
 

 

  

 

Rozvojové projekty zaměřené na potravinové zabezpečení 
vytvářejí pro české subjekty také řadu příležitostí dlouhodobě 
využitelných i na bázi komerční návaznosti. Velký potenciál 
pro české společnosti mají v této souvislosti například inova-
tivní a vzájemně výhodné projekty rozvoje trvale udržitelného 
tržního prostředí v partnerských zemích. Ty jsou založené na 
zapojování místních drobných a středních farmářů do 
globálních hodnotových řetězců a s nimi spojená opatření na 
podporu diverzifikace exportu potravin i zemědělských 
produktů. 

 
Jozef Špánik 
stálý představitel České republiky při FAO 

 

Milé čtenářky, milí čtenáři, 

v dnešním čísle bulletinu MZV věnovaném zahraniční rozvojové spolupráci bychom Vás 
rádi blíže seznámili s pojmem potravinové zabezpečení i s jeho praktickým naplňováním. 
Toto téma významně přesahuje pole rozvojové spolupráce a úsilí o odstranění hladu a pod-
výživy v zemích třetího světa. Proto se v široké míře týká každého z nás. Právě probíhající 
eskalace ozbrojených konfliktů, především v zemích Blízkého východu, subsaharské Afriky 
i východní Evropy, a s ní spojená migrační krize způsobená masivním přílivem imigrantů 
z těchto oblastí do zemí EU ukazuje naléhavou důležitost nových inovativních přístupů ke 
komplexnímu řešení problémů souvisejících s globálním potravinovým zabezpečením.            

Česká republika a české subjekty (nevládní, podnikatelské i akademické) se aktivně 
zapojují do projektů zaměřených na řešení výše uvedených problémů nejen v rámci 
bilaterálních rozvojových projektů, ale i na multilaterální scéně - a to především v rámci 
projektů financovaných Evropskou unií a Organizací OSN pro výživu a zemědělství (FAO). 
Prioritou těchto projektů je co nejefektivnější využití české specifické přidané hodnoty. Ta 
je založena nejen na odborném know-how z oblasti zemědělství, potravinářství, lesnictví  
a chovu sladkovodních ryb, ale i na českých zkušenostech s transformací zemědělského 
sektoru po roce 1990 využitelných v řadě partnerských zemí, které procházejí obdobným 
vývojem. Výhodou jsou také dlouhodobé specifické znalosti některých regionů, například 
prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Velmi pozitivně byly v nedávné době 
hodnoceny například české bilaterální i multilaterální projekty likvidace prošlých pesticidů 
a dalších ekologických zátěží v Moldavsku.  
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s půdou či vodou, ale také na nutriční 
hodnoty potravin a vhodnou skladbu 
stravy. Projekt zároveň zvyšuje kapacitu 
školicích center a jejich pracovníků, kteří 
následně budou schopni samostatně 
poskytovat poradenství a asistenci drob-
ným zemědělcům v okolí. 

Školení a další aktivity pro farmáře by tak 
měly pokračovat i po skončení projektu  
a zajistit udržitelnost pozitivních dopadů 
česko-etiopské spolupráce a dlouhodobou 
stabilizaci a rozvoj zemědělského sektoru 
v pěti kebelích okresu Alaba. 

 

Podpora zemědělců a zemědělského 
vzdělávání v Etiopii 

Až 80 % obyvatel Etiopie žije na venkově, 
kde jejich jediným zdrojem obživy je 
vlastní produkce. Zemědělská technika  
i metody jsou však zastaralé, navíc přírod-
ní zdroje v Etiopii byly vyčerpány vlivem 
prudkého nárůstu populace.  

Od roku 2014 realizuje organizace Člověk 
v tísni v Etiopii v okrese Alaba v Regionu 
jižních národů projekt zaměřený na 
podporu místních farmářů. Jeho cílem je 
rozvoj zemědělských postupů a infra-
struktury tak, aby se snížila závislost míst-
ních obyvatel na externí pomoci a došlo ke 
zvýšení potravinového zabezpečení. 

Projekt, navazující na již ukončený tříletý 
projekt obdobného charakteru, sleduje 
dva hlavní cíle – zvýšení efektivity a roz-
sahu poradenských služeb vybraných 
farmářských školicích center v pěti ke-
belích a podporu efektivnějšího zeměděl-
ství zdejších drobných farmářů. Ti pro-
cházejí celou řadou školení zaměřených 
nejen  na  pěstování  plodin  a  nakládání   

 

Potravinové zabezpečení 
v českých rozvojových projektech  

Zajištění dostatečných zdrojů obživy je 
předmětem celé řady projektů zahraniční 
rozvojové spolupráce České republiky,  
a to především v sektoru zemědělství. 
Mezi zastřešující cíle programů v tomto 
sektoru patří např. zvýšení zemědělské 
produkce, zlepšení hospodaření s přírod-
ními zdroji, podpora udržitelné obživy 
zemědělců či diverzifikace výživy a zvýšení 
příjmů chudých rodin. 

