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1. Úvod
Zahraniční rozvojová spolupráce je nedílnou součástí zahraniční politiky České 

republiky. Jejím prostřednictvím se ČR hlásí k mezinárodním závazkům v oblasti rozvoje a 
podílí se na naplňování Rozvojových cílů tisíciletí. ČR svými rozvojovými aktivitami 
„přispívá k odstraňování chudoby, k ekonomickému a sociálnímu rozvoji, k ochraně 
životního prostředí, jakož i k podpoře demokracie, dodržování lidských práv a řádné správy 
věcí veřejných v partnerských zemích“1. Průřezové závazky, základní principy i teritoriální a 
sektorové priority zahraniční rozvojové spolupráce ČR jsou zakotveny v Koncepci 
zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období 2010 - 2017 (dále jen 
Koncepce), kterou vláda ČR schválila v květnu 20102. Koncepce stanovila jako nosnou 
součást rozvojové spolupráce ČR programy spolupráce s prioritními zeměmi, které budou 
realizovány zejména formou bilaterálních rozvojových projektů. 

Afghánistán patří dlouhodobě k zahraničně-politickým prioritám České republiky. 
Také z toho důvodu je zařazen v Koncepci mezi tzv. programové prioritní země rozvojové 
spolupráce. Toto postavení vychází z tradičně dobrých vzájemných vztahů a odráží výsledky 
dosavadního působení ČR v Afghánistánu. Ať již formou podpory rozvojových projektů, 
humanitárních aktivit, příspěvků do afghánských rozvojových fondů, nebo rekonstrukční a 
rozvojové činnosti českého provinčního rekonstrukčního týmu v provincii Lógar. V 
Afghánistánu je v tomto programovacím období, tedy do roku 2017, nutné zaměřit se zejména 
na ekonomickou stabilizaci a položení základů pro dlouhodobý a udržitelný rozvoj. Toho lze 
dosáhnout pouze vhodnou kombinací podpory konkrétních ekonomických aktivit a rozvoje
kapacit na všech úrovních afghánské společnosti. Zahraniční rozvojová spolupráce (dále jen 
ZRS) ČR se bude soustředit především na následující sektory – zemědělství (zejména formou 
podpory drobných zemědělských podniků a zavádění moderních metod hospodaření), vodní 
hospodářství (zavlažování či obnova tradičních vodohospodářských systémů) a zemědělské 
vzdělávání (vzdělávání učitelů, vytváření učebních osnovy i spolupráce akademických a 
státních institucí, a to včetně příbuzných či souvisejících oborů). V zadání i výsledcích všech 
projektů by se měla mimo jiné projevit jako významná přidaná hodnota ČR její zkušenost 
s transformačními procesy, s obnovou tradičních modelů hospodaření a správy věcí na jedné i 
zavádění modelů zcela nových na druhé straně.

Afghánistán stále patří mezi nejméně rozvinuté země světa (LDCs). Aktuálně se 
nachází na 172. místě (ze 187 zemí) dle indexu lidského rozvoje (UNDP Human 
Development Index - HDI)3 a 36 % obyvatel žije pod hranicí chudoby (1,25 USD/den). 
Příjem na hlavu (GNI) dosáhl dle údajů Světové banky v r. 2010 pouze 410 USD. Většina 
rozvojových cílů tisíciletí (MDGs) není a velmi pravděpodobně ani nebude v r. 2015 splněna. 

V návaznosti na dosavadní výsledky působení ČR byl na období 2013 – 2017 
zpracován tento program rozvojové spolupráce. Hlavním cílem je zlepšení ekonomické a 
sociální situace v Afghánistánu. Česká ZRS se bude v Afghánistánu vedle podpory 
konkrétních projektů s očekávaným dopadem na ekonomickou a sociální stabilizaci soustředit 
i na předávání zkušeností, rozvoj kapacit a podporu spolupráce akademických, odborných a 
vzdělávacích pracovišť obou zemí. 

