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Uprchlíci v Afghánistánu. Zdroj: Člověk v tísni
Afghan refugees. Source: People in Need 
Na přední straně: Distribuce školních pomůcek v Afghánistánu. Zdroj: Člověk v tísni 
On the cover page: Distribution of teaching tools for Afghan pupils. Source: People in Need. 
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Svět prošel v uplynulém 

půlstoletí zásadními změ-

nami. Vědecký pokrok 

spolu s rozvojem obchodu 

a ekonomické spolupráce 

přispěl ke zlepšení život-

ních podmínek obyvatel 

planety, avšak zdaleka ne 

všech. Stamiliony lidí stojí 

stranou globalizovaného 

světa, ponořeny v hluboké chudobě. Cílem mezi-

národní rozvojové spolupráce je zmírnit propastné 

rozdíly a přispět k prosperujícímu a bezpečnému světu 

pro příští generace. Naším cílem není, aby bohatí více 

bohatli a chudí více chudli, ale aby se otevřela  

i chudým cesta k trvalé prosperitě. 

Naše země hrála v mezinárodní rozvojové spolupráci 

od počátku aktivní roli. V období studené války 

poskytovalo bývalé Československo zahraniční pomoc 

mnohým rozvojovým zemím. Přes ideologický podtext 

přinesla tato spolupráce konkrétní výsledky. Po pádu 

železné opony naše země nastoupila cestu reforem  

k pluralitní demokracii a tržní ekonomice. Během 

transformačního období jsme sami těžili z technické  

a finanční pomoci od vyspělejších zemí a meziná-

rodních institucí. Přijímaná pomoc přispěla k úspěš-

nému průběhu transformačního procesu, který je dnes 

prakticky završen – Česká republika stojí před branou 

vstupu do Evropské unie. 

Přes mnohé těžkosti spojené s domácími reformami 

naše země obnovila již v roce 1995 vládní program 

zahraniční pomoci pro méně vyspělé země světa. 

Tento krok souvisel mj. se vstupem do Organizace pro 

ekonomickou spolupráci a rozvoj, která sdružuje 

nejvyspělejší země světa. Česká republika se snaží 

postupně zvyšovat objem i efektivnost zahraniční 

pomoci, mj. ve světle závěrů Miléniového summitu 

OSN a navazujících mezinárodních konferencí.  

O České republice proto můžeme hovořit jako o na-

stupující dárcovské zemi. Předkládaná zpráva podává 

zevrubný obrázek o této stále významnější součásti 

české zahraniční politiky. 

The world has experienced major changes in the past 

half-century. Scientific progress and expansion of 

trade and economic cooperation have helped to 

improve the living conditions of much, but by no 

means all, of the world's population. Hundreds of 

millions of people stand on the sidelines of the 

globalized world and suffer from the hardship of 

poverty. The aim of international development co-

operation is to lessen these abysmal differences and 

contribute to the prospering, safe world for future 

generations. Our aim is not for the rich to be richer 

and the poor to be even poorer, but for the latter to 

also enjoy the benefits of durable prosperity. 

Our country has always played an active role in 

international development cooperation. During the 

Cold War, the former Czechoslovakia provided foreign 

aid to many developing countries. Despite its 

ideological subtext, this cooperation did bring 

concrete results. After 1989, our country followed  

a path of reform which took it to a pluralistic 

democracy and a market economy. During the 

transformation period we benefited from the technical 

and financial aid of advanced countries and 

international institutions. This help boosted the 

successful transformation process, which is now 

almost complete – the Czech Republic stands on the 

verge of accession to the European Union.  

Although it was weighed down by the many 

difficulties of reform, in 1995 our country renewed its 

government policy of foreign aid for less developed 

countries throughout the world. The Czech Republic is 

trying to make gradual increases to the volume and 

effectiveness of foreign aid in accordance with the 

United Nations Millennium Summit and the related 

international conferences. The Czech Republic has 

therefore become an emerging donor country. This 

report gives a detailed picture of this increasingly 

significant element of Czech foreign policy. 

 

    
    
    

Cyril SvobodaCyril SvobodaCyril SvobodaCyril Svoboda    

místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí 

Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs 
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PRPRPRPRÁVNÍ ZÁKLADÁVNÍ ZÁKLADÁVNÍ ZÁKLADÁVNÍ ZÁKLAD    
Zásady pro poskytování zahraniční pomociZásady pro poskytování zahraniční pomociZásady pro poskytování zahraniční pomociZásady pro poskytování zahraniční pomoci    
Realizace české rozvojové pomoci se řídí Zásadami 
pro poskytování zahraniční pomoci schválenými 
vládou v březnu 1995. Ve shodě s nimi je ministerstvo 
zahraničních věcí koordinátorem zahraniční rozvojové 
pomoci, zatímco další ministerstva a orgány státní 
správy zodpovídají za průběh jednotlivých projektů, 
včetně správy vládou přidělených finančních 
prostředků, výběru realizátora, monitorování průběhu 
a hodnocení výsledků těchto projektů. Každoroční 
plán rozvojové pomoci schvaluje na návrh ministra 
zahraničních věcí vláda České republiky. 

Analýza a zhodnocení dosavadní praxeAnalýza a zhodnocení dosavadní praxeAnalýza a zhodnocení dosavadní praxeAnalýza a zhodnocení dosavadní praxe    
Ministerstvo zahraničních věcí po pěti letech od 
schválení Zásad zahájilo diskusi zainteresovaných 
partnerů o silných i slabých stránkách dosavadní 
praxe. Diskuse vyvrcholila v září 2001, kdy česká 
vláda projednala Analýzu a zhodnocení realizace 
zahraniční rozvojové pomoci České republiky za 
období let 1996 až 2000. Analýza zohlednila nejen  
 

pětileté zkušenosti z poskytování pomoci, ale rovněž 
praxi ostatních dárcovských zemí a mezinárodních 
organizací.  

Pozitiva a negativa dosavadní praxe:Pozitiva a negativa dosavadní praxe:Pozitiva a negativa dosavadní praxe:Pozitiva a negativa dosavadní praxe:    
+ dlouholetá tradice poskytování pomoci, 
+ unikátní know-how českých odborníků v mnoha 

rozvojových oborech,  
+ Česká republika již v roce 1995 obnovila vládní 

program zahraniční pomoci; 
- program zahraniční pomoci je značně roztříštěn, 

jak geograficky, tak oborově, 
- je třeba zefektivnit meziresortní spolupráci  

a koordinační roli ministerstva zahraničních věcí,  
- donedávna chyběla jednotná metodika pro 

plánování, řízení a hodnocení rozvojových pro-
jektů, 

- roční rozpočtový cyklus v závislosti na schvalování 
státního rozpočtu není vhodný pro financování 
víceletých projektů, 

- nedostatečná veřejná podpora a nízká infor-
movanost o české zahraniční pomoci. 

NOVÁ KONCEPCENOVÁ KONCEPCENOVÁ KONCEPCENOVÁ KONCEPCE        
Střednědobá koncepceStřednědobá koncepceStřednědobá koncepceStřednědobá koncepce    
Na závěry výše uvedené analýzy reagovala nová 
Koncepce zahraniční rozvojové pomoci České 
republiky, kterou vzala na vědomí vláda ČR v lednu 
2002. Koncepce v souladu s Miléniovou deklarací OSN 
aktualizuje cíle a principy české zahraniční pomoci  
a stanoví teritoriální a sektorové priority na období let 
2002 až 2007. Koncepce dále vymezuje organizační  
a finanční rámec pro zefektivnění systému posky-
tování rozvojové pomoci zejména s ohledem na blížící 
se vstup České republiky do Evropské unie.  

Aktuální stavAktuální stavAktuální stavAktuální stav    
Příslušné usnesení vlády ukládá, aby v návaznosti na 
projednanou koncepci byl zpracován a vládě před-
ložen: 
••••    střednědobý výhled financování české 

zahraniční rozvojové pomoci (termín: 
do konce roku 2002), 

••••    návrh opatření k institucionálnímu 
zajištění zahraniční pomoci po vstupu 
České republiky do Evropské unie 
(termín: do konce roku 2003). 

Principy nové koncepce:Principy nové koncepce:Principy nové koncepce:Principy nové koncepce:    
Partnerství. Rozvojová spolupráce České 
republiky je založena na principu 
partnerství, který nahrazuje překonaný 
přístup "dárce - příjemce". Vlády partner-
ských zemí nesou primární zodpovědnost 
za svůj rozvoj a politika dárců plně 
zohledňuje jejich potřeby. Zahraniční 
pomoc musí být vedena poptávkou po 
pomoci, nikoliv nabídkou poskytovatele. 
 

Efektivnost. Nová koncepce svým důrazem na 
systémový přístup vytváří předpoklady pro kvalitnější 
a hospodárnější poskytování pomoci. Navrhuje 
postupnou modifikaci organizačního a finančního 
zajištění rozvojové pomoci a tím zefektivnění celého 
procesu, včetně důslednějšího monitorování a objek-
tivnějšího hodnocení projektů. 
Transparentnost. Česká rozvojová spolupráce je 
otevřena veřejné diskusi, která zahrnuje nevládní 
organizace, podnikatelskou sféru, akademickou obci  
a další složky občanské společnosti. Průběžná 
informovanost nejširší veřejnosti o záměrech, 
projektech a výsledcích zahraniční pomoci napomáhá 
ke zvyšování všeobecné podpory rozvojové spolu-
práce. 

Pojízdná zubní ambulance v Kosovu. Zdroj: Adra 
Mobile dental ambulance in Kosovo. Source: Adra 
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LEGAL BASISLEGAL BASISLEGAL BASISLEGAL BASIS    

Principles for the provision of foreign aid Principles for the provision of foreign aid Principles for the provision of foreign aid Principles for the provision of foreign aid     
The implementation of Czech development aid is 
governed by the Principles for the Provision of Foreign 
Aid, approved by the government in March 1995. 
Under these Principles, the Ministry of Foreign Affairs 
acts as the coordinator of development aid, while 
other ministries and state administration authorities 
are responsible for the progress of individual projects, 
including the management of funds assigned by the 
government, the selection of an implementation 
agency, the monitoring and evaluation of the results. 
The government of the Czech Republic approves an 
annual development aid plan tabled by the Minister of 
Foreign Affairs.  

Analysis and evaluation of present practiceAnalysis and evaluation of present practiceAnalysis and evaluation of present practiceAnalysis and evaluation of present practice    
Five years after the approval of the Principles, the 
Ministry of Foreign Affairs launched a discussion with 
its partners on the strengths and weaknesses of their 
work so far. These discussions came to a head in 
September 2001, when the Czech government 
reviewed its Analysis and Evaluation of the 
Implementation of the Czech Republic's Development 
Aid 1996-2000. In addition to considering the five- 
 

year experience of aid provision, the analysis also 
focused on the practices of other donor countries and 
international organizations.  

Pros and cons of work to date:Pros and cons of work to date:Pros and cons of work to date:Pros and cons of work to date:    
+ long-standing tradition of aid provision,  
+ unique know-how of Czech experts in many 

development sectors,  
+ the Czech Republic renewed the government 

foreign aid policy as early as 1995;  
- the foreign aid programme is very fragmented, 

both in terms of geography and the sectors it 
covers,  

- interdepartmental cooperation and the co-
ordinating role of the Ministry of Foreign Affairs 
must be made more effective,  

- until recently there was no uniform methodology 
for the planning, management, and evaluation of 
development projects,  

- the annual budgetary cycle, reliant on the 
approval of the central government budget, is not 
suitable for the financing of multi-year projects,  

- insufficient public support and low awareness of 
Czech foreign aid.  

NEW CONCEPT NEW CONCEPT NEW CONCEPT NEW CONCEPT     
MediumMediumMediumMedium----term conceptterm conceptterm conceptterm concept    
The new Concept of the Czech Republic's Foreign 
Development Aid, acknowledged by the Czech 
government in January 2002, is a response to the 
conclusions drawn by the above-mentioned analysis. 
This Concept, in accordance with the UN's Millennium 
Declaration, updates the goals and principles of Czech 
foreign aid and defines the territorial and sectoral 
priorities for the period from 2002 to 2007. The 
Concept also sets the organizational and financial 
framework intended to improve the system of 
granting development aid, especially with respect to 
the imminent accession of the Czech Republic to the 
European Union.  

Current situationCurrent situationCurrent situationCurrent situation    
The corresponding government resolution specifies 
that the following draft proposals be drawn up in line 
with the above-mentioned Concept and presented to 
the government: 
••••    a medium-term outlook for the financing of 

foreign development aid by the Czech Republic 
(deadline: December 2002),  

••••    a draft institutional organization of foreign aid 
following the Czech Republic's accession to the 
European Union (deadline: December 2003).  