Z běžících projektů lze uvést například 
„Participativní zemědělský rozvoj provin-
cie Samangan“ v Afghánistánu, „Podpora 
zemědělců a zemědělského vzdělávání 
v okresech Damboya a Alaba“ v Etiopii, 
„Podpora produkce ovoce a zeleniny s při-
danou tržní hodnotou v Moldavsku“ či 
„Podpora tradičního způsobu zemědělské 
obživy v Tušsku“ v Gruzii. V Bosně a Her-
cegovině byl nedávno ukončen projekt na 
posilování veterinárních služeb pro kon-
trolu kvality a bezpečnosti potravin. Mezi 
nové aktivity patří projekt na zvýšení 
kvality zemědělského vzdělávání s cílem 
stabilizovat zdroje obživy v Afghánistánu. 

 

 

 

 

Svým přístupem a zaměřením usilují 
české projekty především o komplexní 
řešení problému potravinového zabez-
pečení na více úrovních.  

Spolupráce s partnery, přenos know-how 
a další realizované aktivity mají za cíl 
nejen zajistit, aby bylo stabilně dostupné 
dostatečné množství kvalitních a bezpeč-
ných potravin, ale také aby obyvatelé pří-
slušných zemí disponovali dostatečnými 
zdroji pro jejich obstarání a zároveň 
získali potřebné znalosti proto, aby s po-
travinami dokázali nakládat správným 
způsobem. 

 

 

Příklad probíhajícího projektu 

 

VÍTE, ŽE: 

V současnosti Česká 
rozvojová agentura  
v sektoru zemědělství 
realizuje 17 projektů 
v celkové hodnotě  
74,5 mil. Kč. Tyto projekty 
probíhají v Afghánistánu, 
Bosně a Hercegovině, 
Etiopii, Moldavsku, 
Mongolsku, Gruzii a 
Zambii. 

V rámci projektů ZRS ČR 
v sektoru zemědělství bylo 
v roce 2014 podpořeno na 
7 500 drobných farmářů, 
1 700 školitelů, učitelů či 
zemědělských poradců; 
3 000 studentů 
zemědělských škol a téměř 
200 institucí (zemědělská 
družstva, školy, školící 
centra, university, státní 
laboratoře atd.). 

Na zemědělských 
projektech Česká rozvojová 
agentura úspěšně 
spolupracuje například 
s rozvojovou agenturou 
Spojených států 
amerických USAID. 

 

 

 

 

Více než 3 000 lidí 
navštívilo 17. září 2015 
v Praze festival Český 
rozvojový den, který se 
uskutečnil v rámci 
Evropského roku pro rozvoj 
2015. 

Informace o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky 
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TÉMA MĚSÍCE: Potravinové zabezpečení 

 
 
Více se o Evropském roku 
pro rozvoj 2015 dozvíte na 
http://europa.eu/EYD2015 
a v sociálních médiích: 
EYD2015. 

 

 

Jídlo a pití patří k základním lidským 
potřebám. Přitom nedostatečný přístup 
k potravinám a pitné vodě je důsledkem 
většiny humanitárních krizí. Zajištění 
potravinové pomoci proto patří v humani-
tární pomoci k nejdůležitějším oblastem.  

Česká republika přispívá na potravinovou 
humanitární pomoc každoročně jak 
v rámci dotačních projektů českých i míst-
ních neziskových organizací, tak ve spolu-
práci se Světovým potravinovým progra-
mem (WFP) nebo Mezinárodním výbo-
rem Červeného kříže (ICRC). 

Přírodní katastrofy, jako letošní dubnové 
zemětřesení v Nepálu, často ničí úrodu  
i stáda a dočasně narušují obvyklou 
místní infrastrukturu a trh. Proto je třeba 
při okamžité humanitární pomoci počítat 
s dodávkami potravin a pitné vody přímo 
do postižených oblastí. Česká republika 
takto letos podpořila rychlou distribuci 
potravinových balíčků v Barmě/ Myan-
maru po letních ničivých záplavách.  

