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1 | Právní a strategický základ pro činnost a posilování 
kapacit ČRA v roce 2018 

Česká rozvojová agentura (dále jen ČRA) předkládá Ministerstvu zahraničních věcí (dále jen 
MZV) ke schválení Plán činnosti a rozpočtu ČRA na rok 2018 v souladu s článkem 2. 2. svého 
Statutu. Činnost ČRA se řídí zejména zákonem č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové 
spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí, a dalšími obecnými právními 
předpisy.  

Z hlediska strategického jsou pro činnost ČRA určující Strategie zahraniční rozvojové spolupráce 
ČR 2018-2030, kterou vláda ČR schválila usnesením č. 591 z 21. srpna 2017, dále programy 
spolupráce se šesti prioritními zeměmi na období 2018 – 2023, které byly uzavřeny 
s jednotlivými prioritními zeměmi v roce 2017 (pozn.: Memorandum o spolupráci s Kambodžou 
bude schváleno v roce 2018) a následující materiály schválené vládou ČR: 

• Plán dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce ČR pro rok 2018 a 
střednědobý výhled jejího financování na období 2019 až 2020 (usnesení vlády č. 468 
ze dne 21. června 2017); 

• Střednědobá vize posilování kapacit ČRA v kontextu dokončení transformace 
systému ZRS ČR (usnesení vlády č. 948 ze dne 20. listopadu 2015). 

Ve Střednědobé vizi posilování kapacit ČRA, kterou projednala vláda usnesením 
č. 948/2015, si ČRA vytyčila následující misi: "Česká rozvojová agentura při efektivním využití 
dostupných zkušeností a zdrojů pomáhá méně vyspělým zemím řešit jejich rozvojové problémy, 
čímž přispívá k důstojnému a udržitelnému životu na naší planetě i k šíření dobrého jména 
České republiky ve světě". 

K naplnění uvedené mise si ČRA vytyčila tři strategické cíle:  

1) ČRA je schopna efektivně realizovat větší objem rozvojových aktivit a má dostatek 
kvalifikovaných a motivovaných lidí v ústředí i v partnerských zemích.  

 
ČRA byla v roce 2017 částečně personálně posílena a provedla reorganizaci své organizační 
struktury. V roce 2018 bude ČRA usilovat o další personální posílení nejen s ohledem 
na narůstající objem rozpočtu, ale především s ohledem na kvalitativní nároky vyplývající 
z přípravy k zahájení účasti ČRA na projektech v rámci delegované spolupráce s EU.  
V roce 2018 se předpokládá vyslání rozvojových diplomatů na ZÚ Lusaka a ZÚ Sarajevo 
(dle Dohody MZV a ČRA o vysílání a podmínkách působení jejích pracovníků v ZÚ ze dne 
28.11.2017). ČRA bude ve spolupráci s dotčenými ZÚ dbát na správné nastavení vztahů mezi 
ústředím (MZV, ČRA) a ZÚ s důrazem na dodržování již nastavených pravidel a bude se v úzké 
spolupráci s MZV  aktivně podílet  na hledání nových pravidel, která budou v souladu 
s metodikou projektového cyklu ZRS.   
V roce 2018 budou pokračovat cílená školení zaměstnanců ČRA a proběhnou hodnotící pohovory 
na základě nové směrnice o kariérním rozvoji zaměstnanců ČRA. Bude také pokračovat 
program vysílání pracovníků ČRA na roční pracovní pobyty v UNDP Istanbul. 
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2) ČRA se zaměřuje na aktivity, ve kterých má ČR jako dárce přidanou hodnotu, 
a poskytuje ZRS způsobem, který přináší udržitelné výsledky.  

ČRA přijala v roce 2017 řadu nových a aktualizovaných směrnic, a to především na základě 
doporučení z akreditačního procesu auditu EK pro delegovanou spolupráci. V roce 2018 bude 
pokračovat konsolidace vnitřních procesů ČRA včetně aplikace a další integrace informačního 
systému CEDR. ČRA bude spolupracovat s MZV na přípravě nové Metodiky projektového cyklu. 
ČRA přispěje k naplňování doporučení OECD a závazků v oblasti efektivity rozvojové spolupráce. 
ČRA posílí řízení pomoci podle výsledků (result based management), zvýší podíl pomoci 
realizované přes místní subjekty (untying and use of country systems) a zlepší proces učení se a 
zpětnou vazbu z evaluací (accountability and knowledge management). 
Na základě doporučení EU formulovaných v podmínkách pro delegovanou spolupráci byla v ČRA 
ustanovena funkce interního auditora. 
 

3) ČRA má pozitivní značku, pod kterou je známa české i zahraniční veřejnosti, 
a spolupracuje se širokým okruhem partnerů a realizátorů. 

 
ČRA bude pokračovat v rozšiřování okruhu partnerů a potenciálních realizátorů formou 
seminářů a dalších informačních aktivit. Za tímto účelem bude ČRA nabízet služby v rámci 
Klientského centra a spolupracovat s dalšími institucemi, které nabízejí komplementární nástroje 
pro firmy (MZV, CzechTrade, CzechInvest, ČEB, ČMZRB, EGAP, TAČR).  
ČRA bude zprostředkovávat přihlášky realizátorů do programu USA Emerging Donors Challenge 
Fund a realizovat další společné projekty se zahraničními dárcovskými agenturami, včetně 
izraelské agentury MASHAV. ČRA se aktivně zapojí do práce asociace evropských 
implementačních agentur Practitioners Network, včetně jejích pracovních skupin pro společnou 
implementaci, soukromý sektor a pro finanční a kontraktační modality. 
ČRA bude realizovat komunikační strategii, kterou přijala ve spolupráci s MZV v roce 2016. 
Komunikační aktivity pod značkou CzechAid budou zahrnovat web a další sociální sítě, stejně 
jako články v médiích a cílené akce pro veřejnost. ČRA bude posilovat spolupráci s médii a rovněž 
prostřednictvím realizace vlastních aktivit budovat pozitivní obraz ZRS. 

Dne 9. 1. 2017 vzala vláda na vědomí Informaci o naplňování Střednědobé vize ČRA.  

Naplňování jednotlivých cílů Střednědobí vize je prováděno sérií konkrétních aktivit. Mezi hlavní 
aktivity, které budou přispívat k dalšímu naplňování vize, patří: 

• Zahájení implementace Strategie ZRS 2018-2030 a programů spolupráce s prioritními 
zeměmi 2018-2023. 

• Postupné posilování personálních kapacit jak v ústředí ČRA tak i na ZÚ. 

• Průběžná implementace evaluačních doporučení v rámci identifikace a formulace nových 
projektů. 

• Aktivní zapojení do procesu delegované spolupráce na základě úspěšně dokončeného 
pilířového hodnocení ČRA pro delegovanou spolupráci EK. 

• Zahájení nových procesů a aktivit spojených s inovativní podporou zapojení soukromého 
sektoru do ZRS a mobilizací soukromých zdrojů.  

