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Úvod 

Činnost České rozvojové agentury (ČRA) byla v roce 2009 zaměřena na plnění úkolů vycházejících z 
působnosti ČRA stanovené Statutem ČRA a usnesením vlády č. 1070/2007 k Transformaci systému 
zahraniční rozvojové spolupráce. Zároveň vychází z úkolů vyplývajících pro ČRA z usnesení vlády        
č. 690/2008 k Plánu zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2009 a usnesení vlády č. 1134/2009 
k Plánu zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2010 a střednědobém výhledu do roku 2012. Dále 
jsou zohledněny úkoly vyplývající z usnesení vlády č. 801 ze dne 27. června 2008 k mimořádné 
rozvojové pomoci Palestinským autonomním územím a z usnesení vlády č. 1063 z 20. 8. 2008 k 
mimořádné rekonstrukční a rozvojové pomoci pro Gruzii. 

Hlavními funkcemi agentury jsou zejména příprava a realizace bilaterálních projektů ZRS, budování 
kapacit české rozvojové konstituence a spolupráce s ostatními dárci. Z tohoto hlediska je také 
koncipováno členění této zprávy na kapitoly věnované činnostem spojeným s projekty v partnerských 
zemích, spolupráci s domácími i zahraničními aktéry a činnostem spojeným s chodem ČRA 
(personální otázky, hospodaření, vnější vztahy). 

1. Personální otázky 

ČRA jako organizační složka státu vznikla ke dni 1. ledna 2008 s počátečním počtem deseti 
pracovníků. Funkční místa byla převedena z fondu pracovních míst MZV ČR. V usnesení vlády č. 856 
ze dne 9. července 2008 vláda schválila personální zajištění ČRA od roku 2009, podle návrhu 
obsaženého v části III materiálu č.j. 997/08. Navržena byla struktura ČRA s celkovým počtem 19 
pracovníků. Dalších devět funkčních míst, nad rámec původních deseti, včetně finančních prostředků, 
bylo převedeno z rezerv jednotlivých resortů zapojených do zajišťování ZRS. V návaznosti na převod 
míst z ostatních ministerstev do resortu MZV uzavřeli pracovní poměr s ČRA také zodpovědní 
referenti MŽP ČR a MZe ČR s dlouhodobou zkušeností v oblasti ZRS. 

Česká rozvojová agentura se v souladu se svým organizačním řádem ze dne 5. ledna 2009 dělí na 
oddělení sekretariátu ředitele, oddělení identifikace a monitoringu projektů a oddělení formulace 
projektů. Uvedený organizační řád dále upravuje pracovní náplň jednotlivých oddělení ČRA, včetně 
vzájemných vztahů těchto oddělení. 

PhDr. Petr Jelínek byl ředitelem ČRA do 31. ledna 2009, následně byl pověřen řízením ČRA Mgr. 
Martin Náprstek. Ke dni 22. září 2009 byl ředitelem jmenován Ing. Michal Pastvinský. Vedoucím 
oddělení identifikace a monitoringu projektů a zástupcem ředitele byl v roce 2009 Mgr. Martin 
Náprstek. Vedoucím oddělení formulace projektů byl do 30. dubna 2009 Ing. Martin Lošťák, následně 
pak Mgr. Hana Geroldová. 

Ke dni 21. září 2009 mělo uzavřeno pracovní poměr s ČRA celkem 13 zaměstnanců, z toho 5 mužů 
(38%) a 8 žen (62%). Ke dni 31. prosince 2009 pak mělo uzavřeno pracovní poměr s ČRA celkem 15 
zaměstnanců, z toho 6 mužů (40%) a 9 žen (60%). Ke konci roku 2009 byla vyhlášena výběrová řízení 
na obsazení zbývajících volných pracovních pozic v ČRA. 

Zaměstnanci ČRA měli v roce 2009 možnost kontinuálního vzdělávání, účastnili se jazykových kurzů 
Diplomatické akademie MZV ČR, dále pak kursů a konferencí odborných (např. letní školy evaluací 
rozvojových intervencí CzechDET, kursů k zadávání veřejných zakázek, k interním evaluacím apod.). 
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2. Příprava a realizace projektů v partnerských zemích 

Nejvýznamnější část činnosti ČRA je zaměřena na přípravu a realizaci bilaterálních rozvojových 
projektů v programových a projektových zemích ZRS ČR v souladu s příslušnými usneseními vlády. 
Tyto aktivity ČRA lze z hlediska řízení projektového cyklu chápat jako fáze identifikace, formulace a 
realizace a monitoringu. 

Část aktivit spadající do fáze formulace projektů a většinu aktivit spojených s vlastní realizací projektů 
neprovádí ČRA vlastními zaměstnanci, nýbrž je poptává ve veřejných soutěžích. Za účelem dalšího 
zkvalitnění procesu zadávání veřejných zakázek ČRA ve druhém pololetí roku 2009 diverzifikovala 
portfolio smluvních dodavatelů tzv. zadavatelských činností, a to takovým způsobem, že 
v současnosti disponuje externí odbornou kapacitou několika sektorově specializovaných 
zadavatelských firem. 

Neoddělitelnou součástí aktivit ČRA je správa a aktualizace komplexní databáze kontaktů a projektů, 
kterou agentura využívá pro svou každodenní práci, případně také pro potřeby MZV ČR. 

V rámci interních diskusí byla připravena další verze tzv. manuálu projektového cyklu (pro fáze 
identifikace, formulace, monitoring), v konzultaci s externími odborníky byl text obohacen o 
připomínky z oblasti průřezových témat, zejména problematiky genderu a hodnocení dopadů na 
životní prostředí (EIA). Připravena byla také interní směrnice ČRA pro zadávání zakázek malého 
rozsahu po vzoru obdobného předpisu MZV. 

 

2.1. Partnerské země (v abecedním pořadí) a jednotlivé sektory 

 

ANGOLA 

Vzdělávání 

Na základě dokončené formulace projektů „Podpora základního školství v odlehlých okresech 
provincie Bié“ a „Podpora středního zemědělského školství“ byla připravena zadávací dokumentace, 
vyhlášena a vedena výběrová řízení na dodavatele služeb, zboží a stavebních prací pro celkem pět 
zakázek, z nichž tři souvisely s realizací projektu na podporu základního školství, dvě potom s realizací 
projektu na podporu zemědělského vzdělávání. V první polovině roku 2009 byly uzavřeny čtyři 
smlouvy o dílo a začala implementace projektových aktivit. 

Ve druhé polovině roku 2009 pokračovala ČRA v činnostech zajišťujících úspěšnou realizaci obou 
projektů. Byla podepsána pátá smlouva o dílo v rámci projektu na podporu základního školství.  

V rámci kontroly správné implementace zakázek zorganizovala ČRA spolu se ZÚ Luanda monitorovací 
misi do provincie Bié, do míst implementace aktivit obou projektů a dotačního projektu MZV 
„Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež,“ tj. mise probíhala v okresech Kuito, Catabola, 
Cuemba, Nharea a Andulo (v říjnu 2009). Kromě pracovnice ČRA se mise účastnil zástupce ZÚ a 
nezávislý expert na stavební zakázky. Monitoring byl zacílen jednak na ověření stavu implementace 
tak, jak byl zhotoviteli prezentován v etapových zprávách z realizace i zprávách podávaných jinou 
formou v rámci průběžné komunikace. Za účelem důsledného naplnění rozvojových cílů projektů byl 
prováděn monitoring  v duchu přístupu ROM (Results-Oriented Monitoring). Byly vedeny rozhovory 
se zástupci všech významných cílových skupin projektů a získané informace byly zpracovány do 
monitorovacích zpráv, které jsou podkladem pro další jednání se zhotoviteli zakázek.  
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Součástí monitorovací mise bylo zároveň ověření relevance zbývajících částí projektu 
(specifikovaných na základě podkladů z léta 2008). Jednání s místními úřady i cílovými skupinami, 
stejně jako plán MZV ukončit rozvojovou spolupráci s Angolou v roce 2011, vedly k závěru, že je 
nezbytné změnit zaměření projektu nejen takovým způsobem, aby odpovídal aktuálním potřebám a 
prioritám angolských partnerských institucí (Provinčního ředitelství školství a Provinčního ředitelství 
zemědělství), ale aby zároveň přispěl ke konsolidaci výsledků, které projekty ČR v oblasti podpory 
základního i zemědělského vzdělávání dosud dosáhly; tedy, aby odchod ČR jako dárce byl 
zodpovědný a předané výsledky udržitelné. Z tohoto důvodu nechala ČRA v souvislosti s klíčovým 
dobíhajícím projektem, zaměřeným na doškolování učitelů, v závěru roku zpracovat analýzu potřeb 
učitelů ZŠ. Analýza bude podkladovým materiálem pro nové nastavení posledních aktivit projektu 
podpory základního vzdělávání. 

BOSNA A HERCEGOVINA 

Doprava 

Na základě identifikace provedené v období říjen 2007 až únor 2008 byly v průběhu roku 2008 
naformulovány dva projekty v sektoru dopravy „Budování veřejného osvětlení na silnici M-18“ a 
„Generální oprava a modernizace tramvají v Sarajevu“. Na formulaci navázala příprava zadávací 
dokumentace, vyhlášení a vedení výběrových řízení na dodavatele služeb, zboží a stavebních prací. 
Smlouvy s dodavateli byly podepsány v lednu 2009 a následně začala implementace projektových 
aktivit. Projekt „Budování veřejného osvětlení na silnici M-18“ je jednoletým projektem, realizace 
projektu „Generální oprava a modernizace tramvají v Sarajevu“ bude probíhat v období 2009 – 2011. 
V roce 2009 začala realizace první fáze tohoto projektu. 

Ve druhém pololetí roku 2009 byl ukončen projekt budování veřejného osvětlení, který byl realizován 
od ledna 2009 ve městě Živinice v Tuzlanském kantonu. Výstavba osvětlení byla dokončena v červnu 
2009 a po řádném kolaudačním řízení a závěrečném monitoringu ze strany ČRA bylo osvětlení 
v červenci 2009 předáno místnímu partnerovi, městu Živinice. 

V Sarajevu ve druhém pololetí roku 2009 pokračoval projekt „Generální oprava a modernizace 
tramvají v Sarajevu“. Do srpna 2009 byly místnímu partnerovi, dopravnímu podniku města Sarajeva 
(KJKP GRAS, d.o.o.), dodány všechny smluvní dodávky s náhradními díly pro tramvaje typu K-2. 
Bosenský partner následně zahájil rekonstrukci tohoto typu tramvají, která by měla být dokončena 
v příštím roce. ČRA provádí ve spolupráci se ZÚ Sarajevo průběžný monitoring projektu. 

Dále byla ve spolupráci s dopravním podnikem města Sarajeva dokončena příprava technické 
specifikace pro zadávací dokumentaci ke druhé veřejné zakázce v rámci stejného projektu. Druhá 
zakázka, která by měla být vyhlášena v prvním pololetí 2010, bude spočívat v dodávce náhradních 
dílů na tramvaje typu KT8D5. Tyto tramvaje, stejně tak jako tramvaje K-2, jsou české výroby a do 
Sarajeva byly dodány v 70. a 80. letech 20. století. 

 

Zemědělství 

V návaznosti na usnesení vlády č. 1134/2009 k Plánu zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2010 a 
střednědobém výhledu do roku 2012, kterým bylo schváleno téma spolupráce v Bosně a Hercegovině 
s názvem „Podpora masného a mléčného typu chovu skotu a zpracování produkce“, byl zahájen 
výběr partnerských organizací, s nimiž bude v první polovině roku 2010 zahájena příprava projektové 
dokumentace.  

