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Záznam ze 62. zasedání Rady pro ZRS (29. 4. 2022) 

 

1. Agenda 62. zasedání Rady pro ZRS 

 

1.1 Program 62. zasedání, záznam z 61. zasedání 

 

Jednání, které bylo vedeno zčásti fyzicky a zčásti on-line, vedl ředitel ORS (Ř ORS) P. 

Gandalovič. Náměstek MZV ČR pro řízení sekce mimoevropských zemí, ekonomické a 

rozvojové spolupráce (NM MZV) M. Tlapa byl omluven z důvodu účasti na jiných jednáních. 

 

2. Tematické informace, příprava a implementace koncepčních 

materiálů 

 

2.1 
Informace o připravovaných materiálech pro vládu (Plán ZRS 2023, 

Informace o ZRS a HP 2021) 

 

Ř ORS představil návrh Plánu ZRS na rok 2023 s výhledem do roku 2025, který byl 

členům Rady předem rozeslán. 

 Plán a rozpočet dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce (dále „Plán“; „ZRS“) 

České republiky (ČR) pro rok 2023 MZV ČR předkládá v souladu se zákonem č. 

151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované 

do zahraničí a o změně souvisejících zákonů.  

 Plán vychází ze střednědobého výhledu financování ZRS, jak jej vláda vzala 

na vědomí svým UV č. 535/2021, a naplňuje tematické a geografické priority 

schválené UV č. 591/2017 v rámci Strategie ZRS ČR 2018 - 2030. Odráží politické 

priority obsažené v programovém prohlášení vlády, mezi které patří hodnotově 

zakotvená zahraniční politika, včetně rozvojové a transformační spolupráce.  
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 Plán také zohledňuje intenzivnější zapojení soukromého sektoru a dále rozpracovává 

využití finančních nástrojů ZRS (např. záruka za úvěr, zvýhodněný úvěr a další 

varianty), jakož i delegovanou spolupráci zapojující ČR do realizace rozvojových 

aktivit z prostředků EU. Česká ZRS zakotvená v Plánu zároveň naplňuje doporučení 

Výboru pro rozvojovou pomoc OECD jako standardy dobré praxe, zejména 

Doporučení k posuzování vlivu na životní prostředí; ke změně klimatu; k propojování 

humanitárních, rozvojových a mírových aktivit (trojitý nexus) a k podpoře občanské 

společnosti. 

 Plán záměrně nezahrnuje prostředky na obnovu Ukrajiny po ukončení probíhajícího 

vojenského konfliktu. K aktivitám ČR ve prospěch její obnovy očekáváme, i 

s ohledem na předpokládaný finanční a časový rozsah, vznik samostatného vládního 

materiálu s vyčleněním dodatečných substantivních prostředků. Plán ZRS nicméně 

vytváří předpoklady pro realizaci obnovy Ukrajiny v rovině nástrojů, které budou 

moci být propojeny s obdobnými nástroji EU a dalších substantivních donorů – jde 

zejména o program Finanční nástroje ZRS a o nový nástroj na podporu kybernetické 

bezpečnosti. Plán zároveň i v rámci stávajících prostředků obsahuje pokračující 

podporu Ukrajiny, Gruzie a Moldavska v rámci dvoustranné projektové spolupráce, 

která probíhá dlouhodobě a bude přizpůsobena aktuálním potřebám a možnostem. 

 Zároveň je i vzhledem ke globálním dopadům války (zejména rostoucí ceny potravin 

a energetických zdrojů na světových trzích) třeba zachovat a dále posílit humanitární, 

rozvojovou a transformační spolupráci s dalšími zeměmi a regiony světa, na jejichž 

podpoře ČR dlouhodobě systematicky pracuje. 

 Plán ZRS obsahuje tři roviny: rozvojovou spolupráci (která je v gesci MZV, České 

rozvojové agentury, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva 

zdravotnictví), transformační spolupráci a humanitární pomoc (obojí v gesci MZV). 