 

Potravinové zabezpečení a výživa 
ve světě 

Přes nepopiratelné pokroky, kterých lid-
stvo v rámci rozvojových cílů tisíciletí do-
sáhlo v oblasti potravinového zabezpečení 
a výživy, trpí hladem stále mnoho lidí. 
Paradoxem je, že většinu mezi nejchud-
šími a hladem nejohroženějšími obyvateli 
planety tvoří drobní samozásobitelští 
zemědělci. Současně jsme svědky plýtvání 
potravinami a epidemie civilizačních cho-
rob způsobených nevhodnou výživou  
a nadměrnou spotřebou potravin. Potra-
vinové zabezpečení zaujímá důležité místo 
v současných rozvojových politikách a 
stejně zásadní bude i v rámci udržitelných 
cílů rozvoje po roce 2015. 

Podpora státům v úsilí o zlepšení potra-
vinového zabezpečení je hlavním poslá-
ním Výboru pro světové potravinové za-
bezpečení v rámci Organizace OSN pro 
výživu a zemědělství (FAO). Výbor je 
hlavním fórem pro problematiku potravi-
nového zabezpečení a je nejobsáhlejší 
mezinárodní a mezivládní platformou pro 
všechny zúčastněné strany včetně nezis-
kového a soukromého sektoru. S vědo-
mím potřeby multisektorového přístupu 
tvoří výbor mezinárodní standardy a do-
poručení, které státy využívají i při tvorbě 
národních politik pro boj proti hladu. 
 

 

 

EU a potravinové 
zabezpečení 

 

 Evropská unie je 
významným 
poskytovatelem 
finanční, odborné  
i politické pomoci 
zemím, jejichž 
obyvatelé jsou těmito 
problémy nejvíce 
postiženi.  

 Pro posílení 
potravinového 
zabezpečení přijala 
Evropská unie v roce 
2010 společný rámec 
opatření.  

 Priority rámce jsou 
zaměřeny především 
na podporu nejvíce 
postižených zemí, a to 
zejména v Africe  
a jižní Asii.  

 Patří mezi ně zlepšení 
života na venkově a 
podmínek malých 
farmářů, podpora 
efektivního řízení a 
investování do 
zemědělského sektoru 
a pomoc při rozvoji 
koncepce lokálního 
zemědělství.  

 V roce 2013 věnovala 
Evropská unie na tuto 
oblast více než 200 
milionů eur. 

 

 

 

národních politik pro boj proti hladu. 
Zásadní je přitom nejen prosté zvýšení 
produkce potravin, ale také její udr-
žitelnost a environmentální dopady, 
rozvoj spravedlivého tržního prostředí 
zejména na lokální a regionální úrovni  
a podpora konkurenceschopnosti. 
Výbor je zdrojem vědeckých poznatků  
a studií se vztahem k potravinovému 
zabezpečení jako jsou vlastnická práva  
a investice do zemědělství, klimatická 
změna, sociální ochrana, biopaliva, vý-
kyvy cen a plýtvání potravinami.  

Zasedání tohoto výboru se účastní i Čes-
ká republika, která ve shodě s partnery 
z Evropské unie klade důraz mj. na lid-
skoprávní rozměr, genderovou vyváže-
nost a odpovědnost jednotlivých vlád za 
rozvoj a potravinové zabezpečení. 

 

 

Konflikty mají závažný dopad na schop-
nost vlastní obživy zejména vysídleného 
obyvatelstva. V Sýrii se počet lidí závis-
lých na potravinové pomoci odhaduje 
na téměř sedm milionů, v Iráku na čtyři. 

Obyvatele Jižního Súdánu dovedl již 
dva a půl roku trvající vnitřní konflikt 
na pokraj hladomoru, který se daří 
odvracet jen díky zahraniční pomoci. 
ČR v uvedených zemích přispívá na 
distribuci potravin, na výživu obzvláště 
zranitelných skupin i na obnovu vlastní 
zemědělské produkce. 

Zásady pro poskytování potravinové po-
moci shrnuje Úmluva OSN o potravi-
nové pomoci, která zavazuje dárce např. 
k ochraně regionálních trhů, respekto-
vání místních jídelních zvyklostí, zajiš-
tění vysoké kvality dodávaných potravin 
a bezpečnosti skladování i distribuce. 
ČR není signatářem této úmluvy, ale 
uvedenými zásadami se při poskytování 
potravinové humanitární pomoci řídí. 

 

Potravinová pomoc a výživa v humanitární pomoci 
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Rozvojová spolupráce ve světě 

1. října – Konference „FOOD WASTE 2015: Od teorie k praxi“ (Praha) 
Výroční konference s mezinárodní účastí „FOOD WASTE 2015: Od teorie k praxi“ představí  
v Praze nejnovější data o plýtvání potravinami. 

8. října – Zasedání Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci (Praha) 
Pravidelné zasedání mezirezortní Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci se bude věnovat 
nové agendě pro rozvoj po roce 2015 a dalším tématům. 

