
 
 
 

 
 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

Zpráva z workshopu: Hledání cest spolupráce v rozvojových zemích 

Místo konání: ÚMV (Nerudova 3, Praha 1, 118 50) 

Termín konání: čtvrtek 22. Listopadu 2012, od 9:00 do 12:00  

 
Workshop byl určen pro zástupce firem, obchodních komor, nevládních neziskových 
organizací, akademických a vědecko-výzkumných institucí, státní správy, místních 
samospráv a dalších subjektů zapojených do rozvojové spolupráce. 
Workshop organizovalo České fórum pro rozvojovou spolupráci – FoRS v rámci projektu 
RESAREAS – Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí – www.resareas.cz,  
financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ve 
spolupráci s Platformou podnikatelů v zahraniční rozvojové spolupráci – www.ppzrs.cz  
V současné době roste počet prostředků v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce 
ČR (ZRS), které směřují do rozvojových zemí přes soukromý sektor. Tradičně aktivní 
v rozvojové spolupráci je neziskový a akademický sektor. Vyvstávají otázky, jaké jsou cesty 
spolupráce mezi těmito sektory, kde jsou překryvy, jaké jsou motivace a očekávání od takové 
spolupráce. 
Workshop měl za cíl otevřít diskusi na následující otázky: 

 Jaké jsou motivace a očekávání od spolupráce mezi firmami, nevládními neziskovými 
organizacemi a akademickými institucemi v rozvojových zemích? 

 Jaké jsou silné a slabé stránky firem, NNO a akademických institucí v rozvojové 
spolupráci? 

 Co může spolupráce na rozvojových projektech přinést akademickému, neziskovému 
či privátnímu sektoru? Co si mohou navzájem nabídnout a být přínosem a doplňovat 
se? 

 Jaké jsou limity spolupráce? Jaký je etický rozměr takové spolupráce? Existují nějaká 
tabu, která ji znemožňují? 

 Jaké jsou konkrétní příklady probíhající spolupráce mezi výše zmíněnými sektory a 
příklady dobré praxe v české zahraniční rozvojové spolupráci? 

 Jaké jsou podmínky a institucionální nastavení pro financování a realizaci společných 
rozvojových projektů v současnosti? Je něco potřeba změnit? 

 

Úvodní příspěvek 

Hana Volná (zástupkyně ředitelky, Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR) vystoupila s příspěvkem „Důležitost spolupráce NNO, 
privátního sektoru a akademie v rozvojové spolupráci z pohledu Ministerstva zahraničních 
věcí ČR“, ve kterém shrnula tři hlavní body, kde vidí omezení či potenciál spolupráce 
v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce ČR (ZRS) z pohledu MZV.  

1) Lidské kapacity:  

 Potřeba spojovat síly, neboť pracovníků, organizací a institucí, které se 
zabývají rozvojovou problematikou, je málo.  

http://www.resareas.cz/
http://www.ppzrs.cz/


 

 

 Stále je slabá politická podpora pro zahraniční rozvojovou spolupráci (v 
politických stranách, v Parlamentu). 

 Je třeba zapojovat se do diskusí a do zasedání – např. v rámci prezentací 
výsledků evaluací realizovaných projektů, kde probíhá zajímavá diskuse nejen 
pro realizátory. V roce 2013 bude probíhat střednědobé hodnocení programů 
spolupráce s prioritními zeměmi – MZV očekává podněty od všech 
zapojených aktérů. 

2) Strategické nastavení:  

 ČR je malý, ale ne začínající dárce. Ve strategickém nastavení je třeba 
reflektovat jak teorii, tak hlavně praxi, vypracovávat je na základě sdílení mezi 
koncepční / strategickou úrovní a poznatky z praxe.  

 Je prostor pro nové formy jako Public Private Partnership, se kterými v ZRS 
není dosud zkušenost, nebo poskytování mikroúvěrů. 

 Sektorové strategie ZRS nebyly dosud zpracovány – při identifikaci prioritních 
sektorů a způsobů působení ČR v nich je opět nutné vycházet ze zkušeností 
z praxe. 

 V současnosti probíhá diskuse o nastavení rozvojového rámce po roce 2015 
po tzv. Rozvojových cílech tisíciletí – je nutné rovněž zohledňovat, co se 
podařilo dosáhnout na strategické úrovni i v praxi. 

3) Přidaná hodnota ČR v ZRS 

 Transformační zkušenost je jednou z těch hlavních, ale v současnosti řešíme, 
jak ji naplnit konkrétním obsahem, který by odpovídal potřebám partnerů. 
Transformační zkušenost je hodně nesená lidskoprávním a demokratizačním 
zaměřením, kde jsou více zapojené nevládní organizace. Ale v ZRS je 
zároveň  třeba využívat i zkušenosti s ekonomickou transformací, kterými 
kromě státní správy disponuje také soukromý sektor (např. jak se vypořádal 
se ztrátou východních trhů).  