Ze 31 došlých návrhů na sektor zemědělství v Bosně a Hercegovině se 14 návrhů týkalo podpory 
chovu skotu a produkce masa a mléka. V lednu 2009, před postoupením návrhů témat na Odbor 
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rozvojové spolupráce MZV, bylo ze 14 témat týkajících se chovu skotu vybráno 7, které byly 
vyhodnoceny jako nejvhodnější z hlediska zpracování návrhu, relevance a proveditelnosti. Ve druhém 
pololetí roku 2009 byla provedena hlubší analýza bosenských rozvojových strategických dokumentů, 
analýza aktivit ostatních dárců, byl proveden průzkum českého trhu a proběhly konzultace 
s odborníky Katedry speciální zootechniky České zemědělské univerzity v Praze. Na základě této 
analýzy byly vybrány tři návrhy projektů týkající se chovu mléčného skotu a produkce mléka. 
V prvním pololetí roku 2010 bude uskutečněna cesta do Bosny a Hercegoviny s cílem zhodnocení 
kapacit těchto tří vybraných partnerských institucí a prodiskutovány konkrétní představy o náplni 
projektu. Následně bude vybrána jedna až dvě partnerské instituce, s nimiž bude zahájena 
spolupráce na formulaci projektu. 

 

Po konzultacích se ZÚ Sarajevo v závěru roku 2009 dále ČRA připravila písemné podklady pro klíčové 
instituce Bosny a Hercegoviny v souvislosti s přípravou identifikace nových témat spolupráce na rok 
2011 v sektorech životního prostředí a zemědělství. 

 

ETIOPIE 

Sociální rozvoj 

Téma spolupráce stanovené jako sociální rozvoj bylo během formulačně-identifikační mise do Etiopie 
v prosinci 2008 konkretizováno jako podpora postiženým dětem. Na základě podkladů získaných od 
partnerských organizací byl v první polovině roku 2009 formulován projekt „Podpora komunitní 
rehabilitace postižených dětí a mládeže v oblasti Severního Gondaru“ a na základě výběrového řízení 
uzavřena smlouva na stejnojmennou zakázku. 

Ve druhém pololetí pokračovala implementace projektu, ČRA zajišťovala monitoring prostřednictvím 
průběžné komunikace se zhotovitelem zakázky i jeho zahraničním partnerem při realizaci (rakouská 
nevládní organizace Licht für die Welt) a analýzy etapových zpráv z realizace. 

Životní prostředí 

Ve druhém pololetí byla zahájena formulace nových projektů pro rok 2010. V rámci tématu 
„Hospodaření s vodními zdroji, jejich ochrana a rozvoj ve venkovských oblastech“ byla započata 
formulace projektu „Rozvoj kapacit v oblasti inženýrské geologie a hydrogeologie“. Místní 
partnerskou organizací je Geologická služba Etiopie, která již s ČR spolupracovala při realizaci 
obdobných rozvojových projektů v minulosti. Za účelem potvrzení trvání zájmu etiopské strany a 
získání podrobných informací byla v listopadu podniknuta formulační mise, na jejímž základě byla 
následně zahájena příprava zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele služeb 
souvisejících s realizací projektu. 

 

GRUZIE 

Aktivity ČRA v Gruzii byly na rozdíl od ostatních v této kapitole uvedených zemí realizovány na 
základě UV č. 1063 z 20. 8. 2008 k mimořádné rekonstrukční a rozvojové pomoci pro Gruzii. 
Ve druhém pololetí roku 2009 ČRA navázala na výsledky identifikační mise realizované v prvním 
pololetí téhož roku v sektorech zemědělství, zdravotnictví a životního prostředí.  
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Zemědělství 

Témata „druhotné zpracování zemědělské produkce“, „dostupnost mechanizace“ a „podpora 
kooperativního jednání rolníků“ byla nově identifikována v regionech Guria, Samegrelo a 
Samtskhe/Javakheti po konzultacích s Ministerstvem zemědělství Gruzie, delegací EK v Tbilisi a 
nevládními organizacemi. Témata jsou v souladu s Národním indikativním programem v rámci ENPI 
pro Gruzii a také s plánem rozvoje sektoru gruzínského ministerstva zemědělství. 

ČRA navrhla strukturovaný program rozvojové spolupráce za použití dodávek technologií, zajištění 
školení, revitalizace skladové infrastruktury a distribuce sazenic nebo semen sadby rolníkům. V rámci 
tohoto programu ČRA vyhlásila jedno otevřené výběrové řízení a pět zakázek malého rozsahu. 

V rámci projektu „Druhotné zpracování a skladování ovoce v regionu Guria“ vypsala ČRA výběrové 
řízení na dodávku technologií (třídící linka a chladící zařízení) do dané oblasti, která byla doplněna 
zakázkou s cílem pomoci zajistit přístup vybraných zemědělských družstev na trhy EU a zabezpečit 
udržitelnost a samofinancování asociace drobných zemědělských družstev. 

Dále ČRA připravila projekty založení dvou zemědělských mechanizačních center, a sice v regionu 
Samtshke/Javakheti a v Samegrelo. První projekt v Samtskhe/Javakheti se skládal ze dvou zakázek 
malého rozsahu. První měla za cíl založení mechanizační základny a druhá zajištění udržitelnosti a 
samofinancování družstva. Projekt založení zemědělského centra v Samegrelu byl rovněž realizován 
formou dvou zakázek malého rozsahu. Zakázka „Podpora rozvoje zemědělské mechanizace v 
komunitě Tamakoni v regionu Samegrelo“ představovala dodávku zemědělské techniky, zakázka 
„Zřízení zemědělského centra v okrese Martvili, region Samegrelo“ měla za cíl podporu udržitelnosti 
zemědělského centra, které bude sloužit přednostně vnitřním uprchlíkům (Internally Displaced 
Persons - IDPs). 

V rámci formulační mise, která proběhla v prosinci 2009, byla zahájena formulace navazujícího 
projektu pro rok 2010 pod názvem „Podpora zemědělských družstev v Gruzii“, který bude zahrnovat 
podporu zemědělských družstev vzniklých v rámci projektů ČRA na konci roku 2009.  

Zdravotnictví 

Téma dostupnosti zdravotní péče, zejména pro vnitřní uprchlíky, bylo identifikováno jako jedno z 
témat rekonstrukční pomoci Gruzii. Tato pomoc se rozdělila na dva podsektory: modernizaci 
nemocničního vybavení v oblastech, kde žije vysoký počet uprchlíků, a onkologii. Ve druhé polovině 
roku 2009 ČRA úzce spolupracovala se zastupitelským úřadem ČR v Tbilisi a s místním odborným 
konzultantem. 

V podsektoru zaměřeném na dodávky přístrojů do nemocnic zajistila ČRA ve druhé polovině roku 
2009 dvě dodávky. V rámci „Modernizace přístrojového vybavení nemocnic v oblasti Samegrelo“ se 
jednalo o dodávku 21 kusů zdravotnických přístrojů (rentgenů, ultrazvuků aj.), v případě dětské 
nemocnice v Gori poskytla ČRA ultrazvukový přístroj. V obou regionech, do kterých směřovaly 
intervence, je koncentrována většina vnitřně přesídlených osob v zemi. 

V rámci podsektoru „onkologie“ se ČRA zaměřila na podporu prevence rakoviny u žen se zhoršeným 
přístupem ke zdravotní péči, podporu paliativní péče a zvýšení kvality onkologické léčby se 
zaměřením na vnitřně přesídlené osoby. V případě všech tří intervencí se jednalo o jinou partnerskou 
instituci (dvě neziskové a jedna státní organizace). Tím vznikla spolupráce s různými aktéry v oblasti 
onkologie, což ČRA umožňuje systematicky navázat formulací nového projektu pro rok 2010. 

V listopadu se ČRA zaměřila na podporu dostupnosti zdravotní péče s důrazem na situaci vnitřních 
uprchlíků a zdravotně postižených. Projekt si kladl za cíl přispět ke zlepšení přístupu ke kvalitní 
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primární zdravotní péči, a to především formou poskytnutí základního zdravotnického vybavení, 
přístrojů a léků, které byly zajištěny formou jedné zakázky malého rozsahu. 

V prosinci proběhla formulační mise v rámci přípravy dalšího projektu pro rok 2010, který bude těsně 
navazovat na projekty realizované v podsektoru onkologie a uskuteční se opět v regionech, kde žije 
vysoké procento vnitřně přesídlených osob. Konkrétně se jedná o oblasti Samegrelo a Horní Svanetie 
a Shida Kartli. 

 

Životní prostředí 

Ve druhé polovině roku 2009 ČRA připravila na základě písemného požadavku gruzínské strany 
projekt „Zajištění čištění odpadních vod z uprchlického tábora ve městě Gori, Gruzie“. Z realizace 
projektu však sešlo těsně před vyhlášením výběrového řízení na dodavatele technologie z důvodu 
nezajištěného spolufinancování na gruzínské straně. 

V rámci formulační mise, která proběhla v prosinci 2009, byla ve spolupráci s gruzínským 
Ministerstvem infrastruktury, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem energetiky, Delegací 
EK a ostatními dárci zahájena formulace tří projektů pro rok 2010: „Zajištění dostupnosti pitné vody v 
nárazníkové zóně“, „Elektrifikace odlehlých oblastí – Thušsko“ a „Koncepce rozvoje 
vodohospodářských laboratoří v Gruzii“. 

 

KAMBODŽA 

V souvislosti s řešením tzv. kambodžského dluhu vůči ČR, jehož část bude využita na realizaci 
rozvojových projektů, docházelo v průběhu druhého pololetí roku 2009 k jednáním mezi MZV, ZÚ 
Bangkok a ČRA k upřesnění tematického a geografického zaměření plánovaných projektů v Kambodži 
s ohledem na reálné potřeby kambodžské strany a možnosti českých subjektů. Definitivní výběr 
projektů proběhne v prvním čtvrtletí roku 2010. 

 

KOSOVO 

Sociální rozvoj 

V prosinci roku 2009 proběhla formulační mise do Kosova. Ve spolupráci se ZÚ Priština byla zahájena 
formulace projektu pro realizaci v roce 2010, týkajícího se integrace zrakově a sluchově postižených 
do společnosti. Spolupráce byla navázána se slepeckou školou ve městě Peja s tím, že kromě zrakově 
postižených nebude opomenuta ani problematika postižených sluchově v srbských enklávách.  

Životní prostředí 

V rámci zmíněné formulační mise byla zahájena také formulace projektu zaměřeného na asistenci při 
odstraňování ekologických zátěží. Na základě studie UNDP vypracované za podpory Českého 
svěřeneckého fondu (“Consulting services for Environmental Assessment and Remedial Action Plan 
for Mitrovica Industrial Park, Kosovo“) byla zvolena lokalita průmyslového areálu Trepča ve městě 
Mitrovica. Delegace reprezentantů Ministerstva energetiky, Ministerstva životního prostředí a 
zástupci areálu Trepča navštívili osobně v prosinci pražské sídlo ČRA.  
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MOLDAVSKO 

Druhá polovina roku 2009 byla pro působení ČRA a ZRS ČR v Moldavsku příznačná otevíráním nových 
perspektiv ve smyslu navázání vztahů s novou politickou reprezentací země, zkvalitnění koordinace 
s dárcovskou komunitou a zahájením přípravy nového cyklu projektů na období 2010 a 2011. ČRA se 
v součinnosti se ZÚ Kišiněv zapojila do mapování aktivit donorů, kterou provádí Světová banka. ČR 
v této databázi nově spadá do kategorie supporting donor v sektoru životního prostředí.   

 

Životní prostředí 

V tématu spolupráce stanoveném jako životní prostředí, navazuje ČRA na činnost MŽP ČR 
v Moldavsku podle UV č. č. 1070/2007 o transformaci ZRS. Cílem mise ČRA do Moldavska v listopadu 
2009 bylo zajistit tento posun v praxi ZRS ČR a to zejména v modu jednání s institucionálními 
partnery a spolupracujícími donory v Moldavsku.  Agenda mise vázaná na sektor životní prostředí 
obsahovala ukončení a předání výstupů projektu „Realizace koncepce řízení odpadového 
hospodářství s cílem snížení negativních dopadů na kvalitu vody v okrese Leova“ místní samosprávě, 
který byl realizovaný ještě v gesci MŽP. Semináře se aktivně účastnili ministr životního prostředí 
Moldavska, velvyslanec ČR, primátor města Leova, ředitel ČRA, zástupci dárcovské komunity 
v Moldavsku a představitelé samospráv. Výsledky projektu jsou inspirativní výzvou k replikaci pro 
všechny účastníky akce, která měla pozitivní odezvu v moldavských médiích.   