Principles of the new concept:Principles of the new concept:Principles of the new concept:Principles of the new concept:    
Partnership. The Czech Republic's development 
cooperation is based on the principle of partnership, 
replacing the outworn 'donor-recipient' approach. The 
governments of partner countries bear primary 
responsibility for their development and the policy of 
the donors fully reflects their requirements. Foreign 
aid must be guided by demand for aid rather than by 
its supply.  
Effectiveness. By placing an emphasis on a systematic 
approach, the new concept forms the basis for better 
quality of foreign aid. It proposes the gradual 
modification of the organizational and financial 
provision of development aid, thus making the whole 
process more efficient, including more thorough 
monitoring and more objective evaluations of 
projects.  
Transparency. Czech development cooperation is 
open to public discussion, which includes non-
governmental organizations, the private sector, the 
academic community, and other elements of civil 
society. Keeping the public at large regularly informed 
about the programmes, projects, and results of 
foreign aid helps increase public support for 
development cooperation. 
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CÍLE ROZVOJOVÉ SPOLUCÍLE ROZVOJOVÉ SPOLUCÍLE ROZVOJOVÉ SPOLUCÍLE ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCEPRÁCEPRÁCEPRÁCE    
Boj proti chudoběBoj proti chudoběBoj proti chudoběBoj proti chudobě    
Rámcovým cílem zahraniční rozvojové pomoci České 
republiky je v souladu s úsilím mezinárodního 
společenství přispět k omezení chudoby a udrži-
telnému rozvoji v méně vyspělých částech světa. 
Česká republika se hlásí k mezinárodním rozvojovým 
cílům, které vyplynuly z mezinárodních konferencí 
OSN v 90. letech a byly potvrzeny Miléniovým 
summitem OSN v roce 2000. Hlavním cílem je snížení 
počtu lidí žijících v absolutní chudobě o polovinu do 
roku 2015. Česká republika rovněž plně podporuje 
Rozvojovou agendu přijatou na ministerské konferenci 
Světové obchodní organizace (WTO) v Dauhá  
v roce 2001 a Monterreyský konsensus přijatý na 
mezinárodní konferenci o financování pro rozvoj  
v roce 2002. 

Miléniové cíle OSN:Miléniové cíle OSN:Miléniové cíle OSN:Miléniové cíle OSN:    
1) omezení extrémní chudoby a hladu 
2) dosažení univerzálního základního vzdělání 
3) podpora rovnoprávného postavení žen 
4) omezení dětské úmrtnosti 
 

5) omezení mateřské úmrtnosti 
6) boj s HIV/AIDS, malárií a ostatními nemocemi 
7) zajištění ekologické udržitelnosti 
8) nastolení globálního partnerství pro rozvoj 

Průřezové cílePrůřezové cílePrůřezové cílePrůřezové cíle    
Vícerozměrný přístup k omezování chudoby se 
projevuje do řady podpůrných cílů, které hodlá Česká 
republika sledovat: 
••••    prosazování demokracie, lidských práv a sociální 

spravedlnosti jako předpoklad pro stabilní rozvoj 
partnerských zemí, 

••••    zvláštní místo patří rovnoprávnému postavení žen 
a dětí a zajištění jejich přístupu ke vzdělání, 

••••    podpora zapojení rozvojových zemí do světové 
ekonomiky, která pomáhá předejít jejich margi-
nalizaci, 

••••    při integraci méně vyspělých zemí do 
globalizačních procesů hraje stále významnější roli 
šíření nových informačních technologií, 

••••    zlepšení stavu životního prostředí a kvality života 
obyvatel v partnerských zemích. 

TERITORIÁLNÍ A SEKTOTERITORIÁLNÍ A SEKTOTERITORIÁLNÍ A SEKTOTERITORIÁLNÍ A SEKTOROVÉ ROVÉ ROVÉ ROVÉ PRIORITY PRIORITY PRIORITY PRIORITY     
Kritéria pro výběr partnerských zemíKritéria pro výběr partnerských zemíKritéria pro výběr partnerských zemíKritéria pro výběr partnerských zemí    
Základní podmínkou pro výběr partnerských zemí je 
existence vlastní rozvojové strategie, tj. průkazná 
snaha partnerské země řešit problémy svého rozvoje 
vlastními silami. Dále jsou respektována následující 
kritéria: 
••••    stupeň sociálně-ekonomického rozvoje partnerské  

země, tj. naléhavost pomoci, 
••••    historické, zahraničně-politické a obchodní vztahy 

s Českou republikou, 
••••    úroveň demokracie, existence právního státu  

a zdravé ekonomické prostředí, 
••••    vhodná infrastruktura pro projekty (viz přítomnost 
českých zastupitelských úřadů), 

••••    koordinace s aktivitami ostatních dárcovských 
zemí a mezinárodních organizací. 

Kritéria pro výběr sektorůKritéria pro výběr sektorůKritéria pro výběr sektorůKritéria pro výběr sektorů    
Programy rozvojové pomoci jsou koncentrovány na 
sektory, v nichž má Česká republika komparativní 
výhody. Za takové sektory lze považovat např. 
zdravotnictví, vzdělávání či vybrané oblasti infra-
struktury a životního prostředí. Zmíněná orientace 
koresponduje se závěry světového summitu o so-
ciálním rozvoji v Kodani 1995, kde se dárcovské země 
zavázaly věnovat 20 % své pomoci a rozvojové země 
20 % svých národních rozpočtů na sociální rozvoj.  
V sektorovém zaměření Česká republika rovněž 
respektuje iniciativy a doporučení Evropské unie, 
Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 
(OECD) a dalších mezinárodních organizací (důraz na 
projekty v oblasti životního prostředí či na podporu 
regionální spolupráce). 

    
Teritoriální a sektorové priority na období 2002 Teritoriální a sektorové priority na období 2002 Teritoriální a sektorové priority na období 2002 Teritoriální a sektorové priority na období 2002 ---- 2007: 2007: 2007: 2007:    

oblastoblastoblastoblast    prioritní zeměprioritní zeměprioritní zeměprioritní země    sektorysektorysektorysektory    
Jihovýchodní Evropa Jugoslávie (a Kosovo), Bosna  

a Hercegovina, Makedonie 
good governance, uprchlíci, infrastruktura energetika, 
doprava), životní prostředí, regionální spolupráce 

Země bývalého SSSR Uzbekistán, Ukrajina, Kazachstán životní prostředí, doprava, uprchlíci, jaderná bezpečnost 
Blízký Východ Libanon, Palestina, Jemen životní prostředí (hydrologie, biodiverzita), infrastruktura 

(energetika, doprava) 
Jižní, jihovýchodní  
a východní Asie 

Vietnam, Mongolsko, 
Afghánistán 

infrastruktura (energetika, doprava), životní prostředí 
(hydrologie, geologie), good governance, zemědělství 

Subsaharská Afrika Namibie, Angola, Mali, Burkina 
Faso, Etiopie 

zemědělství (rozvoj venkova), školství, zdravotnictví 
(HIV/AIDS), životní prostředí (hydrologie, geologie) 

Latinská Amerika Nikaragua, Salvador, Bolívie prevence přírodních katastrof (geologie, zalesňování), 
školství 
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DEVELOPMENT COOPERATDEVELOPMENT COOPERATDEVELOPMENT COOPERATDEVELOPMENT COOPERATION GOALSION GOALSION GOALSION GOALS    

Combating povertyCombating povertyCombating povertyCombating poverty    
The underlying goal of the Czech Republic's foreign 
development aid concurs with the efforts of the 
international community and concentrates on 
eliminating poverty and supporting sustainable 
development in less developed parts of the world. The 
Czech Republic supports the international develop-
ment goals stemming from the UN's international 
conferences in the 1990s and endorsed by the UN 
Millennium Summit in 2000. The main goal is to 
reduce by half the number of people living in absolute 
poverty by 2015. The Czech Republic also fully 
supports the Development Agenda adopted at the 
WTO Ministerial Conference in Doha in 2001 and the 
Monterrey Consensus passed at the international 
conference on financing for development in 2002.  

The UN's millennium goals:The UN's millennium goals:The UN's millennium goals:The UN's millennium goals:    
1) reduce extreme poverty and hunger  
2) achieve universal primary education  
3) support the equal status of women  
4) reduce child mortality  
5) reduce maternal mortality  
 

6) combat HIV/AIDS, malaria, and other diseases  
7) ensure ecological sustainability  
8) establish a global partnership for development  

CrossCrossCrossCross----cutting goalscutting goalscutting goalscutting goals    
The multi-dimensional approach to reducing poverty is 
reflected in a number of subsidiary goals the Czech 
Republic intends to pursue: 
••••    the assertion of democracy, human rights, and 

social equity as a prerequisite for the stable 
development of partner countries, 

••••    a special place belongs to the equal status of 
women and children and assurances that they 
have access to education, 

••••    support for the integration of developing countries 
into the world economy which helps preclude their 
marginalization, 

••••    the promotion of new information technologies is 
playing an increasingly significant role in the 
integration of less developed countries into 
globalization processes, 

••••    improvements to the environment and the quality 
of life of inhabitants in partner countries. 

GEOGRAPHICAL AND SECGEOGRAPHICAL AND SECGEOGRAPHICAL AND SECGEOGRAPHICAL AND SECTORAL PRIORITIES TORAL PRIORITIES TORAL PRIORITIES TORAL PRIORITIES     

Criteria for the selection of partner countriesCriteria for the selection of partner countriesCriteria for the selection of partner countriesCriteria for the selection of partner countries    
The basic condition for the selection of partner 
countries is the existence of their own development 
strategy, i.e. demonstrable efforts by the partner 
country to find solutions to its development problems 
using its own resources. The following criteria are also 
respected: 
••••    the degree of socio-economic development 

achieved by the partner country, i.e. how urgent 
the need for aid is, 

••••    historic, diplomatic, and trade relations with the 
Czech Republic, 

••••    democracy and good governance, the rule of law, 
sound economic environment, 

••••    a suitable infrastructure for projects (e.g. the 
presence of the Czech diplomatic corps in the 
given territory),  

••••    the coordination of activities with other donor 
countries and international organizations. 

Criteria for the selection of sectorsCriteria for the selection of sectorsCriteria for the selection of sectorsCriteria for the selection of sectors    
Development aid programmes focus on sectors where 
the Czech Republic enjoys comparative advantages. 
These sectors include health care, education, and 
selected areas of the infrastructure and the 
environment. This orientation corresponds with the 
conclusions of the World Summit in Copenhagen in 
1995, where the donor countries committed them-
selves to devoting 20% of their aid and developing 
countries 20% of their national budgets to the social 
development. In terms of its sector focus, the Czech 
Republic also respects the initiatives and recom-
mendations of the EU, the OECD, and other inter-
national organizations (a stress on environmental 
projects and on the support of regional cooperation).  

Geographical and sectoral priorities for 2002 Geographical and sectoral priorities for 2002 Geographical and sectoral priorities for 2002 Geographical and sectoral priorities for 2002 ---- 2007: 2007: 2007: 2007:    

TerritoryTerritoryTerritoryTerritory    Prioritised countPrioritised countPrioritised countPrioritised countriesriesriesries    SectorsSectorsSectorsSectors    
South East Europe Yugoslavia (with Kosovo), 

Bosnia and Herzegovina, 
Macedonia 

good governance, refugees, infrastructure (energy production, 
transport), environmental protection, regional cooperation 

Countries of the 
former USSR 

Uzbekistan, Ukraine, 
Kazakhstan 

environmental protection, transport, refugees, nuclear security 

Near and Middle 
East 

Lebanon, Palestine, Yemen environmental protection (hydrology, biodiversity), 
infrastructure (energy production, transport) 

South, South East 
and East Asia 

Vietnam, Mongolia, 
Afghanistan 

infrastructure (energy production, transport), environmental 
protection (hydrology, geology), good governance, agriculture 

Sub-Saharan Africa Namibia, Angola, Mali, 
Burkina Faso, Ethiopia 

agriculture (rural development), education, health care 
(HIV/AIDS), environmental protection (hydrology, geology) 

Latin America Nicaragua, Salvador, Bolivia prevention of natural disasters (geology, forests), education 



ORGANIZAČNÍORGANIZAČNÍORGANIZAČNÍORGANIZAČNÍ RÁMEC RÁMEC RÁMEC RÁMEC    

8888    

INSTITUCIONÁLNÍ STRUINSTITUCIONÁLNÍ STRUINSTITUCIONÁLNÍ STRUINSTITUCIONÁLNÍ STRUKTURAKTURAKTURAKTURA    
Stávající systém institucíStávající systém institucíStávající systém institucíStávající systém institucí    
Vrcholným koordinačním orgánem je podle tzv. 
kompetenčního zákona ministerstvo zahraničních věcí 
(MZV). Svou koordinační roli vykonává prostřed-
nictvím pravidelných meziresortních porad, které 
sdružují zástupce resortů pověřených gescí nad 
projekty. Pro posouzení návrhů, monitorování a hod-
nocení projektů využívá MZV síť svých zastupitelských 
úřadů v zahraničí. Poradním orgánem ministerstva 
zahraničních věcí v otázkách rozvojové pomoci je od 
září 2001 Rozvojové středisko při Ústavu meziná-
rodních vztahů (viz schéma). 

Úkoly ministerstva zahraničních věcí:Úkoly ministerstva zahraničních věcí:Úkoly ministerstva zahraničních věcí:Úkoly ministerstva zahraničních věcí:    
••••    zpracovává koncepční materiály z oblasti zahra-

niční rozvojové pomoci, 
••••    předkládá vládě roční plány projektů a současně 

výroční hodnotící zprávy, 
••••    spolupracuje s partnerskými zeměmi, koordinuje 

rozvojové aktivity s mezinárodními institucemi, 
••••    vede statistické výkaznictví, poskytuje informace  

o rozvojové spolupráci v České republice. 