 

Pokud jde o finanční rámec, MZV navrhuje v r. 2023 se vrátit před současné rozpočtové škrty 

(175 mil. Kč), v letech 2024 a 2025 navýšit celkové prostředky vždy o 100 mil. Kč.  

V materiálu jsou obsaženy také nové či inovované programy, zejména Finanční nástroje 

ZRS (rozšíření z předchozího programu Záruka ZRS), dále prostředky na zapojení do 

Iniciativ Team Europe a nový program CYBERVAC, připravovaný v součinnosti 
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s ministerstvy spravedlnosti a vnitra a zahrnující technickou asistenci, spolupráci vysokých 

škol i dodávky konkrétních softwarových řešení. 

Ř ORS dále zmínil též Informaci o realizaci ZRS a HP v roce 2021, kterou má MZV vládě 

předložit do 30. června, ale připravuje předložení souběžně s Plánem ZRS tak, aby bylo 

možné transparentně prezentovat nakládání s prostředky a konkrétní výsledky.  

Ř ORS poděkoval všem resortům, které k oběma materiálům zaslaly své vstupy, a otevřel 

diskusi.  

 

Diskuze / komentáře: 

FoRS: podpořil navyšování prostředků na ZRS a upozornil na stále klesající objemy 

prostředků u tuzemských dotačních programů, zejména trilaterální spolupráce, GRV a 

také dotační titul podpory kapacit NNO v ZRS. V průběhu posledních let klesal soustavně 

objem i možná výše podpory v tomto dotačním titulu. Výzva na rok 2021 už ani explicitně 

neobsahovala podporu kapacit platforem NNO v ZRS. FoRS stojí o to, aby MZV tuto otázku 

řešilo - zda chce reálně podporovat kapacity platforem NNO v ZRS jakožto významných 

partnerů státu v oblasti ZRS a HP, či nikoliv. Letošní fungování FoRS je možné pouze díky 

prostředkům od EK na aktivity v souvislosti s CZ PRES. Předložený návrh plánu ZRS na rok 

2023 však neslibuje žádný posun k lepšímu ani v budoucnu. Pro nastavení podpory kapacit na 

rok 2023 a dále je přitom možné se inspirovat závěry evaluace DT Podpora kapacit z roku 

2021, kde evaluační tým dává ke zvážení možnosti, jak podporu kapacit platforem NNO v 

ZRS řešit, ať již rámcovou dohodou na úrovni MZV, či dotačním mechanismem pod ČRA, 

který již v dřívějších letech (do r. 2018) úspěšně fungoval. Evaluátoři zmiňují i příklady praxe 

podpory kapacit z jiných zemí, jimiž se lze inspirovat.  

MSp: podílí se na programu CYBERVAC, výhledově uvítá jeho využití v zemích nad rámec 

rozvojových priorit. 
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2.2 Odezva na dění na Ukrajině v humanitární a rozvojové oblasti 

 

ČR se vzhledem k nadcházejícímu předsednictví v Radě EU ocitne v čele odezvy na současný 

konflikt na Ukrajině, a to v rovině politické, bezpečnostní, migrační i humanitární. ČR by 

se proto měla stát jednou z vůdčích zemí humanitární i komplexnější následné odezvy i na 

úrovni EU 

 

V humanitární odezvě na ruskou invazi na Ukrajinu vláda již 25. února uvolnila 300 mil. Kč 

na naléhavou pomoc Ukrajině v gesci MZV a MV (po 150 mil. Kč; MEDEVAC, logistika, 

pomoc IDPs; v součinnosti s mezinárodní komunitou). 