Agenda mise v rámci sektoru životního prostředí zahrnovala řadu jednání s institucionálními 
partnery. Klíčové bylo navázání vztahů s novým ministrem životního prostředí a představitelem 
útvaru pro koordinaci přijímání ODA při Úřadu vlády Moldavska. Část agendy mise pokrývala 
koordinační schůzky se spolupracujícími dárci, především s vedoucím pobočky Austrian Development 

Agency (ADA) a s ředitelkou pobočky Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC). 
Výsledkem jednání jsou plány zajištění synergie mezi projekty ČRA (odpadní voda) a ADA (pitná voda) 
v okrese Nisporeni. Nastavení spolupráce mezi ČRA a ADA je pilotní v kontextu ZRS ČR a v budoucnu 
by mělo sloužit jako vzor možné spolupráce s dárci. 

Ve druhé polovině roku 2009 ČRA nechala zpracovat technické části zadávací dokumentace 
k projektům „Obnova systému nakládání s odpadními vodami ve městě Nisporeni“, „Průzkum a 
sanace lokalit v obci Lunga znečištěných ropnými látkami (z prostoru bývalé vojenské základny 
Marculesti)“ a „Realizace protipovodňového monitorovacího systému na řece Prut – Moldavsko“, 
jejichž realizace je plánována pro rok 2010. ČRA dále připravovala podklady pro nového vedoucího 
ZÚ ČR v Moldavsku. 

Sociální rozvoj 

V předchozím období byla identifikována dvě témata navazující na dosavadní působení ZRS ČR 
v Moldavsku, „Podpora řešení problematiky tzv. sociálních sirotků“ a „Integrace dětí s postižením“. 
Ve druhé polovině roku 2009 došlo ke konkretizaci témat. Výsledkem komunikace mezi ČRA, 
ministryní pro sociální ochranu, zástupci neziskového sektoru a mezinárodních organizací (UNICEF, 
IOM) je užší specifikace prvního z témat jako potřeby „Rozvoje alternativních služeb sociální péče o 
dočasně opuštěné děti“.  

Obdobný problém jiné cílové skupiny se snaží řešit projekt „Podpora rozvoje domácí pečovatelské 
služby“ v gesci MPSV ČR. Zástupce ČRA navštívil denní centra pečovatelské služby v Sahulu i 
v Dorockaia a ČRA ve spolupráci se ZÚ Kišiněv tento projekt nadále sleduje. Ministraně sociální 
ochrany při jednání s ČRA projekt pečovatelské služby několikrát pozitivně hodnotila zejména proto, 
že obě centra budou v dohledné době financovaná z privátních zdrojů i veřejných rozpočtů. 
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Ve druhém pololetí roku 2009 bylo specifikováno také téma „Integrace dětí s postižením“. Intenzivní 
jednání se zástupci UNICEF, neziskového sektoru a náměstkyní ministra školství vedlo k podpoře 
inklusivního vzdělávání v Moldavsku, tedy k integraci dětí se speciálními potřebami do vzdělávacího 
systému Moldavska.   

Zemědělství 

Ve druhé polovině roku 2009 byla zahájena identifikace témat v sektoru zemědělství pro rok 2011. 
S příslušnými partnery byly diskutovány zejména možné aktivity v oblasti zavlažování a podpory 
místních zemědělců a nastavení systému kontroly kvality produktů.  

 

MONGOLSKO 

V září roku 2009 proběhlo druhé zasedání česko mongolského smíšeného výboru v Ulánbátaru a 
zároveň identifikační mise do Mongolska. Na základě této mise mongolská strana poskytla ČRA a ZÚ 
Ulanbátar náměty projektů pro období 2011 a dále, jejichž interní hodnocení započalo koncem roku 
2009. 

Zemědělství 

V prosinci 2009 byla zahájena formulace projektů v rámci témat „Označování zvířat v Centrálním 
regionu“ a „Podpora rostlinné produkce v pouštních a polopouštních oblastech Mongolska“. V první 
fázi proběhla analýza rozvojového problému a aktivit ostatních dárců, neboť v zájmových oblastech 
probíhají finančně nesrovnatelně větší projekty Evropské komise a dalších. Zásadním úkolem před 
vlastním zpracováním projektu je vyjasnění a koordinace aktivit s dárcovskou komunitou v 
Mongolsku. 

Životní prostředí 

V průběhu prosince 2009 byla zahájena formulace projektů v oblasti ochrany životního prostředí, 
konkrétně „Dodávky pitné vody do provincie Orchon“, „Zajištění vodních zdrojů pro obyvatele nově 
vystavěných sídlišť Ulánbátaru“ a „Ochrana vodních zdrojů hlavního města Ulánbátaru před 
znečištěním“. Ve spolupráci se ZÚ a příslušnými partnerskými institucemi byla zahájena příprava 
formulační mise zástupců ČRA, MŽP a nezávislého experta. 

 

PALESTINA 

ČRA spolu s SÚ Ramalláh na základě memoranda mezi českou a palestinskou stranou zajistila řízení a 
průběžnou kontrolu realizace (monitoring) projektu „Maintenance and Vocational Centre for 
Transformers, Tubas“. Součástí řízení a průběžné kontroly projektu byla analýza etapových zpráv 
z realizace projektu, průběžná komunikace s realizátory, s guvernérem Tubásu, společností TDECo a 
SÚ Ramalláh a rozhodování o provádění plateb v souladu s uzavřenými smlouvami. 

SRBSKO 

Ve dnech 10. až 11. listopadu 2009 proběhlo v Praze za účasti zástupců ČRA zasedání mezivládní 
česko-srbské smíšené komise, kde společně se zástupci Ministerstva financí spolupředsedali pracovní 
skupině pro rozvojovou spolupráci a zapojili se do pracovní skupiny pro životní prostředí. Zároveň 
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došlo i k bilaterálnímu jednání s velvyslanci obou zemí a srbským národním koordinátorem pro 
rozvojovou spolupráci. 

Doprava 

Ve druhém pololetí roku 2009 ČRA dokončila formulaci a proces výběru dodavatele pro první fázi 
projektu „Zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech“. V rámci příprav projektu byly budoucí 
kroky konzultovány s představiteli velvyslanectví Republiky Srbsko v Praze. Od května roku 2009 
probíhaly expertní a právní konzultace nad připravovaným memorandem o porozumění mezi ČR a 
Srbskem týkajícím se realizace projektu. Toto memorandum, které bylo schváleno srbskou vládou, 
tvoří pevný základ potřebný pro realizaci projektu v letech 2010 až 2011. V současné době srbská 
strana obdržela čtyři sestavy železničních přejezdů, jejichž montáž, instalace a zprovoznění bude 
provedeno v prvním pololetí 2010.  

V rámci formulační mise v prosinci 2009 byl, společně s partnery ze Srbských železnic a představiteli 
Ministerstva infrastruktury, započat proces výběru dalších šesti vhodných železničních přejezdů. 
Zahájena byla také formulace dodatku k memorandu o porozumění, který by měl více specifikovat 
pokračování realizace projektu do roku 2011. 

Zdravotnictví 

V prosinci 2009 proběhla formulační mise, na jejímž základě budou formulovány projekty prevence 
rakoviny u žen v oblasti města Kragujevac a zvyšování kvality a dostupnosti zdravotní péče v oblasti 
města Arandjelovac. 

Životní prostředí 

Ve druhé polovině roku 2009 byla zahájena formulace projektu týkajícího se rozvoje odpadového 
hospodářství na regionální úrovni v oblasti města Valjevo, který je prioritou místní samosprávy a je 
v souladu s  celkovou koncepcí srbské vlády pro rozvoj regionu. 

V rámci výše zmíněné formulační mise v prosinci 2009 se na půdě ZÚ Bělehrad uskutečnila série 
neformálních schůzek se zástupci několika srbských obcí žádajících o podporu vlastních rozvojových 
aktivit. Během setkání byl nastaven způsob budoucí komunikace a přislíbena konzultace při přípravě 
oficiálních žádostí zasílaných do ČRA. Na základě této iniciativy obdržela ČRA již řadu zajímavých 
námětů, které budou zařazeny do procesu identifikace pro rok 2011.   

 

ZAMBIE 

Zdravotnictví 

Na základě tématu „Podpora primární zdravotní péče v zambijské Západní provincii s důrazem na 
péči o matku a dítě“ byly při formulační misi v únoru 2009 jako partnerské instituce zvoleny Provinční 
ředitelství zdravotnictví v Západní provincii a Lewanika Nursing School v Mongu, jejím hlavním městě. 
Na misi navazovala formulace projektu „Vzdělávání porodních asistentek pro Západní provincii“ a 
příprava zadávací dokumentace na první zakázku v rámci projektu s názvem „Založení studijního 
oboru Porodní asistentka na Lewanika Nursing School v Mongu.“ Obojí probíhalo v úzké spolupráci se 
zambijskými partnery, konzultováni byli rovněž externí experti. Významná byla i role ZÚ Harare a 
honorárního konzula ČR. 
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Na podzim 2009 byla uzavřena smlouva s vítězem výběrového řízení na zakázku „Založení studijního 
oboru Porodní asistentka na Lewanika Nursing School v Mongu“ a okamžitě byla zahájena 
implementace aktivit projektu. 

 

DOTAČNÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ  

ČRA se v druhém pololetí roku 2009 podílela na monitoringu projektů podpořených v rámci 
dotačních titulů MZV pro nestátní neziskové organizace (NNO) a další oprávněné subjekty v oblastech 
podpory partnerství a kapacit NNO, rozvojového vzdělávání a osvěty, podpory platforem aktérů ZRS, 
podpory aktivit krajů a obcí a trojstranné spolupráce. ČRA se rovněž podílela na přípravě těchto 
dotačních titulů a hodnocení návrhů projektů v rámci dotačního výběrového řízení pro rok 2010. 
Zástupce ČRA se také podílel na vyhodnocení návrhů projektů v rámci dotačního titulu Odboru 
lidských práv a transformační politiky MZV (LPTP). 

SLEDOVÁNÍ KONTEXTU ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE  

ČRA průběžně sledovala realizaci projektů v gesci sektorových ministerstev v cílových zemích a 
sektorech. V rámci sledování realizace projektů ČRA analyzovala etapové / závěrečné zprávy 
z realizace projektů (pokud byly dostupné) a průběžně komunikovala s příslušnými sektorovými 
ministerstvy, realizátory a příslušnými ZÚ. ČRA sleduje celkový kontext rozvojové spolupráce 
v cílových zemích, zejména pak ekonomickou a sociální situaci, rozvojové priority místní vlády a 
aktivity ostatních dárců.  
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3. Hospodaření a systém interní kontroly 

Komplexní rozbor hospodaření ČRA v roce 2009 

ČRA hospodaří v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č.219/2000 Sb. o majetku České republiky 

a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů s prostředky státního rozpočtu, 

které jí stanovuje zřizovatel (MZV) v rozsahu členění závazných ukazatelů. Hospodaření ČRA se řídí 

zejména zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“). Dále se řídí 

zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o majetku ČR“), zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o finanční kontrole“). Pravidla hospodaření jsou upravena Hospodářským řádem vydaným 

ředitelem ČRA 8. července 2008 a Směrnicí č. 1, kterou se upravuje vedení účetnictví ze dne 1.2.2008. 