                                                
1 Zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně 
souvisejících zákonů č. 151/2010 Sb. platný od 1. července 2010
2 Usnesení vlády č. 366 ke Koncepci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období 2010-2017 ze 
dne 24. května 2010
3 http://hdr.undp.org/en
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2. Rozvojové priority Islámské republiky Afghánistán

V lednu 2006 byl oficiálně představen dokument zvaný „The Afghanistan Compact“. 
Ohlásil začátek procesu, který propojuje rekonstrukční plány na ministerské úrovni 
s ambicemi afghánské vlády demonstrované Afghánskou národní rozvojovou strategií 
(ANDS). ANDS je dohodou mezi vládou Islámské republiky Afghánistán a mezinárodním 
společenstvím, jež má „upevnit mír a stabilitu skrze spravedlivé a demokratické procesy a 
instituce a snížit chudobu a dosáhnout prosperity skrze široce ukotvený a poctivý ekonomický 
růst“. ANDS definuje rozvojové priority Islámské republiky Afghánistán.

V rámci tzv. kábulského procesu, který započal v roce 2010 a který znamená postupný 
přesun zodpovědnosti  z mezinárodních partnerů na afghánskou vládu a veřejné instituce, 
bylo na základě ANDS vytyčeno pět prioritních oblastí rozvoje: Mír a usmíření, bezpečnost, 
dobré vládnutí, ekonomický rozvoj, regionální a globální spolupráce. 

V jejich rámci pak jsou vytvářeny tzv. Národní prioritní programy (National Priority 
Programmes – NPPs), které konkrétně rozpracovávají priority a možné formy podpory 
v rámci konkrétních sektorů. V zájmu efektivního naplňování NPP bylo 22 vytyčených 
programů seskupeno do 6 skupin (tzv. clusterů): 

1. Bezpečnost

 mír a usmíření

2. Rozvoj lidských zdrojů

 rozvoj dovedností a pracovních příležitostí
 vzdělání pro všechny
 více příležitostí pro vyšší vzdělání
 ženské záležitosti
 lidské zdroje pro zdravotnictví

3. Rozvoj infrastruktury

 National Regional Resource Corridor
 těžební průmysl
 národní energetický program
 městské plánování

4. Rozvoj soukromého sektoru

 podpora obchodu, malého a středního podnikání
 e-Afghanistan

5. Zemědělství a rozvoj venkova

 voda a správa přírodních zdrojů
 komplexní zemědělství
 dostupnost venkova
 posilování místních institucí

6. Vládnutí

 finanční a ekonomická reforma
 národní program transparentnosti a zodpovědnosti
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 výkonná a efektivní vláda
 místní správa
 spravedlnost pro všechny
 lidská práva

Uvedené programy připravují odpovědná ministerstva a každý program definuje 
strategii, jež má vést k naplnění stanovených cílů v každé jednotlivé oblasti. Obsahují tříletý 
plán realizace, včetně harmonogramu, obecného výčtu aktivit a indikaci výstupů a výsledků.

Vláda Islámské republiky Afghánistán se při koncipování svých rozvojových aktivit a 
rozvojové spolupráce s donory řídí těmito principy:

 proces plánování a realizace aktivit přísluší afghánské straně,

 plánování a realizace aktivit probíhá skrze tzv. clustery a NPP,

 afghánská vláda je (spolu)zodpovědná za realizované aktivity a jejich monitoring,

 afghánská vláda má s konkrétním donorem ustavený systém pravidelných konzultací.

Vláda Islámské republiky Afghánistán se hlásí k základním principům Pařížské
deklarace o efektivnosti pomoci4, kterými jsou vlastnictví rozvojového procesu, harmonizace
postupu donorů při přípravě programů i při dokládání výsledků, respektování rozvojových 
programů připravených rozvojovými zeměmi, vzájemná odpovědnost a zaměření na 
výsledky. ČR bude Islámskou republiku Afghánistán v těchto snahách maximálně 
podporovat.

3. Donorská komunita v Afghánistánu

V roce 2010 přijala dle statistik OECD DAC Islámská republika Afghánistán oficiální 
rozvojovou pomoc (ODA) v celkové výši 6 374 mil. USD (v roce 2009 6 235 a v roce 2008 
4 785 mil. USD), přičemž bilaterální podíl tvořil 87 %. Podíl ODA na hrubém národním 
důchodu činil 45,8 % (údaj z roku 2008) a hrubý národní důchod na hlavu v letech 2011-12
dosáhl 528 USD. Největší podíl na celkové ODA měly aktivity zaměřené na sociální rozvoj
(včetně vzdělávání a zdravotnictví), rozvoj ekonomické infrastruktury, služeb a výroby.

Donorská komunita v Afghánistánu je velice početná. Mezi aktuálně největší donory
patří USA, Indie, Japonsko, Evropská unie i její jednotlivé ČS (především Velká Británie, 
Itálie, Francie, Německo, Švédsko či Nizozemsko).