• Aktivní implementace komunikační strategie ČRA ve vztahu k médiím a veřejnosti. 
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Většina prováděných aktivit je zároveň reakcí na doporučení Výboru OECD pro rozvojovou 
pomoc (tzv. peer review).  
 
Mezi hlavní nástroje vedoucí k dalšímu naplňování střednědobé vize v roce 2018 budou patřit 
zejména: 
 

• Bilaterální programy spolupráce v partnerských zemích: Východiskem budou 
uzavřená memoranda o spolupráci s prioritními zeměmi na roky 2018-2023. Hlavní 
aktivity a úkoly vyplývající z implementace programů o spolupráci a Plánu 
dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce ČR pro rok 2018 jsou popsány 
detailněji v samostatné kapitole plánu činnosti „Hlavní zaměření aktivit ČRA 
v partnerských zemích v roce 2018“. 

• Horizontální programy: ČRA bude pokračovat v programech vysílání učitelů a 
expertů do rozvojových zemí, poskytovat dotace na trilaterální programy českých 
subjektů a tuzemské dotační tituly Globální rozvojové vzdělávání a osvěta. 

• Delegovaná spolupráce: na základě akreditace Evropské komise pro výkon tzv. 
delegované spolupráce bude ČRA usilovat o aktivní zapojení do příslušných finančních 
nástrojů v prioritních zemích. Jedná se zejména o zapojení do delegované spolupráce v 
Gruzii, Moldavsku, Bosně a Hercegovině a EU-Africa Trust Fund (Etiopie). Více 
k možnostem zapojení do delegované spolupráce v jednotlivých zemích je uvedeno 
v kapitole plánu činnosti „Hlavní zaměření aktivit ČRA v partnerských zemích v roce 
2018“. 

• Zapojování soukromého sektoru a mobilizace soukromých zdrojů v rámci programu 
B2B: rozvíjení inovativních nástrojů podpory pro soukromý sektor a spolupráce s dalšími 
institucemi státní správy, zejména s ČMZRB a EGAP formou podpory implementace 
finančních nástrojů do ZRS (naplňování uzavřeného memoranda o spolupráci 
s ČMZRB/EGAP v roce 2017). 
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2 | Úkoly ČRA při zajišťování projektového cyklu ZRS  
v roce 2018 

Jádrem činnosti ČRA je implementace projektů ZRS v souladu s Plánem dvoustranné ZRS 
na rok 2018, schváleným usnesením vlády č. 468/2017. Příprava a realizace projektů 
ZRS  v gesci ČRA zahrnuje fáze identifikace, formulace, realizace a monitoringu, zatímco fáze 
programování a evaluace jsou v gesci MZV. ČRA ve všech fázích postupuje v souladu 
s platnou Metodikou projektového cyklu dvoustranných projektů ZRS. Následuje popis 
jednotlivých fází.  
 

Identifikace  

ČRA v listopadu 2017 dokončila identifikaci nových projektových námětů pro rok 2018. 
U nově identifikovaných námětů budou dokončeny analýzy kontextu, kauzalit problémů a 
potřeb, dále vyhodnocení rizik i kapacit místních partnerů a následně budou náměty 
předány do fáze formulace. Současně se bude ČRA v únoru až dubnu podílet na přípravě Plánu 
dvoustranné ZRS pro rok 2019. Přitom bude vycházet zejména z programového rámce, tedy 
zaměření a příležitostí definovaných v programech spolupráce s jednotlivými prioritními 
zeměmi 1 . V návaznosti na tento proces vyzve ČRA v dubnu 2018 ve spolupráci s ORS 
zastupitelské úřady ČR (dále jen ZÚ) k zaslání nových projektových záměrů v těch sektorech, 
kde  v roce 2019 a dále očekává disponibilní finanční prostředky. ČRA společně se ZÚ vyhodnotí 
projektové náměty na základě objektivních měřítek (relevance, efektivita, udržitelnost) 
s ohledem na jednotlivé programy spolupráce. U vybraných námětů budou následně podrobně 
analyzovány a ověřeny výchozí podmínky (kontext, zainteresované subjekty, kauzalita problémů, 
rizika a předpoklady).  
 

Formulace  

ČRA se bude v prvním pololetí roku 2018 věnovat zpracování projektových dokumentů a 
zadávacích dokumentací pro nově zahajované projekty. Součástí projektových dokumentů budou 
vždy jasně definované výstupy a cíle s  měřitelnými indikátory plánované změny, analýza rizik a 
předpokladů realizace, kteréžto budou specifikovány jako jádro projektu v matici logického 
rámce. Tyto základní aspekty projektů budou předmětem posouzení v rámci monitoringu a 
evaluace. Do procesu přípravy projektů budou více zapojeny také sektorově příslušné resorty a 
ostatní státní instituce, zejména pro projekty realizované formou rozpočtových opatření. 
U komplexních projektů ČRA zorganizuje formulační mise a tzv. formulační semináře, které 
se uskuteční v partnerské zemi za účasti všech stakeholderů projektu. ČRA bude pro 
implementaci projektů organizovat výběrová řízení na dodavatele zboží, služeb a 
stavebních prací podle zákona o zadávání veřejných zakázek a dotační výběrová řízení na 
realizátory projektů.  V odůvodněných případech bude ČRA vypisovat zakázky také 
přímo  v partnerské zemi skrze příslušné ZÚ. 
 

                                                        
1
 Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldavsko, Zambie 
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Realizace a monitoring 

ČRA se bude v roce 2018 věnovat průběžnému monitoringu realizace pokračujících a nově 
běžících projektů. Za tímto účelem bude ČRA spolupracovat s rozvojovými diplomaty na ZÚ 
a zároveň bude podnikat vlastní monitorovací cesty za účasti pracovníků ČRA a nasmlouvaných 
expertů. Monitoring realizace projektů bude probíhat na základě vnitřního plánu monitoringu 
ČRA pro rok 2018, který bude pokrývat veškeré bilaterální projekty. Na základě vypořádání 
průběžných zpráv o realizaci pokračujících projektů budou v lednu až únoru uzavírány 
dodatky ke smlouvám na realizaci pokračujících projektů. ČRA monitoring více zaměří na 
dopad a výsledky projektu (result-based management). U velkých a komplexních projektů, kde je 
zapojeno více místních partnerů nebo více donorů, bude ČRA zřizovat tzv. projektové 
výbory. S ohledem na posílení udržitelnosti bude realizován i post monitoring ukončených 
projektů, a to dle možností odpovídajícím kapacitám ČRA a rozvojových diplomatů na ZÚ. 
 

Evaluace 

ČRA bude v roce 2018 spolupracovat s vybranými evaluátory na základě Plánu evaluací, který 
sestavilo MZV. Příslušní pracovníci ČRA se budou účastnit vypořádání doporučení 
z evaluací a tato doporučení budou následně zapracovávána do projektového cyklu. Zvláštní 
důraz bude kladen na opakující se tzv. systémová doporučení, která ČRA zohlední  při přípravě 
nové Metodiky projektového cyklu a dalších metodických dokumentů.      