Výše uvedený hospodářský řád ČRA stanovuje strukturu vnitřního systému finanční kontroly. Výše 

zmíněná směrnice upravuje vedení účetnictví v ČRA. Řídící kontroly nastavené v hospodářském řádu 

ČRA a postupy vedení účetnictví obsažené ve směrnici, kterou se upravuje vedení účetnictví přispěly 

k tomu, že byly dodrženy všechny ukazatele a limity rozpočtu ČRA na rok 2009 a nebyla vykázaná 

manka a způsobené škody. 

Pro plnění úkolů vyplývajících z výše uvedeného usnesení vlády č. 1070/2007 a statutu ČRA a 

v souladu s usnesením vlády č. 690 ze dne 9. červena 2008 k zahraniční rozvojové spolupráci v roce 

2009 byl v rámci rozpočtové kapitoly MZV pro ČRA stanoven rozpočet na provoz, a to nejprve ve výši 

12 000 tis. Kč. Posléze byly finanční prostředky v gesci ČRA navýšeny o prostředky vyčleněné na 

projekty rozvojové spolupráce a celkový rozpočet ČRA v roce 2009 byl upraven v rámci 6 

rozpočtových opatření o 116 737 tis. Kč. Celkový rozpočet ČRA v roce 2009 činil po úpravách 128 737 

tis. Kč. 

Přidělené finanční prostředky byly ze strany ČRA v roce 2009 čerpány v celkové výši 120 514 tis. Kč. 

Nevyčerpané prostředky činily 8 223 tis. Kč, z toho 5 408 tis. v rámci prostředků určených na realizaci 

projektů a 2 815 tis. V rámci provozních nákladů ČRA. 

Skutečný rozpočet k 1.1.2009                                                                   12 000 tis. Kč 

Upravený rozpočet ČRA na rok 2009                                                     128 737 tis. Kč 

Skutečnost dle sestavy V25                                                                 -   120 514 tis. Kč 

ROZDÍL  - nevyčerpané  prostředky                                                          8 223 tis.  Kč 

Tabulka vlastních nákladů ČRA a rozbor odchylek 

Skutečnost dle sestavy V25                                                                      120 514 tis. Kč 

Skutečnost na čerpaných projektech                                                 -   107 206 tis. Kč 

Rozdíl  vypočtený - rozpočet nákladů na provoz ČRA                            13 308 tis. Kč 
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Přehled čerpání provozních nákladů ČRA v roce 2009 

V rámci provozních nákladů ČRA bylo v  případě platů zaměstnanců v pracovním poměru čerpáno 

73,46 % rozpočtovaných prostředků, dohod o provedení práce 67,76 %, povinného pojistného 

placeného zaměstnavatelem SP 69,97 % a ZP 70,52 %, drobného hmotného majetku 98,46 %, nákupu 

knih a literatury 12,50 %, nákupu kancelářských potřeb 98,59 %, služeb peněžních ústavů 40 %, 

služeb pošt 82,50 %, na hovorné/telekomunikace 70 %, konzultace 97 %, školení 80 %, ostatní služby 

(např. externí konzultanti, studie, pronájem kanceláří atd.) 99,94 %, programové vybavení 0%, 

cestovní náhrady 96,60 %, výdaje na reprezentaci (např. pohoštění) 44 %, FKSP 72,55 %, náhrada 

mzdy za nemoc 45 % . U žádné  z rozpočtových položek nedošlo k překročení stanoveného rozpočtu . 

Celkově bylo na vlastní činnost  ČRA  čerpáno  13 308 tis. Kč  oproti  plánovanému  rozpočtu 16 123 

tis. Kč,  úspora činní  2 815 tis. Kč. 

 

Přehled čerpání rozpočtu na realizaci projektů ZRS v roce 2009 

Tato tabulka uvádí plánované objemy (již po zohlednění rozpočtových opatření) a skutečné čerpání 

prostředků na realizaci projektů ZRS ČR v gesci ČRA podle jednotlivých cílových zemí. V průběhu roku 

došlo k úpravám původního plánu realizace (který vycházel z usnesení vlády č. 690 z 9. 6. 2008 

k zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2009) v návaznosti na rozhodnutí MZV o ukončení 

(nezahájení) některých projektových aktivit (Afghánistán, Kambodža, Palestina, Vietnam) a rovněž 

v souladu s upřesněnými požadavky na financování, které vznikly v průběhu přípravy výběrových 

řízení na dodavatele zboží a služeb. Finanční prostředky na původně plánované a nezahájené 

projektové aktivity byly přesunuty primárně na aktivity v Bosně a Hercegovině. Tyto změny a přesuny 

ve vnitřní struktuře rozpočtu na projektové aktivity byly konzultovány a schváleny MZV na úrovni 

vrchního ředitele SMR a neměly vliv na celkovou výši rozpočtu ČRA.  

 

Cílová země rozpočet  skutečné čerpání      vyčerpáno v % 

Angola 24 355 tis. Kč 24 019 tis. Kč 98,62 

Bosna a Hercegovina 28 016 tis. Kč 28 014 tis. Kč 99,99  

Etiopie 1 865 tis. Kč 1 732 tis. Kč 92,87 

Gruzie 40 000 tis. Kč 37 903 tis. Kč 94,75 

Moldavsko 3 057 tis. Kč 2 378 tis. Kč 77,82 

Palestina 150 tis. Kč 131 tis. Kč 87,33 

Srbsko 10 171 tis. Kč 8 36 tis. Kč 79,00 

Zambie 5 000 tis. Kč 4 992 tis. Kč 99,84 

Celkem 112 614 tis. Kč 107 206 tis. Kč 95,20 

Pozn.: implementace ZRS je závislá na externích faktorech. 

V roce 2009 nebyly zaznamenány žádné pohledávky za partnery ČRA. 
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Vedení evidence majetku 

ČRA prošla v 1. pololetí 2009 kontrolou hospodaření za rok 2008 ze strany Nejvyššího kontrolního 
úřadu a protokol z kontroly byl poskytnut MZV. ČRA v souladu s platnými právními předpisy vede 
evidenci majetku a provádí jeho inventarizaci. 

Interní kontrola a audit 

Hospodářský řád ČRA stanovuje strukturu vnitřního systému finanční kontroly. Prováděcí směrnice 
upravuje vedení účetnictví v ČRA. Dle průběžných kontrol bylo zjištěno, že nastavení vnitřního 
systému finanční kontroly v roce 2009 bylo odpovídající činnosti ČRA. Řídící kontroly nastavené 
v hospodářském řádu ČRA a postupy vedení účetnictví obsažené ve směrnici, kterou se upravuje 
vedení účetnictví přispěly k tomu, že byly dodrženy všechny ukazatele a limity rozpočtu ČRA na rok 
2009 a nebyla vykázaná manka a způsobené škody. 
 

ČRA nechala na základě doporučení NKÚ a po dohodě s MZV provést nezávislý audit finančního 
hospodaření v roce 2009, konkrétně audit mezitimní účetní závěrky ke dni 21.9.2009 a roční účetní 
závěrky ke dni 31.12.2009. V obou případech s výrokem bez výhrad.  
 
Ve 2. pololetí  2009 nebyla zahájena žádná finanční kontrola prováděná Finančním ředitelstvím pro 
hl. město Prahu. 

V roce 2009 nebyly v ČRA zjištěny závažné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily její finanční 
hospodaření. Proto neexistují ani žádná zjištění pro předání k dalšímu řízení podle zvláštních 
předpisů. 
 

 

4. Spolupráce v rámci české rozvojové konstituence 

Úkoly ČRA spojené s budováním kapacit a podporou pracovníků a institucí zaangažovaných v ZRS 
představují navázání na úkoly předchůdce ČRA, Rozvojového střediska, a zároveň využití ČRA jako 
nositele stabilní technické odbornosti pro oblast mezinárodního rozvoje a rozvojové spolupráce.  

Participace na předvýjezdové přípravě pracovníků MZV do programových a projektových zemí ZRS. 

V roce 2009 probíhaly individuální konzultace pracovníků některých ZÚ s pracovníky ČRA na bázi ad-
hoc.  Zároveň ale byl s MZV konzultován školící modul připravený ČRA pro účely vzdělávání diplomatů 
před jejich výjezdem do partnerských zemí ZRS ČR a pro rok 2010 se uvažuje o pilotních kursech 
konaných přímo na ZÚ, za účasti klíčových aktérů z místních partnerských institucí, v souladu se 
zásadami společného vzdělávání se s partnery. 

Spolupráce v rámci Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci. 

ČRA se v roce 2009 aktivně účastnila všech jednání Rady pro ZRS a je zastoupena také ve všech 
pracovních skupinách Rady, ve druhém pololetí 2009 se jednalo o účast na aktivitách skupin pro 
přípravu nové koncepce ZRS a skupinu pro evaluace. Ministerstvu zahraničních věcí poskytuje ČRA 
odborné technické konzultace ve věcech ZRS na každodenní bázi. S ostatními členy Rady – resortními 
ministerstvy ČRA spolupracuje zejména při využívání sektorové odbornosti, což má současně za 
následek šíření povědomí o rozvojové spolupráci ve státní správě ČR. 

ČRA tradičně intenzivně komunikuje se zájmovými platformami nestátních neziskových organizací 
(NNO) a podnikatelů, kteří jsou aktivní v oblasti ZRS. V průběhu října a listopadu se uskutečnila 
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bilaterální jednání nového ředitele ČRA jak s vedením Českého fóra pro rozvojovou spolupráci (FORs), 
tak i s vedením Platformy podnikatelů pro ZRS. 

I v roce 2009 zveřejňovala ČRA na svých internetových stránkách informace o výběrových řízeních na 
dodávky pro projekty EK v rozvojových zemích, stejně jako o výběrových řízeních jiných 
mezinárodních dárců, zejména tzv. Českého svěřeneckého fondu Programu OSN pro rozvoj. 

5. Spolupráce s ostatními dárci 

Aktivity v rámci sítě evropských dárcovských agentur Practitioners‘ Network for European 
Development Cooperation 

V návaznosti na Valnou hromadu uspořádanou ve dnech 13.-15. května 2009 v Praze ČRA 
pokračovala i ve druhém pololetí v plnění povinností člena Řídícího výboru a zúčastnila se jeho 
setkání v Madridu. Z iniciativy ČRA byl také v rámci pracovní skupiny pro lidské zdroje a 
institucionální rozvoj, které ČRA předsedá, připraven seminář zaměřený na společné aktivity v oblasti 
přípravy lidských zdrojů pro oblast rozvojové spolupráce mezi evropskými dárci. 

V rámci reformy sekretariátu bylo dosaženo dohody mezi členy na zřízení pozice stálého 
koordinátora při zastoupení AFD a KfW v Bruselu. V této věci bylo také k podpisu připraveno 
memorandum o porozumění mezi KfW a všemi členy. 

Průběžně ČRA konzultuje s ostatními evropskými kolegy naplňování Pařížské deklarace o efektivnosti 
pomoci, Evropského konsensu o rozvoji a Evropského kodexu o dělbě práce a bedlivě sleduje 
možnosti pro inovační nástroje vhodné pro českou ZRS, které by ČR umožnily intenzivněji naplňovat 
mezinárodní závazky v oblasti rozvojové spolupráce. 

Program Generálního ředitelství pro rozvoj (DG DEV) pro budování kapacit v nových členských 
státech (EU 12 Floater) 

ČRA spolupracovala s Evropskou komisí na identifikaci vhodných témat pro školení a další aktivity 
v roce 2010. Např. pracovníci ČRA se budou ve spolupráci s konzultanty EK vzdělávat v aspektech 
naplňování Pařížské deklarace o efektivnosti pomoci. 

Výměna zkušeností s norskou agenturou NORAD a norským ministerstvem zahraničí 

V době norského předsednictví v Train4Dev (Training for Development) se ČRA mohla zúčastnit valné 
hromady tohoto sdružení v Oslo a ve druhé polovině roku 2009 zkušenosti zúročila při plánování 
možných společných školících aktivit s partnery na českých ZÚ. 

Spolupráce se zeměmi V4 a SIDA 

ČRA průběžně komunikovala s aktéry tzv. Partnersip Programme švédské rozvojové agentury SIDA, 
především se zeměmi V4. 