Významnou část vnější pomoci Afghánistánu tvoří humanitární pomoc, zejména 
pokud jde o odstraňování následků sucha, živelních katastrof či bezpečnostních incidentů.

3.1. Koordinace donorů

Koordinace donorů v Afghánistánu probíhá pod vedením Ministerstva financí
Islámské republiky Afghánistán (MF IRA). Každý druhý týden se koná pracovní jednání,
které MF IRA svolává a vede ve svých prostorách. Zde se řeší aktuální problémy spojené 
s realizací rozvojových aktivit. Jednou za čtvrt roku se má na MF IRA konat „High Level 
Meeting on Aid Effectiveness“, které již probíhají na vyšší, avšak i nadále pracovní, úrovni. 

                                                
4 Viz - Pařížská deklarace o efektivnosti pomoci (Paris Declaration on Aid Effectiveness, 2005) a Akční agenda
z Akkry (2008)
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Vyšším orgánem je pak už pouze „Joint Coordination and Monitoring Board (JCMB), který
např. schvaluje národní prioritní programy (NPP). Všech těchto setkání se účastí také Česká 
republika prostřednictvím svého ZÚ v  Kábulu. 

V průběhu roku 2012 MF IRA zorganizovalo druhé kolo tzv. DCD (Donor 
Cooperation Dialogue), což jsou bilaterální jednání nad konkrétní podobou rozvojové
přítomnosti toho kterého donora. Také na těchto jednáních je Česká republika přítomna. 

Mezinárodní společenství (vč. ČR) se samo schází jednou za dva týdny na setkáních 
vedoucích jednotlivých misí (Heads of Agencies), které vede UNAMA jako spolupředsedající 
orgán JCMB. 

3.2. Spolupráce s Evropskou unií

EU organizuje pravidelné koordinační pracovní skupiny pro rozvojovou spolupráci. 
Pokud se konají, je vždy ČR přítomná a aktivně se účastní zásadních strategických debat, 
rozhodnutí apod. ČR se aktivně podílí na naplňování jednoho ze základních strategických
dokumentů EU v Afghánistánu: Implementačního akčního plánu.

EU je prostřednictvím své delegace jedním z hlavních aktérů ZRS v Afghánistánu     
(s objemem alokovaných finančních prostředků v letech 2002 – 2010 přes 1,5 miliardy EUR), 
přičemž hlavní důraz je kladen na podporu vládnutí (40%), rozvoj venkova (30% - konkrétně 
podpora zlepšování kvality i kvantity živočišné výroby, modernizace zavlažovacích systému a 
vodního managementu, zemědělské podnikání a další) a zdravotnictví (20%). Dále je EU 
aktivní v oblastech sociálního zabezpečení, odminování a regionální spolupráce.

Priority EU v zemi obsahují zejména Country Strategy Paper 2007 – 2013 a 
Multiannual Indicative Programme (MIP 2007 – 2010, v přípravě MIP 2011-2013) 
Předmětem technické asistence EU v rámci poskytované ZRS je vedle financování realizace 
konkrétních infrastrukturních projektů zejména podpora afghánských vládních institucí 
s cílem zvýšit jejich odborné kapacity – v tomto ohledu mohou existovat mezi aktivitami EU 
a ZRS ČR mnohé styčné body. Nicméně EU (EK) se v posledních letech především soustředí 
na budování kapacit afghánské strany pro příjem masivní rozpočtové podpory a konkrétní 
„projektové“ aktivity jsou spíše na ústupu. 

ČR bude pokračovat v komunikaci a koordinaci s delegací EU v Kábulu a jejím 
prostřednictvím s donorskou komunitou zemí EU – v rámci dotačního programu trojstranné 
spolupráce bude pak možné spolufinancovat projekty českých nevládních subjektů, které 
uspějí v grantových výběrových řízeních, vyhlašovaných delegací EU (nebo DG DEVCO / 
ECHO) v Afghánistánu. 

4. Rozvojová spolupráce Islámské republiky Afghánistán
a České republiky

4.1. Zaměření a výsledky dosavadní spolupráce

Česká republika je v rámci Afghánistánu oceňována nejen pro veškeré aktivity, kterým 
se věnuje, a zejména pro svůj výrazný odborný potenciál. V afghánském prostředí jsou dosud 
živé vzpomínky na československé výrobky, továrny a odborníky, řada Afghánců 
v Československu studovala. Zejména v oblasti navazování profesních kontaktů, odborné 
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spolupráce, studijních pobytů či stáží vidí zástupci relevantních afghánských institucí možná 
potenciálně největší přínos ze strany ČR.