 

Humanitární pomoc v gesci MZV – přehled poskytované naléhavé pomoci Ukrajině 

1) Materiální pomoc 

Ukrajina Dodávka 3 550 traumasetů 

(ČČK a UČK) 

3.653.000 Kč 

Ukrajina/Moldavsko Náklady na dopravu materiálu 

ze SSHR 

10 000 000 Kč 

2) Vázané peněžní dary 

Ukrajina Zdravotnické vybavení (ČČK, 

UČK) 

10 000 000 Kč 

Ukrajina Zdravotnické vybavení (v 

procesu) 

10 000 000 Kč 

Moldavsko Zdravotnické vybavení – 

přístroje a vybavení pro urgentní 

pomoc (v procesu) 

10 000 000 Kč 

Moldavsko Zdravotnické vybavení – postele 

(v procesu) 

10 000 000 Kč 

3) Humanitární dotace 
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Ukrajina Rozšíření/navýšení stávajících 

dotací zaměřených na urgentní 

pomoc IDPs 

20 000 000 Kč 

Ukrajina/Moldavsko Komplexní pomoc IDPs a 

uprchlíkům (probíhá hodnocení 

dotační výzvy) 

50 000 000 Kč 

4) Peněžní dary 

Ukrajina Podpora NNO na UA (Initiative 

E+, PLAST), materiální, 

zdravotnická a psychosociální 

pomoc 

10 000 000 Kč 

Moldavsko Podpora projektu pomoci UA 

uprchlíkům v MD s osvědčeným 

místním partnerem Asociace 

Home Care 

10 000 000 Kč 

Širší region Dary mezinárodním organizacím 

(TBC) 

20 000 000 Kč 

Rezerva 10 000 000 Kč 

Celkem realizace v gesci MZV 150 000 000 Kč 

(+ 23.653.000 z HP 

MZV) 

 

Dále vláda (usnesením ze dne 16. března 2022 č. 203) souhlasila s poskytováním materiální 

pomoci ze státních hmotných rezerv v souvislosti s konfliktem na Ukrajině po dobu platnosti 

nouzového stavu, do celkové hodnoty 200 mil. Kč. Materiální pomoc dle tohoto UV je 

zásadně nabízena k žádostem podaným Ukrajinou a Moldavskem přes evropský krizový 

mechanismus a po jejich akceptaci distribuována na náklady MZV kapacitami GŘ HZS MV. 

Dosud byly realizovány dodávky zdravotnického materiálu, osobních ochranných prostředků 

a potravinová pomoc v souhrnné výši 122 mil. Kč: 
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Materiální pomoc poskytnutá ze SSHR 

Země Poskytnutý 

materiál 

Finanční výše Předáno 

Ukrajina lůžka, ZP, 

stříkačky a jehly 

85 301 349,89 

Kč 

9.3.2022 

Moldavsko osobní ochranné 

prostředky 

15 692 734,20 

Kč 

7.4. 2022, 

 

Ukrajina osobní ochranné 

prostředky 

8 849 277,50 Kč 8.4.2022 

Ukrajina hmotné rezervy 

potravin 

12 173 895,00 

Kč 

13.4.2022 

Celkem  122 000 000 Kč 

 

Na úrovni EU probíhá intenzivní mobilizace finančních prostředků na pomoc Ukrajině a 

Moldavsku: 

 

účel finanční prostředky 

Humanitární pomoc Ukrajině 85 000 000 EUR 

Okamžitá humanitární pomoc 

Moldavsku 

5 000 000 EUR 

Prostředky na podporu lidské, 

ekonomické a energetické bezpečnosti 

(oznámeno U. v. d. Leyen, aktuálně 

schvalováno) 

500 000 EUR 

Makrofinanční asistence (z toho již 600 

mil vyplaceno UA vládě) 

1 200 000 000 EUR 

Budování státu a odolnosti (z prostředků 

NDICI-GE) 

120 000 000 EUR 

Podpora organizací občanské 

společnosti 

15 000 000 EUR 

Podpora kybernetické bezpečnosti 10 000 000 EUR 

+ Mobilizace financí z Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF), tedy 

vnitřního nástroje EU, které budou orientovány na pomoc UA uprchlíkům v Evropě. 

Tyto finance budou komplementární k 500 mil. oznámených UvdL 

+ Poslední balíček představují již schválené programy z bývalého nástroje ENI, které 

vyžadují plošnou aktualizaci formou omnibus decision (UA a MD) – jde o substantivní 
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modifikace již podepsaných finančních rozhodnutí – možnost využít existující finanční 

programy na podporu UA a MD – zatím není jasné, kolik může být realokováno.  