Účast na Evropských rozvojových dnech 2009 ve Stockholmu 

ČRA se jako součást české delegace zúčastnila Evropských rozvojových dnů 2009 ve Stockholmu. 
Zástupci ČRA se podíleli na informování účastníků konference na stánku ČR, účastnili se setkání 
ředitelů členských agentur Practitioners‘ Network a vedli jednání s partnery ČRA (např. Rakouskou 
rozvojovou agenturou ADA). 
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Spolupráce s OECD DAC 

ČRA se v listopadu aktivně zúčastnila statistického semináře vedeného pracovnicemi Sekretariátu 
OECD DAC, kde byly diskutovány otázky možného vstupu ČR do DAC, ale zejména náležitosti 
statistického výkaznictví ODA. Dále také průběžně sledovala a analyzovala příslušná rozhodnutí a 
dokumenty OECD / DAC mající vazbu na aktivity ČRA. 

Spolupráce s Programem OSN pro rozvoj (UNDP) 

ČRA pravidelně zveřejňovala na svých internetových stránkách výzvy v rámci tzv. Českého 
svěřeneckého fondu. V listopadu se také uskutečnilo setkání s novým ředitelem regionálního centra 
UNDP v Bratislavě. Při tomto jednání bylo dohodnuto rozšíření stávající spolupráce i o oblast aktivit 
vedoucích ke snižování negativních dopadů změny klimatu, zejména spolupráce při plnění závazků 
z kodaňské konference. 

Sdílení zkušeností s transformací systému ZRS 

ČRA tradičně sdílela s ostatními novými dárci svoji transformační zkušenost. Ve druhém pololetí roku 
2009 se jednalo zejména o konzultace pro partnery z Rumunska, Slovinska a Ruska (ve spolupráci 
s Agenturou Spojených států pro mezinárodní rozvoj USAID a UNDP) a Světové banky. 

Účast na zasedáních expertní pracovní skupiny Rady EU pro nevládní organizace v rozvojové 
spolupráci (NGO Committee). 

Zástupce ČRA se účastnil zasedání expertní pracovní skupiny Rady EU pro nevládní organizace 
v rozvojové spolupráci (NGO Committee), kde se soustředil především na zajištění podmínek 
usnadňujících v maximální možné míře účast českých nevládních organizací na rozvojové spolupráci 
financované z rozpočtu EU.  

6. Vnější vztahy 

Prezentace ČRA 

ČRA průběžně informovala o významnějších událostech v rámci svých aktivit primárně 
prostřednictvím webu ČRA a šířením informací mezi okruh zainteresovaných aktérů (platformy NNO 
a podnikatelů, akademická obec).  

Provozování a aktualizace internetových stránek ČRA 

ČRA pravidelně aktualizovala své internetové stránky a využívala jich zejména k informování o 
výběrových řízeních a akcích souvisejících se ZRS ČR. Ve druhé polovině roku 2009 byl dokončen 
návrh nové internetové presentace, která bude v souladu s grafickou identitou programu ZRS ČR. Ve 
stejném stylu byl také upraven pro potřeby ČRA grafický manuál ZRS a vytvořeno logo ČRA 
zachovávající motiv známý z loga „ČR pomáhá“. 

Odpovídání na dotazy veřejnosti týkající se ZRS 

ČRA průběžně odpovídala na telefonické, písemné a e-mailové dotazy odborné i širší veřejnosti 
týkající se ZRS. 

Podpora rozvojového vzdělávání 

ČRA ve spolupráci s MZV, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a nevládními organizacemi 
aktivně podporovala zavádění rozvojového vzdělávání do vzdělávacího systému ČR a podílí se na 
přípravě národní strategie rozvojového vzdělávání.  
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Účast ČRA na prezentacích a přednáškách pro odbornou veřejnost v tuzemsku i v zahraničí. 

Zástupci ČRA vystoupili v roce 2009 na celé řadě školení, seminářů a přednášek pro pracovníky 
z praxe ZRS (např. pro České fórum pro zahraniční rozvojovou spolupráci FoRS a Platformu 
podnikatelů v zahraniční rozvojové spolupráci) i pro studenty (např. na Univerzitě Palackého 
v Olomouci). 

 

 

 

 

Přílohy 

Příloha 1: Tabulky a grafy 

- Přehled čerpání projektové spolupráce v gesci ČRA v roce 2009 

- Podíl NNO a podnikatelů mezi dodavateli ČRA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Česká rozvojová agentura 
leden 2010 

19

 
Přehled projektové spolupráce implementované ČRA v roce 2009 

 (v tisících Kč) 

Země Název tématu/projektu rozvojové spolupráce  
Objem 

finančních 
prostředků 2009 

Datum 
podpisu 

smlouvy s 
dodavatelem 

Typ 
výběrového 
řízení 

Dodavatel 

Sektor sociálního rozvoje  
Nová témata a projekty v roce 2009  

Etiopie 

rozpočet po konečném krácení 1 865,00       

téma: Sociální rozvoj 1 865,00       

projekt: Podpora komunitní rehabilitace postižených dětí a mládeže v oblsti Severního Gondaru, Etiopie 1 732,00       

veřejná zakázka: Podpora komunitní rehabilitace postižených dětí a mládeže v oblasti Severního Gondaru 1 732,00 červen 09 ZMR Světlo pro svět - Light for the World, o. s. 

Rozdíl mezi rozpo čtem a čerpanou částkou  133,00       

CELKEM bylo implementováno v sektoru sociálního roz voje v  roce 2009  1 732,00       

Sektor vzd ělávání  
Nová témata a projekty v roce 2009  

Angola 

rozpočet po konečném krácení 24 355,00       

téma: Podpora základního školství v odlehlých okresech provincie Bié 17 355,00       

projekt: Podpora základního školství v odlehlých okresech provincie Bié 17 020,48       

veřejná zakázka: Dálkové školení učitelů základních škol v provincii Bié 1 347,99 leden 09 ZMR Člověk v tísni, o.p.s. 

veřejná zakázka: Výstavba a předání pěti ZŠ ve střediskových obcích odlehlých okresů provincie Bié 12 200,00 duben 09 OZŘ ALLKON, s.r.o. 

veřejná zakázka: Kurzy alfabetizace v komunách okresů Catabola, Andulo, Kuito a Nharea, provincie Bié 3 472,50 červenec 09 OZŘ Člověk v tísni, o.p.s. 

veřejná zakázka: Analýza situace a potřeb učitelů ZŠ v okrese Cuemba týkající se jejich pedagogické kvalifikace 0,00 listopad 09 ZMR Člověk v tísni, o.p.s. 

téma: Podpora středního zemědělského školství 7 000,00       

projekt: Podpora středního zemědělského školství 6 998,07       

veřejná zakázka:  Podpora střední zemědělské školy v Kuito 1 998,40 leden 09 ZMR Česká zemědělská univerzita v Praze 

veřejná zakázka: Podpora Odborné zemědělské školy v Catabola, Bié 4 749,67 květen 09 OZŘ Česká zemědělská univerzita v Praze 

veřejná zakázka: Analýza SZŠ v Angolské republice 250,00 srpen 09 ZMR Česká zemědělská univerzita v Praze 

Rozdíl mezi rozpo čtem a čerpano u částkou  336,45       

CELKEM bylo implementováno v sektoru vzd ělávání v roce 2009  24 018,55       

 



Česká rozvojová agentura 
leden 2010 

20

Sektor zdravotnictví  

Zambie 

rozpočet po konečném krácení 5 000,00       

téma: Podpora primární zdravotní péče v zambijské Západní provincii s důrazem na péči o matku a dítě 4 793,40       

projekt: Vzdělávání porodních asistentek pro Západní provincii 4 991,50       

veřejná zakázka: Založení studijního oboru Porodní asistentka na Lewanika Nursing School v Mongu 4 991,50 listopad 09 OZŘ Arcidiecézní charita Praha 

Rozdíl mezi rozpo čtem a čerpanou částkou  8,50       

CELKEM bylo implementováno v sektoru zdravotnictví v roce 2009  4 991,50       

Sektor životního prost ředí 
Nová témata a projekty v roce 2009  

Moldavsko 

rozpočet po konečném krácení 3 057,00       

téma: Ochrana, monitoring a využívání vodních zdrojů 3 000,00       

projekt: Zásobování pitnou vodou a nakládání s odpadními vodami ve městě Nisporeni  3 000,00       

veřejná zakázka: Studie proveditelnosti nakládání s odpadními vodami ve městě Nisporeni 819,05 říjen 09 ZMR Sdružení "Waste water treatement study 
NISPORENI"  

téma: Řešení starých ekologických zátěží 3 000,00       

projekt: Řešení staré ekologické zátěže v obci Lunga (z bývalé vojenské základny Marculesti) 3 000,00       

veřejná zakázka: Zpracování průzkumu znečištění z bývalé vojenské základny Marculesti a zpracování analýzy rizik  803,30 září 2009 ZMR Sdružení "Marculesti"  

téma: Minimalizace negativních dopadů průmyslové činnosti na životní prostředí - NEREALIZOVÁNO SAMOSTATNĚ 
(včleněno do témat Nisporeni a Markulesti) 

0,00       

téma: Obnova monitorovací staniční sítě v povodí řeky Prut - modernizace informačního systému protipovodňové ochrany 1 200,00       

projekt: Studie proveditelnosti modernizace systému protipovodňové ochrany v povodí řeky Prut 1 200,00       

veřejná zakázka: Studie proveditelnosti modernizace systému protipovodňové ochrany v povodí řeky Prut 757,36 září 2009 ZMR ELPAK Praha, s.r.o. 

Vietnam 

rozpočet po konečném krácení 0,00       

téma: Vyhledávání vodních zdrojů a zásobování pitnou vodou 4 000,00       

projekt: Vybudování vodního zdroje v okresu Dong Van, provincie Ha Giang 4 000,00       

veřejná zakázka: Vybudování vodního zdroje v okresu Dong Van, provincie Ha Giang - I. fáze 0,00 VŘ zrušeno -   

téma: Rehabilitace oblastí kontaminovaných dioxiny ve středním Vietnamu 8 550,00       

projekt: Průzkum a pilotní sanace oblastí kontaminovaných dioxiny ve Phu Cat 8 550,00       

veřejná zakázka: NEREALIZOVÁNO rozhodnutím MZV 0,00 VŘ zrušeno -   

téma: Odpadové hospodářství a jeho dopady na životní prostředí - NEREALIZOVÁNO rozhodnutím MZV 0,00       

Rozdíl mezi rozpo čtem a čerpanou částkou  677,29       

CELKEM bylo implementováno v sektoru životního pros tředí v roce 2009  2 379,71       
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Sektor dopravy  

Pokračující projekty  

Bosna a 
Hercegovina 

rozpočet po konečném krácení 28 016,00       

téma: Budování veřejného osvětlení na silnici M-18 1 000,00       

projekt: Budování veřejného osvětlení na silnici M-18 1 000,00       

veřejná zakázka: Budování veřejného osvětlení na silnici M-18 3 139,39 leden 09 OZŘ ELTODO EG, a.s. 

téma: Generální oprava a modernizace tramvají v Sarajevu 9 000,00       

projekt: Generální oprava a modernizace tramvají v Sarajevu 9 000,00       

veřejná zakázka: Generální oprava a modernizace tramvají v Sarajevu 24 874,45 leden 09 OZŘ PRAGOIMEX a.s. 