 
 
 
3 | Alokace a plánované čerpání rozpočtu ČRA na ZRS 

v roce 2018 

Celkový rozpočet ČRA dle Plánu dvoustranné ZRS ČR pro rok 2018, po korekci státního rozpočtu 
a při započítání dodatečných aktivit činí 535 666 tisíc Kč, to jest o 4 % více než 
v předchozím roce. Z toho 484 289 tisíc Kč činí rozpočet na projekty ČRA a 36 877 tisíc Kč činí 
rozpočet na provozní výdaje ČRA. Kromě toho ČRA v roce 2018 plánuje pokračovat  v postupném 
čerpání nespotřebovaných nároků nahromaděných z minulých let, a to zejména na 
financování projektových závazků z předchozích let především v Bosně a Hercegovině (z důvodů 
zpoždění při zadávacích řízeních a realizacích v roce 2017), v rámci programu B2B v ZRS 
vzhledem velkému nárůstu poptávky, dále případně i menší míře v dalších zemích či programech 
dle výsledků skutečného plnění v roce 2017.  
Z celkového objemu je 67,39 % prostředků alokováno na bilaterální projekty v programových 
prioritních zemích, 6,68 % prostředků na bilaterální projekty v ostatních partnerských zemích 
včetně Ukrajiny, 8,21 % na trilaterální spolupráci, 3,08 % na tuzemské dotace, 2,99 % na vysílání 
učitelů a expertů do rozvojových zemí, 4,76 % na spolupráci se soukromým sektorem a 6,88 % 
připadá na provozní a administrativní výdaje.  

 

V roce 2018 plánuje ČRA realizovat aktivity v celkovém rozsahu o 12,86 % vyšším než 
alokovaný rozpočet (v absolutním vyjádření o 68 880 tisíc Kč). ČRA může všechny dodatečné 
aktivity krýt z nároků nespotřebovaných výdajů. To však nutně neznamená, že se tak stane v plné 
výši. V praxi ČRA obvykle vyčerpá 90% objemu plánovaných prostředků. 

 



Plán činnosti a rozpočtu ČRA na rok 2018 

 

| 8 |

 
Zahraniční bilaterální projekty 

Z rozpočtu na projekty v partnerských zemích, který činí 385 789 tis. Kč, je plánována realizace 
celkem 87 projektů. Z toho 69 bude pokračujících projektů zahájených před rokem 2018 
(s celkovou finanční alokací 343 061 tis. Kč v roce 2018) a 18 bude nově zahajovaných projektů 
(s předpokládanou celkovou finanční alokací 79 300 tis. Kč v roce 2018).  
Součet těchto položek je záměrně o cca 10% vyšší než vládou alokovaný rozpočet, protože 
zkušenosti z minulých let dokazují, že skutečné čerpání je na konci roku vždy nižší (obvykle o cca 
10 %) oproti plánu ze začátku roku. To bývá způsobeno komplikacemi a zdržením na straně 
místních partnerů, či realizátorů, administrativními těžkostmi během procesu veřejných zakázek, 
nebo klimatickými a jinými těžko předvídatelnými vlivy. 
Projekty ZRS budou realizovány formou veřejných zakázek, poskytováním dotací a formou 
rozpočtových opatření. ČRA bude v relevantních případech postupovat rovněž formou 
poskytování přímé finanční podpory zahraničních subjektům v partnerských zemích ZRS ČR. 
Detailní rozdělení alokací na jednotlivá nová témata a pokračující projekty podle jednotlivých 
zemí je uvedeno v příloze č. 1. 
 
 

Tuzemské dotace a další programy 

Vedle zahraničních projektů budou v souladu s Plánem dvoustranné ZRS realizovány další 
rozvojové aktivity ČRA v celkovém objemu 126 000 tis. Kč. Tyto aktivity zahrnují spolupráci 
s nevládními organizacemi ve formě tuzemských dotačních titulů a trilaterální spolupráce. V roce 
2018 bude pokračovat dotační podpora projektů vzdělávacích a osvětových aktivit. Trilaterální 
projekty umožní spolufinancovat projekty, jejichž větší část financuje jiný donor.  
Nejdynamičtější částí portfolia nástrojů ČRA je zapojování soukromého sektoru do ZRS 
(tzv. program B2B). Metodika programu B2B je průběžně aktualizována, aby byla srozumitelnější 
a atraktivnější pro partnerské firmy (zvýšení finančních limitů, rozšíření geografického zaměření, 
včetně mimořádných aktivit souvisejících s naplňováním usnesení vlády č. 588/2016 
k poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrii). Program B2B umožňuje 
flexibilně reagovat na dynamicky se měnící rozvojové potřeby a příležitosti v partnerských 
zemích.  
Vedle tuzemských dotačních programů a programu B2B bude v roce 2018 rovněž realizováno 
vysílání expertů a vysokoškolských učitelů do rozvojových zemí. Metodika pro vysílání 
expertů bude rozšířena o studijní stáže. Je velmi pravděpodobné, že v průběhu roku 2018 také 
dojde k propojení programu rozvojových stipendií v gesci MŠMT s nástrojem vysílání expertů a 
vysokoškolských stipendií. Konkrétní způsoby propojení budou popsány v nové strategii 
rozvojových stipendií, do jejíž tvorby bude zapojena také ČRA. 
Detailnější rozdělení alokací na jednotlivé dotační programy je uvedeno v příloze č. 1.  
 
 

Dodatečné aktivity nad rámec Plánu ZRS 

Nad rámec alokovaného rozpočtu dle Plánu dvoustranné ZRS bude pokračovat realizace 
mimořádné pomoci Ukrajině při její obnově a podpoře demokratické transformace 
na základě samostatného usnesení vlády (č. 401/2017). Dodatečné aktivity budou také vynuceny 
posunem realizace projektů ZRS z roku 2017 do roku 2018 (zejména v Bosně a Hercegovině, 
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Gruzii a Moldavsku z důvodu prodloužení doby výběrových řízení a časovým posunům při 
realizaci). Dalším důvodem pro přečerpání alokovaného rozpočtu může být vyšší než očekávaný 
objem kvalitních žádostí o projekty v rámci tuzemských a trilaterálních dotačních titulů a 
zejména programu B2B. Mezi dodatečné aktivity je zařazena i mimořádná dotační výzva 
na studie proveditelnosti v Sýrii. Toto mimořádné výběrové řízení se uskutečňuje v souladu 
a v rámci implementace programu Poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence 
Sýrii v období 2016 – 2019, přijatém usnesením vlády z 27. června 2016 č. 588/2016.  
 

Provozní výdaje ČRA 

Rozpočet ČRA na rok 2018 stanovuje provozní a administrativní výdaje ve výši 36 877 tisíc Kč. 
Výdaje za platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné představují částku 14 752 tisíc Kč, 
která pokrývá záměry ČRA specifikované níže v bodě 5 – Lidské zdroje. Na ostatní provozní 
výdaje, monitoring, kontrolu a prezentaci ZRS–ČRA je plánováno 22 125 tisíc Kč.  
 