 

 

Aktivity ZRS a HP ČR na UA před invazí: 

MZV ČR poskytuje rozvojovou a humanitární pomoc pro Ukrajinu průběžně od r. 2014; 

ročně v objemu 15 – 25 mil. Kč (vzdělávání, zdravotnictví, civilní bezpečnost, psych-

sociální pomoc v oblastech ATO, psycho-sociální pomoc IDPs, logistika, MEDEVAC, 

COVID19).  

 

Diskuse / komentáře: 

Zástupci MV: MEDEVAC – dodávky spotřebního zdravotnického materiálu za 5 mil. CZK, 

další materiál za 8 mil. CZK v jednání; zejména pro partnerské nemocnice Lvov a Kyjev; 

realizovány evakuace 2 pacientů z UA do ČR; peněžní dar pro UČK Užhorod (logistika a 

potřeby pro děti); peněžní dary v rámci programu Pomoc na místě pro ICRC, UNICEF, 

UNHCR (MD), WFP, v plánu UNHCR (UA) pro IDPs. V rámci Programu bezpečnostní 

rozvojové spolupráce MV v tuto chvíli s Velvyslanectvím Ukrajiny vyjednává poskytnutí 

aktuální finanční pomoci ve výši 3,2 mil. Kč, kterou chce zacílit na ochranné pomůcky pro 

ukrajinskou policii (jedná se o prostředky ze zmrazených projektů s Ukrajinou a prostředky 

z úspor programu). 

 

Zástupci MZe: UA poptává zemědělskou techniku, potíž najít UKR partnera – garanta. 

 

Zástupci MZd: poslali na UA 4 kamiony léčiv. 

 

Zástupci MK: UA žádá o asistenci při ochraně národního kulturního dědictví, realizátor 

Národní Muzeum (CZ). 

 

Zástupci FoRS: neformálně vybráno 2 mld. CZK. 
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2.3 

 

Realizace Plánu ZRS 2022 v gesci MZV a ČRA v 1. čtvrtletí 2022 

(dotace, evaluace, MLP) 

 realizováno: zadávací řízení na vyhodnocení dotačního programu Globální rozvojové 

vzdělávání a osvěta veřejnosti; 

 realizováno: zadávací řízení na vyhodnocení projektů v Gruzii (prioritní sektor Státní 

správa a občanská společnost), Moldavsku (prioritní sektor Inkluzivní sociální rozvoj), 

BaH (prioritní sektor Nakládání s přírodními zdroji – voda a sanitace) a celého prioritního 

sektoru Sociální rozvoj v Etiopii; 

 k realizaci: zadávací řízení na vyhodnocení projektů v Kambodži (prioritní sektor 

Inkluzivní sociální rozvoj). 

 

2.4 Předběžné statistické výkaznictví ODA za r. 2021 

 

ZŘ ORS Hana Volná, která od tohoto bodu převzala řízení zasedání, prezentovala předběžné 

výsledky oficiální rozvojové pomoci (ODA) za rok 2021. 

Celkem bylo vynaloženo 7,84 miliardy Kč neboli 362 milionu USD. Mezinárodně sledovaný 

podíl ODA/HND, kterým lze srovnávat úsilí dárcovských států podporovat rozvojové země, 

činí 0,13 %, což řadí ČR spolu se Slovenskem na předposlední místo mezi členy 

OECD/DAC (jako poslední figuruje Řecko s 0,12 %, které však zatím nedokázalo započíst 

finance za darované vakcíny proti C-19, proto může jejich ODA do finálního výkaznictví 

narůst). 

Oproti roku 2020 jde o nárůst absolutní částky ODA ČR v korunovém i dolarovém vyjádření, 

avšak z důvodu vyššího HND ČR oproti předchozím rokům zůstal podíl v procentním 

vyjádření stejný. Růst absolutní částky české ODA je dán převážně zvýšením příspěvků do 

mezinárodních organizací, zatímco výdaje na bilaterální ZRS a HP loni stagnovaly. Zároveň 
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ČR vykázala ze všech členů OECD/DAC nejnižší částky za darované vakcíny proti C-19 

(hlavním důvodem je nenaplnění závazku ČR z Evropské rady darovat v r. 2021 2,39 mil. 

dávek vakcín; ČR darovala pouze 1,76 mil. dávek).  