Nová témata a projekty v roce 2009  

Srbsko 

rozpočet po konečném krácení 10 171,00       

téma: Spolupráce v oblasti železniční dopravy 10 707,00       

projekt: Zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech 10 707,00       

veřejná zakázka: Dodávka zabezpečovacího zařízení pro čtyři železniční přejezdy 8 035,74 listopad 09 OZŘ AŽD Praha s.r.o. 

téma: Spolupráce v oblasti silniční infrastruktury - NEREALIZOVÁNO (upřednostněna železniční doprava) 0,00       

téma: Spolupráce v oblasti environmentálně přijatelné městské hromadné dopravy - NEREALIZOVÁNO (upřednostněna 
železniční doprava) 

0,00       

Afghánistán téma: Školicí středisko pro personál městské hromadné dopravy v Kábulu - NEREALIZOVÁNO rozhodnutím MZV 0,00       

Rozdíl mezi rozpo čtem a čerpanou částkou  2 137,42       

CELKEM bylo implementováno v sektoru dopravy v roce  2009 36 049,58       

Pomoc PAÚ (sektor odborného vzd ělávání)  

Pokračující proje kty  

Palestinská 
autonomní území 

Mimo řádná ZRS s Palestinskými autonomními územími  

rozpočet po konečném krácení 150,00       

projekt: Vybudování školícího střediska pro automechaniky na Palestinských autonomních územích 0,00       

veřejná zakázka: Poskytnutí logistických a souvisejících služeb - přeprava daru firmy Škoda Auto 52,40 duben 09 ZMR AIR-SEA, s.r.o. 

projekt: Školení vyštřovatelů palestinské civilní policie 0,00       

clo na dodávku kriminalistických kufrů 78,54       

Rozdíl mezi rozpo čtem a čerpanou částkou  19,06       

CELKEM bylo implementováno v rámci pomoci PAÚ v roc e 2009  130,94       
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Mimo řádná rekonstruk ční a rozvojová pomoc Gruzii  

Nová témata a projekty v roce 2009  

Gruzie 

Mimo řádná ZRS s Gruzií  

rozpočet po konečném krácení 40 000,00       

téma: Zlepšení zdravotnické vybavenosti a péče -       

veřejná zakázka: Modernizace přístrojového vybavení nemocnic v západní Gruzii, oblast Samegrelo 14 966,85 říjen 2009 OZŘ BLOCK a.s. 

veřejná zakázka: Podpora paliativní péče v Gruzii 1 436,90 listopad 
2009 

ZMR Charita ČR 

veřejná zakázka: Podpora prevence a léčby rakoviny u žen se zhoršeným přístupem ke zdravotní péči 1 385,74 září 2009 ZMR ADRA o.s. 

veřejná zakázka: Zvýšení kvality onkologické léčby v Gruzii 1 941,00 listopad 
2009 

ZMR Hand for help 

veřejná zakázka: Dodávka ultrazvuku do dětské nemocnice v Gori 1 590,37 říjen 2009 ZMR S&T Plus s.r.o. 

veřejná zakázka: Podpora dostupnosti zdr. péče s důrazem na situaci IDPs a  postižených 1 950,00 listopad 
2009 

ZMR Člověk v tísni o.p.s. 

téma: Modernizace v zemědělské oblasti -       

projekt: Zemědělské mechanizační centrum v regionu Samegrelo (Tamakoni) 3 840,73       

veřejná zakázka: Podpora rozvoje zemědělské mechanizace v komunitě Tamakoni 1 949,00 listopad 
2009 

ZMR CIM Group 

veřejná zakázka: Rozvoj kapacit mechanizačního centra v komunitě Tamakoni 1 891,73 listopad 
2009 

ZMR ČZU/NOPOZM 

projekt: Zemědělské mechanizační centrum v regionu  SAMTSKHE/JAVAKHETI, GRUZIE  3 813,27       

veřejná zakázka: Podpora zemědělského mechanizačního centra v regionu Samtskhe/Javakheti, Gruzie 1 991,71 srpen 2009 ZMR N.O.P.O.Z.M. s.r.o. 

veřejná zakázka: Rozvoj kapacit zemědělského mechanizačního centra v regionu Samtskhe/Javakheti 1 821,56 září 2009 ZMR Charita ČR 

projekt: Druhotné zpracování a skladování ovoce v regionu Guria 6 833,43       

veřejná zakázka: Druhotné zpracování a skladování ovoce v regionu Guria 4 917,40 říjen 2009 OZŘ IRCON s.r.o. 

veřejná zakázka: Rozvoj kapacit ovocnářských družstev v regionu Guria 1 916,03 září 2009 ZMR Charita ČR 

téma: Životní prostředí -       

projekt: Zlepšení kvality čištění odpadních vod v oblasti Gori 145,46       

veřejná zakázka: Studie proveditelnosti zlepšení kvality čištění odpadních vod v Gori 80,00 únor 09 ZMR IRCON s.r.o. 

veřejná zakázka: Projektová dokumentace k ČOV 65,46 říjen 2009 ZMR VRV a.s. 

Rozdíl mezi rozpo čtem a čerpanou částkou  2 096,25       

CELKEM bylo implementováno v rámci pomoci Gruzii v roce 2009  37 903,75       

            

CELKEM bylo kontrahováno pro implementaci v roce 2009  107 206,03       

Rozdíl mezi rozpo čtem a čerpanou částkou  5 407,97       

      



Česká rozvojová agentura 
leden 2010 

23

 
 
 
Podíl NNO a podnikatelů mezi dodavateli ČRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NNO 28 946 000 Kč 27 % 

firmy 78 260 000 Kč 73 % 

celkem 107 206 000 Kč 100 % 
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PŘÍLOHA 2 - ABSTRAKTY PROJEKTŮ 
ANGOLA 

Název projektu: Podpora základního školství v odlehlých okresech provincie Bié 
Identifikační číslo: CzDA-AO-2008-10-11120 
Typ projektu:  Bilaterální 
Sektor:    vzdělávání 
Místo realizace:  provincie Bié 
Doba realizace:  2009-2011  
Celkový rozpočet:   56.355.000,- Kč  

Rozpočet v jednotlivých letech realizace již probíhajících zakázek: 
Kontrahováno v roce 2009:  17.350.481,- -330 000 = 17.020.481,- Kč 
Rozpočet 2010:  8.702.380,- Kč 
Rozpočet 2011:  1.140.125,- Kč 

Probíhající zakázky: 

1. Zakázka:  Dálkové školení učitelů základních škol v provincii Bié 
Zhotovitel:  Člověk v tísni, o. p. s. 
Místo realizace:  okres Cuemba, provincie Bié 
Doba realizace:  1/2009 – 12/2009  
Smluvní cena:  1 347 986,- Kč 

2. Zakázka:  Výstavba pěti základních škol ve střediskových obcích 
odlehlých okresů provincie Bié 

Zhotovitel:  Allkon, s. r. o. 
Místo realizace:  okres Catabola, okres Nharea, okres Chitembo 
Doba realizace:  5/2009 – 10/2010 
Smluvní cena:  18 851 320 Kč 

3. Zakázka:  Zajištění alfabetizačních kurzů v komunách okresu 
Catabola, Camacupa, Kunhinga, Andulo, Kuito a Nharea 

Zhotovitel:  Člověk v tísni, o. p. s. 
Místo realizace: okresy Catabola, Kamacupa, Andulo, Cuemba, Kunhinga, Kuito a Nharea, 

provincie Bié 
Doba realizace:  7/2009 – 12/2011 
Smluvní cena:  6 515 000 Kč 

4. Zakázka:  Analýza situace a potřeb učitelů základních škol v 
v okrese Cuemba týkající se jejich pedagogické kvalifikace  

Zhotovitel:  Člověk v tísni, o. p. s. 
Místo realizace:  okres Cuemba, provincie Bié 
Doba realizace:  11/2009 – 1/2010  
Smluvní cena:  0,- Kč 

Záměrem projektu je přispět k udržitelnému rozvoji a pozvednout životní úroveň v odlehlých 
venkovských oblastech provincie Bié, a to prostřednictvím zvýšení podílu gramotného obyvatelstva s 
dosaženým kvalitním základním vzděláním. Projekt má tedy napomoci jednak lepšímu přístupu 
k základnímu vzdělání, jednak ke zvýšení kvality vzdělávání na základních školách a je realizován skrz 
několik zakázek. Součástí projektu je stavba nových základních škol, alfabetizace venkovského 
obyvatelstva odlehlých okresů a vyškolení desítek učitelů pro základní školy. Kromě toho byla 
zpracována tematická studie potřeb učitelů základních škol týkající se jejich pedagogických 
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schopností, která poslouží jako podklad pro přípravu posledních zakázek, které rozvojovou spolupráci 
České republiky s Angolou v této oblasti završí. Projekt přispívá k implementaci vládní školské 
reformy, která má za cíl zpřístupnit základní vzdělání do roku 2015 všem dětem, sjednotit osnovy a 
strukturovat soustavu základních škol. 

Zakázka: Dálkové školení učitelů základních škol v provincii Bié 

Zakázka je pokračováním programu pro zvyšování kvalifikace učitelů v okrese Cuemba, který Česká 
republika financuje od roku 2006, a umožnila učitelům zapsaným do dálkového kurzu v roce 2008 
tento dvouletý kurz dokončit. Podstatná část všech učitelů z okresu Cuemba si tak doplnila vzdělání 
na úroveň 9. třídy základní školy a navíc získala povědomí o moderních pedagogických metodách. 
Odborné předměty studovali samostatně ve svém volném čase a testy z nich skládali průběžně 
vlastním tempem. Pedagogické a speciální předměty pak byly vyučovány během víkendů ve zřízeném 
pedagogickém centru v okresním městě Cuemba a byly zakončeny praktickou zkouškou. Centrum 
bylo vybaveno knihovnou a učebními materiály, které byly distribuovány mezi všechny účastníky 
kurzu. 

Zakázka přinesla největší užitek přímo učitelům, účastníkům kurzu, přinesla jim nejen možnost 
zvýšení kvalifikace, ale znamenala pro ně i určitou formu uznání jejich práce, čímž sehrála významnou 
motivační úlohu. Kromě toho připravila půdu pro další intervence ve prospěch zvyšování kvality 
výuky na základních školách v jinak velmi opomíjeném okrese Cuemba. 

Zakázka: Zajištění alfabetizačních kurzů v komunách okresu Catabola, Kamacupa, Kunhinga, 

Andulo, Kuito a Nharea 

Zakázka spočívá v organizování kurzů zaměřených na zvyšování gramotnosti obyvatelstva a osvětu 
pro nejméně 1 000 osob v odlehlých venkovských komunách, kde obyvatelé dosud neměli možnost 
zařadit se do standardního základního školství; účast v kurzech by měla být genderově vyvážená. 
V roce 2009 byla zahájena příprava na zahájení kurzů ve dvou desítkách vytipovaných vesnic, které 
nejsou zahrnuty v alfabetizačních plánech provincie v blízké budoucnosti a kde obyvatelé o kurzy mají 
aktivní zájem. Obyvatelé totiž ke kurzům musí vytvořit podmínky, zejména je požadováno vystavění 
jednoduchého přístřešku pro výuku (tzv. jango), vytvoření soupisu zájemců o kurzy a spolupodílení se 
na zajištění alfabetizátora. Součástí alfabetizace je nejen naučit účastníky číst, psát a základní počty, 
ale také vnášet do vesnic nové ideje a osvětu v oblasti různých společenských témat. Dá se tedy 
předpokládat, že pokud budou úspěšné, přispějí kurzy k celkovému intelektuálnímu posunu 
vesničanů. Projekt už nyní přispívá ke zviditelnění možnosti alfabetizace a inspiruje zájem vesnic, 
které do něj z kapacitních důvodů nemohly být zapojeny. 