Z dosavadních zkušeností vyplývá, že ČR může Afghánistánu nabídnout poměrně 
široké spektrum odborné a technické podpory zaměřené přitom na specifickou a jasně 
vymezenou oblast: podporu zemědělství skrze rozvoj lidských zdrojů, technickou asistenci, 
zavádění moderních způsobů zpracování zemědělských produktů i podporu efektivních 
vodohospodářských systémů.

Česká republika se v rámci rozvojových aktivit dosud soustředila zejména na aktivity 
provinčního rekonstrukčního týmu v Lógaru, který od roku 2008 realizoval více než 200 
projektů v úhrnné hodnotě zhruba 15 mil. USD. Kromě toho ČR v posledních letech 
podporovala i projekty zaměřené na rozvoj zemědělského vzdělávání i materiální podporu 
vybraných školských zařízení (provincie Balch, Hérát, Laghman). ČR také přispívá do
mezinárodních rozvojových fondů a programů v Afghánistánu a do rozvojových programů 
řízených přímo afghánskou vládou. Výše dosud poskytnuté podpory ČR formou dotačních 
projektů českým subjektům, malých lokálních projektů (MLP) či účelových příspěvků (darů)
od roku 2005 dosahuje výše bezmála 8 mil. USD.

V období 2013 – 2017 bude ČR v Afghánistánu přítomná a aktivní jak prostřednictvím 
tzv. “off-budget” (tj. projektových) aktivit tak prostřednictvím nástrojů “on-budget” (přímé 
rozpočtové podpory). Na jedné straně tak ČR bude podporovat rozvojové projekty České 
rozvojové agentury a Zastupitelského úřadu ČR v Kábulu, bude poskytovat humanitární 
pomoc a podporovat mezinárodní a nevládní organizace působící v Afghánistánu, na straně 
druhé bude přímo podporovat rozpočet ANSF a afghánské národní rozvojové programy. 

Česká republika tak potvrzuje své závazky a zavádí opatření, jež mají zajistit tok 
alespoň 50% rozvojové pomoci skrze afghánský státní rozpočet, a to v souladu s Londýnským 
a Kábulským komuniké.

Tento dokument se věnuje výhradně Programu rozvojové spolupráce, který stanovuje 
rámec pro české projektové aktivity v Afghánistánu, a který byl měl zároveň sloužit 
k zajištění plnění dalšího závazku, totiž provázání alespoň 80% zahraniční pomoci 
s Národními prioritními programy.

4.2. Sektorové zaměření budoucí spolupráce

Česká rozvojová spolupráce je založena na principu partnerství a odvíjí se od potřeb 
partnerské země. Sektorové zaměření české ZRS v Afghánistánu je dané Koncepcí a 
zohledňuje také komparativní výhody ČR. S ohledem na disponibilní finanční a lidské zdroje 
a zkušenosti z vlastního procesu transformace klade ČR velký důraz na propojování aktivit 
mezi jednotlivými sektory (synergie) a zejména na předávání zkušeností a technickou pomoc. 
Patřičná pozornost bude věnována udržitelnosti projektů, která musí být formulována již při 
zadávání projektů a měla by být zajištěna mj. "vlastnictvím" a spoluúčastí afghánské strany 
(ať již formou částečného spolufinancování nebo jinak). ČR schválí každý nový projekt 
navržený ČRA teprve poté, co bude prodebatován s afghánským ministerstvem financí. 
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Prioritní sektory v Afghánistánu 
podle Koncepce zahraniční 
rozvojové spolupráce ČR 
na období  2013–2017

% 
podíl

Prioritní sektory podle terminologie
OECD/DAC 

Zemědělství 30% Zemědělství (Agriculture)

Vodní hospodářství 30% Voda a sanitace (Water and sanitation)

Zemědělské vzdělávání 40% Vzdělávání (Education)

V souvislosti s obdobím tzv. tranzice (2010-2014) a dále i po roce 2014 je nutné 
počítat s možností, že nastavené priority nebudou v jakémkoliv ohledu odpovídat aktuální 
situaci, nebo vývoji. Česká republika i Islámská republika Afghánistán jsou připraveny 
v rámci tohoto Programu na daný vývoj operativně reagovat a jeho priorty a zaměření 
případně přehodnotit a nastavit jinak.