Ke dni 1. 1. 2018 evidovala ČRA celkové nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 71 727 
tisíc Kč, což je 13,4% z alokovaného rozpočtu ČRA na rok 2018. Nároky byly akumulovány 
zejména v letech 2013 a 2014, kdy se ČRA nedařilo vyčerpat celý rozpočet na projekty ZRS.  
 
 
 

4 | Hlavní zaměření aktivit ČRA v partnerských zemích 
v roce 2018 

PRIORITNÍ PROGRAMOVÉ ZEMĚ 

Bosna a Hercegovina  

V souladu s usnesením vlády a nově připraveným Programem ZRS s Bosnou a Hercegovinou 
budou projekty ČRA zaměřeny do oblastí energetiky, vody a sanitace a veřejné správy, přičemž 
důraz bude průřezově kladen na podporu integračního procesu země do EU. ČRA se také bude 
soustředit na dokončení projektů v oblasti zemědělství, v rámci phase-out z tohoto sektoru. 
Během roku 2018 plánuje ČRA vyslat do země rozvojového diplomata. 
 
V první polovině roku bude dokončena formulace a zahájena realizace celkem šesti nových 
projektů, které byly identifikovány v roce 2017, dále bude probíhat identifikace nových 
projektových námětů na rok 2019.  V průběhu celého roku bude probíhat monitoring celkem 
osmnácti běžících bilaterálních projektů a dalších intervencí v rámci programu rozvojového 
partnerství pro soukromý sektor (B2B) a vysílání expertů. 
ČRA bude usilovat o tematické propojení všech nástrojů ZRS za účelem posílení dopadů české 
intervence. 
 
V návaznosti na schválený program ZRS s Bosnou a Hercegovinou 2018 – 2023 bude ČRA 
směřovat k naplňování definovaných cílů a indikátorů v rámci stanovených tematických priorit.  
V oblasti udržitelného ekonomického růstu budou k naplnění stanovených programových 
cílů směřovat projekty zaměřené na využívání obnovitelných zdrojů energie, zejména biomasy, 
solární a geotermální energie.  Projekty se budou soustředit na individuální a obecní udržitelné 
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systémy zásobování teplem a v menší části pak na vytváření vhodného legislativního prostředí 
s využitím spolupráce s místní pobočkou UNDP.  
V rámci tematické priority udržitelné nakládání s přírodními zdroji se bude ČRA dále 
soustředit na naplnění stanovených indikátorů prostřednictvím projektů v oblasti nakládání 
s odpadními vodami.  
Oblast Řádné demokratické správy věcí veřejných bude zaměřena na posilování vládních i 
nevládních institucí. ČRA bude dále pokračovat v přenosu know-how a dobré praxe ČR v oblasti 
metrologie, standardizace v oblasti stavebnictví, veterinární a fytosanitární politiky a začleňování 
osob s postižením do společnosti. V rámci nástroje vysílání expertů plánuje ČRA zahájit projekt 
zaměřený na přenos dobré praxe v oblasti místní samosprávy. 
 
V rámci mezinárodní spolupráce budou probíhat jednání s Delegací EK a DG NEAR ohledně 
zapojení ČRA do realizace projektových aktivit financovaných z evropských fondů.  Delegovanou 
spolupráci lze v BA využít při implementaci projektů financovaných z fondů předvstupní pomoci 
EU IPA II. EK podmiňuje uvolnění fondů pro BA schválením celostátních sektorových strategií 
rozvoje. BA doposud schválila strategii dopravy, životního prostředí, strategický plán rozvoje 
venkova, a očekává se přijetí strategie pro energetiku. Pro prioritní sektory ZRS ČR v souladu 
s programovým dokumentem je relevantní především strategie životního prostředí, kde je možná 
spolupráce v oblasti vody a sanitace a kvality ovzduší, a dále spolupráce u projektů zaměřených 
na zavedení finančně udržitelných řešení/mechanismů ČOV.  Ve strategii rozvoje venkova je 
relevantní zaměření na přímou podporu drobným farmářům, podporu žen/mladých v 
zemědělském sektoru, a na oblast fytosanitární. V očekávané strategii energetiky může ČRA 
využít zkušeností s využíváním obnovitelných zdrojů energie.  
 

Etiopie  

Letošním rokem začíná implementace Programu dvoustranné rozvojové spolupráce České 
republiky s Etiopií na léta 2018 – 2023. Dle tohoto programu budou projekty ČRA směřovány do 
oblastí zemědělství a rozvoje venkova a udržitelného nakládání s přírodními zdroji, 
zároveň však budou dobíhat také projekty realizované v oblasti inkluzivního sociálního 
rozvoje. Všechny projekty zahraniční rozvojové spolupráce ČR jsou směřovány do etiopského 
regionu Jižních národů, národností a lidu, aby tak bylo docíleno komplementarity ZRS ČR v 
místě. 
 
V roce 2018 bude implementováno a monitorováno celkem šestnáct projektů, z čehož budou tři 
nové a třináct pokračujících. Čtyři z nich by měly být ke konci roku 2018 ukončeny. Nově 
zahajované projekty již byly identifikovány v souladu se stávajícím Programem, jehož zaměření 
odráží priority Druhého plánu růstu a transformace Etiopie na léta 2016 – 2020.  
 
V oblasti zemědělství a rozvoje venkova budou probíhat projekty zaměřené na podporu 
zemědělského poradenství, využívání vodních zdrojů pro zemědělskou produkci, zavádění 
holistického managementu krajiny či participativního rozvoje produktivní krajiny. V prvním 
pololetí roku 2018 bude také zahájen projekt zaměřující se na podporu drobných farmářů při 
zajišťování přístupu k potravinám. 
V prioritní oblasti udržitelného nakládání s přírodními zdroji se projekty zaměří na 
zabezpečení přístupu k pitné vodě, zlepšení úrovně sanitace a zajištění udržitelného hospodaření 
s vodními zdroji a také na dokončení hydrogeologického mapování Etiopie.  
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Projekty v oblasti inkluzivního sociálního rozvoje cílí na zlepšení dostupnosti a kvality 
učňovského vzdělání v kožedělném sektoru, na podporu inkluzivního přístupu ke vzdělávání a na 
zlepšení udržitelné správy vodních zdrojů prostřednictvím zvýšení kvality odborného vzdělávání.  
 
Výše zmíněné bilaterální projekty, jež jsou realizovány formou rozpočtových opatření, veřejných 
zakázek a dotací českým neziskovým subjektům i vzdělávacím institucím, budou doplněny 
projekty v rámci programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (B2B) a vysíláním 
učitelů i expertů.  
 
Nad rámec bilaterální ZRS ČR bude v roce 2018 také rozvíjena komunikace a spolupráce s místní 
Delegací EK s cílem dosáhnout efektivního zapojení do tzv. delegované spolupráce v rámci EU-
Africa Trust Fund (Horn of Africa Window). ČRA je připravena nabídnout Evropské komisi (EK) 
svoji dlouholetou zkušenost zejména v oblastech, které mají významný stabilizační potenciál – 
tedy tvorba nových pracovních příležitostí, zvyšování odborné pracovní kvalifikace a podpora 
zranitelných skupin v rámci místní farmářské komunity.  
 