MZV děkuje členům Rady pro ZRS za včasné a pečlivé zaslání údajů, resp. za jejich vložení 

do databáze ODAstat. Výhledově by MZV s podporou dalších resortů rádo směřovalo 

k přímému provázání ODA s rozpočtovými rámci, kdy by např. bylo každoročně zaručeno 

0,33% HND předem na započitatelné aktivity, které vedle rozvojové a humanitární asistence 

zahrnují též klimatické a environmentální financování či výdaje na uprchlíky a migraci.     

 

 

2.5 Vyhodnocení programů spolupráce s prioritními zeměmi 2018-2023 

 

 V roce 2022 a 2023 bude probíhat komplexní vyhodnocení bilaterálních programů 

ZRS ČR v 6 prioritních zemích (Moldavsko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Etiopie, 

Zambie, Kambodža) za programovací období 2018-2023. Harmonogram 

vyhodnocení byl účastníkům rozeslán (viz příloha). 

 Vyhodnocení programů by mělo v průběhu roku 2022/2023 volně přejít do fáze 

přípravy nových programů, přičemž předpokládáme dokončení programů do června 

2023.  

 Záměrem vyhodnocení je realisticky zhodnotit úspěšné/neúspěšné aspekty naplňování 

stávajících programů spolupráce a získat objektivní podklady pro rozhodování 

o pokračování a modifikaci budoucích programů ZRS ČR v prioritních zemích 

na další období (předpoklad 2024-2029). 

 Nejedná se o standardní evaluaci (prováděnou nezávislým expertem), 

ale o vyhodnocení, které se evaluaci přibližuje, přičemž ORS bude usilovat o kvalitní 

vyhodnocení stávajících a přípravu nových programů. V této věci ORS spolupracuje 

s evaluační expertkou, která bude poskytovat konzultace v metodické oblasti. 
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V průběhu vyhodnocování budou rovněž zohledněny proběhlé nezávislé evaluace 

projektů, dílčích sektorů či horizontálních programů v jednotlivých prioritních zemích. 

 

 Vyhodnocení bude provedeno participativní metodou. Konzultována bude Rada 

pro ZRS, resp. jednotlivé rezorty, FoRS, PPZRS, relevantní odbory na MZV, ČRA, 

ZÚ a partneři v prioritních zemích. Pro přípravu nových programů (2024-2029) budou 

probíhat konzultace v rámci pracovních skupin k jednotlivým zemím. 

 Vyhodnocení programů by rovněž mělo zahrnout geopolitický kontext a nastavit 

spolupráci s dalšími donory. Do budoucna bude důležitý kontext spolupráce s EU 

a zasazení ZRS ČR do širšího celku (spolupráce s donory, EU a multilaterálními 

organizacemi, spolupráce s rezorty atp.). 

 

2.6 Informace ČRA – stálý bod 

 

ČRA v roce 2021 

 

R. 2021 byl navzdory všem komplikacím pro Českou rozvojovou agenturu úspěšný.  

 

ČRA vstupovala do r. 2021 se schváleným rozpočtem v rámci rozpočtové kapitoly MZV ve 

výši 483 802 032 Kč. Konečný rozpočet ČRA v roce 2021 činil po úpravách 383 802 172  

Kč.  

 

Z tohoto rozpočtu bylo podpořeno 152 projekty za téměř 480 milionů korun (konkrétně  

479 796 364 ,- Kč), které byly realizovány veř. Zakázkou, dotací, rozpočtovým opatřením + 3 

vázané peněžní dary. 