4.2.1. Zemědělství

Zemědělství je v Afghánistánu zcela klíčovým odvětvím. Relevantní statistiky 
(Světová banka, UNDP apod.) uvádějí, že poskytuje obživu zhruba 80% afghánské populace. 
Česká republika si je dobře vědoma, že i díky tomu se jedná o odvětví, do kterého směřuje 
významný objem rozvojové pomoci. Na základě zkušeností i aktuálních poznatků získaných 
v rámci působení PRT Lógar a dalších českých subjektů působících či projevujících zájem o 
působení v Afghánistánu však může i v rámci svých finančně a rozsahem menších aktivit 
stále co nabídnout. ČR nedisponuje finančními ani personálními prostředky, kterými by 
mohla sama realizovat celostátní programy. Může se však na nich odborně podílet, navrhovat
je a může je realizovat v menším měřítku v konkrétních lokalitách.

Česká republika může nabídnout expertízu i praktickou zkušenost zejména v oborech, 
jakými jsou živočišná výroba (chov a registrace skotu, sběrná centra na mléko, veterinární 
služby a inseminace či rozvoj včelařství) a rozvoj kapacit (k tomu více v sekci zemědělské 
vzdělávání).

Hlavními cíly ZRS ČR v tomto sektoru jsou:

 přispět k zavádění celonárodních standardů, zejména v oblasti chovu a zpracování 
zemědělských produktů

 podpořit konkrétní zemědělské komunity ve snaze zajistit efektivnější způsob 
hospodaření a zpracování zemědělských produktů

 podpořit konkrétní zemědělské producenty při vstupu na trh, pomoci identifikovat 
jejich obchodní potenciál a pomoci zajistit jejich dlouhodobě udržitelný ekonomický 
růst za využití vůči životnímu prostředí šetrných způsobů hospodaření
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4.2.2. Voda a sanitace

Řada studií, včetně UNDP z roku 2011 zmiňuje, že ačkoliv řada lokalit 
v Afghánistánu čelí akutnímu nedostatku vody, v řadě případů se jedná spíše o důsledek 
nedostatečné infrastruktury a špatného hospodaření s vodními zdroji, než o důsledek 
skutečného nedostatku vody. Protože se jedná o odvětví úzce spjaté se zemědělstvím a jeho 
rozvojem, je logické, že je v centru zájmu i české ZRS.

Česká republika má v tomto oboru  (i regionu Střední Asie) dlouhodobé zkušenosti, 
odborné zázemí i technologie, které může Afghánistánu nabídnout. ČR neaspiruje na realizaci 
velkých vodohospodářských děl, může však velice dobře podpořit a realizovat aktivity 
vedoucí k získávání relevantních informací o vodních poměrech. Ať již formou instalací a 
provozu měrných stanic a profilů nebo přímé realizace konkrétních, relativně nenáročných 
opatření v terénu: infrastrukturní projekty zaměřené na zadržování a lokální distribuci vody, 
zavádění moderních zavlažovacích metod apod.

Vedle toho se ČR zaměří i na vzdělávání uživatelů vody a vodohospodářských 
zařízení a zejména afghánských vodohospodářských odborníků a správců vodních děl. Další 
vhodnou formou podpory by mohla být i realizace či podíl na realizaci odborných studií.

Hlavními cíly ZRS ČR v tomto sektoru jsou:

 zajistit vhodné způsoby dlouhodobého a pravidelného získávání a vyhodnocení 
relevantních vodohospodářských dat ve vybraných lokalitách

 zajistit dostatečné zásoby a pravidelnou distribuci vodních zdrojů v zájmu rozvoje 
místního zemědělství a ekonomiky, a to prostřednictvím realizace drobných 
vodohospodářských projektů v rámci vybraných zemědělských komunit, včetně 
prosazování šetrného zacházení s vodními zdroji.

 zvýšit odbornou způsobilost správců vodních děl a zařízení

4.2.3. Vzdělávání

Pro další rozvoj Afghánistánu je klíčovou také otázka vzdělávání. ČR se již 
prostřednictvím svých projektů v rámci ZRS i PRT podílí na některých aktivitách, které mají 
naplnit plány a cíle afghánské vlády (konkrétně Ministerstva vyššího vzdělávání) v tomto 
sektoru: výstavba a vybavení vzdělávacích zařízení, školení učitelů a vytváření osnov odborné 
výuky. Na tyto aktivity by ČR chtěla navázat. Vedle toho může ČR nabídnout i odbornou 
výměnu, a to jak v sektoru zemědělství či vodního hospodářství, tak v oborech s těmito 
sektory nějak spjatými (např. v oboru geodézie).