Panelová diskuse 

Na panelové diskusi, kterou moderoval Ondřej Kopečný (zástupce ředitele, Pražský institut 
pro globální politiku – Glopolis, o. p. s.), vystoupili:  

 Jan Mrkvička, ředitel sekce rozvojové spolupráce, Člověk v tísni, o. p. s. 

 Jiří Hejkrlík, zástupce ředitele, Institut tropů a subtropů, Česká zemědělská univerzita 

 Vojtěch Musil, zástupce firmy Dekonta, a. s. 

Shrnutí konkrétních zkušeností z praxe: 

Jan Mrkvička 

 Grantové peníze pro rozvoj nestačí, pro akceleraci rozvoje jsou velké investice nutné 
– zde je nejvyšší přidaná hodnota privátního sektoru. Pro rozvoj jsou třeba 
dlouhodobější ambice privátního sektoru v daných zemích působit. 

 Investice by měly být posuzovány z perspektivy příjemců pomoci, být inkluzivní.  

 Člověk v tísni, jedna z největší NNO zabývající se projekty v rozvojových zemích, 
začíná s ohledem na omezené prostředky na rozvoj hledat cesty jak spolupracovat s 
privátním sektorem. Přínos pro příjemce pomoci ale vždy zůstane klíčovým faktorem. 

 Přesto nemůže Člověk v tísni v současné době nabídnout příliš mnoho příkladů 
spolupráce s privátním sektorem. Při realizaci konkrétních projektů je totiž výhodnější 
dodání výrobků či technologií od místních firem. Často bývá mnohem levnější. 
Efektivní spolupráce může vzniknout jen na základě dlouhodobějšího partnerství a 
využívání specifického know-how už ve fázi plánování projektů. 

 Rozvojové projekty založené na snaze podpořit české podnikatelské subjekty mohou 
přispět k neudržitelnosti některých projektů, neboť dodané technologie či výrobky, 
servis a náhradní díly nemusejí být na místním trhu dostupné.  



 

 

 Příklad možné formy spolupráce z projektu v Etiopii – Člověk v tísni zajišťuje jako 
subdodavatel osvětovou kampaň, firma buduje zdroje vody a zajišťuje technickou 
stránku projektu. 

 V současné době Zákon o veřejných zakázkách neumožňuje partnerskou spolupráci 
mezi neziskovým sektorem a aktéry z ostatních oblastí. Spolupráce ale může 
existovat na úrovni dlouhodobého programu v dané zemi, pod záštitou ČRA.   

Jiří Hejkrlík 

 Pozice akademického sektoru v ZRS ČR je nejasná a nejhůře definovaná. 

 ČZU má i přesto řadu konkrétních příkladů spolupráce.  

 Role akademického sektoru není realizovat, ale sbírat informace, analyzovat, hledat 
inovace a cesty spolupráce. 

 Na všech projektech, které ČZU realizuje, spolupracuje i s jinými subjekty.  

 Slabá stránka ČZU je v projektovém řízení, nemůže najímat dlouhodobé koordinátory 
či registrovat univerzitu v dané zemi.  

 Spolupráce ve 3 rovinách 
o Najímáni jako experti na vzdělávání, odbornou konzultaci projektových aktivit 
o Součástí networků ke sdílení zkušeností z realizace  
o Nejzajímavější formou je pro ČZU partnerství na projektech. V ČR je možné 

jen prostřednictvím subdodávek. Příkladů této formy spolupráce mnoho není.  

 Spolupráce s firmami může být přínosná, neboť akademický sektor je schopen dodat 
odborbé know-how a firmy technologie (úspěšný projekt v Mongolsku) 

Vojtěch Musil 

 Investice do rozvojových zemí je pravděpodobně jediná cesta, jak země zbavit 
chudoby a rozvinout.  

 Firma Dekonta realizovala řadu projektů v oblasti životního prostředí v rozvojových 
zemích.  

 Zapojení soukromého sektoru do rozvojové spolupráce pomůže firmám dostat se na 
trhy, na které by se jinak obtížně dostávaly, navázat nové kontakty a následnou 
spolupráci s místními firmami, což dále přispěje k rozvoji země. Problémem 
privátních investic v rozvojových zemích ale nadále zůstává vysoká míra nejistoty, 
korupce a nestabilní právní prostředí.  

 Firma Dekonta se pokusila i o investici v rozvojové zemi sama (tedy ne 
prostřednictvím veřejné zakázky od ČRA), a to ve Vietnamu. Narazila ale na na 
překážky v podobě vysoké korupce a právní nejistoty. Tato investice ve Vietnamu 
tudíž zkrachovala. Jednalo se o investici zaměřenou na zlepšení nakládání 
s odpadem. Ačkoli investice byla již připravená a spočítaná. Místní autority 
požadovaly částku ve výši 1 mil. USD jen za zprostředkování setkání, na němž by se 
dohodli o možné další spolupráci.  