Za úspěch roku 2021 lze bezpochyby považovat další rozšiřování spolupráce České 

rozvojové agentury s Evropskou komisí v rámci delegované spolupráce. Vedle již 3 

existujících projektů (v Moldavsku jde o projekt, jehož cílem je zlepšení zdravotních a 

sociálních služeb osobám vyžadujícím dlouhodobou péči, v Bosně a Hercegovině společně s 

UNDP jde o podporu vinařství a funkční nastavení státní správy v oblasti zemědělství) se 

koncem roku 2021 podařilo zahájit další 2 projekty delegované spolupráce v Gruzii. 
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Konkrétně jde o projekt s názvem „Posilování sociální ochrany v Gruzii“ ve výši 1 mil. 

EUR, který je financován z prostředků EU a v následujících dvou letech jej budou realizovat 

společně Česká rozvojová agentura a Expertise France. Jedná se o vůbec první projekt 

delegované spolupráce EU v Gruzii, na němž se bude ČRA spolupodílet a jde o dobrý 

příklad koordinovaného úsilí donorů v rámci Team Europe.  

 

Druhým projektem je projekt zaměřený na potravinovou bezpečnost v Gruzii, který 

bude ČRA realizovat společně s mezivládní organizací OSN pro výživu a zemědělství 

(FAO). 

 

Potvrzením posilujícího renomé na evropské scéně je pak další mezinárodní projekt, tentokrát 

mimo delegovanou spolupráci, který realizuje ČRA v partnerství s Rakouskou rozvojovou 

agenturou (ADA). Jde o projekt implementace trvale udržitelného lesnictví pro chráněnou 

oblast Aragvi v Gruzii. 

 

Na tomto místě tak zároveň děkujeme za spolupráci a přispění všem aktérům, kteří s námi 

projekty připravují a realizují, tedy MZV a našich dalších partnerů jak ze státní správy, tak i 

ze soukromého a neziskového sektoru! 

 

ČRA v roce 2022 

 

Po krácení byl ČRA pro r. 2022 schválen rozpočet v celkové výši 335 903 954 Kč včetně 

projektů Delegované spolupráce. Původně schválený rozpočet před krácením byl ve výši 

436 662 000 Kč a to  

 

V r. 2022 plánuje ČRA realizovat 105 projektů v celkové výši 285 862 000 Kč. Jedná se 

většinou o projekty pokračující, které bylo potřebné prvotně finančně zajistit. S ohledem na 

krácení rozpočtu musela ČRA přistoupit k redukci víceméně všech běžících projektů a 

zredukovat i počet nově zahajovaných projektů.  

 

Všechny dotační výzvy pro r. 2022 byly vyhlášeny do 31.12 2021. Většina dotačních 

rozhodnutí bude ke konci dubna vydaná. Zbytek nevydaných rozhodnutí bude, většinou z 

důvodů objasňování a vypořádávání připomínek, vydána během 1. pol. května. 



12 

 

 

Veřejné zakázky jsou z 90 % buď vyhlášeny, nebo v procesu následné administrace. 
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3. Informace o konaných a plánovaných akcích = podána písemně. 

 

3.1 

Informace o realizaci ZRS a HP v rámci EU (stálý bod): Priority FR PRES 

a Tria FR-CZ-SE v ZRS a HP; příprava CZ PRES; follow-up kulatého 

stolu k NDICI-GE 

 

 Vzhledem k tomu, že jsme se naposledy sešli v listopadu 2021, zatím jsme neměli 

příležitost prezentovat priority probíhajícího francouzské předsednictví a zejména 

celého Tria Francie – Česko – Švédsko v rozvojové a humanitární oblasti.  

 V humanitární agendě se podařilo dokonce formulovat společný program Tria, který 

zahrnuje celkem šest priorit, které budou v různé míře sledovány všemi třemi zeměmi. 

Z nich bych vyzvedl zejména důraz na mezinárodní humanitární právo, na propojování 

humanitárních aktivit s rozvojovými a bezpečnostními a na humanitární dimenzi dopadů 

klimatu.  

 V rozvojové oblasti sice nebyl zformulován společný program, nicméně i zde existují 

komplexní dlouhodobá témata, zejména řádná implementace nového Nástroje pro 

sousedství, mezinárodní a rozvojovou spolupráci – Globální Evropa (NDICI – Global 

Europe), a v jeho rámci zejména Globální strategie konektivity (Global Gateway) a 

Iniciativ Team Europe.  

