


1	 Zahraniční rozvojová  
spolupráce (ZRS)

Česká republika patří mezi vyspělé státy s vysokou kvalitou života. Je 
tedy přirozené, že pomáhá těm méně vyspělým. Prostřednictvím ZRS 
přispívá ke snižování chudoby a nerovností, posiluje bezpečnost i růst 
rozvojových států a dává jejich obyvatelům šanci na lepší budoucnost.

Jde o výraz solidarity, ale i o klíčový nástroj zahraniční politiky. Nejedná 
se tedy o dobročinnost, ale o investici. Investici do potenciálních 
obchodních či politických partnerství i do vlastní bezpečnosti a do 
lepšího světa, ve kterém každý člověk dosahuje na důstojný život. 

2  Pomoc  
ve světě

Zahraniční rozvojová spolupráce není jediným typem 
aktivit, kterým se Česko snaží zlepšit svět.

Humanitární  
pomoc 

Humanitární práce 
bezprostředně reaguje 
na přírodní katastrofy, 
epidemie i konflikty. 
Řeší akutní nedostatek 
vody, potravin, poskytuje 
nouzové obydlí či 
zdravotní péči všem 
osobám bez rozdílu.

Zahraniční 
rozvojová 
spolupráce
Naproti tomu ZSR 
usiluje skrze partnerství 
o dlouhodobý rozvoj méně 
vyspělejších a bohatších 
zemí a systémové 
řešení problémů. 

Nexus 
 

Nexus představuje 
propojení mezi ZRS 
a humanitární prací 
tak, aby rozvojovým 
zemím poskytovali nejen 
okamžitou pomoc, ale 
i dlouhodobou strategii.

Jak Česko 
pomáhá  
ve světě?



 

3  Koordinace 
pomoci

Hlavním koordinátorem rozvojové spolupráce a humanitární 
pomoci ČR je Ministerstvo zahraničních věcí. 

Do pomoci se ale zapojuje i neziskový a soukromý sektor. Ministerstvo spolupracuje 
s českými i zahraničními nevládními organizacemi, s místní správou rozvojových zemí 
nebo s mezinárodními humanitárními organizacemi. Pro realizaci a řízení projektů  
tzv. prioritních zemích zřídilo Českou rozvojovou agenturu. Pro soukromý sektor je 
tu zase program B2B (business-to-business), který podporuje partnerství českých 
firem s jejich protějšky z rozvojových zemí. Zároveň se v rámci zahraniční rozvojové 
spolupráce pořádají i osvětové a vzdělávací aktivity pro české obyvatelstvo.

4  Agenda 
2030

Hlavní rámec rozvojových a humanitárních aktivit tvoří Agenda 
2030, schválená v roce 2015 všemi členskými státy OSN.  Jedná se 
o nejkomplexnější program udržitelného rozvoje, který představuje 
závazek pro celý svět do roku 2030. Zastřešuje 5 oblastí:

Lidé 
vymýtit chudobu a hlad, 

zajistit všem lidem 
důstojnost a zdravé 

životní prostředí

Prosperita
zajistit prosperitu  

pro všechny 
 

Partnerství
vznik globálního partnerství 

pro všechny, založeném na 
solidaritě  s potřebnými

Mír
zajistit mírumilovné 
společnosti bez 
strachu a násilí

Planeta 
ochrana planety  
a řešení klimatických  
změn

Leave no  
one behind

neboli 

Neopominout 
nikoho 

Jak Česko 
pomáhá  
ve světě?



5  Cíle udržitelného  
rozvoje 

Klíčovou součást Agendy 2030 tvoří 17 Cílů udržitelného rozvoje, které jsou 
navzájem provázané a vyjadřují globální propojenost současného světa.  

Jedná se o konkrétní úkoly a body, které se snaží obsáhnout všechny 
problémy lidského života i naší planety, ať už jde o snížení dětské úmrtnosti, 
záchranu ohrožených druhů zvířat či co nejmenší produkce emisí. 