Zemědělské vzdělávání a výměnu odborných zkušeností i v souvisejících oborech ČR 
plánuje realizovat na několika úrovních:

 vytváření učebních osnov a školení učitelů pro střední odborné vzdělávání

 expertní spolupráce afghánských a českých akademických institucí

 studijní pobyty, stáže a školení ze strany českých odborníků

 společné projekty akademických institucí obou zemí
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Hlavními cíli ZRS ČR v tomto sektoru jsou:

 zvýšit celkovou úroveň a dostupnost afghánského vzdělávacího systému v oboru 
zemědělství a příbuzných či souvisejících oborů 

 podílet se na úspěšné realizaci strategických plánů afghánské vlády v odvětví 
zemědělského vzdělávání

 přispět českou expertizou k formování nových strategií a realizací vzdělávacích 
programů

 přispět k rozvoji zemědělského sektoru a jeho ekonomické soběstačnosti formou 
vzdělávání v oboru marketingu zemědělských produktů

4.2.4. Průřezová témata

Při realizaci projektů ve všech výše uvedených sektorech v rámci naplňování 
programu budou zohledňována následující průřezová témata:

 posilování kapacit afghánské státní správy a přenos zkušeností v oblasti ekonomické a 
společenské transformace, využívání zkušeností a poznatků společných pracovních 
orgánů, budování právního státu a technická pomoc;

 spolupráce při transferu technologií, včetně vzdělávání expertů (např. v oblasti 
zemědělství, ale i v jiných souvisejících oborech);

 podpora malého a středního podnikání (včetně poradenství či rekvalifikace);

 řádná správa věcí veřejných;

 boj proti korupci;

 prevence drogových závislostí a s nimi spojené kriminality a zdravotních dopadů 

 podpora reintegrace navrátivších se uprchlíků do afghánské společnosti 

 podpora nevládních organizací;

 aktivní podpora rovného postavení žen a mužů ve společnosti a podpora zranitelných 
skupin obyvatel, jako jsou ženy, mladí lidé, navrátilci, vysídlené osoby, staří lidé;

 šetrnost k životnímu prostředí a klimatu;

 spolupráce a koordinace s ostatními donory.

4.3. Geografické zaměření programu

Hlavní geografickou podmínkou směřování ZRS ČR je zejména aktuální i výhledová
bezpečnostní situace a dostupnost konkrétních lokalit z hlediska realizace aktivit i jejich 
monitoringu. Vzhledem k dosavadnímu působení českých realizátorů především v oblasti 
Kábulu a severních provincií (Balch, Badachšán aj.) lze očekávat podporu návazných či 
souvisejících aktivit opět v těchto provinciích. Pro nejbližší období nelze očekávat, že by ČR 
mohla bezprostředně navázat na působení svého provinčního rekonstrukčního týmu v Lógaru. 
ČR však bude situaci v této provincii i nadále pečlivě sledovat a bude sbírat informace o stavu 
a fungování projektů, jež v provincii financovala a pomohla realizovat. Podle aktuálního 
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vývoje a situace v provincii  bude případně v budoucnu zvažovat možnosti, jak na svou 
přítomnost v Lógaru efektivně navázat.

ČR předem nevylučuje z bilaterální rozvojové spolupráce žádný region, bude však 
usilovat o to, aby její přítomnost byla obsahově i regionálně co nejkoncentrovanější. ČR bude 
průběžně analyzovat geografické zaměření svých aktivit podle charakteru projektů i podle
aktuálních potřeb Islámské republiky Afghánistán. Řada aktivit bude zacílena také na 
budování kapacit a infrastruktury na celostátní úrovni.

ČR bude také realizovat humanitární projekty zaměřené na řešení dlouhodobých krizí 
a v návaznosti na prioritní sektory dle tohoto programu spolupráce. Projekty budou 
financovány z programové části humanitárního rozpočtu a zvláštní pozornost bude věnována 
konceptu LRRD (Linking Relief, Recovery and Development) s cílem posílit synergii 
pozitivních dopadů humanitární intervence a rozvojové spolupráce, a přispět tak k 
udržitelnému rozvoji vybraných regionů Afghánistánu. 