 Právě k tomuto komplexnímu tématu jsme 17. března pořádali kulatý stůl pro resorty, 

včera (28. dubna) pak praktičtěji zaměřený seminář pro implementační partnery 

z veřejné, neziskové, soukromé i akademické sféry.  

 Během CZ PRES se chceme v této oblasti blíže věnovat právě zapojení soukromého 

sektoru, včetně rozvojových bank. K tomuto tématu připravujeme mezinárodní studii, 

kterou na přelomu září a října představíme na tematickém semináři.  
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 Z dalších výstupů, jež budeme koordinovat se členy Rady, bych rád znovu připomněl 

zejména Ukrajinu, pro niž hodláme iniciovat komplexní program obnovy včetně 

donorské konference, a dále plánované Závěry ke snižování rizika katastrof v kontextu 

klimatických změn. 

 V současné době pracujeme na obsahu a výstupech jednotlivých jednání obou námi 

předsedaných pracovních skupin (CODEV, COHAFA) i plánovaného zasedání Rady FAC 

pro rozvoj (28. listopadu).  

 Při této příležitosti bych rád poděkoval resortům, s nimiž již probíhá koordinace 

předsednických agend – zejména ministerstvu zdravotnictví a ministerstvu životního 

prostředí.  

 Komunikujeme rovněž s FoRS, právě včera jsme o prioritách předsednictví jednali též 

s evropskou rozvojovou platformou CONCORD.  

 

 V multilaterální oblasti máme Strategií ZRS stanoveny tři prioritní partnery – 

Rozvojový program OSN (UNDP), Dobrovolníky OSN (UNV) a Organizaci OSN pro 

výživu a zemědělství (FAO), s nimiž probíhají četné aktivity. 

 V mezinárodních organizacích v současné době dominují otázky spojené s ruskou 

invazí na Ukrajinu. Např. svolání zvláštního zasedání Rady FAO k dopadům vojenské 

agrese RF proti Ukrajině na potravinové zabezpečení či snaha ČS EU k izolaci RF a 

BY na multilaterálních fórech. ČR mj. předložila kandidaturu do Výkonné rady 

UNICEF (2023-2025) proti RF a na zasedání byla členem na úkor RF zvolena 

(společně s BG).  

 

Český svěřenecký fond při UNDP 

 Projekt Partnerství pro cíle udržitelného rozvoje mezi ČR a Rozvojovým 

programem OSN (UNDP), realizovaný ve spolupráci s regionální kanceláří UNDP 

v Istanbulu, byl prodloužen na další období 2022-2024. 

3.2 Multilaterální agenda – UNDP, UNV, WHO, FAO 
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 20. dubna 2022 proběhlo v online prostředí výroční zasedání Projektové rady. Členové 

rady projednali fungování jednotlivých komponentů, např. další kroky týkající se 

komponentu vysílání expertů (Expertise on Demand), dohodli se na harmonogramu 

Challenge Fundu na další období či diskutovali doporučení vzešlá ze střednědobé 

evaluace projektu, na kterou UNDP vypracovává nyní management response. 

 Vyhlášení další výzvy pro podávání návrhů projektů Challenge Fund by se mělo 

uskutečnit v červnu 2022. Předcházet by měl workshop pro potenciální realizátory, 

který ORS plánuje společně s UNDP na přelomu května/června 2022 uspořádat. Členy 

Rady ZRS budeme včas informovat. 

 Aktuálně probíhá realizace 12 projektů Challenge Fund z výzvy r. 2021 (z celkem 49 

předložených inovačních návrhů).  I přes pokračující pandemii v r. 2021 bylo v r. 2021 

úspěšně realizováno 9 transferů české expertízy a úspěšně zakončeno 22 inovativních 

řešení v rámci Challenge Fundu. 

 V české databázi expertů je nyní zahrnuto 65 osob, 57 českých expertů se podařilo 

umístit na mezinárodní Global Policy Network Roster a 10 z nich bylo již v rámci 

GPN rosteru využito. 