Zakázka: Výstavba pěti základních škol ve střediskových obcích odlehlých okresů provincie 
Bié 

V roce 2009 byla dokončena stavba tří základních škol, ve vesnicích v okrese Catabola a v okresním 
městě Nharea. V roce 2010 budou postaveny další dvě základní školy. 
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Název projektu:  Podpora středního zemědělského školství 
Identifikační číslo: CzDA-AO-2008-09-31181 
Typ projektu:  Bilaterální 
Sektor:    vzdělávání 
Místo realizace:  provincie Bié 
Doba realizace:  2009 – 2011 
Celkový rozpočet:   24.000.000,- Kč 

Rozpočet v jednotlivých letech realizace již probíhajících zakázek: 
Kontrahováno v roce 2009:  6.998.068,- Kč 
Rozpočet 2010:  8.420.000,- Kč 
Rozpočet 2011:  8.419.400,- Kč 

Probíhající zakázky: 

1. Zakázka:  Podpora vedení Střední zemědělské školy v Kuito 
Zhotovitel:  Česká zemědělská univerzita (ČZU) 
Místo realizace:  Kuito, provincie Bié 
Doba realizace:  1/2009 – 12/2009 
Smluvní cena:   1 998 400 Kč  

2. Zakázka:  Podpora Odborné zemědělské školy v Catabola 
Zhotovitel:  Česká zemědělská univerzita (ČZU) 
Místo realizace:  Catabola, provincie Bié 
Doba realizace:  5/2009 – 12/2011  
Smluvní cena:   21 589 400 Kč  

3. Zakázka:  Analýza středního zemědělského školství v Angolské  republice 
Zhotovitel:  Česká zemědělská univerzita (ČZU) 
Místo realizace:  provincie Bié, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Malanje, Uíge, Huambo, Huíla 
Doba realizace:  8/ 2009 – 12/ 2009  
Smluvní cena:   250 000 Kč  

Projekt si stanovuje za cíl přispět k udržitelnému rozvoji zemědělství, výroby a trhu s místní 
potravinovou produkcí a v důsledku toho přispět k omezení potřeby dovozu základních potravin ze 
zahraničí a k omezení chudoby. Cíle má být dosaženo zvýšením kapacity a zlepšením kvality 
zemědělského vzdělávání v provincii Bié. V oblasti zemědělského vzdělávání má Česká Republika 
relativně výsadní postavení, protože pomáhala zemědělské školství v provincii Bié obnovit 
prostřednictvím pilotní Střední zemědělské školy v Kuito.  

Projekt je realizován formou dvou níže popsaných zakázek; navíc byla zpracována kvalitativní studie 
středního zemědělského školství v Angole, která poslouží angolským institucím i partnerům 
v rozvojové spolupráci při koncipování dalších programů na podporu zemědělského vzdělávání a 
České republice bude podkladem pro přípravu posledních zakázek, které rozvojovou spolupráci 
s Angolou v této oblasti završí. 

Zakázka: Podpora vedení Střední zemědělské školy v Kuito 

Střední zemědělská škola v Kuito (původně Centrum zemědělského vzdělávání) byla s podporou 
České republiky otevřena již v roce 2004. V  roce 2009 podpora ČR skončila a bylo potřeba zajistit 
studentům posledního ročníku možnost maturity a také zajistit náležité předání vybavení školy a 
jejích odborných zázemí vhodným angolským institucím a zajistit udržení českého know how 
v místních vzdělávacích strukturách. 
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Na konci roku 2009 absolvovalo 26 studentů, kteří jsou dobře připraveni pro navazující vysokoškolské 
studium i pracovní trh (jak ukazuje uplatnění maturantů z předchozích ročníků). Zhruba třetina z 
absolventů jsou dívky, což je v místním prostředí obrovský úspěch. Škole se podařilo zavést kvalitní 
způsob zemědělského vzdělávání včetně praktické výuky v agrochemické laboratoři, na školním 
pokusném políčku a demonstrační farmě, v demonstrační drůbežárně, či na meteorologické stanici. 
Studentům se výrazně rozšířily vědomostní obzory i díky kvalitně vybavené knihovně a počítačové 
učebně s připojením na internet. Kromě vzdělávací funkce splnila škola i své poslání při formování 
osobnosti mladého člověka, studenti oceňovali zejména houževnatost, kterou díky náročnému studiu 
v sobě objevili, odvahu překonávat obtížné životní momenty, kterou museli mobilizovat, aby studium 
dokázali úspěšně završit, a chuť k dalšímu studiu a osobnostnímu rozvoji, kterou na škole získali.  

Součástí zakázky byly i semináře na různá zemědělská témata pořádané pro odbornou veřejnost i 
místní farmáře, díky nimž se v provincii Bié zvýšilo pochopení správných zemědělských postupů, které 
bude vyškolený odborný personál z vládního i nevládního sektoru dále rozvíjet. 

Zakázka: Podpora Odborné zemědělské školy v Catabola  

Zakázka navazuje na výstupy dosažené při Podpoře vedení Střední zemědělské školy v Kuito. Je 
zaměřena na zvyšování zemědělského vzdělávání na úrovni základního školství, s doplňkovými 
aktivitami na zvyšování kvalifikace mezi vybranými pracovníky v zemědělském sektoru. Výuka je 
zaměřena na praktické uplatnění absolventů školy i kurzů, kteří by se měli do zemědělské výroby 
rychle vracet. Obě vzdělávací činnosti budou zahájeny v  roce 2010. V roce 2009 probíhaly přípravné 
aktivity, jako např. sestavení učebních plánů pro pět odborných specializací a vybavení školy pro 
odbornou výuku. Za chod školy ponesou plnou odpovědnost partnerské instituce (místní úřady 
Ministerstva školství a Ministerstva zemědělství), čeští experti budou pouze dočasně dohlížet na 
kvalitu výuky. V angolském prostředí je přenášení zodpovědnosti na partnerské instituce stále značně 
komplikované, skutečnost, že jsou zapojeny do procesu příprav školy na zahájení výuky od samého 
počátku, je proto velmi cenná a přispívá k posilování institucionálních kapacit. 
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BOSNA A HERCEGOVINA 

Název projektu:  Budování veřejného osvětlení na silnici M-18 
Identifikační číslo: CzDA-BA-2008-02-21020 
Typ projektu:  Bilaterální 
Sektor:    Doprava a dopravní infrastruktura 
Místo realizace  město Živinice, Tuzlanský kanton 
Doba realizace:  1/2009 – 7/2009 
Dodavatel:  ELTODO EG, a.s. 
Celkový rozpočet:   3.139.386,- Kč  
 
V roce 2009 bylo na rychlostní silnici M-18 v úseku, kde prochází městem Živinice, vybudováno 67 
stožárů veřejného osvětlení.  Instalace veřejného osvětlení má za cíl zvýšit bezpečnost silniční 
dopravy ve městě Živinice, včetně bezpečnosti chodců.  

Město Živinice se nachází v Tuzlanském kantonu jižně od města Tuzla ve Federaci Bosna a 
Hercegovina. Město se nachází na hlavním tahu mezi Sarajevem a Tuzlou. Uvedený úsek silnice 
denně využije více než 25 000 vozidel. 
 
 
Název projektu:  Generální oprava a modernizace tramvají v Sarajevu 
Identifikační číslo: CzDA-BA-2008-03-21030 
Typ projektu:  Bilaterální 
Sektor:           Doprava a dopravní infrastruktura 
Místo realizace:  Sarajevo 
Doba realizace:  2009 – 2011 
Celkový rozpočet:    38.074.453,- Kč 
Kontrahováno v roce 2009: 24.874.453,- Kč 
Rozpočet 2010:     6.600.000,- Kč 
Rozpočet 2011:     6.600.000,- Kč 
 
1. zakázka:  Dodávka náhradních dílů pro tramvaje typu K-2 
Zhotovitel:  PRAGOIMEX, a.s. 
Místo realizace:  Sarajevo 
Doba realizace:  1/2009 – 8/2009 
Smluvní cena:  24.874.453,- Kč 
 
2. zakázka:  Dodávka náhradních dílů pro tramvaje typu KT8D5 
 
Výběrové řízení na dodávku náhradních dílů pro tramvaje typu KT8D5 bude vyhlášeno na jaře roku 
2010. Realizace bude zahájena v druhém pololetí roku 2010. 
 
Cílem projektu je zvýšit technickou spolehlivost a bezpečnost městské hromadné dopravy v Sarajevu.  

V první fázi projektu bylo zrekonstruováno 15 tramvají typu K–2 (podvozky a elektrická zařízení). 
Potřebné náhradní díly financovala a dodala ČRA, práci na rekonstrukci vykonal dopravní podnik 
města Sarajeva.  

Ve druhé fázi bude zrekonstruováno 5 tramvají typu KT8D5.  

Většina tramvají, které v současné době jezdí v Sarajevu, je české výroby. Do Sarajeva byly dodány 
v 70. a 80. letech firmou ČKD Tatra. Za války bylo mnoho tramvají vážně poškozeno a i přes realizaci 
mnohých oprav v 90. letech, jsou sarajevské tramvaje v současné době ve velmi špatném technickém 
stavu. 
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ETIOPIE 

Název projektu: Podpora komunitní rehabilitace postižených dětí a mládeže v oblasti 
Severního Gondaru 

Identifikační číslo: CzDA-ET-2009-02-16010 
Typ projektu:  Bilaterální 
Sektor:    Sociální rozvoj 
Místo realizace:  provincie Amhara, oblast Severní Gondar 
Doba realizace:  2009-2010  
Zhotovitel:  Světlo pro svět - Light for the World, o. s. 
Celkový rozpočet:    3 464 000,- Kč 

Kontrahováno v roce 2009: 1 732 000,- Kč 
Rozpočet 2010:   1 732 000,- Kč 
 
Záměrem projektu je podpořit rovné příležitosti postižených dětí a mládeže a umožnit jim zapojit se 
plně do života svých komunit v souladu s Úmluvou OSN o právech lidí s postižením. Konkrétně si 
projekt klade za cíl zmírnit dopad postižení na sociální status dětí a mládeže v regionu Severní 
Gondar, a to zlepšením úrovně jejich zdravotní a sociální rehabilitace. Druhým cílem je zvýšit 
povědomí o skutečných příčinách postižení ve venkovských komunitách, a zlepšit tak prevenci 
postižení a diskriminace.  

Program komunitní rehabilitace byl v oblasti zaveden Gondarskou univerzitou, která poskytuje 
vzdělání ve fyzioterapii na bakalářském stupni studia a umožňuje studentům se na programu podílet 
v rámci praxe. Komunitní rehabilitace (CBR) znamená práci s postiženými v jejich prostředí a zároveň 
práci s prostředím samotným. Jedná se o multidisciplinární přístup, který zahrnuje péči v oblasti 
zdraví a prevence, integraci do škol a podporu v začlenění do společnosti.  

Cílovou skupinou projektu jsou především postižené děti a mládež (ve věku 0 – 18 let) a jejich rodiny, 
dále svépomocné organizace, které vznikají v rámci jednotlivých komunit. Jsou to zejména organizace 
postižených osob (tzv. DPO’s – Disabled People´s Organisations), jejichž členy jsou i rodiče a další 
příbuzní postižených dětí. 
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GRUZIE 
 

Název projektu:  Druhotné zpracování a skladování ovoce v regionu Guria 

Typ projektu:  Bilaterální 
Sektor:    Zemědělství 
Místo realizace  Gruzie, region Guria 
Doba realizace:  2009 
 
1. zakázka: Podpora drobného a středního podnikání v zemědělském sektoru v oblasti 

Guria 
Identifikační číslo: CzDA-GE-2009-07-31150 
Dodavatel:  IRCON 
Kontrahováno:   4 917 000,- Kč  
 
2. zakázka:  Rozvoj kapacit ovocnářských družstev v oblasti Guria 
Identifikační číslo: CzDA-GE-2009-09-31150 
Dodavatel:  Charita Česká republika 
Kontrahováno :   1 916 037,- Kč  
 
V rámci projektu vypsala ČRA výběrové řízení na dodávku technologií (třídící linka a chladící zařízení) 
do dané oblasti, která byla doplněna zakázkou. Cílem bylo zajistit přístup produkce členů družstev na 
trhy EU, souběžným cílem bylo zabezpečení udržitelnosti a samofinancování asociace drobných 
zemědělských družstev. Projekt zahrnoval školení personálu v moderních pěstebních metodách, 
dodávku balícího zařízení a distribuci sazenic kiwi a churma a přípravu strategického plánu asociace. 