6   V jakých zemích  
a v jakých odvětvích  
se pomáhá nejvíce?

V rámci rozvojové spolupráce má ČR definovány na každé programové 
období určitý počet odvětví a zemí, kde pomáhá. Momentálně má 
stanovených 5 obecných priorit, ve kterých má specifickou zkušenost 
i dostatek kapacit a 6 zemí, ve kterých může uplatnit svou historickou praxi 
k přechodu k demokracii nebo které patří k zemím s nízkým příjmem. 

Rozvojová spolupráce ale není zaměřena jen čistě na prioritní země. ČR je součástí 
vybraných mezinárodních organizací, kde uplatňuje nejen své národní zájmy, ale hlavně  
své zkušenosti. Nejvíce aktivní je na půdě  EU a v jednotlivých agenturách OSN. 

Udržitelné 
nakládání 

s přírodními 
zdroji

Budování stabilních 
a demokra-tikých  

institucí

Ekonomický  
růst

Zemědělství  
a rozvoj  
venkova

Inkluzívní 
sociální 
rozvoj

Bosna  
a Hercegovina

Etiopie 

Gruzie Moldavsko 

Zambie Kambodža 

Jak Česko 
pomáhá  
ve světě?



7   
Finance 

Oficiální rozvojová pomoc, takzvaná ODA (z angl. Official Development Aid),  
je financována státními rozpočty vyspělých zemí. Vláda ČR každý rok schvaluje  
rozpočet pro tento sektor, který je potom spravován Ministerstvem zahraničních věcí.

Česká republika dala v roce 2018 na rozvojovou spolupráci 6,6 miliard korun, což 
odpovídalo 0,13 % HND a zavázala se, že do roku 2030 dosáhne na 0,33 % HND. 

2018 – 6,6 miliard – 0,13 % HND
Téměř 70 % z této částky šlo na aktivity v rámci EU, OSN a dalších mezinárodních 
organizací, jejich je ČR členem a které jí, jako malému státu, pomáhají uplatňovat 
svůj vliv na mezinárodní scéně. Zbytek peněz potom šlo na studijní stipendia, 
vysílání expertů do rozvojových zemí i na podporu projektů neziskových organizací.
Zdroje: Strategie zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 2018-2030, Ministerstvo zahraničních věcí ČR; výzkum 
veřejného mínění agentury STEM o povědomí o zahraniční rozvojové spolupráci pro Charitu Česká republika

Jak Česko 
pomáhá  
ve světě?

Věděli jste, že tři ze čtyř Čechů přispívají buď pravidelně, 
nebo nárazově na dobročinné aktivity?

Každý třetí Čech někdy přispěl na sbírku, týkající se humanitární 
pomoci nebo zahraniční rozvojové spolupráce.

Tři ze čtyř Čechů považují zahraniční rozvojovou spolupráci za přínosnou.

Tří ze čtyř Čechů si myslí, že neziskové organizace, zaměřené  
na rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc, jsou důležité.



Cíle 
udržitelného	

rozvoje  
a ZRS



Chudoba sužuje nejen značnou část populace 
v rozvojových zemích. K nejohroženějším 
skupinám patří lidé, žijící v uprchlických 
táborech.  Podpora jejich vzdělání či 
podnikání je pro ně cestou k ekonomické 
soběstačnosti i šancí na lepší budoucnost.

Kvalita potravin je stejně důležitá jako jejich 
dostatek. Vzdělávání místních zemědělců, jak 

efektivněji a udržitelněji pěstovat rozmanitější 
plodiny, které obsahují více živin, je cestou ke  

snížení podvýživy nejen u dětí, ale 
i u dospělých.



Zajištění zdravého života svých občanů  
je snahou všech zemí na světě. Školením  
zdravotníků v partnerských zemích čeští 
lékaři zlepšují jejich znalosti a dovednosti 
a zároveň zajišťují, aby se zdravotní péče 
dostala k více lidem.

Z dostupného vzdělávání neprofituje  
jen jednotlivec, ale i celá společnost. Studijní 
stipendia pomáhají studentům v rozvojových  
zemích naplnit jejich plný potenciál, kterého  

by bez této pomoci jinak nedosáhli.