Úkoly Rozvojového střediska:Úkoly Rozvojového střediska:Úkoly Rozvojového střediska:Úkoly Rozvojového střediska:    
••••    posuzuje návrhy víceletých programů a konkrét-

ních projektů, 
••••    spolupracuje s příslušnými resorty při zajištění 

plánování a hodnocení projektů, 
••••    spolupracuje s implementačními rozvojovými 

agenturami v ostatních dárcovských zemích, 
••••    organizuje rozvojové vzdělávání, vede databázi 
českých expertů a dobrovolníků, 

••••    koordinuje výzkum v oblasti mezinárodní rozvo-
jové spolupráce. 

Zamýšlený systém institucíZamýšlený systém institucíZamýšlený systém institucíZamýšlený systém institucí    
Střednědobá koncepce zahraniční rozvojové pomoci 
České republiky počítá v souvislostí se vstupem do EU  

se zřízením Rozvojové agentury jako možného 
implementačního orgánu české zahraniční rozvojové 
pomoci. Právní status, forma řízení a kompetence 
Rozvojové agentury jsou již nyní předmětem 
aktuálních diskusí mezi příslušnými resorty. Návrh na 
odpovídající institucionální zajištění zahraniční rozvo-
jové pomoci po vstupu do EU bude vládě předložen 
do konce roku 2003. Záměrem ministerstva zahra-
ničních věcí je rovněž založit Radu pro zahraniční 
pomoc jako poradní orgán ministra zahraničních věcí  
v oblasti rozvojové a humanitární pomoci. Rada bude 
sdružovat zástupce české rozvojové platformy z řad 
státních i nestátních institucí, politických stran, akade-
mické obce, médií, odborových organizací a občanské 
veřejnosti.  

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁMEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁMEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁMEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE PŘI BUDOVÁNÍ CE PŘI BUDOVÁNÍ CE PŘI BUDOVÁNÍ CE PŘI BUDOVÁNÍ 
KAPACITKAPACITKAPACITKAPACIT    

Spolupráce s Programem OSN pro rozvojSpolupráce s Programem OSN pro rozvojSpolupráce s Programem OSN pro rozvojSpolupráce s Programem OSN pro rozvoj    
Od roku 1999  byl v České republice realizován 
projekt UNDP na Budování národních kapacit mezi-
národní rozvojové spolupráce. Hlavním cílem projektu 
bylo přispět k přechodu České republiky od 
nastupujícího k efektivnímu dárci. Pro svůj úspěch  
a přínos zejména v oblasti rozvojového vzdělávání  
a výzkumu byl projekt prodloužen do roku 2003. 

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvojOrganizace pro ekonomickou spolupráci a rozvojOrganizace pro ekonomickou spolupráci a rozvojOrganizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj    
Hlavním orgánem OECD v oblasti rozvojové 
spolupráce je Výbor pro rozvojovou pomoc (DAC), 
který sdružuje hlavní dárce zahraniční pomoci. 
Přestože Česká republika zatím není členem tohoto 
výboru, sleduje pozorně jeho činnost a snaží se 
postupně přizpůsobit český systém poskytování 
zahraniční pomoci aktuálním mezinárodním trendům.  
 

 
Dlouhodobým cílem České republiky je být členem 
tohoto prestižního sdružení vyspělých dárců. 

KanadskoKanadskoKanadskoKanadsko----visegradský projektvisegradský projektvisegradský projektvisegradský projekt    
Česká republika se aktivně zapojila do přípravy 
pětiletého kanadsko-visegradského projektu ODACE 
(Official Development Assistance for Central Europe) 
zaměřeného na transformaci systémů poskytování 
rozvojové pomoci ve čtyřech středoevropských 
zemích. Projekt je rozdělený na dvě  fáze:   
••••    před vstupem visegradských zemí do EU, cíl 

spočívá v posílení národních institucionálních 
kapacit a budování rozvojové platformy, 

••••    po vstupu do EU, v rámci projektu budou 
realizovány společné trilaterální rozvojové 
projekty. 

střednědobá strategie 
mid-term strategy 

návrhy projektů 
project proposal 

ročn
annua

převod financí 
funds transfer 

realizace 
implementation 

hodnocení 
evaluation 

Projektový cyklus /Projektový cyklus /Projektový cyklus /Projektový cyklus /  Project c  Project c  Project c  Project c
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line departments 
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Embassies, Development Centre 

vláda 
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IIIINSTITUTIONAL STRUCTUNSTITUTIONAL STRUCTUNSTITUTIONAL STRUCTUNSTITUTIONAL STRUCTURERERERE    

Current institutional structureCurrent institutional structureCurrent institutional structureCurrent institutional structure    
The supreme coordinating body under 'Competence 
Act' is the Ministry of Foreign Affairs. It carries out 
this coordinating role by means of regular 
interdepartmental meetings, which draw together the 
representatives of departments entrusted with the 
direction and coordination of projects. Since Septem-
ber 2001, the Foreign Ministry's consultancy body in 
development assistance issues has been the 
Development Centre at the Institute of International 
Relations (see chart).  

The role of the Ministry of Foreign Affairs:The role of the Ministry of Foreign Affairs:The role of the Ministry of Foreign Affairs:The role of the Ministry of Foreign Affairs:    
••••    the drafting of conceptual documents related to 

foreign development assistance,  
••••    the submission 

of annual project 
plans and an-
nual evaluation 
reports to the 
government, 

••••    cooperation with 
partner count-
ries and coordi-
nation of activi-
ties with inter-
national institu-
tions, 

••••    the statistical re-
porting, the pro-
vision of infor-
mation, on deve-
lopment coope-
ration in the 
Czech Republic. 

The role of the Development Centre:The role of the Development Centre:The role of the Development Centre:The role of the Development Centre:    
••••    assessments of proposals for long-term pro-

grammes and specific projects,  
••••    cooperation with the corresponding departments 

on project planning and evaluation, 
••••    cooperation with implementing development 

agencies in other donor countries, 
••••    organization of development training, keeping of 

a database of Czech experts and volunteers, 
••••    coordination of research in international develop-

ment cooperation. 

Future institutional structureFuture institutional structureFuture institutional structureFuture institutional structure    
The medium-term concept of the Czech Republic's 
foreign development aid takes into account the 
country's accession to the EU and therefore envisages 
the establishment of a Development Agency as  
a possible authority for planning and implementing of 
Czech foreign development aid. The legal status, form 
of management, and mandate of the Development 
Agency are now being discussed by the related 
departments. A proposal for the corresponding 
institutional provision of foreign development aid 
following the country's accession to the EU will be 
presented to the government by the end of 2003. The 
Ministry of Foreign Affairs also plans to establish  
a Foreign Aid Council as an advisory body for the 
Foreign Minister in the sphere of development and 
humanitarian aid. This council will serve as an 
umbrella organization for representatives of the Czech 
development constituency from the ranks of govern-
ment and non-governmental institutions, political 
parties, the academic community, the media, trade 
unions, and civil society. 

INTERNATIONAL COOPERINTERNATIONAL COOPERINTERNATIONAL COOPERINTERNATIONAL COOPERATION IN CAPACITY BUATION IN CAPACITY BUATION IN CAPACITY BUATION IN CAPACITY BUILDINGILDINGILDINGILDING    
    

    

    

Cooperation with the UN Development ProgrammeCooperation with the UN Development ProgrammeCooperation with the UN Development ProgrammeCooperation with the UN Development Programme    
Since 1999, the UNDP project of Promotion of 
National Capacities for International Development 
Cooperation has been implemented in the Czech 
Republic. The project's main goal was to facilitate the 
Czech Republic's graduation to an effective donor 
country. Owing to its success and benefits, especially 
in advisory services and research, the project has 
been extended until 2003. 

Organization for Economic Cooperation and Organization for Economic Cooperation and Organization for Economic Cooperation and Organization for Economic Cooperation and 
DeveloDeveloDeveloDeveloppppmentmentmentment    
The OECD's main body in the sphere of development 
cooperation is the Development Assistance Committee 
(DAC), which draws together the main foreign  
aid donors. Although the Czech Republic is not yet  
 

 
a member of this Committee, it monitors carefully the 
Committee's activities and tries to adapt the Czech 
system of foreign development aid to the latest 
international trend. The Czech Republic's long-term 
goal is to become a member of this prestigious donor 
community.  

CanadianCanadianCanadianCanadian----Visegrad projectVisegrad projectVisegrad projectVisegrad project    
The Czech Republic is actively involved in a five-year 
Canadian-Visegrad project called ODACE (Official 
Development Assistance for Central Europe), intended 
to transform systems of development aid provision in 
four Central European countries. The project is 
divided into two stages:   
••••    prior to the accession of Visegrad countries to the 

EU, the goal is to reinforce their national 
institutional capacities and build up a develop-
ment constituency, 

••••    after EU accession, joint trilateral development 
projects will be realized in the project framework. 
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INFORMOVANOST A ROZVINFORMOVANOST A ROZVINFORMOVANOST A ROZVINFORMOVANOST A ROZVOJOVÉ VOJOVÉ VOJOVÉ VOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍZDĚLÁVÁNÍZDĚLÁVÁNÍZDĚLÁVÁNÍ    
Informovanost veřejnostiInformovanost veřejnostiInformovanost veřejnostiInformovanost veřejnosti    
Nedílnou součástí koncepčních úvah v oblasti roz-
vojové spolupráce je důraz na její transparentnost, 
informovanost odborné i laické veřejnosti a postupné 
budování široké rozvojové platformy na podporu 
české zahraniční pomoci. Za účelem zvýšit obecné 
povědomí o rozvojové spolupráci provozuje minister-
stvo zahraničních věcí od roku 2001 internetové 
stránky na adrese: www.mzv.cz/pomoc. 

Spolupráce s vysokými školamiSpolupráce s vysokými školamiSpolupráce s vysokými školamiSpolupráce s vysokými školami    
K formulování české rozvojové platformy přispívají 
kontakty s akademickou obcí. V listopadu 2001 se  
v Praze v rámci výročního zasedání výkonného výboru 
EADI (European Association of Development Research 
and Training Institutes) konala mezinárodní 
konference „Regionální aspekty rozvojové spolu-
práce“. Konferenci organizovala Vysoká škola 
ekonomická v Praze ve spolupráci s ministerstvem 
zahraničních věcí. Úvodní slovo pronesl Ramiro 
Cibrian, vedoucí delegace Evropské komise v České 
republice. 

Letní škola rozvojové pomoci a spolupráceLetní škola rozvojové pomoci a spolupráceLetní škola rozvojové pomoci a spolupráceLetní škola rozvojové pomoci a spolupráce    
Významnou aktivitou v oblasti rozvojového vzdělávání  

 

je každoroční pořádání Letní školy rozvojové pomoci 
a spolupráce při Univerzitě Palackého v Olomouci. 
Programu tohoto týdenního semináře k rozvojové 
problematice se zúčastnilo již na 550 mladých lidí  
z České a Slovenské republiky. Pátý ročník Letní školy 
v roce 2002 bude rozšířen o otázky ochrany životního 
prostředí a je určen pro zástupce ze všech zemí 
visegrádské skupiny (tj. České republiky, Maďarska, 
Polska a Slovenska). Od září roku 2003 bude možné 
při Univerzitě Palackého v Olomouci studovat baka-
lářský i magisterský obor rozvojových studií. 

Další vzdělávací aktivityDalší vzdělávací aktivityDalší vzdělávací aktivityDalší vzdělávací aktivity    
Vedle některých vysokých škol se vzdělávacími 
aktivitami v oblasti rozvojové spolupráce zabývá  
Rozvojové středisko při Ústavu mezinárodních vztahů. 
Jde zejména o školící semináře pro příslušné úředníky 
státní správy v otázkách přípravy projektů a řízení 
projektového cyklu podle metodiky zemí EU a OECD.  
Tato školení se již odrazila ve zvýšené kvalitě návrhů 
nových projektů a v jejich řízení. Prostřednictvím 
přednášek Rozvojového střediska na Diplomatické 
akademii jsou všichni mladí diplomaté České republiky 
seznamováni s principy a cíli mezinárodní  rozvojové 
spolupráce, jakož i s praxí české zahraniční pomoci. 

SPOLUPRÁCE S NEVLÁDNSPOLUPRÁCE S NEVLÁDNSPOLUPRÁCE S NEVLÁDNSPOLUPRÁCE S NEVLÁDNÍMI ORGANIZACEMIÍMI ORGANIZACEMIÍMI ORGANIZACEMIÍMI ORGANIZACEMI    
Spolupráce na humaniSpolupráce na humaniSpolupráce na humaniSpolupráce na humanitárních projektechtárních projektechtárních projektechtárních projektech    
České nevládní organizace se osvědčily zejména při 
poskytování zahraniční humanitární pomoci. K nej-
aktivnějším představitelům těchto organizací patří 
Společnost Člověk v tísni, Český červený kříž,  
z církevních organizací ADRA a Česká katolická 
charita. Všechny mají zkušenosti z práce v terénu i ve 
velmi ohrožených oblastech (např. v Kosovu, 
Čečensku, Afghánistánu) a díky fungující síti svých 
partnerů v postižených zemích  rychle a efektivně 
reagují na mimořádné události a místní potřeby. 
Spolupráce s těmito organizacemi by měla být  
v budoucnu založena na systému akreditací. 