 

Moldavsko  

V souladu s usnesením vlády, s Programem dvoustranné rozvojové spolupráce pro Moldavsko 
2018-2023 a se společným programem států EU v Moldavsku budou projekty ČRA zaměřeny 
na udržitelné nakládání s přírodními zdroji (odstraňování starých ekologických zátěží a 
zamezení vytváření nového znečištění lidskou činností), inkluzívní sociální rozvoj 
(maximalizace efektivity systému sociální ochrany, zvýšení kvality sociální péče a její 
dostupnosti), zemědělství (zlepšení přístupu zemědělců na trh a navýšení produkce s přidanou 
tržní hodnotou) a demokratickou správu věcí veřejných (zvýšení efektivnosti a 
modernizace státních institucí, rozvoj kapacit občanské společnosti).  
 
V r. 2018 bude pokračovat realizace 15 bilaterálních projektů ve výše uvedených sektorech 
(z nichž 6 by mělo být v tomto roce ukončeno) a dojde k zahájení minimálně 5 nových projektů.  
Nové projekty budou zahajovány v průběhu celého roku, po dokončení fáze formulace. Je 
plánována realizace projektů formou veřejných zakázek i formou dotací. Vedle zmíněných 
bilaterálních projektů ČRA počítá i v tomto roce v Moldavsku s realizací vybraných projektů 
v rámci programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (B2B) a vysílání expertů.   
 
Stejně jako v předchozích letech bude během roku probíhat monitoring, implementace 
jednotlivých projektů, případně i post-monitoring výstupů projektů již ukončených, a to jak v ČR, 
tak v místě realizace.  V první polovině roku proběhne ve spolupráci se ZÚ Kišiněv sběr nových 
projektových námětů od moldavských subjektů, a to zejména v sektoru řádná (demokratická) 
správa věcí veřejných, kde v r. 2019 předpokládáme volné finanční prostředky. S ohledem na 
probíhající vládní reformy a ujasňování struktury a kompetencí vládních organizací v zemi je 
záměrem ČRA se na přechodné období soustředit na spolupráci s kraji a nevládními 
organizacemi, případně se soukromým sektorem.  
 
V rámci sektorové priority udržitelné nakládání s přírodními zdroji bude pokračovat 
dlouhodobá intervence v areálu bývalé letecké základny a jejího okolí v obcích Lunga a 
Marculesti, a to sanace znečištění podzemních vod ropnými látkami. Dále bude zahájena 
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rekultivace skládky nebezpečných odpadů v Cismichioi, modernizace ČOV a úpravny vody 
v Hincesti, rekonstrukce kanalizace a výstavba ČOV v obci Briceni. Pokračuje projekt zaměřený 
na harmonizaci právního rámce pro správu odpadních vod s legislativou EU a výstavba menších 
ČOV pro mateřské školy v regionu Leova. 
V sektoru inkluzívní sociální rozvoj bude ČRA pokračovat v podpoře zkvalitňování péče o 
duševně nemocné a v zavádění efektivního systému vzdělávání sociálních pracovníků (ve 
spolupráci s českým MPSV). Nově hodlá podpořit rozvoj organizací nabízejícími služby dětem 
s PAS a jinými genetickými poruchami.  
Co se týče zemědělství, vzhledem k postupnému ukončování rozvojové spolupráce v tomto 
sektoru, nebudou zahájeny nové projekty.  Dokončována bude implementace projektů na 
podporu ekologického zemědělství a produkce ovoce a zeleniny s přidanou hodnotou a budou 
financovány aktivity k zajištění udržitelnosti registru vín, zavedeného v předchozím období. 
V oblasti veřejné (demokratické) správy věcí veřejných ČRA zahajuje dva obsáhlé 
projekty na podporu regionálního rozvoje a územního plánování. Oba navazují na předchozí 
intervence ZRS ČR. Pokračovat bude projekt harmonizace legislativy v oblasti stavebnictví 
(zavedení tzv. eurokódů) a úspěšná spolupráce moldavských a českých hasičských jednotek (ve 
spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR), konkrétně v zavádění protipovodňových opatření. 
 
Vedle zmíněných bilaterálních projektů ČRA počítá i v tomto roce v Moldavsku s realizací 
vybraných projektů v rámci programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (B2B) a 
vysílání expertů.   
 
V roce 2018 bude pokračovat jednání o možnostech zapojení ČRA do realizace projektů v rámci 
delegované spolupráce EU. DEU bude v průběhu roku definovat oblasti stanovené AAP 2018, 
v rámci kterých bude možné realizovat delegovanou spolupráci. ČRA bude vyjednávat o zapojení 
do delegované spolupráce v konkrétních tematických prioritách, může se jednat například o téma 
týkající se posílení důvěry mezi moldavskými institucemi a Podněstřím, o spolupráci v oblasti 
vody a sanitace nebo o téma podpory a vytváření ekonomických příležitostí. ČRA bude také 
jednat s ostatními bilaterálními donory (zejména s německou rozvojovou agenturou GIZ) o 
možnostech vytváření konsorcií pro realizaci delegované spolupráce.  
 

Gruzie  

Rok 2018 bude prvním rokem implementace Programu dvoustranné rozvojové spolupráce České 
republiky s Gruzií. V souladu s ním a s příslušným usnesením vlády budou projekty ČRA 
realizovány v oblastech inkluzivního sociálního rozvoje (prevence úmrtnosti na nepřenosná 
onemocnění; zavádění systémů sociální ochrany), zemědělství a rozvoje venkova (udržitelný 
rozvoj horských regionů a jejich komunit) a řádné demokratické správy věcí veřejných 
(etablování účinných institucí veřejné správy). Identifikace projektových námětů na rok 2018 
probíhala již v souladu s Programem. 
 
V roce 2018 bude pokračovat realizace 15 bilaterálních projektů, jejichž implementace bude ze 
strany ČRA a ZÚ Tbilisi monitorována a vyhodnocována. Šest z nich by mělo být v roce 2018 
ukončeno.  
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Kromě bilaterálních projektů, realizovaných formou rozpočtových opatření, dotací a veřejných 
zakázek budou v roce 2018 využívány také horizontální programy, zejména program rozvojového 
partnerství pro soukromý sektor (B2B), program vysílání expertů a program vysílání učitelů. 
 

V rámci sektorové priority inkluzivní sociální rozvoj bude pokračovat implementace projektu 
zaměřeného na prevenci, diagnostiku a léčbu rakoviny a dětské leukémie, projekt zaměřený na 
budování kapacit v oblasti dětské paliativní péče a projekt rozvoje služeb pro děti s poruchami 
autistického spektra. 