5. Realizace programu spolupráce 

5.1. Aktéři

Gestorem zahraniční rozvojové spolupráce ČR je Ministerstvo zahraničních věcí, které 
vytváří Koncepci ZRS ČR, včetně identifikace prioritních zemí a sektorů spolupráce. MZV 
dále zodpovídá za přípravu programu spolupráce a zajištění rozpočtových prostředků na 
financování rozvojových aktivit, jakož i za vyhodnocování rozvojové spolupráce.

Ministerstvo zahraničních věcí je zřizovatelem České rozvojové agentury, která 
zajišťuje identifikaci, formulaci, realizaci a monitorování projektů rozvojové spolupráce 
v souladu se schváleným programem spolupráce a v součinnosti s partnerskou zemí.

Velvyslanectví ČR v Kábulu se podílí na všech fázích projektového cyklu, především 
pak na fázích identifikace a monitorování projektů rozvojové spolupráce. Velvyslanectví také 
zastupuje ČR v relevantních pracovních koordinačních orgánech týkajících se rozvojové 
spolupráce.  

Hlavním partnerem MZV ČR v otázkách zahraniční rozvojové spolupráce je 
afghánské Ministerstvo financí, které zodpovídá za koordinaci mezinárodní pomoci pro 
Afghánistán a identifikaci základních rozvojových cílů. Dalšími důležitými partnery jsou 
ministerstva vyššího vzdělávání, zemědělství, obnovy a rozvoje venkova a vody a energií.

5.2. Komunikační a koordinační mechanismy

Klíčovým partnerem MZV ČR a ČRA v otázkách zahraniční rozvojové spolupráce je 
afghánské Ministerstvo financí, které je hlavním koordinačním orgánem afghánské vlády pro 
koordinaci donorů, vyhodnocování bilaterální rozvojové spolupráce atd. Dalšími důležitými 
partnery jsou ministerstva vyššího vzdělávání, zemědělství, obnovy a rozvoje venkova a vody 
a energií.

Z důvodu specifické situace v Afghánistánu je vhodné v některých případech 
spolupracovat i přímo s resortními ministerstvy, resp. jejich provinčními pobočkami.
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ZÚ Kábul zastupuje ČR v relevantních pracovních koordinačních orgánech týkajících 
se rozvojové spolupráce a spolupracuje při vyhledávání vhodných projektových návrhů.

MZV ČR každoročně během 1. čtvrtletí roku předcházejícího realizaci předkládá 
prostřednictvím ZÚ Kábul návrh sektorových témat na následující rok k potvrzení 
partnerskou organizací, tj. Ministerstvem financí Islámské republiky Afghánistán. Do konce 
2. čtvrtletí MZV ČR zajišťuje schválení příslušných rozpočtových prostředků na realizaci 
projektů v následujícím roce.

ČRA uskutečňuje identifikační mise, během nichž s partnerskými institucemi 
identifikuje konkrétní projektové náměty, na jejichž základě formuluje projekty. Realizaci 
projektů zajišťují realizátoři (nevládní organizace, university, komerční subjekty, jednotliví 
experti) vzešlí z výběrových řízení ve spolupráci s partnerskými organizacemi. 

5.3. Monitorování a evaluace

ČRA ve spolupráci se ZÚ ČR v Kábulu zajišťuje, zpravidla dvakrát ročně, monitoring 
realizovaných projektů.

MZV ČR zajišťuje evaluace vybraných projektů (případně skupin projektů v rámci 
jednoho sektoru) a programů spolupráce. V případě potřeby MZV zajišťuje také evaluaci ex 
ante před zahájením rozvojových aktivit v nové geografické či sektorové oblasti. MZV ČR 
zodpovídá za zapojení do případných společných evaluací s ostatními donory tam, kde je to 
možné a účelné. Výsledky evaluace MZV ČR promítá do nových programů spolupráce i 
vlastních rozvojových aktivit.  

První vyhodnocení programu spolupráce proběhne v roce 2015, tzn. přibližně 
v polovině jeho platnosti. Výsledky střednědobé evaluace budou součástí dokumentu, který 
bude upřesňovat a modifikovat střednědobé priority ZRS ČR v Afghánistánu na základě 
stávajícího programu až do roku 2017. Výsledkem tohoto vyhodnocení může být také 
případné přehodnocení programových priorit ZRS ČR s Afghánistánem.