Podpora školství Podpora školství Podpora školství Podpora školství –––– rekonstrukce škol  rekonstrukce škol  rekonstrukce škol  rekonstrukce škol     
a kampaň „Zpátky do školy“a kampaň „Zpátky do školy“a kampaň „Zpátky do školy“a kampaň „Zpátky do školy“    

Společnost Člověk v tísni se stala první organizací, 
která po pádu Talibanu začala rekonstruovat školy  
v Mazare Šarífu, v provincii Balch v severním Afghá-
nistánu. Do začátku května 2002 bylo opraveno 15 
škol v několika provinciích v severním a středním 
Afghánistánu Do konce roku je naplánováno zpro-
voznění celkem padesáti základních škol. Finanční 
zdroje pocházely z Mott Foundation, sbírky SOS 
Afghánistán, Ministerstva zahraničních věcí ČR, DFID 
Velká Británie, UNAMA a UNICEF. Společnost Člověk  
v tísni se rovněž podílela na programu OSN pro 
distribuci školních pomůcek – „Zpátky do školy“ 
během něhož rozdala školní pomůcky 85 100 dětem 
ve 122 školách v provincii Balch a to v celkové 
hodnotě 316.000 USD. 

Zapojení nevládních organizací do rozvojové Zapojení nevládních organizací do rozvojové Zapojení nevládních organizací do rozvojové Zapojení nevládních organizací do rozvojové 
spoluprspoluprspoluprspolupráááácececece    
Střednědobá koncepce zahraniční rozvojové pomoci 
České republiky počítá s širším zapojením nevládních 
organizací rovněž do realizace projektů rozvojové 
spolupráce. Nevládní organizace hrají významnou roli 
při posilování smyslu pro globální solidaritu v české 
veřejnosti a v některých případech mohou lépe 
zohlednit místní potřeby přijímajících zemí. Podmínkou 
pro spolufinancování projektů nevládních organizací 
je, aby přispívaly k naplňování cílů a priorit zahraniční 
rozvojové pomoci ČR. 
Rozdělování léků v Afghánistánu.  
Zdroj: Česká katolická charita 
Distribution of medicines in Afghanistan.  
Source: Czech Catholic Charity 
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AWARENESS AND DEVELOAWARENESS AND DEVELOAWARENESS AND DEVELOAWARENESS AND DEVELOPMENT EDUCATIONPMENT EDUCATIONPMENT EDUCATIONPMENT EDUCATION    

Public awarenessPublic awarenessPublic awarenessPublic awareness    
An integral part of conceptual views concerning 
development cooperation is an emphasis on its 
transparency, the awareness of the expert and 
general public, and the gradual building up of a broad 
development constituency to support Czech foreign 
aid. In order to increase general awareness of 
development cooperation, the Ministry of Foreign 
Affairs has been running special web pages since 
2001 at www.mfa.cz/aid. 

Cooperation with universitiesCooperation with universitiesCooperation with universitiesCooperation with universities    
Contact with the academic community is contributing 
to the formulation of the Czech development 
constituency. In November 2001, an international 
conference entitled 'Regional Aspects of Development 
Cooperation' was held in Prague as part of the annual 
meeting of the executive committee of EADI 
(European Association of Development Research and 
Training Institutes). The conference was organized by 
the University of Economics, Prague, in cooperation 
with the Ministry of Foreign Affairs. The keynote 
address was made by Ramiro Cibrian, head of the 
European Commission's delegation in the Czech 
Republic.  

Summer School of Development AssistaSummer School of Development AssistaSummer School of Development AssistaSummer School of Development Assistance nce nce nce     
and Cooperationand Cooperationand Cooperationand Cooperation    

Development training in the Czech Republic is 
represented primarily by the annual Summer School 

of Development Assistance and Cooperation at 
Palacky University, Olomouc. Approximately 550 
young people from the Czech Republic and Slovakia 
have taken part in the programme of this week-long 
seminar on development issues. The fifth year of the 
Summer School in 2002 will be expanded to include 
environmental protection issues and is designed for 
representatives from all countries in the Visegrad 
Group (i.e. the Czech Republic, Hungary, Poland, and 
Slovakia). Starting in September 2003, it will be 
possible to take a bachelor degree or master's degree 
in Development Studies at Palacky University, 
Olomouc. 

Other training activitiesOther training activitiesOther training activitiesOther training activities    
Besides several universities, the Development Centre 
at the Institute of International Relations also involves 
itself in training activities in the area of development 
cooperation. It primarily organizes training seminars 
for the relevant state administration officials on issues 
concerning the project design and the management of 
project cycle in accordance with the methodology 
applied by the EU and OECD. This training has already 
been reflected in the enhanced quality of new project 
proposals and management. Development Centre 
lectures at the Diplomatic Academy making 
acquainted all the young Czech diplomats with the 
principles and goals of international development 
cooperation, and with present practices of the Czech 
Republic's foreign aid.  

COOPERATION WITH NONCOOPERATION WITH NONCOOPERATION WITH NONCOOPERATION WITH NON----GOVERNGOVERNGOVERNGOVERNMENTAL ORGANIZATIONSMENTAL ORGANIZATIONSMENTAL ORGANIZATIONSMENTAL ORGANIZATIONS    

Cooperation on humanitarian projectsCooperation on humanitarian projectsCooperation on humanitarian projectsCooperation on humanitarian projects    
Czech non-governmental organizations (NGOs) have 
proved their worth in the provision of foreign 
humanitarian assistance in particular. The most active 
of these organizations are People in Need, the Czech 
Red Cross, and Church organizations such as ADRA 
and Czech Catholic Charity. They all have experience 
of work in the field in particularly endangered areas 
(e.g. Kosovo, the Chechen Republic, Afghanistan) and 
thanks to a working network of partners in these 
afflicted countries they can respond swiftly and 
effectively to extreme events and local needs. 
Cooperation with these organizations in the future 
should be based on a system of so-called ac-
creditation.  

Support for education Support for education Support for education Support for education ---- reconstruction of  reconstruction of  reconstruction of  reconstruction of schools and schools and schools and schools and 
a 'Back to School Campaign'a 'Back to School Campaign'a 'Back to School Campaign'a 'Back to School Campaign'    

People in Need became the first organization to start 
reconstructing schools in Mazar-i-Sharif, in the 
northern Afghan province of Balch, after the fall of the 
Taliban. By the beginning of May 2002, 15 schools 
had been repaired in several provinces in North and 
Central Afghanistan. The plan is to put 50 primary 

schools into operation before the end of the year 
2002. Funds have been granted from the Mott 
Foundation, SOS Afghanistan, the Czech Ministry of 
Foreign Affairs, the UK's DFID, UNAMA, and UNICEF. 
People in Need has also contributed to a UN 
programme to distribute school aid - 'Back to School' - 
during which it distributed educational aids to 85,100 
children in 122 schools in Balch worth a total of USD 
316,000. 

NNNNGOs’ involvement in development cooperationGOs’ involvement in development cooperationGOs’ involvement in development cooperationGOs’ involvement in development cooperation    
The medium-term concept of the Czech Republic's 
foreign development aid envisages broader in-
volvement of non-governmental organizations (NGOs) 
in the implementation of development cooperation 
projects. Non-governmental organizations play an 
important role in reinforcing a sense of global 
solidarity in the Czech public and in some cases  
they are better equipped to take into account the 
local needs of partner countries. A condition for  
the co-financing of projects by NGOs is that these 
projects contribute to the fulfilment of the goals, 
principles and priorities of the Czech Republic's 
foreign development aid. 
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ROZVOJOVÉ PROJEKTYROZVOJOVÉ PROJEKTYROZVOJOVÉ PROJEKTYROZVOJOVÉ PROJEKTY    
Objem pomociObjem pomociObjem pomociObjem pomoci    
V rámci oficiální rozvojové pomoci (ODA) bylo v roce 
2001 na bilaterální projekty v rozvojových zemích 
určeno 185 mil. Kč. Řada projektů byla rovněž 
realizována v transformačních zemích - tzv. oficiální 
pomoc (OA). V rámci vládního plánu bilaterálních 
projektů (jak ODA, tak OA) bylo realizováno celkem 
79 rozvojových projektů v téměř 50 zemích čtyř 
kontinentů (viz mapa).  

Teritoriální a sektorová strukturaTeritoriální a sektorová strukturaTeritoriální a sektorová strukturaTeritoriální a sektorová struktura    
Veškerá pomoc byla realizována formou grantů. Podle 
regionálního členění směřovalo nejvíce pomoci do 
jižní, jihovýchodní a východní Asie a zemí východní 
Evropy a Balkánu. Postupně se zvyšuje podíl pomoci 
připadající na skupinu nejméně rozvinutých zemí   
(11 % bilaterální ODA v roce 2001). V sektorovém 
zaměření převládaly projekty v oblasti vzdělávání 
(včetně vládních stipendií), infrastruktury a životního 
prostředí.  
 

 

Zambie:„Poliklinika a výukové centrum medicíny“ Zambie:„Poliklinika a výukové centrum medicíny“ Zambie:„Poliklinika a výukové centrum medicíny“ Zambie:„Poliklinika a výukové centrum medicíny“ 
(2000 (2000 (2000 (2000 –––– 2003) 2003) 2003) 2003)    

V malarické oblasti Zambie, silně postižené epidemií 
HIV/AIDS a jinými nakažlivými chorobami, buduje 
Česká republika vzorovou polikliniku a výukové cent-
rum medicíny prvního kontaktu. Vzájemná výměna 
zkušeností českých a zambijských lékařů je důležitou 
součástí projektu. 

Nikaragua: „Geologický průzkum přírodNikaragua: „Geologický průzkum přírodNikaragua: „Geologický průzkum přírodNikaragua: „Geologický průzkum přírodních rizik“ ních rizik“ ních rizik“ ních rizik“     
(1997 (1997 (1997 (1997 –––– 2001) 2001) 2001) 2001)    

Projekt se zaměřil na geologický průzkum pacifické části 
Nikaraguy ohrožované vulkanickou činností. Cílem práce 
českých expertů bylo vypracovat studie přírodních rizik 
využitelné regionálními orgány pro územní plánování 
a ochranu místního obyvatelstva. 

Ekvádor: „Zalesnění v Andách“ (1999 Ekvádor: „Zalesnění v Andách“ (1999 Ekvádor: „Zalesnění v Andách“ (1999 Ekvádor: „Zalesnění v Andách“ (1999 –––– 2003) 2003) 2003) 2003)    
Své bohaté zkušenosti v lesnictví Česká republika 
předává prostřednictvím projektu zaměřeného na 
vytváření uceleného programu revitalizace odles-
něných vrcholových částí And. Čeští experti využívají 
pro obnovu lesů speciální české patentované techno-
logie obalovaných sazenic Patrik. 

Nicaragua: 'Geological Research into Nicaragua: 'Geological Research into Nicaragua: 'Geological Research into Nicaragua: 'Geological Research into     
Natural Risks' (1Natural Risks' (1Natural Risks' (1Natural Risks' (1997 997 997 997 –––– 2001) 2001) 2001) 2001)    

This project concentrated on geological research into the
Pacific section of Nicaragua, threatened by volcanic
activity. The aim of the work by Czech experts was to
draw up studies of natural risks that could be used by
regional authorities in area planning and for the
protection of the local population. 

Ecuador: 'Reforestation in the Andes' Ecuador: 'Reforestation in the Andes' Ecuador: 'Reforestation in the Andes' Ecuador: 'Reforestation in the Andes'     
(1999 (1999 (1999 (1999 – 2003) 2003) 2003) 2003)    

The Czech Republic is passing on its wealth of forestry
experience by means of a project aimed at creating an
integrated programme to revitalize the deforested
upper reaches of the Andes. Czech experts are using
the special Czech patented Patrik technology of
precoated seedlings to renew the woodland here. 

Zambia: 'Health Centre and Medicine Zambia: 'Health Centre and Medicine Zambia: 'Health Centre and Medicine Zambia: 'Health Centre and Medicine     
Teaching Centre' (2000 Teaching Centre' (2000 Teaching Centre' (2000 Teaching Centre' (2000 –––– 2003) 2003) 2003) 2003)    

In the malaria-afflicted area of Zambia, severely hit by
the HIV/AIDS epidemic and other infectious diseases,
the Czech Republic is building a model health centre
and teaching centre for first contact medicine. The
mutual exchange of experience between Czech and
Zambian doctors is an important part of the project. 

Zdroj / Source: Dr. Kusý 
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DEVELOPMENT PROJECTSDEVELOPMENT PROJECTSDEVELOPMENT PROJECTSDEVELOPMENT PROJECTS    
Aid volumeAid volumeAid volumeAid volume    
In 2001, the Czech Republic earmarked CZK 185 
million of its Official Development Assistance (ODA) 
for bilateral project aid in developing countries. 
Several projects were also implemented in the 
countries with economies in transition - so called 
Official Aid (OA). In the framework of the govern-
mental plan of bilateral cooperation (both ODA and 
OA), 79 development projects have been imple-
mented in almost 50 countries in four continents  
(see map).  

Geographical and Geographical and Geographical and Geographical and sectoral structuresectoral structuresectoral structuresectoral structure    
All assistance has been supplied in the form of grants. 
By region, most aid has been directed into southern, 
south-eastern, and eastern Asia and countries in 
eastern Europe and the Balkans. The proportion of aid 
channelled into the group of least developed countries 
is gradually rising (11 % of bilateral ODA in 2001). In 
terms of sectors, educational projects predominate 
(including government scholarships), followed by 
infrastructure and the environment. 

