z těch nejzásadnějších.“, hodnotí 
odpovědi politických stran Pavel Přibyl, ředitel FoRS - Českého fóra pro rozvojovou spolupráci [3]. 
 
Objem a podoba rozvojové pomoci jsou důležitými tématy také na úrovni EU. Dle nové zprávy AidWatch [4], 
zveřejněné dnes evropskou konfederací rozvojových a humanitárních organizací, zůstává EU největším 
kolektivním poskytovatelem rozvojové pomoci (tzv. ODA – Official Development Assistance) na světě. Jen od 
roku 2012 došlo podle zprávy k nárůstu objemu evropských finančních prostředků poskytovaných na 
rozvojovou pomoc o 10 %. Přesto EU stále o 45 miliard eur zaostává za svým příslibem vynakládat na 
rozvojovou pomoc 0,7 % svého celkového HND. Navíc stále klesá objem prostředků určených pro podporu 
rozvoje v nejchudších zemích světa. Přitom právě tato podpora je pro jejich vymanění se z chudoby zcela 
zásadní. 
 
Kontakty:  
Pavel Přibyl, ředitel FoRS, pavel.pribyl@fors.cz, +420 603 207 249 
Katarína Šrámková, policy officerka, katarina.sramkova@fors.cz, +420 774 736 700 
Alexandra Rosén, Policy and Advocacy Coordinator CONCORD, alexandra.rosen@concordeurope.org, +32 (0)2 
743 87 61) 
 
Poznámky:  
 
[1] KohoVolit.eu je občanské sdružení, jehož cílem je podle stanov podpora demokracie, která je realizovaná 
zejména vývojem a provozem stránky KohoVolit.eu a rozvojem našich projektů. KohoVolit.eu usiluje o 
zvyšování informovanosti občanů, kontrolu volených zástupů a otevřenost dat pomocí moderních 
technologických nástrojů.  
 
[2] Příspěvek ČR na oficiální rozvojovou pomoc (ODA) dlouhodobě pokulhává za učiněnými závazky. Původní 
cíl dosáhnout do roku 2015 výše příspěvků ve výši 0,33 % HND byl odložen na rok 2030. V letech 2014 a 2015 
byl příspěvek ve výši pouhých 0,11 %, resp. 0,12 % HND. V roce 2016 dosáhla výše ODA ČR 0,14 % HND. Více 
informací je součástí AidWatch zprávy FoRS za ČR z jara 2017.  
 
V roce 2015 EU na mezinárodní konferenci OSN o financování rozvoje v Addis Abebě znovu potvrdila svůj 
závazek dosáhnout objem poskytovaných prostředků na rozvojovou pomoc, ve výši 0,7 % HND.  Samostatná 
pozornost je věnována nejchudším zemím světa, kam by dárci měli do roku 2025 poskytovat nejméně 0,20 % 
HND. Více informací je k dispozici zde. 
 
[3] FoRS - České fórum pro rozvojovou spolupráci  je platformou českých nevládních neziskových organizací 
a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a 
humanitární pomocí. Sdružuje na 40 nestátních neziskových organizací, mezinárodních organizací, univerzit a 
dalších institucí. FoRS je zakládajícím členem Evropské konfederace rozvojových a humanitárních NNO 
CONCORD. FoRS se pravidelně podílí na zpracování každoroční evropské Aidwatch zprávy CONCORD. Zároveň 
FoRS každoročně vydává Aidwatch zprávy pro ČR, které jsou k dispozici zde. 
 
[4] Aidwatch zpráva CONCORD –  CONCORD je Evropská konfederace humanitárních a rozvojových nevládních 
neziskových organizací zastupující více jak 2 600 NNO ze všech států EU. CONCORD vydává AidWatch zprávu 
monitorující objem a kvalitu rozvojové pomoci EU od roku 2005. Zprávy jsou ke stažení zde.  Čerstvá Aidwatch 
2017 je ke stažení zde.  
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