
 
 

Nechceme po firmách charitu, říká šéf rozvojové agentury Kaplan 
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Praha 22. července (ČTK) - Čističky odpadních vod, dekontaminace zamořené půdy i léčba drogově závislých 
nebo onkologicky nemocných jsou některé z projektů českých firem a dalších organizací, které podpořila Česká 
rozvojová agentura (ČRA). Její ředitel Michal Kaplan v rozhovoru pro ČTK řekl, že účast na rozvojových 
projektech se českým firmám vyplatí, otevírá totiž cestu k dalším zakázkám. Zahraniční partneři podle něj 
oceňují odborné znalosti i neformální přístup Čechů. 
 
Úkolem ČRA je připravovat projekty a výběrová řízení, jejichž cílem je podpora udržitelného rozvoje ve 
vybraných zemích. "Nechceme po firmách charitu. Nechceme, aby dotovaly něco v Africe, co nefunguje. 
Chceme, aby vydělávaly a zároveň to mělo nějaký pozitivní efekt pro místní komunitu," uvedl. "Jednou z věcí, o 
které se snažíme, a která je teď moderní, je zapojení soukromého sektoru," popsal Kaplan jednu z priorit 
agentury, která loni pracovala s téměř pěti miliardami korun. 
 
Do výběrových řízení ČRA se podle něj hlásí spíše firmy, které už mají s rozvojovými projekty zkušenosti. 
Snahou agentury je nalákat nové společnosti například do programu partnerské spolupráce. "V tomto případě 
české subjekty mohou přijít s vlastním záměrem, my jim pomůžeme najít nějakou místní firmu, která se na tom 
podílí," řekl Kaplan. ČRA pak projekt spolufinancuje a pomáhá i s jeho realizací. "Třeba když je problém něco 
proclít na etiopských hranicích, tak jako vládní agentura kontaktujeme ambasádu, zkrátka pomůžeme ty věci 
prošťouchnout," dodal. 
 
Další službou, kterou ČRA nabízí českým společnostem, je financování studií proveditelnosti. Ty jsou 
podmínkou pro to, aby se firmy mohly ucházet o velké zakázky u světových organizací, které se zabývají 
rozvojovou pomocí. "Kryjeme to ze sta procent. Chceme firmy podpořit, aby zkoušely velké tendry. Jedna firma 
díky tomu teď dostala zakázku od FAO (Světový fond OSN pro výživu a zemědělství)," uvedl Kaplan. 
 
Kaplan řídí ČRA od roku 2013 a během svého působení zažil i prodělečné investice. "Třeba se ukáže, že místo 
kilometru nějakého potrubí se musí postavit kilometr a půl, a ta firma na tom tratí," řekl. "Ale i když něco prodělá, 
tak v globálu se jim to vyplatí. Dostanou od nás reference, mohou se hlásit o další zakázky, třeba i komerční, 
protože mají naší podporu," uvedl. 
 
České firmy jsou na poli rozvojové pomoci úspěšné například v oblasti šetrného využití přírodních zdrojů nebo v 
řešení ekologických problémů jako je zpracování odpadu. Dobré renomé Česka udržují i nevládní organizace, 
které pomáhají s budováním občanské společnosti a vzděláváním obyvatel. 
 
"Naši partneři oceňují i to, že jsme flexibilní, reagujeme na jejich potřeby. Občas si stěžují, že když pracují s 
větší institucí nebo zemí, musí splnit spoustu formalit, než se něco začne dít," řekl Kaplan. "Pak si pochvalují, že 
když přijedou Češi, tak třeba i zajdou na pivo, u něj si popovídají o těch problémech, řekne se, jak to bude a 
druhý den se začne dělat," popsal Kaplan vlastní zkušenost. 
 
Česká republika nyní cílí projekty rozvojové spolupráce do deseti zemí, od příštího roku se jejich počet 
rozhodnutím vlády sníží na šest. "Jsou tam tři země v Evropě, které nejsou ty úplně nejchudší, ale můžeme jim 
pomoct například ve vztahu k Evropské unii," řekl Kaplan k zaměření pomoci do Moldavska, Bosny a 
Hercegoviny a Gruzie. Druhou trojici tvoří Etiopie, Kambodža a Zambie. Na dvoustrannou pomoc, která se 
těchto šesti zemí týká, dostane ČRA v příštím roce 954 milionů korun, což je o sto milionů víc než v 
předcházejících letech. Podle Kaplana je navýšení příspěvku důležitý signál, že vláda chce rozvojovou pomoc 
podporovat. 
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