Rovnost mužů a žen je v některých  
částech světa stále jen vzdáleným snem.  
Osvěta o domácím a genderově podmíněném  
násilí a zlepšení spolupráce mezi jednotlivými  
aktéry, kteří obětem pomáhají, zlepšuje v řadě 
rozvojových zemí genderovou rovnost.

Přístup k nezávadné pitné vodě je lidským  
právem. Budování kanalizace, hygienických  
zařízení a jejich udržitelná správa přispívá  

k zajištění a ochraně pitné vody pro všechny.  
A tím mimo jiné zabraňuje šíření závažných  

nemocí, jako je například cholera.



Energie z obnovitelných zdrojů jsou  
nevyčerpatelné a čisté, čímž přispívají  
ke zmírnění dopadů klimatických změn.  
Například solárně vytvářená energie, která  
může pohánět výrobní stroje i v oblastech,  
kde klasické zdroje energie selhávají či jsou  
moc drahé, dokáže kromě ochrany planety  
navíc vytvořit udržitelná pracovní místa.

Udržitelný ekonomický růst jde ruku v ruce 
s důstojnými pracovními podmínkami. Malé 
granty a školení drobných podnikatelů, jak 

vést podnikání dlouhodobě a udržitelně - i to 
jsou způsoby, jak lze podpořit rozvoj lokálních 

ekonomik a přispět tak k dosažení důstojné 
práce pro všechny.



Inovace jsou hybnou silou pokroku.  
Například vyvinutí prototypu stavebního  
materiálu, který je částečně vyroben z lokálního 
stavebního odpadu, může podporovat nejen  
ekologii, ale i místní stavební firmy. 

Různé druhy diskriminace se projevují 
 ve všech společnostech i zemích. Rozšíření  

zdravotní péče, aby byla dostupná pro všechny,  
či vzdělání zprostředkované i pro znevýhodněné  

děti - to, spolu se změnou legislativy, může  
vést ke znatelnému snížení nerovností.



Správná infrastruktura je zásadní  
pro fungování měst i obcí. Je důležité obyvatelům  
zajistit jak fungující dopravní systém, tak třeba  
i městskou zeleň. Zapojení místních obyvatel do  
budování udržitelných měst a obcí také zároveň  
podporuje jejich ekonomickou soběstačnost.

Každým rokem stoupá na celém 
světě množství odpadu, který už nelze 

recyklovat. Osvěta obyvatel, nahrazování 
jednorázových plastů a dostupnější třídění 

i recyklace odpadů, to vše je krokem 
k odpovědné výrobě a spotřebě  

nejen v rozvojových zemích.



Změny klimatu s sebou přináší i častější 
přírodní katastrofy. V oblastech s vysokým 
výskytem živelných pohrom můžou lidské 
životy zachránit i preventivní workshopy 
a řádná příprava pohotovostních plánů.

Největší hrozbou je pro moře kromě  
znečišťování hlavně rybolov. Podpora tradičních 

rybářských praktik místo masového výlovu 
- to je jeden ze způsobů, jak i v rozvojových 

pobřežních státech využívat oceány a mořské 
zdroje udržitelně a zodpovědně.



Rozmanitost z přírody pomalu mizí.  
K zastavení úbytku biodiverzity je nutné  
pečovat o lokální ekosystémy. Ochrana  
národních parků a jejich rozšiřování je cestou,  
jak se zodpovědně chovat k planetě Zemi 
a zároveň vytvářet udržitelný turismus 
i v rozvojových zemích.

Spravedlnost a mír jsou atributy, na které stále 
nedosahují všichni na celém světě. Podpora míru 

a inkluzivních společností může v rozvojových 
zemích znamenat třeba i pomoc s řešením sporů 
o půdu nebo obydlí. Školení o nenásilném řešení 

sporů je jednou z cest ke spravedlnosti pro 
všechny.



K naplnění všech Cílů udržitelného  
rozvoje musí táhnout všichni za jeden 
provaz. Partnerství mezi českými neziskovými 
organizacemi a jejich protějšky v rozvojových 
zemích jde ruku v ruce se spoluprací se státní 
správou jednotlivých zemí, soukromníky 
i akademickou sférou. 





Projekt Labyrint 2030 je finančně podpořen v rámci ZRS ČR.


