
Realizace rozvojové spolupráce ČR v roce 2019 (shrnutí) 

 

 

 

Smyslem zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci je přispět ke stabilizaci 

partnerských zemí a k rozvinutí jejich potenciálu směrem k udržitelnému ekonomickému a 

sociálnímu rozvoji a prosperitě. Prostřednictvím zahraniční rozvojové spolupráce ČR přispívá 

ke snižování chudoby a nerovností ve světě, zároveň tak naplňuje své vitální národní zájmy, 

posiluje svou bezpečnost a vytváří předpoklady pro rozvíjení politických, obchodních a 

investičních vztahů. 

 

1) Aktivity v gesci České rozvojové agentury  

(v roce 2019 čerpáno 420 762 436 Kč) 

Těžištěm rozvojových aktivit v gesci ČRA jsou rozvojové projekty realizované v prioritních 

partnerských zemích dvoustranné ZRS. V souladu se Strategií zahraniční rozvojové 

spolupráce České republiky na období 2018-2030 byly projekty v gesci ČRA v roce 2019 

realizovány především v šesti prioritních zemích s programem spolupráce (Bosna a 

Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldavsko a Zambie). Dvoustranná ZRS dále v 

roce 2019 směřovala do dvou specifických projektových zemí (Palestinská autonomní území a 

Ukrajina); ukončována byla projektová bilaterální rozvojová spolupráce v Kosovu a 

Mongolsku. 

Země Čerpaná částka v roce 2019 

Moldavsko 80,8 mil. Kč 

Etiopie 79,4 mil. Kč 

Bosna a Hercegovina 62, 7 mil. Kč 

Gruzie 49,8 mil. Kč 

Kambodža 23,8 mil. Kč 

Zambie 12,8 mil. Kč 

 

Bilaterální rozvojové aktivity byly zaměřeny na konkrétní tematické priority Strategie 

(Udržitelné nakládání s přírodními zdroji, Zemědělství a rozvoj venkova, Inkluzivní sociální 

rozvoj, Řádná (demokratická) správa věcí veřejných, Ekonomický růst)  

a zároveň byly navázány na vybrané cíle Agendy 2030 

       



 

2) Aktivity v gesci Ministerstva zahraničních věcí 

 

V gesci MZV byly v roce 2019 realizovány malé lokální projekty, projekty v součinnosti 

s ostatními vládními resorty a s mezinárodními organizacemi, projekty v návaznosti na 

usnesení vlády a aktivity transformační spolupráce a humanitární pomoci. MZV rovněž 

zajišťovalo vyhodnocení (evaluace) programů a projektů ZRS ČR.  

 

 

Malé lokální projekty 

Cílem malých lokálních projektů (MLP) je podpořit rozvojové aktivity menšího rozsahu 

místních subjektů v cílových rozvojových zemích v hodnotě do 500 tisíc Kč. V roce 2019 bylo 

realizováno 80 MLP ve 48 zemích světa v celkové výši 30,9 mil. Kč. 

 

Aktivity MZV ve spolupráci s dalšími resorty 

V součinnosti s dalšími resorty probíhaly projekty transformační ekonomické a 

finanční spolupráce (Ministerstvo financí), program Aid for Trade (Ministerstvo 

průmyslu a obchodu), projekty globálního rozvojového vzdělávání pro učitele 

(Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) a program bezpečnostní rozvojové 

spolupráce (Ministerstvo vnitra). Ve spolupráci MZV a Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy rovněž pokračoval tradiční program vládních stipendií pro studenty z 

rozvojových zemí doplněný o zajištění zdravotních služeb (Ministerstvo zdravotnictví). 

 



Mnohostranná rozvojová spolupráce 

 

V roce 2019 tvořily příspěvky ČR na rozvojovou agendu 

Evropské unie 2/3 celkové oficiální rozvojové pomoci 

poskytnuté Českou republikou. Příspěvky do EU tvořily 

zhruba 90 % multilaterální složky pomoci.  V roce 2019 byla 

také zahájen první projekt delegované spolupráce mezi 

Evropskou komisí a Českou republikou, a to v Moldavsku. 

 

 

 

Česká republika také spolupracovala s Organizací spojených 

národů (OSN), zejména s Rozvojovým programem 

OSN (UNDP) a dalšími agenciemi jako např. Organizací 

pro výživu a zemědělství (FAO). ČR je také nadále zapojena 

do programu vysílání dobrovolníků (UNV).  

 

 

 

 

 

Transformační spolupráce 

 

vytváření a posilování demokratických institucí, právního státu, občanské společnosti a 

zásad řádné správy veřejných záležitostí, podpora svobodných médií a obránců lidských 

práv (čerpáno celkem 78 mil. Kč) 

 

Program se i v roce 2019 zaměřil na země přednostního zájmu zahraniční politiky ČR, kde 

zároveň existuje určitý předpoklad přenositelnosti české zkušenosti a tradice vzájemných 

kontaktů: 

 Arménie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Kosovo, Kuba, Moldavsko, 

Myanmar/Barma, Srbsko a Ukrajina 

 

 

 

Humanitární pomoc 

 

50 humanitárních aktivit ve 29 zemích, na které bylo čerpáno celkem 221,8 mil. Kč 

 

Kde ČR pomáhala? 

 Při katastrofách (Írán, Mosambik, Řecko) 

 Při konfliktech a nuceném vysídlení (Afghánistán, Irák, Jemen, Jižní Súdán, 

Jordánsko, Libanon, Mali) 

 Při komplexních humanitárních krizích (Myanmar/Barma, Niger, Pákistán, Palestina, 

Venezuela – zejména uprchlíci v Kolumbii a Peru) 

 Při posilování odolnosti zranitelných zemí a regionů (Filipíny, Indonésie) a snižování 

rizika katastrof (Bosna a Hercegovina, Etiopie, Kambodža, Zambie) 

 



 

Z prostředků humanitární pomoci ČR byl v průběhu roku 2019 realizován projekt obnovy čtyř škol na severu 

indonéského ostrova Lombok, který byl v polovině minulého roku vážně zasažen sérií zemětřesení. Foto: MZV 

 

 

Dále dle usnesení vlády pokračovaly projekty zaměřené na stabilizaci a post-konfliktní 

rekonstrukci v těchto zemích: 

 

Země Částka v roce 2019 

Sýrie 39,3 mil. Kč 

Afghánistán 20 mil. Kč 

Irák 6,7 mil. Kč 

 

 

Závěrem 

Dle předběžných výsledků byla oficiální rozvojová pomoc poskytnutá Českou republikou 

v roce 2019 vyšší než v roce 2018 – celkem činila 7 mld. Kč. Navýšena byla multilaterální 

pomoc (příspěvky mezinárodním organizacím), k mírnému snížení došlo u přímé bilaterální 

pomoci. ČR se dále řadí k zemím, které poskytují na rozvojovou spolupráci méně než 0,2 % 

HND. V roce 2019 se podařilo zavést dva nové nástroje – vázané peněžní dary a program 

Záruka ZRS ČR1, navýšit rozpočet na humanitární pomoc a posílit asistenci nejchudším 

zemím světa.  

                                                           
1 Program Záruka ZRS ČR je ve společné gesci MZV a Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Jedná 

se o poskytování záruky k financování aktivit na rozvojových trzích. 