 
Název projektu: Zemědělské mechanizační centrum v regionu  Samtskhe/Javakheti, Gruzie  
Typ projektu:  Bilaterální 
Sektor:    Zemědělství 
Místo realizace  Gruzie, region Samtskhe/Javakheti, Akhalcikhe 
Doba realizace:  2009 
 
1. zakázka: Podpora zemědělského mechanizačního centra v regionu 

Samtskhe/Javakheti 
Identifikační číslo: CzDA-GE-2009-05-31150 
Dodavatel:  N.O.P.O.Z.O.M. 
Kontrahováno :   1 991 714,- Kč  
 
2. zakázka:  Rozvoj kapacit zemědělského mechanizačního centra v regionu 

Samtskhe/Javakheti 
Identifikační číslo: CzDA-GE-2009-11-31150 
Dodavatel:  Charita Česká republika 
Kontrahováno :   1 821 557,- Kč  
 
Projekt v Samtskhe/Javakheti se skládal ze dvou zakázek malého rozsahu. První měla za cíl založení 
mechanizační základny – dodávka nedostatkové zemědělské mechanizace a druhá zajištění 
udržitelnosti a samofinancování družstva formou školení, materiálu na rekonstrukci skladu a 
poskytnutí kvalitních semen obilovin a bramborové sadby. 
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Název projektu:  Zemědělské mechanizační centrum v regionu Samegrelo (Tamakoni) 
Typ projektu:  Bilaterální 
Sektor:    Zemědělství 
Místo realizace  Gruzie, region Samegrelo, okres Martvili   
Doba realizace:  2009 
 
1. zakázka:  Zřízení zemědělského centra v okrese Martvili, region Samegrelo 
Identifikační číslo: CzDA-GE-2009-21-31194 
Dodavatel:  CIM Group 
Kontrahováno : 1 949 000,- Kč 
 
Zakázka č. 2:  Podpora rozvoje zemědělské mechanizace komunity Tamakoni 
Identifikační číslo: CzDA-GE-2009-18-31150 
Dodavatel:  Česká zemědělská univerzita/N.O.P.O.Z.O.M 
Kontrahováno :   1 891 727,- Kč  
 
Projekt založení zemědělského centra v Samegrelu, provincie na západě Gruzie) byl rovněž realizován 
formou dvou zakázek malého rozsahu. První zakázka  představovala dodávku nedostatkové 
zemědělské techniky. Druhá zakázka měla za cíl podporu udržitelnosti zemědělského centra, které 
bude sloužit přednostně vnitřním uprchlíkům (IDPs). 

Název projektu: Modernizace přístrojového vybavení nemocnic v oblasti Samegrelo 
Identifikační číslo: CzDA-GE-2009-06-12230 
Typ projektu:  Bilaterální 
Sektor:    Zdravotnictví 
Místo realizace  Gruzie, region Samegrelo a Horní Svanetie 
Doba realizace:  2009 
Dodavatel:  BLOCK a.s. 
Kontrahováno :   14 966.850,- Kč  
 
Dodávka přístrojů zajistí dostupnost sekundární zdravotní péče ve čtyřech nemocnicích ve vybraném 
gruzínském regionu – Semegrelo a Horní Svanetie. 

Název projektu: Dodávka ultrazvukového přístroje do dětské nemocnice v Gori  
Identifikační číslo: CzDA-GE-2009-12-12230 
Typ projektu:  Bilaterální 
Sektor:    Zdravotnictví 
Místo realizace  Gruzie, region Shida Kartli, Gori  
Doba realizace:  2009 
Dodavatel:  S&T Plus  
Kontrahováno :   1 590.370,- Kč  
 
Popis projektu: 
Dodávka ultrazvuku zajistí základní potřeby zdravotního vyšetřování těhotných žen. Státní, dětská 
nemocnice Iavnana v Gori pokrývá jak stabilní populaci, tak uprchlíky v provincii Shida Kartli.  
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Název projektu: Podpora prevence a léčby rakoviny u žen se zhoršeným přístupem ke 
zdravotní péči 

Identifikační číslo: CzDA-GE-2009-06-12230 
Typ projektu:  Bilaterální 
Sektor:    Zdravotnictví 
Místo realizace  Gruzie, region Shida Kartli a Tbilisi   
Doba realizace:  2009 
Dodavatel:  ADRA  
Kontrahováno:   1 385.745,- Kč  
 
Projekt zahrnuje dodávku, školení a osvětu. Vybavená mobilní ordinace včasné diagnostiky 
rakovinových a předrakovinových onemocnění žen operuje v Tbilisi a v blízkých uprchlických 
osídleních. Před zahájením provozu ordinace byl vyškolen personál v diagnostice zmíněných 
onemocnění. Osvěta na podporu prevence rakoviny probíhá prostřednictvím peer-školení a 
distribuce letáků. Projekt je primárně cílený na IDPs a bude mít návaznost v komplexním 
onkologickém projektu 2010.  

Název projektu:  Podpora paliativní péče v Gruzii 
Identifikační číslo: CzDA-GE-2009-16-12191 
Typ projektu:  Bilaterální 
Sektor:    Zdravotnictví 
Místo realizace  Gruzie, region Shida Kartli, Gori  
Doba realizace:  2009 
Dodavatel:  Charita ČR  
Kontrahováno:   1.436.900,- Kč  
 
Projekt zajišťuje školení a dodávku přístrojů. Diagnostické přístroje (varianty endoskopů a mobilní 
rentgen) umožní vyšetřování v centru paliativní péče v Tbilisi a v domácnostech onkologických 
pacientů. Školení zdravotních sester v paliativní péči pomůže zvýšit kapacity poskytování těchto 
služeb v Gruzii. Projekt bude pokračovat v rámci komplexního onkologického projektu v roce 2010. 

Název projektu: Zvýšení kvality onkologické péče se zaměřením na vnitřně přesídlené osoby 
Identifikační číslo: CzDA-GE-2009-17-12191 
Typ projektu:  Bilaterální 
Sektor:    Zdravotnictví 
Místo realizace  Gruzie, Tbilisi a provincie Samegrelo  
Doba realizace:  2009 
Dodavatel:  Hands for Help 
Kontrahováno:   1.941 000,- Kč  
 
Projekt zahrnuje dodávku a školení. Vybavení mobilní ordinace na včasnou diagnostiku rakovinových 
a předrakovinových onemocnění bude nabízet bezplatné vyšetření uprchlíkům v okolí Tbilisi a 
v Samegrelu. Související školení je zaměřené na poskytovatele onkologické péče v Tbilisi a v Zugdidi. 
Personál je školený v managementu zdravotnických zařízení. Projekt je primárně cílený na IDPs a 
bude mít návaznost v komplexním onkologickém projektu v roce 2010.  
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Název projektu: Podpora dostupnosti zdravotní péče s důrazem na situaci vnitřních 
uprchlíků a zdravotně postižených 

Identifikační číslo: CzDA-GE-2009-20-12191 
Typ projektu:  Bilaterální 
Sektor:    Zdravotnictví 
Místo realizace  Gruzie, region Samegrelo a Horní Svanetie 
Doba realizace:  2009 
Dodavatel:  Člověk v tísni, o.p.s. 
Kontrahováno:   1 950 000,- Kč  
 
Projekt přispěl k zlepšení přístupu ke kvalitní primární zdravotní péči a to především formou 
poskytnutí základního zdravotnického vybavení, přístrojů a léků. Projekt se zaměřil na skupinu 
vnitřních uprchlíků a tělesně postižených ve vybraném gruzínském regionu – Semegrelo a Horní 
Svanetie. 

SRBSKO 
 
Název projektu:  Zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech 
Identifikační číslo: CzDA-RS-2009-13-21030 
Typ projektu:  Bilaterální 
Sektor:    Doprava 
Místo realizace  Srbsko 
Doba realizace:  2009 - 2011 
Dodavatel:  AŽD Praha, s.r.o. 

 Kontrahováno v roce 2009:    8 035 742,- Kč  
Plánovaný rozpočet 2010: 7 000 000,- Kč 
Plánovaný rozpočet 2011: 7 000 000,- Kč 
 
Na základě memoranda o porozumění mezi Českou republikou a Republikou Srbsko realizuje ČRA 
tříletý projekt „Zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech“. V roce 2009 byly srbské straně 
(reprezentované podnikem Železnice Srbska) dodány v rámci projektu čtyři železniční přejezdy 
z celkově plánovaných deseti. Projekt bude ukončen v roce 2011. 
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ZAMBIE 
 
Název projektu: Vzdělávání porodních asistentek pro Západní provincii 
Identifikační číslo: CzDA-ZM-2009-03-12281 
Typ projektu:  Bilaterální 
Sektor:    zdravotnictví 
Místo realizace:  Západní provincie, okres Mongu 
Doba realizace:  2009-2010  
Celkový rozpočet:   11 559 700,- Kč  

Rozpočet v jednotlivých letech realizace již probíhajících zakázek: 
Kontrahováno v roce2009: 4 991 500,- Kč 
Rozpočet 2010:   2 458 500,- Kč 

Probíhající zakázky: 

1. zakázka:  Založení studijního oboru Porodní asistentka na Lewanika Nursing School 
Zhotovitel:  Arcidiecézní charita Praha 
Místo realizace:  Mongu, okres Mongu, Západní provincie 
Doba realizace:  11/2009 – 12/ 2010  
Smluvní cena:  7 450 000,- Kč 
 
Záměrem projektu je přispět ke snížení úmrtnosti matek a novorozenců v Západní provincii, která zde 
patří mezi nejvyšší na světě. Jednou z významných příčin tohoto stavu je nízká dostupnost a kvalita 
zdravotních služeb, kdy podstatným problémem je kritický nedostatek kvalifikovaného zdravotního 
personálu a takřka neexistence specialistů, včetně porodních asistentek.  

Projekt na tuto situaci reaguje rozšířením výuky o obor porodní asistentka na již existující Lewanika 
Nursing School v Mongu, hlavním městě Západní provincie. Zároveň projekt přispěje k posilování 
spolupráce oboru a jeho studentů s venkovskými zdravotními centry, která jsou základním článkem 
zdravotní péče: spolupráce bude probíhat formou odborných stáží studentů a zvyšováním odborných 
schopností personálu v těchto partnerských zdravotních zařízeních.  

Cílem tedy je, aby založený studijní obor Porodní asistentka řádně fungoval a produkoval 
kvalifikovanou pracovní sílu, která najde uplatnění zejména ve venkovských oblastech Západní 
provincie. Svými přidruženými aktivitami bude pak obor působit jako šiřitel odborných znalostí 
v oblasti péče o matku a dítě mezi existujícím zdravotním personálem a komunitami v okolí 
partnerských zdravotních zařízení. Projekt je realizován prostřednictvím zakázky „Založení studijního 
oboru Porodní asistentka na Lewanika Nursing School v Mongu,“ která bude v roce 2010 doplněna 
dvěma dalšími drobnými zakázkami (zejména na dodávku zdravotního materiálu a vybavení školy).  

Zakázka: Založení studijního oboru Porodní asistentka na Lewanika Nursing School 

Předmětem zakázky jsou dodávky a služby zajišťující úspěšné zahájení výuky v novém oboru Porodní 
asistentka při Lewanika Nursing School v Mongu ve školním roce 2010 a dovedení prvních třicet 
studentů až k absolventským zkouškám, vše v souladu se zambijskými standardy. V roce 2009 
probíhaly přípravy (např. zajištění učebních pomůcek a výukových materiálů pro třicet budoucích 
studentů oboru a nejnutnějšího dovybavení školy a třídy). V roce 2010 bude zajištěna organizace 
výuky studentů, a to jak teoretické, tak praktické výuky v podobě jednorázových praktik i 
dlouhodobějších stáží v městských i venkovských zdravotních centrech. Při výuce bude též zajištěno 
odborné vedení zambijských klinických instruktorů a bude poskytována odborná podpora 
partnerským zdravotním zařízením a jejich personálu. 
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