V sektoru zemědělství a rozvoj venkova budou v roce 2018 ukončeny tři běžící projekty 
v oblasti zemědělství, lesnictví a ochrany životního prostředí v horském regionu Tušsko. V roce 
2018 proto bude připravena strategie odchodu a postupného ukončení dlouhodobého působení 
ZRS ČR v tomto regionu. V daném sektoru vstoupí do posledního roku realizace také projekt 
zaměřený na prevenci sesuvů půdy v regionu Dusheti a na rozvoj turistických aktivit v oblasti 
jeskyní CHKO Imereti. Prvním rokem bude pak realizován projekt zaměřený na udržitelný rozvoj 
včelařství v Gruzii. Jeho regionální zaměření bude odpovídat regionálním prioritám stanoveným 
Programem. Dále bude rozpracována identifikace Programu udržitelného rozvoje horského 
regionu v oblasti Pšavska, Chevsurska a Guadamaquara v regionu Mtscheta-Mtianeti. Bude se 
jednat o logicky souvztažný plán rozvojových intervencí v dlouhodobé časové perspektivě, který 
definuje celkový záměr působení ČRA v tomto regionu. V rámci připraveného Programu pak 
bude v roce 2018 formulován projekt zaměřený na Přípravu Plánu péče CHKO Aragvi a ustavení 
Místních akčních skupin (LAG). 

 
V rámci sektorové priority řádná demokratická správa věcí veřejných budou pokračovat 
projekty technické asistence při plnění závazků vyplývajících z Asociační dohody mezi EU a 
Gruzií (včetně DCFTCA) v oblasti zemědělství, životního prostředí a zdravotnictví a projekt 
asistence Kynologické službě Celní správy Gruzie v oblasti školení a výcviku instruktorů, psovodů 
a služebních psů.  
 
ČRA bude v roce 2018 pokračovat ve snaze podílet se na implementaci evropských rozvojových 
programů, zejména delegované spolupráce. Budou probíhat jednání s rakouskou rozvojovou 
agenturou ADA o možnosti vzájemné koordinace aktivit v oblasti rozvoje venkova, konkrétně při 
implementaci programu rozvoje horských oblastí a jejích komunit, na něž ADA získala 
delegovanou spolupráci v rámci AAP 2017. ČRA připravovaný Programu udržitelného rozvoje 
horských oblastí a jejich komunit je k AAP 2017 komplementární. V jednání je možnost finanční 
podpory českého programu ze zdrojů ADA. Společný průnik nabízí také sektor Public Finance 
Management, kde ČRA v minulosti realizovala projekt zaměřený na reformu veřejné správy 
v Gruzii. V této souvislosti bylo iniciováno jednání s německou rozvojovou agenturou GIZ 
k možnostem případného společného projektu. Detaily budou projednány u příležitosti studijní 
cesty zástupců gruzínského ministerstva financí do ČR v rámci projektu technické asistence 
ministerstva financí ČR v únoru 2018.  
 
Bude probíhat i jednání o zapojení ČRA do AAP 2018, který stanovuje tři priority, První je 
energetická efektivnost s důrazem na transpozici příslušné legislativy EU s předpokladem 
následného uvolnění fondů EU Neighbourhood Investment Facility (NIF).   Další prioritou AAP 
2018 je správa veřejných financí se zaměřením na transparentnost tvorby státního rozpočtu 
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v rámci veřejné správy a na financování samospráv. Třetí prioritou je bezpečnost a právní stát 
s důrazem na reformu bezpečnostního sektoru jako celku, tj. včetně ochrany státních hranic, 
reformu státních bezpečnostních služeb, potírání kybernetického zločinu a na civilní ochranu 
(včetně ochrany kritické infrastruktury, řízení přírodních a průmyslových katastrof).    
 

Kambodža  

V souladu s usnesením vlády a Programem dvoustranné rozvojové spolupráce ČR s Kambodžou 
na období 2018-2023 budou projekty ČRA zaměřeny do sektorů udržitelné nakládání 
s přírodními zdroji a inkluzívní sociální rozvoj. Koncem roku 2017 došlo k vyslání rozvojového 
diplomata ČRA na ZÚ Phnompenh, který bude v místě koordinovat rozvojovou spolupráci. 
V roce 2018 bude zpočátku probíhat intenzívní identifikace nových projektových námětů 
v souladu s Programem dvoustranné rozvojové spolupráce. Vybrané náměty budou postupně 
formulovány a v roce 2018 předpokládáme zahájení tří až čtyř víceletých projektů. 
 

Zambie  

V roce 2017 byl se zambijskými partnery sjednán Program rozvojové spolupráce na léta 2018 – 
2023, který vychází jak z cílů Strategie zahraniční rozvojové spolupráce ČR na období 2018 – 
2030, tak z potřeb a rozvojových priorit partnerské země. Dle sjednaného Programu budou nové 
projekty směřovány do tematické oblasti zemědělství a rozvoje venkova, dobíhat však budou 
také projekty z oblasti inkluzivního sociálního rozvoje. V roce 2018 bude celkem 
implementováno a monitorováno šest projektů, z toho budou tři nové a tři pokračující. Dva 
projekty pak budou v tomto roce ukončeny. Většina projektů je směřována do Západní provincie, 
některé však jsou implementovány také v Jižní provincii. V obou lokalitách má ZRS ČR dobré 
výsledky a je pozitivně hodnocena místními partnery.  
 
Projekty z oblasti zemědělství a rozvoje venkova jsou zaměřeny na podporu středních a 
drobných farmářů ve zvyšování živočišné i rostlinné produkce, a to jak dodávkami mechanizace a 
vybavení, tak prostřednictvím školení a zvyšování povědomí o vhodných zemědělských 
praktikách. Nové projekty se budou zaměřovat na rozvoj integrovaného přístupu k farmaření, 
podporu produkčního zemědělství a rozvoj hodnotových řetězců vybraných plodin. V souvislosti 
s navyšováním finančních prostředků pro tuto prioritní oblast rozvojové spolupráce se počítá 
v průběhu roku 2018 také s identifikací nových projektů, jež budou postupně zahajovány v roce 
2019.  
 
V letošním roce budou dobíhat také dva projekty v tematické oblasti inkluzivního sociálního 
rozvoje. Jedním je projekt zlepšující kvalitu a dostupnost zdravotní péče pro matky a děti do 
pěti let, druhým pak centrum učňovských kurzů pro sociálně ohroženou mládež. Do konce 
prosince 2018 se plánuje převést učňovské centrum pod spádovou základní školu, která tak zajistí 
udržitelnost výstupů.  
 
Kromě bilaterálních projektů, jež jsou realizovány formou veřejných zakázek a dotací českým 
neziskovým subjektům a univerzitám, je ZRS ČR uskutečňována ve formě trilaterálních projektů, 
projektů v rámci programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (B2B) a vysíláním 
učitelů. V průběhu roku 2018 se počítá s vysláním rozvojového diplomata ČRA na ZÚ Lusaka.  
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SPECIFICKÉ A PHASE-OUT ZEMĚ 

Palestina 

V souladu s dosavadní praxí bude realizace ZRS probíhat formou peněžních darů 
poskytovaných na základě memoranda mezi MZV ČR a přijímajícími institucemi v oblasti 
podpory ekonomického růstu. ČRA počítá v roce 2018 s dokončením projektu instalace solárních 
panelů pro školy a zdravotnická zařízení na PAÚ (projekt v gesci palestinského ministerstva 
energetiky a přírodních zdrojů/PENRA, jehož financování je řešeno účelovým darem ČR), 
přičemž na žádost palestinských úřadů (PENRA) bude rovněž v průběhu roku realizována studie 
proveditelnosti na plánované využití biomasy pro výrobu elektrické energie. Tato nová oblast by 
měla (pokud studie proveditelnosti prokáže relevanci této technologie v místních podmínkách) 
přinést rovněž lepší možnosti zapojení českých subjektů do realizace projektů ZRS v Palestině.  
 