 
 

Ethiopia: 'Research into Water Resources' Ethiopia: 'Research into Water Resources' Ethiopia: 'Research into Water Resources' Ethiopia: 'Research into Water Resources'     
(2001 (2001 (2001 (2001 – 2002) 2002) 2002) 2002)    

The Czech Republic is contributing to the

Mongolsko:  „Zintenzivnění výroby vajec Mongolsko:  „Zintenzivnění výroby vajec Mongolsko:  „Zintenzivnění výroby vajec Mongolsko:  „Zintenzivnění výroby vajec     
a drůbežího masa“ (2001 a drůbežího masa“ (2001 a drůbežího masa“ (2001 a drůbežího masa“ (2001 –––– 2005) 2005) 2005) 2005)    

Transferem moderních technologií chovu drůbeže se 
Česká republika podílí na zlepšení výživy místního 
obyvatelstva. Úspěšné zavedení těchto technologií 
přispěje k soběstačnosti Mongolska ve výrobě drů-
bežího masa a vajec. 

Mongolia: 'Intensification of Egg and Poultry Mongolia: 'Intensification of Egg and Poultry Mongolia: 'Intensification of Egg and Poultry Mongolia: 'Intensification of Egg and Poultry 
ProduProduProduProducccction' (2001 tion' (2001 tion' (2001 tion' (2001 –––– 2005) 2005) 2005) 2005)    

Through the transfer of modern poultry breeding
technologies, the Czech Republic is helping to improve 
the nutrition of the local population. The successful
implementation of this technology will aid Mongolia in
becoming self-sufficient in the production of poultry
and eggs. 

Etiopie: „Průzkum zdrojů vod“ Etiopie: „Průzkum zdrojů vod“ Etiopie: „Průzkum zdrojů vod“ Etiopie: „Průzkum zdrojů vod“     
(2001 (2001 (2001 (2001 –––– 2002) 2002) 2002) 2002)    

Česká republika se podílí na realizaci etiopského 
národního programu rozvoje vodních zdrojů vý-
cvikem místních odborníků pro vyhodnocování zásob 
podzemních vod a hydrogeologické mapování 
území. 

Zdroj / Source: P. Procházková
VysVysVysVysvětlivky:větlivky:větlivky:větlivky:    

! Česká republika 

" země, ve kterých Česká republika realizovala 
projekty zahraniční rozvojové pomoci v roce 2001 

" příklady rozvojových projektů 

 

Notes:Notes:Notes:Notes:    

! Czech Republic 

" countries where the Czech Republic implemented its 
foreign development cooperation projects in 2001 

" examples of development projects 
13131313    

implementation of an Ethiopian national programme
to develop water resources by training local experts
who can then evaluate the supply of groundwater
and carry out hydrogeological mapping of the area. 

 



BILATERÁLNÍ SPOLUPRÁBILATERÁLNÍ SPOLUPRÁBILATERÁLNÍ SPOLUPRÁBILATERÁLNÍ SPOLUPRÁCECECECE    

14141414    

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCETECHNICKÁ SPOLUPRÁCETECHNICKÁ SPOLUPRÁCETECHNICKÁ SPOLUPRÁCE    
Technická pomocTechnická pomocTechnická pomocTechnická pomoc    
Česká republika přispívá k rozvoji partnerských zemí 
rovněž formou poradenství, transferu znalostí  
a využívání českých expertů a dobrovolníků. Zvláště 
významná je technická pomoc zemím jihovýchodní  
a východní Evropy zaměřená na předávání zkušeností 
České republiky z procesů politicko-ekonomické 
transformace a přípravy na vstup do EU. Česká 
republika tuto pomoc realizuje jak na bilaterálním 
základě, tak v rámci mezinárodních organizací jako 
jsou Středoevropská iniciativa (SEI) či Organizace pro 
bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Minis-
terstvo zahraničních věcí v Praze každoročně od roku 
1992 hostí tzv. Ekonomická fóra OBSE 

Čeští expertiČeští expertiČeští expertiČeští experti    
V rámci technické spolupráce dochází k využívání 
dlouhodobých zkušeností českých odborníků ve 
vybraných rozvojových oborech (zejména v geologii, 
hydrologii, zalesňování, energetice). Další formou 
spolupráce je podpora výzkumu zaměřeného na 
řešení problémů rozvojových zemí. K významným 
výzkumným úspěchům České republiky v roce 2001 
patří objev Vireadu - doposud nejúčinnějšího léku 
proti HIV/AIDS. 

Česká republika a Mezinárodní rok dobrovolníkůČeská republika a Mezinárodní rok dobrovolníkůČeská republika a Mezinárodní rok dobrovolníkůČeská republika a Mezinárodní rok dobrovolníků    
Vláda České republiky se přihlásila k Mezinárodnímu  
 
 

 

roku dobrovolníků 2001. K hlavním výsledkům z této 
oblasti patří: 
••••    rozsáhlá mediální kampaň na propagaci dobro-

volnictví v České republice, 
••••    přijetí zákona o dobrovolnictví, zakotvujícího 

pojem dobrovolnictví v české legislativě, 
••••    zpracování dílčí koncepce Podpora práce do-

brovolníků v mezinárodních organizacích, která 
umožní systematické využívání služeb dobro-
volníků, 

••••    podpora konkrétních dobrovolnických projektů  
v nichž důležitou úlohu pro zapojování do-
brovolníků do rozvojových projektů sehrávají 
některé české nevládní organizace, zejména 
Volonté Czech a Bohemia Corps. 

Mezinárodní konference o dobrMezinárodní konference o dobrMezinárodní konference o dobrMezinárodní konference o dobroooovolnictvívolnictvívolnictvívolnictví    
K prezentaci dobrovolnické služby v České republice 
významně přispěla konference o dobrovolnictví, která 
se konala v říjnu 2001 v Praze pod záštitou ministra 
zahraničních věcí. Česká republika se jako první  
z postkomunistických zemí stala pořadatelem histo-
ricky pátého setkání šéfů vládních i nevládních orga-
nizací vysílajících dobrovolníky do rozvojových pro-
jektů. Konference se zúčastnili delegáti z 18 zemí 
všech kontinentů. K významným závěrům konference, 
o nichž byl informován i generální tajemník OSN  Kofi 
Annan, patřilo zejména přijetí Charty mezinárodního 
dobrovolnictví. 

STIPENDIJNÍ PROGRAMSTIPENDIJNÍ PROGRAMSTIPENDIJNÍ PROGRAMSTIPENDIJNÍ PROGRAM    
Česká republika a stipendiaČeská republika a stipendiaČeská republika a stipendiaČeská republika a stipendia    
Jednou z tradičních forem rozvojové spolupráce České 
republiky je nabídka vládních stipendijních míst ke 
studiu na českých vysokých školách. Řada rozvo-
jových zemí projevuje trvalý a zvyšující se zájem  
o vzdělávání svých občanů na veřejných vysokých 
školách v České republice. V bývalém Československu 
a nynější České republice od šedesátých let absolvo-
valo v rámci stipendijního programu vysokoškolské 
studium přes 21 tisíc cizinců. V současné době studuje 
v České republice přes 600 zahra-
ničních stipendistů z rozvojových 
zemí s podporou vlády ČR (viz graf 
na str. 15).  

Mechanismus poskytování stipendiíMechanismus poskytování stipendiíMechanismus poskytování stipendiíMechanismus poskytování stipendií    
Na základě usnesení vlády České 
republiky je každoročně zřízeno 200 
vládních stipendijních míst ke 
studiu na vysokých školách v České 
republice pro občany z rozvojových 
a transformujících se zemí (100 
studentů ke studiu v bakalářském 
nebo magisterském studijním prog-
ramu a 100 studentů ke studiu  
v doktorském studijním programu). 
Absolventům jsou udělovány aka- 

 
demické tituly. Počínaje rokem 2002 se počet 
každoročně přijímaných stipendistů zvýší na 250. 
Gestorem udělování stipendijních míst pro studenty  
z rozvojových zemí je ministerstvo zahraničních věcí  
a ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 
Náklady na stipendisty se podílely 72 mil. Kč na 
celkové ODA v roce 2001. 

Výstavba školy v obci Balovac, Kosovo. Zdroj: Adra
School building constructed in Balovac, Kosovo. Source:Adra 
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TECHNICAL COOPERATIOTECHNICAL COOPERATIOTECHNICAL COOPERATIOTECHNICAL COOPERATIONNNN    

Technical assistanceTechnical assistanceTechnical assistanceTechnical assistance    
The Czech Republic is contributing to the deve-
lopment of partner countries by means of consulting, 
knowledge transfer, and the employment of Czech 
experts and volunteers. Of particular importance is 
technical assistance to countries in South-eastern and 
Eastern Europe, concentrating on the sharing of 
Czech experience of the processes of political and 
economic transformation and preparations for EU 
accession. The Czech Republic is providing this 
assistance on both bilateral basis and in the 
framework of international organizations, such as the 
Central European Initiative (CEI) or the Organization 
for Security and Cooperation in Europe (OSCE). Since 
1992, the Ministry of Foreign Affairs has played host 
to the OSCE Economic Forums. 

Czech expertsCzech expertsCzech expertsCzech experts    
In the framework of technical cooperation, the long-
term experience of Czech experts is being applied in 
selected development sub-sectors (geology, hydro-
logy, forestation, and energy). Another form of co-
operation is support for research focused on finding 
solutions to the problems of developing countries. The 
Czech Republic considers the discovery of Viread (the 
most effective drug against HIV/AIDS to date) in 2001 
among its major research successes. 

The Czech Republic and volunteerismThe Czech Republic and volunteerismThe Czech Republic and volunteerismThe Czech Republic and volunteerism    
The Czech government endorsed the International  

Year of Volunteers in 2001. The main results include: 
••••    an extensive media campaign to promote 

volunteerism in the Czech Republic, 
••••    the adoption of an Act, establishing the term 

'volunteerism' in Czech legislation, 
••••    the drafting of a sub-concept called Support for 

the Work of Volunteers in International 
Organizations, allowing for the systematic 
application of volunteers' services, 

••••    support for concrete volunteer projects where 
Czech non-governmental organizations (especially 
Volonté Czech and Bohemia Corps) play an 
important role in involving volunteers in 
development projects. 

International Conference on VolunteerismInternational Conference on VolunteerismInternational Conference on VolunteerismInternational Conference on Volunteerism    
A conference on volunteerism, held in October 2001 
in Prague under the auspices of the Minister of 
Foreign Affairs, helped profile volunteer services in 
the Czech Republic. The Czech Republic was the first 
post-Communist country to organize a meeting (the 
fifth of its kind) of the managers of government and 
non-governmental organizations deploying volunteers 
for development projects. The conference was 
attended by delegates from 18 countries scattered 
over all the continents of the world. The adoption of  
a Charter of International Volunteerism was one of 
the major conclusions of the conference; these con-
clusions were reported to the Secretary-General of the 
UN Kofi Annan.  

SCHOLARSHIP PROGRAMMSCHOLARSHIP PROGRAMMSCHOLARSHIP PROGRAMMSCHOLARSHIP PROGRAMMEEEE    

The CzThe CzThe CzThe Czech Republic and scholarshipsech Republic and scholarshipsech Republic and scholarshipsech Republic and scholarships    
One of the traditional forms of development 
cooperation offered by the Czech Republic is the offer 
of government grants for courses at Czech 
universities. There is a significant demand for edu-
cation at state universities in the Czech Republic. In 
the former Czechoslovakia and the current Czech 
Republic, over 21,000 foreigners have taken university 
courses in the scope of grant programme since the 
1960s. There are currently over 600 foreign grantees 
from developing countries studying in the Czech 
Republic with the support of the Czech government 
(see chart). 

Scholarship granting mechanismScholarship granting mechanismScholarship granting mechanismScholarship granting mechanism    
Under a resolution of the Czech government, 200 
government scholarships are available every year for 
studies at universities in the Czech Republic for 
citizens from developing and transforming countries 
(100 students are accepted for bachelor or master's 
programmes and 100 students are admitted for 
doctorate studies). Graduates are awarded academic 
degrees. Starting in 2002, the number of grantees will 
be increased to an annual intake of 250. The 
responsible bodies for student scholarships from 
developing countries are the Ministry of Foreign  

 
Affairs and the Ministry of Education. Costs of 
scholarships amounted to CZK 72 million of the total 
ODA in 2001. 

Počet  v ládních st ipendistů v  roce 2001Počet  v ládních st ipendistů v  roce 2001Počet  v ládních st ipendistů v  roce 2001Počet  v ládních st ipendistů v  roce 2001
Number of  government  scholars in 2001Number of  government  scholars in 2001Number of  government  scholars in 2001Number of  government  scholars in 2001
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HUMANITÁRNÍ POMOCHUMANITÁRNÍ POMOCHUMANITÁRNÍ POMOCHUMANITÁRNÍ POMOC    
Obecné zásadyObecné zásadyObecné zásadyObecné zásady    
Humanitární pomoc je poskytována podle 
naléhavosti situace, potřeb postiženého státu 
a možností české ekonomiky. Česká republika 
zohledňuje při jejím poskytování zásady 
mezinárodního společenství (OSN, Červeného 
kříže atd.). V červnu 2001 byl Bezpečnostní 
radou státu schválen koncepční materiál 
Postup při zapojování České republiky do 
záchranných operací a při poskytování 
humanitární pomoci do zahraničí. V souladu  
s tímto materiálem rozhoduje o poskytnutí 
humanitární pomoci do výše 5 mil. Kč  
ministr zahraničních věcí v dohodě s mini-
strem vnitra. Rozsah humanitární pomoci  
pomáhá posoudit český zastupitelský úřad v příslušné 
zemi. V případech, které vyžadují poskytnutí pomoci 
ve větším rozsahu či za spolupráce více ministerstev, 
činí rozhodnutí vláda, nebo je aktivován krizový štáb 
České republiky. 