5.4. Podmínky realizace

Česká i afghánská strana se budou na naplňování programu a realizaci konkrétních 
projektů podílet odpovídajícími vstupy v oblastech technické podpory i lidských zdrojů.  

ČRA standardně uzavírá s institucionálními partnery pro jednotlivé projekty 
memoranda o porozumění, kde jsou stanovena práva a povinnosti obou stran, včetně placení, 
resp. osvobození od dovozních cel, DPH a dalších poplatků spojených s dovozem do 
Afghánistánu pro všechno vybavení, které je dodáváno v rámci realizace projektů tohoto 
programu. V tomto případě partnerem bude afghánské Ministerstvo financí.

V případě projektů, do jejichž realizace je zapojeno více donorů, mohou být 
ustavovány řídící a koordinační výbory. Činnosti těchto koordinačních a řídících orgánů se 
zúčastní zástupci ČRA nebo ZÚ ČR v Kábulu.
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Shrnutí

Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období 2010-2017 
schválená usnesením vlády ČR ze dne 24. května 2010 č. 366 stanovila za nosnou součást 
ZRS ČR programy spolupráce s prioritními zeměmi.

Afghánistán je jednou z prioritních zemí s programem spolupráce a to především 
z následujících důvodů:

 potřebnost rozvojové spolupráce a připravenost ji přijímat na straně partnerské země;

 dosavadní úspěšné aktivity realizované či podporované ČR;

 návaznost na další aktivity/aspekty zahraniční politiky ČR (účast v misi ISAF, 
provinční rekonstrukční tým v Lógaru aj.).

Česká republika dlouhodobě podporuje bezpečnostní, politickou a ekonomickou 
stabilizaci Afghánistánu ve vnitřním i regionálním kontextu. ČR podporuje projekty 
rozvojové spolupráce v již od roku 2002. Od roku 2008 má tato podpora zvýšenou dynamiku 
a vedle přímé podpory a realizace konkrétních rozvojových projektů se opírá také o příspěvky 
afghánským rozvojovým fondům. Tato spolupráce je afghánskými partnery i donorskou 
komunitou vnímána pozitivně. V nadcházejícím období bude věnována pozornost zejména 
využití a rozvíjení dosavadních vzájemných zkušeností, využití českých odborníků a 
technického zázemí pro předání know-how nezbytného pro rozvoj lidského a ekonomického 
potenciálu .

Pro období 2013 – 2017 bude zaměřena ZRS ČR v Afghánistánu na následující 
sektory:

1. Zemědělství

2. Voda a sanitace

3. Vzdělávání

Hlavním cílem programu je sociálně-ekonomická stabilizace Afghánistánu a 
vytvoření podmínek pro stabilní a udržitelný lidský a ekonomický rozvoj. Česká ZRS se proto 
bude v Afghánistánu více soustředit na předávání svých zkušeností a poskytování pomoci při 
budování kapacit, vzdělávání, zavádění nových postupů a technologií a technickou pomoc 
v daných sektorech. 
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Příloha – Seznam zkratek
ANDS – Afghánská národní rozvojová strategie (Afghan National Development Strategy)
ČR – Česká republika
ČRA – Česká rozvojová agentura
EU – Evropská unie 
HND/GNI – hrubý národní důchod (Gross National Income)
IRA – Islámská republika Afghánistán
JCMB – Společná rada pro koordinaci a monitoring (Joint Coordination and Monitoring 
Board)
LDC – nejméně rozvinutá země (Least Developed Country)
MDGs – Rozvojové cíle tisíciletí (Millenium Development Goals)
MLP – Malé lokální projekty
MZV – Ministerstvo zahraničních věcí ČR
NPP – Národní prioritní program/y (National Priority Programme/s)
ODA – Oficiální rozvojová pomoc (Official Development Assistance)
OECD – Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (Organization for Economic 
Cooperation and Development)
OECD/DAC – Výbor OECD pro rozvojovou pomoc (Development Assistance Committee)
ORS – odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV
OSN – Organizace spojených národů
TVET – Technické a profesní vzdělávání a školení (Technical and Vocational Education and 
Training)
UNAMA – Asistenční mise OSN v Afghánistánu (United Nations Assistance Mission to 
Afghanistan)
UNDP – Program OSN pro rozvoj (United Nations Development Programme)
ZRS – zahraniční rozvojová spolupráce ČR 
ZÚ – zastupitelský úřad