15. října – Odborný seminář na téma „Migrace a rozvoj“ (Praha) 
Na semináři, který pořádá MZV ČR ve spolupráci s IOM Praha, vystoupí zástupci IOM, ČRA, 
Informačního centra OSN, Ostravské univerzity a moldavské Kanceláře pro vztahy s diasporou. 

26. října – Rada pro zahraniční vztahy (Brusel) 
Na konci října se v Bruselu pravidelně sejde Rada pro zahraniční vztahy (FAC) ve formátu 
ministrů pro rozvoj. Na zasedání ministři například poprvé zhodnotí výsledky dvou klíčových 
konferencí – Konferenci k financování rozvoje a Summit OSN k udržitelnému rozvoji. 

11. listopadu - Konference "Rozumíme současnému světu?" (Praha) 
Konference ke globálnímu rozvojovému vzdělávání (GRV) proběhne na Ministerstvu 
zahraničních věcí. Jejím cílem je zvýšit povědomí o GRV mezi zřizovateli, řediteli a učiteli škol 
a poskytnout informace o zdrojích k metodice výuky GRV. 
 

Naplňování Rozvojových cílů 
tisíciletí - Cíl č. 1: Odstranit 
extrémní chudobu a hlad  

Navzdory složité globální situaci v po-
sledním desetiletí byl pokrok ve snižování 
hladu značný. Mezi překážky patřily časté 
extrémní výkyvy počasí a přírodní kata-
strofy, rostoucí nezaměstnanost a ekono-
mická recese a v neposlední řadě politická 
nestabilita a občanské války, které dále 
prohloubily následky přírodních katastrof 
v rostoucím počtu zemí. Tento vývoj zpo-
malil pokrok ve snižování nedostatku 
potravin v nejvíce ohrožených zemích  
a oblastech světa. 

Přesto se však podařilo snížit počet pod-
vyživených v rozvojových zemích o 44,4 % 
od roku 1990 a téměř tak splnit jeden 
z úkolů prvního rozvojového cíle, tedy do-
sáhnout snížení počtu lidí, kteří trpí hla-
dem, na polovinu.  

Úkol dokázalo splnit 72 rozvojových zemí 
ze  129 sledovaných a udržet tak počet 
podvyživených lidí pod hranicí 5 %. Roz-
díly mezi regiony však byly velké. Zatímco 
v oblasti východní a jihovýchodní Asie byl 
rozvojový cíl splněn, ve střední a západní 
Africe se oproti letům 1990 - 1992 počet 
podvyživených lidí naopak zvýšil. 

Kavkaz a střední Asie, východní Asie, La-
tinská Amerika a jihovýchodní Asie do-
sáhly snížení počtu hladovějících zejména 
v důsledku rychlého ekonomického růstu 
v posledních dvou desetiletích. Čína sama 
o sobě představuje téměř dvě třetiny z cel-
kového snížení počtu podvyživených lidí  
v rozvojových oblastech od roku 1990. 

Také Severní Afrika se blíží k vymýcení 
závažného nedostatku potravin, přičemž 
celková úroveň podvýživy klesla pod pět 
procent. 

Naproti tomu tempo snižování počtu hla-
dovějících je příliš pomalé v Karibiku, 
Oceánii, jižní Asii a subsaharské Africe. 
Největší zátěži v tomto ohledu čelí Jižní 
Asie s asi 281 miliony podvyživenými lid-
mi. V subsaharské Africe dosahuje míra 
podvýživy v současnosti téměř 23 pro-
cent. Zatímco celkový podíl poklesl, počet 
podvyživených lidí se v tomto regionu od 
roku 1990 zvýšil o 44 milionů, což je 
odrazem vysoké populační vlny. 

 
Zdroj: http://www.un.org/millenniumgoals/2015 MDG 
report 

 

 

 

Nejbližší akce k rozvojové spolupráci 

 

 

Výživa na EXPO 2015  

Ústředním tématem 
letošní světové výstavy 
EXPO 2015, která probíhá 
v italském Milánu, je 
otázka, jak zajistit všem 
obyvatelům planety 
dostatek kvalitních  
a nezávadných zdrojů 
jídla a pitné vody. 
Výstava umožnila státním  
a vědeckým institucím  
i soukromým firmám 
z celého světa prezentovat 
tradiční i inovativní 
postupy při produkci 
potravin. 

Česká republika 
představila své zkušenosti  
a inovace v péči o vodní 
zdroje a jejich využívání, 
výsledky výzkumu 
biochemických  
a nanotechnologických 
vědeckých ústavů 
aplikované při péči  
o životní prostředí,  
o zdraví lidí a zvířat 
a při výrobě zdravotně 
nezávadných potravin.  

 

 

 

 

 

 

 

16. říjen – Světový 
den výživy (World 
Food Day) 

 

 

 

 

 