 Dobré zkušenosti ve spolupráci s ČZU (vzájemné poskytování expertních služeb). 

 V rozvojových zemích má firma Dekonta mnoho zkušeností, ale stále málo 
zkušeností v oblasti awareness, kde vidí potenciál pro neziskové organizace.  

Z panelové diskuze vyplynuly následující podněty:  

 Jednotlivé sektory (akademický, privátní, neziskový) mohou mít jiný pohled na 
rozvoj ve smyslu naplňování cílů rozvojové spolupráce v boji proti chudobě a řešení 
globálních problémů – je nutné si na začátku spoluprace ujasnit své pohledy a 
termonologii.  

 Silná stránka privátního sektoru jsou investice, které partnerské země potřebují a 
mohou nastartovat jejich rozvoj. Grantové prostředky od daňových poplatníků 
nestačí. Investice ale musí přinést efekt pro místní lidi. Neziskový sektor často těmito 
finančními zdroji nedisponuje, ale může nabídnout zkušenosti – z konkrétní země a 
oblasti, práce s místními komunitami a další. 



 

 

 Je nutné změnit pohled na programování. Pro rozvoj partnerské země je důležitá 
podpora jejího soukromého sektoru, určitou cestou může být vytváření kooperativ 
mezi českými a místními soukromými subjekty. Lepší přenos znalostí, než jen pouhé 
dodání zakázky českou firmou, udržitelnosti i dopad na místní rozvoj se tak zvyšuje.  

 Potenciál spolupráce mezi akademickým, neziskovým či privátním sektorem vidí 
účastníci diskuze ve vzájemném sdílení zkušeností, výměně expertů.  

 Spolupráce na projektech mezi výše zmíněnými sektory je zajímavá, bohužel ale 
v současné době příliš neprobíhá.  

 Důležité zvyšovat viditelnost České republiky při realizaci projektů pro budování 
dobrého jména, které usnadňuje další spolupráci.  

 Zastupitelské úřady v partnerských zemích by měly sloužit pro propojování 
jednotlivých subjektů, které realizují projekty na místě. Tato spolupráce je bohužel 
zatím na nízké úrovni, jednotlivé subjekty o sobě často ani neví a vůbec 
nespolupracují.  

 Pro udržitelnost projektu je důležitá znalost prostředí a problému. V případě 
veřejných zakázek je ale prostor pro úpravu projektu omezený – firmy realizují 
připravené zadání a nemohou je upravovat dle aktuálních podmínek v zemi.  

 Nově přijatá strategie stipendií na období 2013 – 2017 by měla zajistit větší 
monitoring a spolupráci se stipendisty.  

 Potenciál spolupráce s akademickým sektorem je možné vidět i skrze vyšší napojení 
bakalářských a diplomových prací na praxi. Bylo by přínosné pro všechny strany.  

 Spolupráce mezi těmito sektory je žádoucí, bohužel ale ještě moc neprobíhá.  

 Problémem spolupráce může být snaha jednotlivých subjektů o uchování jejich 
odborné znalosti.  

Následovala prezentace studie s názvem „Možnosti a limity spolupráce mezi subjekty – 
poznatky z dosavadního průzkumu“, kterou představila Petra Krylová, Katedra rozvojových 
studií, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci.  

Worskhop byl ukončen příspěvkem „Jaké jsou možnosti financování společných rozvojových 
projektů“ od Martina Náprsteka, zástupce ředitele, Česká rozvojová agentura. 

 Spolupráce mezi akademickým, neziskovým a soukromým sektorem není na dobré 
úrovni. Důležité, aby se zástupci specializovali na oblasti, které umí nejlépe.  

 Bariérou je v současné době nastavení zákona o veřejných zakázkách, kdy zatímco 
firmy se ucházejí o veřejné zakázky, NNO o dotace. Existence formálního konsorcia 
napříč výše zmíněnými sektory není legálně možná, jedině možná je jeho neformální 
existence prostřednictvím vzájemných dohod na dodavatelsko-odběratelské bázi. 
V současné době by se proto subjekty z jednotlivých sektorů měly zaměřit na 
zlepšení komunikace mezi sebou.  

 Zavádění inovativních přístupů je problematické, neboť vše musí probíhat dle zákona, 
který se přizpůsobuje poměrně pomalu.  

 Parametry společné spolupráce by měly vycházet zespoda. Jednotlivé sektory 
mohou definovat společně své požadavky a obrátit se s nimi na ČRA.  

 Nutná je spolupráce a komunikace mezi realizátory v partnerské zemi. ČRA se bude 
snažit podporovat.  

 

 

 

  