Humanitární pomoc v roce 2001Humanitární pomoc v roce 2001Humanitární pomoc v roce 2001Humanitární pomoc v roce 2001    
V roce 2001 se humanitární aktivity na celkové ODA 
podílely 128 mil. Kč. Česká republika poskytla 
humanitární pomoc ve výši cca 30 mil. Kč  
v celkem 18 zemích postižených mimořádnými 
událostmi - přírodními katastrofami, technickými 
haváriemi nebo válečnými konflikty. Humanitární 
pomoc měla formu vyslání záchranného týmu, 
poskytnutí materiálního či finančního daru nebo 
specializovaného poradenství, často v jejich kombi-
naci. K největším projektům patřila pomoc Indii 
postižené zemětřesením a pomoc Afghánistánu. 

Kromě tradiční humanitární pomoci financované ze 
státního rozpočtu podpořila vláda ČR balkánský region 
svým usnesením z roku 1999 o emitování dluhopisů 
na obnovu regionu Jihovýchodní Evropy v celkové výši 
2 miliard Kč. Část této sumy je započitatelná jako 
humanitární pomoc (cca 100 mil. Kč v roce 2001). 

Pomoc Nahrinu Pomoc Nahrinu Pomoc Nahrinu Pomoc Nahrinu –––– oblasti postižené zemětřesením oblasti postižené zemětřesením oblasti postižené zemětřesením oblasti postižené zemětřesením    
Reakce na ničivé zemětřesení v afghánském Nahrinu 
(březen 2002) byla téměř okamžitá. Pracovníci 
společnosti Člověk v tísni dorazili na místo ještě 
během zemětřesení a okamžitě se zapojili do ko-
ordinace humanitární pomoci. Celkem bylo rozdáno 
203 tun potravin (olej, rýže, cukr a mouka) pro 8200 
lidí. Prostředky poskytly ministerstvo zahraničí České 
republiky, Mott Foundation, NW Medical team USA  
a WFP. Nově byla uzavřena smlouva s ministerstvem 
zahraničních věcí na obnovu zničených škol v posti-
žené oblasti. 

POMOC UPRCHLÍKUMPOMOC UPRCHLÍKUMPOMOC UPRCHLÍKUMPOMOC UPRCHLÍKUM    

Obecné zásadyObecné zásadyObecné zásadyObecné zásady    
V České republice požádalo v roce 2001 o azyl více 
než 18 tisíc uprchlíků z 65 zemí. Nejvíce uprchlíků 
směřuje do České republiky z Ukrajiny, Vietnamu, 
Moldavska, Rumunska, Indie, Gruzie a Arménie.  
Ministerstvo vnitra pověřené azylovou a migrační 
politikou ČR využívá pro péči o uprchlíky celkem 11 
přijímacích a pobytových zařízení a 5 integračních 
středisek. Ministerstvo vnitra realizuje v rámci azylové 
a migrační politiky řadu státních programů a projektů, 
např. program pro začlenění azylantů do společnosti, 
program přesídlování krajanů českého původu žijících 
v zahraničí zpět do České republiky. Ministerstvo 
vnitra rovněž participuje na bilaterálním programu 
zahraniční rozvojové pomoci ČR projekty přispívajícími 
ke stabilizaci situace v oblasti migrace v zemích, 
odkud přichází do České republiky nejvíce žadatelů  
o azyl. Důležitou roli v realizaci těchto projektů 
sehrávají nevládní organizace. V roce 2001 se pomoc 
uprchlíkům (zejména náklady na prvních 12 měsíců 
jejich pobytu v České republice) na celkové ODA 
podílela 183 mil. Kč. 
 

Příklad: uprchlíci z KosovaPříklad: uprchlíci z KosovaPříklad: uprchlíci z KosovaPříklad: uprchlíci z Kosova    
Jednou z významných humanitárních aktivit České 
republiky byla pomoc uprchlíkům během kosovské 
krize. Na základě doporučení Úřadu Vysoké komisařky 
OSN (UNHCR) se česká vláda rozhodla v roce 1999 
poskytnout dočasné útočiště celkem 1 034 uprchlíkům 
z jugoslávské provincie Kosovo. Česká republika se  
v souvislosti s kosovskou krizí zapojila rovněž do 
mezinárodního programu humanitárních evakuací a ve 
spolupráci s UNHCR a Mezinárodní organizací pro 
migraci (IOM) pomohla z uprchlických táborů v Make-
donii do České republiky letecky přepravit 822 osob, 
zejména starších lidí a matek s dětmi. Česká republika 
nabídla rovněž evakuaci a následné léčení pacientů, 
jejichž zdravotní stav vyžadoval odbornou lékařskou 
péči mimo Kosovo. V rámci následného programu 
dobrovolné repatriace se z České republiky do Kosova 
vrátilo 904 osob. Každému repatriantovi byla přitom 
nabídnuta letecká doprava z České republiky do 
Makedonie a dále autobusem do Kosova, vystavení 
cestovních dokladů (bylo-li třeba), finanční příspěvek 
pro počáteční období života v Kosovu a léky a zdra-
votní materiál podle diagnózy. 

Následky války v Kosovu. Zdroj: Adra
Consequences of the Kosovo crises. Source: Adra 
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HUMANITARIAN AIDHUMANITARIAN AIDHUMANITARIAN AIDHUMANITARIAN AID    
General principlesGeneral principlesGeneral principlesGeneral principles    
Humanitarian aid is granted depending on the 
pressing nature of the situation, the requirements of 
the afflicted state, and the opportunities available to 
the Czech economy. When granting aid, the Czech 
Republic takes into account the principles of the 
international community (the UN, the Red Cross, 
etc.). In June 2001, the State Security Council 
approved conceptual material Approach to the 
Integration of the Czech Republic into Emergency 
Operations and to the Provision of Foreign 
Humanitarian Assistance. In accordance with this 
document, the Minister of Foreign Affairs, in 
conjunction with the Minister of the Interior, makes 
decisions on the provision of humanitarian aid where 
the amount is less than CZK 5 million. The Czech 
diplomatic corps in the country in question helps to 
assess the scope of humanitarian assistance. In cases 
which require aid of a greater scope or with the 
cooperation of several departments, the decisions are 
made by the government or the Czech Crisis Staff is 
activated.  

Humanitarian aid in 2001Humanitarian aid in 2001Humanitarian aid in 2001Humanitarian aid in 2001    
In 2001, humanitarian activities amounted to CZK 128 
million of the total ODA. The Czech Republic  
supplied humanitarian aid of approximately CZK 30 
million to 18 countries affected by extraordinary  
 

events - natural disasters, technical accidents, or 
military conflict. Humanitarian assistance involved the 
deployment of rescue teams, the provision of material 
or financial gifts, or specialized consulting (these 
different forms were often combined). Two of the 
largest projects were aid to India when it was hit by 
earthquake and assistance for Afghanistan. Besides 
traditional humanitarian assistance financed out of the 
central government budget, the Czech government 
also gave support to the Balkans under its Resolution 
from 1999, on the issue of bonds worth CZK 2 billion 
to renew the region of South-eastern Europe. A part 
of this sum is eligible as humanitarian aid (approx. 
CZK 100 million in 2001). 

Aid for Nahrin Aid for Nahrin Aid for Nahrin Aid for Nahrin ––––    an area afflicted by earthquakean area afflicted by earthquakean area afflicted by earthquakean area afflicted by earthquake    
The response to the devastating earthquake in 
Nahrin, Afghanistan (March 2002) was almost 
immediate. Workers from People in Need arrived on 
the scene while the earthquake was still subsiding and 
instantly joined in with the coordination of 
humanitarian aid. Altogether 203 tonnes of food (oil, 
rice, sugar, and flour) were distributed to 8,200 
people. Funding was provided by the Czech Ministry 
of Foreign Affairs, the Mott Foundation NW Medical 
Team USA, and WFP. An agreement was concluded 
with the Foreign Ministry to reconstruct schools 
destroyed in the affected area. 

AID TO REFUGEESAID TO REFUGEESAID TO REFUGEESAID TO REFUGEES    

General principlesGeneral principlesGeneral principlesGeneral principles    
In 2001, more than 18 000 refugees from 65 
countries sought asylum in the Czech Republic. Most 
refugees who make their way into the Czech Republic 
come from the Ukraine, Vietnam, Moldavia, Romania, 
India, Georgia, and Armenia. The Ministry of the 
Interior, in charge of the asylum and migration policy 
of the Czech Republic, uses 11 recipient and 
residential facilities and 5 integration centres for its 
refugee care. The Ministry of the Interior runs  
a number of government programmes and projects in 
the scope of its asylum and migration policy. These 
include a programme to integrate asylum-seekers into 
society, and a programme to resettle compatriots of 
Czech origin living abroad back in the Czech Republic. 
The Ministry of the Interior also participates in  
a bilateral programme of Czech foreign development 
aid with projects designed to stabilize the migration 
situation in countries where most asylum-seekers in 
the Czech Republic come from. Non-governmental 
organizations play an important role in the 
implementation of these projects. In 2001, aid to 
refugees (especially the costs of their settlement in 
the Czech Republic during first 12 months) amounted 
to CZK 183 million of the total ODA. 
 
 

Example: refugees from KosovoExample: refugees from KosovoExample: refugees from KosovoExample: refugees from Kosovo    
One of the significant humanitarian activities of the 
Czech Republic has been assistance for refugees 
during the Kosovo crisis. Based on a recommendation 
from the UNHCR, the Czech government decided in 
1999 to offer temporary sanctuary to 1,034 refugees 
from the Yugoslav province of Kosovo. In connection 
with the Kosovo crisis, the Czech Republic became 
involved in an international programme of huma-
nitarian evacuations, and in conjunction with the 
UNHCR and International Organization for Migration 
(IOM), it helped 822 people (mainly older people and 
mothers with children) from refugee camps in 
Macedonia to fly to the Czech Republic. The Czech 
Republic also offered evacuation and subsequent 
treatment to patients whose state of health required 
expert medical care outside Kosovo. In the scope of a 
subsequent programme of voluntary repatriation, 904 
people returned from the Czech Republic to Kosovo. 
Each person who opted for repatriation was offered a 
flight from the Czech Republic to Macedonia, and then 
transportation by coach to Kosovo, the provision of 
travel documents (where necessary), a financial 
contribution to help them get started again in Kosovo, 
and medicines and health material depending on their 
diagnosis. 
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PŘÍSPĚVKY MEZINÁRODNPŘÍSPĚVKY MEZINÁRODNPŘÍSPĚVKY MEZINÁRODNPŘÍSPĚVKY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍMÍM ORGANIZACÍMÍM ORGANIZACÍMÍM ORGANIZACÍM    
Mandatorní a dobrovolné příspěvkyMandatorní a dobrovolné příspěvkyMandatorní a dobrovolné příspěvkyMandatorní a dobrovolné příspěvky    
Česká republika vedle dvoustranné rozvojové pomoci 
rovněž přispívá na rozvojové aktivity řady me-
zinárodních organizací. V roce 2001 se tyto příspěvky 
podílely 439 mil. Kč na celkové ODA (viz graf). 
Výhledový podíl této mnohostranné složky na vládní 
zahraniční pomoci by měl podle střednědobé kon-
cepce činit přibližně jednu třetinu. Česká republika 
sleduje efektivnost vynakládaných prostředků a slu-
čitelnost aktivit mezinárodních organizací s cíli, 
principy, teritoriálními a sektorovými prioritami české 
rozvojové spolupráce. Mnohostranná pomoc tak může 
vhodně doplňovat či iniciovat dvoustranné projekty. 
Vedle mandatorních (povinných) příspěvků, které 
vyplývají přímo z členství v mezinárodních organi-
zacích, poskytuje každoročně Česká republika 
prostřednictvím různých orgánů své příspěvky také na 
dobrovolné bázi. Tento mechanismus je využíván 
zejména v systému OSN a jejích agencií. 

OSN a její agenOSN a její agenOSN a její agenOSN a její agenciecieciecie    
Česká republika již od svého vzniku dlouhodobě 
přispívá do 16 programů a fondů OSN. V roce  
2001 dosáhly rozvojové příspěvky do systému OSN 
celkem 75 mil. Kč. K nejvýznamnějším patří zejména: 
Program OSN pro rozvoj (UNDP), Dětský fond OSN 
(UNICEF), Populační fond OSN (UNFPA), Světový 
potravinový program (WFP), Dobrovolníci OSN (UNV), 
Program OSN pro životní prostředí (UNEP), Agentura 
OSN pro pomoc uprchlíkům na Blízkém východě 
(UNRWA). 

Další mezinárodní organizaceDalší mezinárodní organizaceDalší mezinárodní organizaceDalší mezinárodní organizace    
Česká republika je rovněž zapojena do multilate- 
rální spolupráce v rámci brettonwoodských institucí.  
 