 Partnerství s UNDP v průběhu roku aktivně propagujeme jak mezinárodně, tak také 

směrem k domácí široké veřejnosti, a to prostřednictvím sociálních sítí a publikací 

článků. UNDP zároveň vydalo na Spotify a Apple Music sérii podcastů s úspěšnými 

realizátory projektů nazvané Globálně spolu, které také zvyšují visibilitu projektu. 

 

Program Dobrovolníci OSN 

 MZV spolupracuje s programem Dobrovolníci OSN (UN Volunteers, UNV) již od 

roku 1995. V dlouhodobém partnerství s UNV aktuálně figurujeme na 11. místě 

celosvětově. Každoročně umožňujeme vyslání do struktur OSN osmi až deseti 

mladým dobrovolníkům z ČR. 

 Začátkem letošního roku bylo ukončeno výběrové řízení do programu Mladí 

dobrovolníci OSN na rok 2022. Letos bylo vybráno osm dobrovolníků do sedmi 

zemí a sedm z nich působí již v místě vyslání: Bosně a Hercegovině, Etiopii, 

Gruzii, Jordánsku, Kambodži a Turecku. Poslední UNV byl přidělen pro IOM 
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Ukrajina a v současnosti pracuje na dálku. Všechny tyto země byly vybrány 

v souladu se Strategií ZRS. 

 Příspěvek pro UNV v tomto roce činil 10 mil. Kč. Od roku 2006, kdy jsme se zapojili 

do programu Mladí dobrovolníci OSN, vyjelo 89 mladých českých dobrovolníků. 

Náklady spojené s jejich vysláním byly plně hrazeny ze zdrojů MZV z příslušné 

kapitoly určené na spolupráci s mezinárodními organizacemi. 

 Dobrovolníci v únoru prošli online školením centrály UNV v Bonnu a během března 

vyjeli do svých zemí přidělení. Před jejich vysláním  proběhlo také hybridní setkání se 

zástupci MZV, kde jsme je seznámili mj. s prioritami ZRS ČR v zemi jejich působení. 

 Máme radost, že program nabízí mladým lidem uplatnění v agenciích OSN a každým 

rokem se zpravidla polovině z těchto dobrovolníků podaří prodloužit své působení na 

náklady přijímající agencie OSN. Některým tato příležitost dokonce otevřela dveře pro 

dlouhodobější působení v rámci OSN, nebo v bilaterální ZRS. 
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4. Různé 

 

4.1 Informace o aktivitách resortů, FoRS, PPZRS a dalších subjektů 

 

Diskuse / komentáře: 

 

MPO: Celosvětová pandemie způsobená COVID 19 měla v posledních dvou letech vliv 

rovněž na projekty Aid for Trade, jejichž realizace musela být v řadě případů posouvána a 

projekty prodlužovány. V důsledku vnitropolitického vývoje pak bylo nutno zcela ukončit 

nebo odložit projekty v Barmě a Etiopii. Celkově se však nadále daří identifikace projektů 

nových, jakož i realizace a úspěšné dokončování projektů stávajících. V roce 2022 se tak 

realizuje 7 projektů prodloužených z minulých období a 9 projektů nových. U nových 

projektů probíhají aktuálně výběrová řízení na výběr realizátorů. Projekty jsou primárně 

směrovány do prioritních států ZRS ČR a podle možností pak dále do tradičních 

partnerských států, mnohdy bývalých prioritních, jako jsou Mongolsko, Srbsko, ale i do 

některých dalších, např. do Libanonu. Sektorově je podporován celkový rozvoj hospodářství, 

podnikatelských aktivit, malých a středních podniků, důlní průmysl, infrastruktura, 

zemědělství s vazbou na potravinářství atd. 

 

MF: technická asistence v MNE, dále MD, UZ, ARM, GEO. 

 

FoRS: VOICE – středoevropská platforma, nabízí humanitární pomoc, posiluje odolnost vůči 

hladu apod. v nestabilních/zranitelných zemích/oblastech. 

 

 