Mongolsko  

S ohledem na phase-out ZRS v Mongolsku se ČRA soustředí na dokončení projektů v oblasti 
lesnictví a životního prostředí, u dvou projektů bude prodloužena realizace o jeden rok, za účelem 
zajištění jejich udržitelnosti. V prvním čtvrtletí r. 2018 bude probíhat příprava projektové a 
smluvní dokumentace k prodloužení projektů Přenos know-how v přístupu k odstraňování 
ekologických zátěží II a Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku. 
Zvláštní důraz bude kladen na napojení dosavadních bilaterálních projektů na mezinárodní a 
komerční zdroje návazného financování. V tomto ohledu budou pokračovat jednání s FAO, 
GIZ a dalšími subjekty. Nadále zůstanou pro Mongolsko otevřeny horizontální programy, 
zejména vysílání expertů, vysílání učitelů, trilaterální projekty a program rozvojového partnerství 
pro soukromý sektor (B2B). I v r. 2018 bude probíhat ze strany ČRA monitoring realizovaných i 
již ukončených projektů. 
 

Kosovo  

S ohledem na snižující se alokace a předpokládaný phase-out ZRS v Kosovu se ČRA zaměří 
na dokončení a posílení udržitelnosti dosavadních projektů v oblasti vody a sanitace a sociálních 
služeb. V oblasti vody a sanitace bude dokončen a předán projekt zaměřený na výstavbu ČOV u 
jezera Badovac. Zároveň bude v rámci phase-out pokračovat projekt zaměřený na podporu 
udržitelnosti výstupů projektů v oblasti sociální infrastruktury a služeb. ČRA bude společně 
se ZÚ zajišťovat pravidelný monitoring. Pro Srbsko zůstanou dále otevřeny horizontální 
programy ČRA. 
 

Srbsko 

S ohledem na phase-out ZRS v Srbsku budou dokončeny projekty v oblasti veřejné správy, 
především projekt zaměřený na vysílání civilních expertů do mezinárodních misí EU a OSN. 
Nadále zůstanou pro Srbsko otevřeny horizontální programy, zejména vysílání expertů a 
programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor, kde předpokládáme realizaci několika 
projektů. ČRA bude průběžně zajišťovat ve spolupráci se ZÚ monitoring všech intervencí. 
 

Ukrajina  

V souladu s usnesením vlády č. 401/2017 ze dne 22. května 2017 o poskytnutí mimořádné pomoci 
Ukrajině při její obnově a podpoře její demokratické transformace v období let 2017 a 2018, bude 
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ČRA v roce 2018 pokračovat v implementaci projektů na Ukrajině. Projekty budou zaměřeny 
do sektoru vzdělávání v rámci stávajícího programu „Modernizace systému veřejného vzdělávání 
na Ukrajině“, který byl stvrzen v memorandu o porozumění podepsaným mezi ČRA a 
Ministerstvem vzdělávání a vědy Ukrajiny dne 2. 12. 2015. V roce 2018 bude z rozpočtu MZV 
uvolněno na realizaci projektů v gesci ČRA na Ukrajině 11 mil. Kč. Zároveň budou financovány již 
běžící projekty v objemu cca 5 mil. Kč.  
 
Program „Modernizace systému veřejného vzdělávání na Ukrajině“ je postaven na třech pilířích:  

I. Technická asistence centrálním institucím s reformou vzdělávacího systému 
se zaměřuje na budování kapacit centrálních institucí. Projekty v tomto pilíři budou cílit 
na asistenci při vytváření systému pro zajišťování kvality a efektivity vzdělávání. 

II. Podpora ukrajinských univerzit při adaptaci na nové podmínky a možnosti 
cílí na meziuniverzitní spolupráci. Projekty se tematicky zaměřují zejména na 
internacionalizaci ukrajinských vysokých škol.  

III. Materiální podpora ukrajinským vzdělávacím institucím bude zaměřena na 
pomoc vzdělávacím institucím evakuovaným z východních oblastí Ukrajiny, jejichž 
stávající infrastruktura a vybavení není postačující pro plnohodnotné vzdělávání.  

 
Kromě bilaterálních projektů, realizovaných formou, dotací a veřejných zakázek budou v roce 
2018 využívány také horizontální programy, zejména program rozvojového partnerství pro 
soukromý sektor (B2B), program vysílání expertů a program vysílání učitelů. 
 
 

*     *     * 
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5 | Přílohy 
Příloha č. 1: Finanční prostředky na pokračující i nové projekty a programy ZRS ČR v gesci ČRA v roce 2018 (v tis. Kč) 

 

Region / země Tematické priority / Programy ZRS ČR  

Objem finančních 
prostředků dle 

usnesení vlády 
ČR a korekce 

státního 
rozpočtu 

Objem prostředků 
na pokračující 
projekty v roce 

2018 

Objem 
prostředků na 
plánované 

nové projekty 
v roce 2018 

Celková alokace 
na pokračující a 

plánované 
projekty v roce 

2018 

PRIORITNÍ PROGRAMOVÉ ZEMĚ ZRS ČR: 

Bosna a Hercegovina Udržitelné nakládání s přírodními zdroji 23 000 23 600 500 24 100 

Bosna a Hercegovina Řádná (demokratická) správa věcí veřejných 20 000 10 634 4 400 15 034 

Bosna a Hercegovina Ekonomický růst 22 500 36 565 1 500 38 065 

Bosna a Hercegovina Ekonomický růst (peněžní dar pro UNDP BaH na 
pokračující projekt) 

4 500 4 454 0 4 454 

Bosna a Hercegovina Zemědělství a rozvoj venkova 16 000 22 261 0 22 261 

CELKEM Bosna a Hercegovina 86 000 97 513 6 400 103 913 

  
    

  

Etiopie Inkluzivní sociální rozvoj 22 000 13 500 6 000 19 500 

Etiopie Udržitelné nakládání s přírodními zdroji 26 000 27 112 2 000 29 112 

Etiopie Zemědělství a rozvoj venkova             28 000 25 652 6 000 31 652 

CELKEM Etiopie 76 000 66 263 14 000 80 263 

            

Moldavsko Udržitelné nakládání s přírodními zdroji 38 000 40 405 0 40 405 

Moldavsko Řádná (demokratická) správa věcí veřejných 15 000 27 534 0 27 534 

Moldavsko  Inkluzivní sociální rozvoj 26 000 15 400 4 200 19 600 

Moldavsko  Zemědělství a rozvoj venkova 15 000 14 473 0 14 473 

CELKEM Moldavsko 94 000 97 812 4 200 102 012 
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Region / země Tematické priority / Programy ZRS ČR  