Přispívá např. do Sdružení pro mezinárodní rozvoj 
(IDA), Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj (IBRD) 
a Mezinárodní Agentury pro mnohostranné investiční 
záruky (MIGA). V roce 2001 činily rozvojové příspěvky 
do skupiny Světové banky téměř 230 mil. Kč.  
Z dalších mezinárodních fondů Česká republika 
přispívá např. do Poverty Reduction and Growth 
Facility (PRGF) – Heavily Indebted Poor Countries 
Initiative (HIPC) či Global Environmental Facility 
(GEF). V oblasti ochrany životního prostředí je Česká 
republika smluvní stranou několika mezinárodních 
úmluv (např. Úmluva OSN o boji proti desertifikaci, 
Rámcová úmluva OSN o změně klimatu, Úmluva OSN 
o biologické rozmanitosti). 

ROZVOJOVÁ POLITIKA EROZVOJOVÁ POLITIKA EROZVOJOVÁ POLITIKA EROZVOJOVÁ POLITIKA EVROPSKÉ UVROPSKÉ UVROPSKÉ UVROPSKÉ UNIENIENIENIE    

Předvstupní příprava České republikyPředvstupní příprava České republikyPředvstupní příprava České republikyPředvstupní příprava České republiky    

Evropská unie a její členské země poskytly v roce 
2001 více než polovinu světové rozvojové pomoci.  
Z této částky připadla přibližně jedna pětina na 
programy kontrolované orgány Evropského spole-
čenství (tzv. komunitární pomoc), zatímco většina 
pomoci je poskytována přímo členskými zeměmi. 
Spolu s novou střednědobou koncepcí byl české vládě 
v lednu 2002 předložen Přehled předpokládaných 
nároků a povinností České republiky v oblasti 
zahraniční rozvojové pomoci po vstupu do Evropské 
unie. Účelem materiálu bylo vládu informovat o komu-
nitární rozvojové politice a nastínit legislativní, finanční 
a organizační aspekty přípravy České republiky na 
členství v Evropské unii v této oblasti. Zároveň pro-
bíhají jednání s Evropskou unií o podmínkách vstupu. 
Problematika rozvojové pomoci je součástí předběžně 
uzavřené kapitoly „Vnější vztahy“, zatímco finanční 
aspekty budou ještě předmětem vyjednávání. 
 

Předpokládané povinnostiPředpokládané povinnostiPředpokládané povinnostiPředpokládané povinnosti    
Okamžikem vstupu do EU se Česká republika musí 
zapojit do systému komunitární rozvojové pomoci. 
Půjde zejména o přistoupení k Dohodě z Cotonou, 
účast na financování Evropského rozvojového fondu 
(EDF), harmonizaci celních preferencí pro rozvojové 
země a plnění nového závazku členských zemí EU 
přispívat od roku 2006 na rozvojovou spolupráci mini-
málně 0,33 % HNP tak, aby průměr EU dosáhl  
0,39 %. Vstup ČR do Unie bude mít  pro českou 
zahraniční pomoc finanční i organizační dopady.  

Potenciální možnostiPotenciální možnostiPotenciální možnostiPotenciální možnosti    
Mezi možnosti, které se pro Českou republikou 
zapojením do komunitární rozvojové pomoci otevřou, 
bude patřit především přiměřený vliv na směrování 
této pomoci. Při vhodném organizačním zajištění 
bilaterální a multilaterální rozvojové pomoci bude také 
možné obě složky („českou“ a „komunitární“) efek-
tivně doplňovat. České subjekty se budou moci podílet 
na realizaci projektů financovaných z EDF. 

Struk tura mult ilaterá lních př íspěvků St ruk tura mult ilaterá lních př íspěvků St ruk tura mult ilaterá lních př íspěvků St ruk tura mult ilaterá lních př íspěvků 
St ructure of m ult ila tera l cont ribut ions St ructure of m ult ila tera l cont ribut ions St ructure of m ult ila tera l cont ribut ions St ructure of m ult ila tera l cont ribut ions 

(1999-2001 , m il USD)(1999-2001 , m il USD)(1999-2001 , m il USD)(1999-2001 , m il USD)

7,82

11,76

1,43

8,49

7,77

OSN / United Nations
Skupina Světové banky / WB Group
Regionální banky / Regional banks
Ostatní agencie / Other Agencies
Multilaterální OA / Multilateral OA
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CONTRIBUTIONS TO INTCONTRIBUTIONS TO INTCONTRIBUTIONS TO INTCONTRIBUTIONS TO INTERNATIONAL ORGANIZATERNATIONAL ORGANIZATERNATIONAL ORGANIZATERNATIONAL ORGANIZATIONSIONSIONSIONS    

Mandatory and voluntary contributionsMandatory and voluntary contributionsMandatory and voluntary contributionsMandatory and voluntary contributions    
In addition to bilateral development aid, the Czech 
Republic also contributes to the development activities 
of a number of international organizations. In 2001, 
these contributions amounted to CZK 439 million of 
the total ODA (see chart on page 18). The future 
share of this multilateral element in official 
development assistance should come to roughly  
a third under the medium-term concept. The Czech 
Republic monitors the effectiveness of the funds it 
grants and the compatibility of the activities of 
international organizations with the goals, principles, 
and territorial and sectoral priorities of Czech 
development cooperation. Multilateral aid can 
therefore suitably complement and initiate bilateral 
projects. Besides mandatory subscriptions stemming 
directly from membership of international orga-
nizations, the Czech Republic provides voluntary 
contributions to various agencies every year. This 
mechanism is mainly used in the system applied by 
the UN and its agencies. 

UN and its agenciesUN and its agenciesUN and its agenciesUN and its agencies    
Ever since it gained independence, the Czech Republic 
has been contributing long term to 16 UN 
programmes and funds. In 2001, development do-
nations to the UN system amounted to CZK 75 million.  
 

The most important programmes in this respect are: 
United Nations Development Programme (UNDP), 
United Nations Children's Fund (UNICEF), United 
Nations Population Fund (UNFPA), United Nations 
World Food Programme (WFP), United Nations 
Volunteers (UNV), United Nations Environment 
Programme (UNEP), United Nations Relief and Works 
Agency (UNRWA). 

Other international organizationsOther international organizationsOther international organizationsOther international organizations    
The Czech Republic is also involved in multilateral 
cooperation in the scope of the Bretton-Woods 
Institutions. It makes contributions, for example, to: 
International Development Association (IDA), 
International Bank for Reconstruction and 
Development (IBRD), and Multilateral Investment 
Guarantee Agency (MIGA). In 2001, development 
donations to the World Bank Group came to almost 
CZK 230 million. Other international funds to which 
the Czech Republic contributes include: Poverty 
Reduction and Growth Facility (PRGF) – Heavily 
Indebted Poor Countries Initiative (HIPC), and Global 
Environmental Facility (GEF). In the scope of 
environmental protection, the Czech Republic is party 
to several international agreements (e.g. the UN 
Convention to Combat Desertification, the UN Frame-
work Convention on Climate Change, the UN 
Convention on Biological Diversity). 

EUROPEAN UNION’S DEVEUROPEAN UNION’S DEVEUROPEAN UNION’S DEVEUROPEAN UNION’S DEVELOPMENT POLICYELOPMENT POLICYELOPMENT POLICYELOPMENT POLICY    

The Czech Republic's preThe Czech Republic's preThe Czech Republic's preThe Czech Republic's pre----accession preparationsaccession preparationsaccession preparationsaccession preparations    

The European Union and its Member States supplied 
more than half the world's development assistance in 
2001. Of the total amount, roughly a fifth went on 
programmes controlled by bodies of the European 
Community (i.e. Community aid); most assistance was 
provided directly by Member States. In January 2002, 
the Overview of Anticipated Rights and Duties of the 
Czech Republic in Foreign Development Assistance on 
Accession to the European Union was presented to 
the Czech government along with the new medium-
term concept. The purpose of this material was to 
inform the government of Community development 
policy and to outline the legislative, financial, and 
organizational aspects of the Czech Republic's 
preparations for EU membership in this area. 
Negotiations are also under way with the European 
Union on the accession conditions. Issues of deve-
lopment aid are part of the preliminarily closed 
chapter on 'External Relations'; the financial aspects 
have still to be negotiated. 
 
 
 
 

 

Anticipated dutiesAnticipated dutiesAnticipated dutiesAnticipated duties    
When the Czech Republic joins the EU, it will have to 
become involved in the system of Community 
development aid. This will mainly entail accession to 
the Cotonou Agreement, participation in the financing 
of the European Development Fund (EDF), harmoni-
zation of customs preferences for developing count-
ries, and the fulfilment of the new undertaking of EU 
Members to make contributions to ODA of at least 
0.33% of the GNP as of 2006 so that the EU average 
comes to 0.39%. The accession to the EU will have 
financial and organizational impacts for Czech aid. 

Potential opportunitiesPotential opportunitiesPotential opportunitiesPotential opportunities    
Among the opportunities for the Czech Republic when 
it becomes involved in Community development 
assistance will be the ability to have some influence 
on where this aid is channelled. If the organization of 
bilateral and multilateral development assistance is 
suitably implemented, the two elements ('Czech' and 
'Community') will complement each other. Czech firms 
will be able to participate in the implementation of 
projects financed out of the EDF. 
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OBCHODNÍ SPOLUPRÁCEOBCHODNÍ SPOLUPRÁCEOBCHODNÍ SPOLUPRÁCEOBCHODNÍ SPOLUPRÁCE    
Obchod a rozvojObchod a rozvojObchod a rozvojObchod a rozvoj    
Mezinárodní obchod se může stát hlavním 
motorem sociálně-ekonomického rozvoje, 
což dokazují zkušenosti řady zemí, včetně 
České republiky. Aby z těchto možností 
těžily i ostatní země, je třeba podpořit 
jejich zapojení do mezinárodní výměny 
zboží, služeb, technologií a kapitálu. 
Česká republika v této souvislosti vítá 
závěry ministerské konference Světové 
obchodní organizace (WTO) v Dauhá  
a aktivně podporuje rozvojovou agendu 
mnohostranných obchodních jednání. 

Přístup na trhyPřístup na trhyPřístup na trhyPřístup na trhy    
Česká republika si uvědomuje potenciál, 
jaký pro vzájemnou obchodní výměnu 
představuje odbourávání celních a mimo-
celních bariér. Jako kandidátská země vítá nedávné 
rozhodnutí Evropské unie otevřít do roku 2009 své 
trhy pro všechny výrobky (vyjma zbraní) z nejméně 
vyspělých zemí. Česká republika poskytuje nejméně 
rozvinutým zemím jednostranně bezcelní a bezkvótní 
přístup pro všechny produkty již od roku 2000, 
zatímco dovoz z ostatních rozvojových zemí využívá 
celní preference. Rovněž díky tomuto opatření má 
dovoz zboží z rozvojových zemí rostoucí tendenci.  
V roce 2001 se na celkové obchodní výměně České 
republiky podílel 6,2 % (viz graf). 

Budování kapacitBudování kapacitBudování kapacitBudování kapacit    
Bez potřebných lidských, institucionálních a pro-
dukčních kapacit nemohou rozvojové země z nabízené 
liberalizace mezinárodního obchodu plně těžit. Zvláštní 
místo patří jejich zapojení do mnohostranného ob-
chodního systému, zejména v rámci WTO. Česká 
republika podporuje co nejširší účast méně vyspělých 
zemí na mnohostranném obchodním systému a opa-
kovaně poskytuje technickou pomoc na budování 
obchodních kapacit v nejméně vyspělých zemích. 

INVESTICE, ODDLUŽENÍINVESTICE, ODDLUŽENÍINVESTICE, ODDLUŽENÍINVESTICE, ODDLUŽENÍ    
Investice a soukromý sektorInvestice a soukromý sektorInvestice a soukromý sektorInvestice a soukromý sektor    
Příliv zahraničních investic do rozvojových a trans-
formačních zemí v posledních letech mnohonásobně 
převyšuje celosvětové toky rozvojové pomoci. Česká 
republika má vlastní zkušenosti z toho, jak politická 
stabilita a zdravé ekonomické a právní prostředí 
podporují příliv zahraničních investic. Zvláštní roli 
investic lze spatřovat ve zprostředkování nových 
technologií a znalostí. Šíření informačních a tele-
komunikačních technologií představuje nejen cestu ke 
zvyšování vzdělanosti, ale rovněž podporuje lepší 
"governance" a transparentnost rozvojové spolupráce. 

OddluženíOddluženíOddluženíOddlužení    
Zadlužení rozvojových zemí je komplexní problém, 
který je řešen ve vzájemné spolupráci mezi dlužníky  
a bilaterálními věřiteli i mezinárodními organizacemi. 
Předpokladem dluhové udržitelnosti musí být národní 
strategie boje proti chudobě a strategie ekonomických 
reforem v rozvojových zemích. Tomuto pojetí odpo-
vídá rozšířená HIPC iniciativa (Heavily Indebted Poor 
Countries), na které se Česká republika aktivně podílí. 
Česká republika v roce 2000 vyřešila oficiální dluhy 
vůči některým nejméně rozvinutým zemím zařazeným 
mezi HIPC v celkové hodnotě 15 mil. USD. 

Granty versus měkké půjčkyGranty versus měkké půjčkyGranty versus měkké půjčkyGranty versus měkké půjčky    
Česká republika preferuje poskytování rozvojové 
pomoci ve formě grantů před půjčkami. Granty 
odpovídají nekomerčnímu charakteru rozvojové 
pomoci a nezadlužují přijímající země. Česká republika 
je nicméně jako zvláštní formu své bilaterální pomoci 
připravena poskytovat i tzv. měkké úvěry na základě 
dokumentu Podpora vývozu poskytováním dlou-
hodobých vládních úvěrů za výhodných podmínek. 
Tento dokument, který vzala na vědomí česká vláda  
v dubnu 1999, je v souladu s ujednáními a principy 
OECD. 

