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Spolupráce s dalšími partnery 

MZV jako koordinátor zahraniční rozvojové spolupráce ČR 

spolupracuje s: 

 

1. Instituce státní správy 
-  resortní ministerstva 

- příspěvkové a rozpočtové organizace 

2. Nevládní organizace (platforma FoRS) 

3. Soukromé subjekty (platforma PPZRS)  

4. Vysoké školy a výzkumné instituce 

5. Kraje a obce 
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Prioritní země české rozvojové spolupráce 
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Teritoriální priority ZRS ČR 

• stanoveny v Koncepci ZRS ČR pro období 2010 – 2017  

• komparativní výhody ČR 

• v souladu s principy koherence, komplementarity a koordinace s ostatními dárcovskými zeměmi 

Programové  

země 

Projektové  

země 

Phase-out 

země 

 Moldavsko  

Bosna a Hercegovina 

 Mongolsko 

Etiopie 

Afghánistán 

 

Angola 

Jemen 

Vietnam  
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Gruzie  

Kosovo 

Srbsko 

PAÚ  
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Sektorové priority ZRS ČR 
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Prioritní sektory 

životní prostředí  

zemědělství  

sociální rozvoj  

ekonomický rozvoj  

podpora demokracie a lidských práv 

Průřezové principy 

řádná správa věcí veřejných  

šetrnost k životnímu prostředí 

dodržování základních práv   

rovnost mužů a žen  



Formy a modality rozvojové spolupráce 

Dvoustranná rozvojová spolupráce 

       (přímo s rozvojovou zemí) 

• rozvojové projekty   

• stipendia 

• humanitární pomoc 

• pomoc uprchlíkům  

• civilní a mírové mise 

• oddlužení 

• (rozpočtová podpora) 

 

Mnohostranná rozvojová spolupráce  

(prostřednictvím mezinárodních organizací) 

• zapojení expertů do programů a projektů 

• účast expertů v řídicích strukturách 

• příspěvky do rozpočtu organizace 
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Objem prostředků na oficiální rozvojovou pomoc (ODA)  

v letech 2005 – 2014 (v mld. Kč) 
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Podíl ODA na HND ČR  

v letech 2003 – 2014 (v %) 
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Největší příjemci dvoustranné ODA ČR v roce 2014  
(v mil. Kč) 

Ukrajina 171 

Afghánistán 120 

Moldavsko 104 

Etiopie 77 

Bosna a Hercegovina 76 

Gruzie 60 

Mongolsko 57 

Kosovo 45 

Sýrie 39 

Srbsko 35 



Program vládních stipendií  

pro studenty z rozvojových zemí 

• Poskytování vládních stipendií občanům z rozvojových zemí - dlouhodobá 

tradice od konce 50. let minulého století; 

• Od šedesátých let do r. 1992 absolvovalo studium v  Československu více 

než 20 000 stipendistů; 

• Od roku 1993 do roku 2013 bylo přijato ke studiu v ČR cca 2 700 vládních 

stipendistů; 

• Každý akademický rok studuje v ČR průměrně 450 vládních stipendistů 

zejména z prioritních zemí české ZRS. V současné době:  

 Moldavsko(33), Bělorusko(30), Srbsko(27), Bosna a Hercegovina(27),  

Gruzie(15);  

• Nejčastější obory: zemědělství, lékařství, ekonomie a informatika.  
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Úspěchy minulého období … 

• centralizace systému a rozpočtu na ZRS ČR, vznik ČRA 

• přijetí Zákona ZRS a HP do zahraničí 

• schválení Koncepce ZRS na roky 2010 – 2017 

• schválení programů spolupráce s prioritními zeměmi 

• členství v DAC/OECD od 2013 

 

   … a výzvy do budoucna    

  
• příprava nové koncepce ZRS ČR na období po roce 2017 

• harmonizace s ostatními donory (Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj, 
Joint Programming EU) 

• zefektivnění poskytované pomoci  

• zvýšení kapacit na ZÚ v prioritních zemích 

• zapojení do rozvojové spolupráce z rozpočtu EU a EDF  

• navyšování rozpočtu s cílem dosažení mezinárodních závazků 
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Informace o zahraniční rozvojové spolupráci 

MZV         www.mzv.cz/rozvoj 

 

Česká rozvojová agentura    www.czda.cz 

 

Evropský rok pro rozvoj https://europa.eu/eyd2015/cs 

 

Český rozvojový den  17.9.2015 od 13 hod. na Kampě 

 

http://www.mzv.cz/rozvoj
http://www.czda.cz/


  Děkuji za pozornost!  

 

 