Objem finančních 
prostředků dle 

usnesení vlády 
ČR a korekce 

státního 
rozpočtu 

Objem prostředků 
na pokračující 
projekty v roce 

2018 

Objem 
prostředků na 
plánované 

nové projekty 
v roce 2018 

Celková alokace 
na pokračující a 

plánované 
projekty v roce 

2018 

Gruzie Inkluzivní sociální rozvoj 20 000 23 500 200 23 700 

Gruzie Zemědělství a rozvoj venkova 18 000 14 750 4 000 18 750 

Gruzie Řádná (demokratická) správa věcí veřejných 16 000 17 204 0 17 204 

CELKEM Gruzie 54 000 55 454 4 200 59 654 

  
      

Kambodža Inkluzivní sociální rozvoj* 22 000 0 22 000 22 000 

Kambodža Udržitelné nakládání s přírodními zdroji 6 000 0 6 000 6 000 

CELKEM Kambodža 28 000 0 28 000 28 000 

  
      

Zambie Inkluzivní sociální rozvoj* 10 000 8 500 0 8 500 

Zambie Zemědělství a rozvoj venkova 13 000 6 140 9 000 15 140 

CELKEM Zambie 23 000 14 640 9 000 23 640 

            

CELKEM  PRIORITNÍ  PROGRAMOVÉ ZEMĚ  ZRS ČR 361 000 331 683 65 800 397 483 

  

SPECIFICKÉ A PHASE-OUT ZEMĚ ZRS ČR (dle UV č. 631/2016): 

Palestina Ekonomický růst 13 500 0 13 500 13 500 

CELKEM Palestina  13 500 0 13 500 13 500 

  
Mongolsko Zemědělství a rozvoj venkova 6 000 6 000 0 6 000 

CELKEM Mongolsko 6 000 6 000 0 6 000 
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Region / země Tematické priority / Programy ZRS ČR  

Objem finančních 
prostředků dle 

usnesení vlády 
ČR a korekce 

státního 
rozpočtu 

Objem prostředků 
na pokračující 
projekty v roce 

2018 

Objem 
prostředků na 
plánované 

nové projekty 
v roce 2018 

Celková alokace 
na pokračující a 

plánované 
projekty v roce 

2018 

Kosovo Udržitelné nakládání s přírodními zdroji* 289 378 0 378 

Kosovo Inkluzívní sociální rozvoj 3 500 3 500 0 3 500 

CELKEM Kosovo 3 789 3 878 0 3 878 

  
    

  

Srbsko Řádná demokratická správa věcí veřejných 1 500 1 500 0 1 500 

CELKEM Srbsko 1 500 1 500 0 1 500 

            

CELKEM SPECIFICKÉ A PHASE-OUT ZEMĚ ZRS ČR 24 789 11 378 13 500 24 878 

  

CELKEM BILATERÁLNÍ ZRS V GESCI ČRA 385 789 343 061 79 300 422 361 

  

DOTAČNÍ PROGRAMY A DALŠÍ ROZVOJOVÉ AKTIVITY ZRS V GESCI ČRA: 

ČR Globální rozvojové vzdělávání* 6 000 8 000 0 8 000 

ČR Osvěta veřejnosti a komunikace výsledků ZRS* 3 000 2 000 2 000 4 000 

ČR 
Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro 
rozvojovou spolupráci (včetně posilování kapacit a 
partnerství NNO) 

6 000 1 000 5 000 6 000 

ČR Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí                                11 000 6 000 5 000 11 000 

Prioritní země 
Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních 
zemích ZRS ČR 

1 500 0 1 500 1 500 

Rozvojové země Podpora trojstranných projektů českých subjektů                             44 000 25 500 18 500 44 000 

CELKEM dotační programy v gesci ČRA 71 500 42 500 32 000 74 500 
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Region / země Tematické priority / Programy ZRS ČR  

Objem finančních 
prostředků dle 

usnesení vlády 
ČR a korekce 

státního 
rozpočtu 

Objem prostředků 
na pokračující 
projekty v roce 

2018 

Objem 
prostředků na 
plánované 

nové projekty 
v roce 2018 

Celková alokace 
na pokračující a 

plánované 
projekty v roce 

2018 

Rozvojové země 
Program B2B v ZRS (projekty rozvojově - ekonomického 
partnerství a příprava studií proveditelnosti) 

18 700 0 42 500 42 500 

Rozvojové země 
Zapojování českých subjektů do evropských finančních 
rozvojových nástrojů 

3 300 0 4 000 4 000 

Rozvojové země Vysílání expertů do rozvojových zemí  5 000 2 079 2 921 5 000 

CELKEM  podpora zapojení soukr. sektoru do ZRS  a 
vysílání expertů 

27 000 2 079 49 421 51 500 

  

CELKEM PROSTŘEDKY NA PROJEKTY A 
PROGRAMY ČRA 

484 289 387 640 160 721 548 361 

            

Administrativní a provozní náklady ČRA 36 877 0 36 877 36 877 

  

CELKEM prostředky ZRS ČRA (dle UV č. 468/2017) 521 166 387 640 197 598 585 238 

            

Dodatečné rozvojové aktivity v gesci ČRA: 

Ukrajina Pokračování mimořádné pomoci Ukrajině (dle UV č. 
401/2017, postoupené MZV na ČRA) 

11 000 15 809 0 15 809 

Sýrie Studie proveditelnosti v rámci rozvojové a rekonstrukční 
asistence Sýrii (dle UV č. 588/2016) 

3 500 0 3 500 3 500 

CELKEM dodatečné rozvojové aktivity v gesci ČRA 14 500 15 809 3 500 19 309 

            

CELKEM prostředky ČRA 535 666 403 448 201 098 604 546 
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* Pozn.: 
 
V rámci schvalování státního rozpočtu na rok 2018 došlo ke snížení běžných výdajů kapitoly 306-Ministerstvo zahraničních věcí o 20 mil. Kč. Tato změna se 
promítla do průřezového ukazatele "Zahraniční rozvojová spolupráce", přičemž rozpočet ČRA schválený UV č.468/2017 ve výši 534 166 tis. Kč byl snížen o 13 
mil. Kč následovně: 
 
(v tis. Kč) 

Region/země Tématická priorita Objem prostředků dle 
UV č.468/2017 

Objem prostředků po 
úpravě státního 

rozpočtu 

Rozdíl 

Kambodža Inkluzivní sociální rozvoj 24 000 22 000  2 000 
Zambie Inkluzivní sociální rozvoj 12 000  10 000  2 000 
Kosovo Udržitelné nakládání s přírodními zdroji 6 289 289  6 000 
ČR Globální rozvojové vzdělávání 8 000 6 000 2 000 
ČR Osvěta veřejnosti 4 000 3 000 1 000 
CELKEM    13 000 
 