49 nejméně rozvinutých zem49 nejméně rozvinutých zem49 nejméně rozvinutých zem49 nejméně rozvinutých zemí í í í     
(Least Developed Cou(Least Developed Cou(Least Developed Cou(Least Developed Counnnntries tries tries tries ---- LDC): LDC): LDC): LDC):    

Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kapverdy, 
Středoafrická rep., Čad, Komory, Dem. rep. Kongo, 
Djibouti, Rovníková Guinea, Eritrea, Etiopie, Gambie, 
Guinea, Guinea-Bissau, Lesotho, Libérie, Madagaskar, 
Malawi, Mali, Mauritánie, Mozambik, Niger, Rwanda, 
Sv. Tomáš a Princův o., Senegal, Sierra Leone, 
Somálsko, Sudán, Togo, Uganda, Tanzanie, Zambie, 
Afghánistán, Bangladéš, Bhútán, Kambodža, Laos, 
Maledivy, Myanmar, Nepál, Jemen, Kiribati, Samoa, 
Šalamounovy o., Tuvalu, Vanuatu, Haiti 

Zahraniční obchod České republiky  (v  mld.  Kč)Zahraniční obchod České republiky  (v  mld.  Kč)Zahraniční obchod České republiky  (v  mld.  Kč)Zahraniční obchod České republiky  (v  mld.  Kč)
Ex terna l t rade of  the Czech Republic (CZK bn)Ex terna l t rade of  the Czech Republic (CZK bn)Ex terna l t rade of  the Czech Republic (CZK bn)Ex terna l t rade of  the Czech Republic (CZK bn)
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TRADE COOPERATIONTRADE COOPERATIONTRADE COOPERATIONTRADE COOPERATION    

Trade and developmentTrade and developmentTrade and developmentTrade and development    
International trade can become the main driving force 
behind socio-economic development, as evidenced by 
the experience of a number of countries, including the 
Czech Republic. If other countries are to benefit from 
these opportunities too, their integration into the 
international exchange of goods, services, technology, 
and capital must be supported. In this respect, the 
Czech Republic welcomes the conclusions of the 
ministerial conference of the World Trade 
Organization (WTO) in Doha and actively promotes 
the development agenda of multilateral trade 
negotiations. 

Market accessMarket accessMarket accessMarket access    
The Czech Republic is aware of the potential offered 
for trade by eliminating customs and non-customs 
barriers. As a candidate country, the Czech Republic 
welcomes the European Union's decision to open up 
its markets for all products (except arms) from least  
 

developed countries by 2009. The Czech Republic has 
been providing least developed countries with 
unilateral customs-free and quota-free access for all 
products since 2000; imports from other developing 
countries enjoy customs preferences. Thanks to this 
measure, imports of goods from developing countries 
are registering a rising tendency. In 2001, their share 
accounted for 6.2 % of the Czech Republic's total 
trade (see chart on page 20). 

Capacity buildingCapacity buildingCapacity buildingCapacity building    
Without the necessary human, institutional, and 
production capacities, developing countries cannot 
fully enjoy the benefits offered by the liberalization of 
international trade. A special place here belongs to 
their involvement in the multilateral trade system, 
especially in the framework of the WTO. The Czech 
Republic supports the broadest participation of less 
developed countries in the multilateral trade system, 
and repeatedly provides technical assistance for trade 
capacity building in the least developed countries. 

INVESTMENT, DEBT RELINVESTMENT, DEBT RELINVESTMENT, DEBT RELINVESTMENT, DEBT RELIEFIEFIEFIEF    
Investments and the private sectorInvestments and the private sectorInvestments and the private sectorInvestments and the private sector    
The influx of foreign investments into developing and 
transforming countries in recent years has exceeded 
worldwide flows of development aid many times over. 
The Czech Republic has its own experience of how 
political stability and a sound economic and legal 
environment boost foreign investment. The special 
role of investments can be seen in the mediation of 
new technology and knowledge, and in the support 
for better governance and transparency of deve-
lopment cooperation. 

Debt reliefDebt reliefDebt reliefDebt relief    
Indebtedness of developing countries is a complex 
problem that is being handled in cooperation between 
debtors and bilateral creditors, as well as international 
organizations. A prerequisite of debt sustainability 
must be a national strategy to combat poverty and  
a strategy of economic reform in developing count-
ries. The enhanced HIPC initiative (Heavily Indebted 
Poor Countries), which the Czech Republic 
actively contributes to, is in line with this 
concept. In 2000, the Czech Republic resolved 
its official debts owed by some of the least 
developed countries classified among HIPCs to 
the tune of USD 15 million. 

Grants versuGrants versuGrants versuGrants versus soft loanss soft loanss soft loanss soft loans    
The Czech Republic prefers to provide 
development assistance in the form of grants 
rather than loans. Grants concur with the non-
commercial character of development aid and 
do not put the recipient country in more debt. 
Nevertheless, as a separate form of bilateral 
assistance the Czech Republic is prepared to 
make soft loans in accordance with the 

document Support of Exports by Providing Long-Term 
Government Loans under Special Conditions. This 
document, which the Czech government acknow-
ledged in April 1999, complies with the provisions and 
principles of the OECD. 

49 Least Developed Countries 49 Least Developed Countries 49 Least Developed Countries 49 Least Developed Countries ---- LDCs: LDCs: LDCs: LDCs:    
Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cape Verde, 
Central African Republic, Chad, Comoros, Democratic 
Republic of Congo, Djibouti, Equatorial Guinea, 
Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, 
Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, 
Mauritania, Mozambique, Niger, Rwanda, St Thomas 
and Prince Islands, Senegal, Sierra Leone, Somalia, 
Sudan, Togo, Uganda, Tanzania, Zambia, 
Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, Laos, 
Maldives, Myanmar, Nepal, Yemen, Kiribati, Samoa, 
Solomon Islands, Tuvalu, Vanuatu, Haiti 

Pomoc zemědělství na Balkáně. Zdroj: Adra
Support for agriculture in the Balkans. Source: Adra 
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OBJEM ROZVOJOVÉ POMOOBJEM ROZVOJOVÉ POMOOBJEM ROZVOJOVÉ POMOOBJEM ROZVOJOVÉ POMOCICICICI    AID VOLUMEAID VOLUMEAID VOLUMEAID VOLUME    

Statistická tabulka DACStatistická tabulka DACStatistická tabulka DACStatistická tabulka DAC    DAC Statistical TableDAC Statistical TableDAC Statistical TableDAC Statistical Table    

 1999 2000 2001  

 CZK (mil.) USD (mil) CZK (mil.) USD (mil) CZK (mil.) USD (mil)  

Dvoustranná ODA 229.5 6.64 245.4 6.36 568.2 14.94 Bilateral ODA 

Mnohostranná ODA 282.0 8.16 378.2 9.80 439.0 11.54 Multilateral ODA 

Část I celkem 511.5 14.80 623.6 16.16 1007.2 26.48 Part I Total 

ODA/HNP 0.027% 0.032% 0.047% ODA/GNP 

Dvoustranná OA 30.8 0.89 30.5 0.79 188.1 4.95 Bilateral OA 

Mnohostranná OA 37.7 1.09 104.6 2.71 151.0 3.97 Multilateral OA 

Část II celkem 68.4 1.98 135.1 3.50 339.3 8.92 Part II Total 

OA/HNP 0.004% 0.007% 0.016% OA/GNP 

Část I+II celkem 579.9 16.78 758.7 19.66 1346.5 35.40 Part I+II  Total 

ODA+OA/HNP 0.031% 0,039% 0.063% ODA+OA/GNP 

HNP 1887325 - 1959583 - 2146103 - GNP 

Kurz CZK/USD 34.56 - 38.59 - 38.04 - CZK/USD Rate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Česká republika dosáhla pokroku, ale ještě je třeba ujít dlouhou cestu … (ODA/HNP %) 

Vývoj české zahraniční pomoci (mil.  USD)Vývoj české zahraniční pomoci (mil.  USD)Vývoj české zahraniční pomoci (mil.  USD)Vývoj české zahraniční pomoci (mil.  USD)
Progress of  Czech fore ign a id (USD mil)Progress of  Czech fore ign a id (USD mil)Progress of  Czech fore ign a id (USD mil)Progress of  Czech fore ign a id (USD mil)
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Czech ODA dist r ibut ion in 2001 (USD mil)Czech ODA dist r ibut ion in 2001 (USD mil)Czech ODA dist r ibut ion in 2001 (USD mil)Czech ODA dist r ibut ion in 2001 (USD mil)

4,87

1,89

3,37

4,81

11,54

Rozvojové projekty (str.12) / Project aid (page 13)
Stipendia (str. 14) / Scholarships (page 15)
Humanitární pomoc (str. 16) / Humanitarian aid (page 17)
Pomoc uprchlíkům (str. 16) / Aid to Refugees (page 17)
Mnohostranná pomoc (str. 18) / Multilateral aid (page 19)

                        0,05                   0,11                                     0,22                                      0,33                 0,39 

                 ČR                     USA                                     Ø DAC                                   EU                    cíl EU / EU target (2006) 
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STRUKTURA POMOCISTRUKTURA POMOCISTRUKTURA POMOCISTRUKTURA POMOCI    AID STRUCTUREAID STRUCTUREAID STRUCTUREAID STRUCTURE    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Czech Republic has achieved a significant progress but there is still a long way to go … (ODA/GNP %) 

Sek torová st ruk tura dvoustranné ODASek torová st ruk tura dvoustranné ODASek torová st ruk tura dvoustranné ODASek torová st ruk tura dvoustranné ODA
Bilatera l ODA by  sectorBila tera l ODA by  sectorBila tera l ODA by  sectorBila tera l ODA by  sector
(1999-2001, m il USD)(1999-2001, m il USD)(1999-2001, m il USD)(1999-2001, m il USD)

10,82

1,33
3,6

0,82

3,78

6,37

1,23

Vzdělání, zdraví, populace / Education, health, population

Ostatní sociální infrastruktura / Other social infrastructure

Ekonomická infrastruktura / Economic infrastructure

Produkce / Production

Multisektorová / Multisector

Humanitární pomoc / Emergency aid

Nespecifikováno / Unspecified

Teritoriá lní st ruk tura dvoustranné ODATeritoriá lní st ruk tura dvoustranné ODATeritoriá lní st ruk tura dvoustranné ODATeritoriá lní st ruk tura dvoustranné ODA
Bilatera l ODA by  regionBila tera l ODA by  regionBila tera l ODA by  regionBila tera l ODA by  region
(1999-2001 , m il USD)(1999-2001 , m il USD)(1999-2001 , m il USD)(1999-2001 , m il USD)

1,07
4,42

4,26

2,63
1,92

6,08

7,54

Subsaharská Afrika / Sub-Saharan Africa

Jižní a Střední Asie / South and Central Asia

Ostatní Asie a Oceanie / Other Asia and Oceania

Stř. Východ a Sev. Afrika / Middle East and North Africa

Latinská Amerika a Karibik / Latin America and Caribbean

Evropa / Europe

Nespecifikované (stipendia,...) / Unspecified (scholarships)

10 největ ších př íjem ců bila terá lní ODA10 největ ších př íjem ců bila terá lní ODA10 největ ších př íjem ců bila terá lní ODA10 největ ších př íjem ců bila terá lní ODA
TOP 10  recipients of Czech ODATOP 10  recipients of Czech ODATOP 10  recipients of Czech ODATOP 10  recipients of Czech ODA

(1999-2001 , m il USD)(1999-2001 , m il USD)(1999-2001 , m il USD)(1999-2001 , m il USD)

3,21

2,84

1,7

1,5

1,34

1,3

1,27

1,23

1,22

0,94

Ukrajina / Ukraine (OA)

Jugoslávie / Yugoslavia

Palestinská autonomní území
/ Palestinian Adm. Area

Rumunsko / Romania (OA)

Vietnam / Viet Nam

Čína / China

Indie / India

Bosna a Hercegovina /
Bosnia-Hercegovina

Mongolsko / Mongolia

Moldávie / Moldova

Př íjm ová st ruk tura dvoust ranné ODAPř íjm ová st ruk tura dvoust ranné ODAPř íjm ová st ruk tura dvoust ranné ODAPř íjm ová st ruk tura dvoust ranné ODA
Bilatera l ODA by  incom eBilatera l ODA by  incom eBilatera l ODA by  incom eBilatera l ODA by  incom e

(1999-2001 , m il USD)(1999-2001 , m il USD)(1999-2001 , m il USD)(1999-2001 , m il USD)

2,03

7,82

9,48

0,99

0

7,54

Nejméně rozvinuté země / LDCs

Země s nízkým příjmem / Other low-income

Země s nižším středním příjmem / Lower middle-income

Země s vyšším středním příjmem / Upper middle-income

Země s vysokým příjmem / High-income

Nespecifikované (stipendia,...) / Unspecified (scholarships)

                                                          cíl OSN / UN target                                                                                                Dánsko / Denmark 

                                                               0,7                                                                                                                      1,01 
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Ministerstvo zahraničních věcí České republikyMinisterstvo zahraničních věcí České republikyMinisterstvo zahraničních věcí České republikyMinisterstvo zahraničních věcí České republiky    
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Česká potravinová pomoc v Afghánistánu. Zdroj: Člověk v tísni 
Czech food aid in Afghanistan. Source: People in Need 


