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Abstract 

The aim of the article is a description of the Foreign Development Cooperation of the 
Czech Republic with the Republic of Moldova with a focus on security. The subject matter of 
development cooperation is reflected on the basis of options and direction of the current foreign 
policy of the Czech Republic, with the aim to eradicate poverty and promote security and 
prosperity through effective partnership. Separately it deals with territorial development 
cooperation of the Czech Republic in Moldova with a concrete example of a project "Technical 
assistance for education in the field of safety in Moldova". 
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Úvod 
 

Česká republika je aktivně zapojena do mezinárodní rozvojové spolupráce od roku 
1995. Systém zahraniční rozvojové spolupráce ČR od té doby prošel zásadní transformací, a to 
jak díky řadě pozitivních změn na domácí půdě (především přijetí zákona o zahraniční 
rozvojové spolupráci ČR, ustavení České rozvojové agentury nebo vstup do EU), tak také 
s ohledem na vývoj mezinárodní (zejména přijetí Rozvojových cílů tisíciletí s horizontem 
plnění do roku 2015). Zahraniční rozvojová spolupráce klade důraz na lidskou důstojnost a 
snižování chudoby za současného zabudování nových trendů, jako jsou transformace k zelené 
ekonomice či role soukromého sektoru v rozvoji. Je důležité pokračovat v implementaci 
závazků efektivní pomoci.  

Financování rozvoje je stále více propojeno s realizací „dobrých politik a vládnutí“, 
které jsou považovány za základní element úspěchu. Významným aspektem nového 
rozvojového rámce by se měl stát také důraz na mír a bezpečnost jako jeden ze základních 
předpokladů rozvoje, dále na dobrou správu věcí veřejných, vládu práva a lidská práva. 

Příspěvek se zaměřuje na charakteristiku zahraniční rozvojové spolupráce České 
republiky. Dílčím cílem je zpracování přehledu projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR 
v Moldavské republice. Metodologicky je užívána funkce obsahové analýzy při zpracování 
informací, formulace vlastních zkušeností autora a rešerše literatury.  
 
 
1  Rozvojová spolupráce 
 

Termín rozvojová spolupráce se zrodil po druhé světové válce jako výraz modernější 
formy humanitární tradice, symbolizuje obecněji a šířeji pojatý lidský rozvoj a partnerský 
postoj zúčastněných stran. Spolupráce se zaměřila na monitorování dlouhodobých sociálních 
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a ekonomických podmínek, ve kterých lidé v méně rozvinutých zemích světa žijí, na hledání 
způsobů, jak by se tyto podmínky daly globálně zlepšit [1]. 

Postup procesu globalizace současného světa se zřetelně odráží také v oblasti 
rozvojové spolupráce. Mimo komprese času, vzdálenosti a obecného lidského propojování 
přináší globalizace také radikální zvýšení nerovnováhy v distribuci ekonomické a politické 
moci v jednotlivých částech světa. Díky dlouhodobému procesu průmyslové revoluce na Severu 
a kolonizace Jihu v průběhu 18. a 19. století vznikalo postupně rozdělení světa na bohatý 
a rozvinutý Sever, který má prospěch z nového rozložení globálních ekonomických procesů 
(Evropa, USA, Austrálie a některé země Východní Asie, jejichž ekonomiky se ovšem 
etablovaly až během posledních čtyřiceti let), a chudý, méně rozvinutý Jih, kterého se tyto 
procesy téměř nedotkly (zbytek států zeměkoule, zejména však země africké, latinskoamerické 
a jihoasijské). [5] Stále zásadnější otázkou rozvojové spolupráce v posledních padesáti letech se 
proto staly drastické ekonomické a sociální podmínky, ve kterých lidé v méně rozvinutých 
zemích žijí. Technický pokrok, schopný produkovat přesnější ukazatele ekonomické vyspělosti 
i mnohých jiných indikátorů rozvoje po celém světě, poté umožnil jasněji a přehledněji 
pojmenovat propastné rozdíly mezi oběma póly. Spolu s tím rostlo povědomí o tom, že vyspělý 
svět disponuje určitými prostředky (finance, globální instituce), kterými by bylo možné tento 
stav zvrátit. 
 
 
2  Zahraniční rozvojová pomoc ČR 
 

Česká republika projevuje solidaritu s lidmi v málo rozvinutých zemích a cítí svůj díl 
zodpovědnosti na řešení globálních problémů, které do značné míry souvisejí s chudobou. 
Zahraniční rozvojová spolupráce je plnohodnotnou součástí zahraniční politiky ČR a přispívá 
k naplňování jejích cílů. 

Zahraniční rozvojová spolupráce je „souhrn činností hrazených ze státního rozpočtu, 
jejichž cílem je přispět k odstraňování chudoby, k ekonomickému a sociálnímu rozvoji, 
k ochraně životního prostředí, jakož i k podpoře demokracie, dodržování lidských práv a řádné 
správy věcí veřejných v rozvojových zemích“. [2]  

Strategickým cílem české rozvojové politiky je odstraňování chudoby a podpora 
bezpečnosti a prosperity prostřednictvím efektivního partnerství, které umožní chudým a málo 
rozvinutým zemím realizovat jejich rozvojové cíle. Výchozí bod představují Rozvojové cíle 
tisíciletí (Millennium Development Goals – MDGs). Klíčový stimul pro rozvoj představují 
demokratické formy vládnutí, udržitelný ekonomický růst, zapojování rozvojových zemí do 
mezinárodního obchodu, sociální rozvoj a péče o životní prostředí. 

Poskytováním rozvojové pomoci přispívá ČR k zajištění bezpečnosti a stability na 
globální úrovni i k předcházení konfliktů na regionální a lokální úrovni, omezení nežádoucí 
migrace, bezpečnosti v oblasti životního prostředí, podpoře demokracie, dodržování lidských 
práv a základních svobod a posilování právního státu. [7] 

Základní principy české rozvojové spolupráce vycházejí z Evropského konsensu 
o rozvoji (2005), Pařížské deklarace o efektivnosti pomoci (2005), Akční agendy z Akkry 
(2008) a závěrečného dokumentu ke globálnímu rozvojovému partnerství z Pusanu (2011): 
• Česká rozvojová spolupráce je založena na partnerství s přijímajícími zeměmi, je vedena 

poptávkou partnerských zemí a jejich potřebami. ČR akcentuje zapojení místních obyvatel 
(vlád, volených zástupců, organizací občanské společnosti) ve všech fázích projektového 
cyklu, aby došlo k posílení vlastnictví, a tedy i efektivnosti spolupráce. 

• ČR podporuje posilování systémů a zvyšování kapacit partnerských zemí. Cílem je jejich 
aktivnější role při formulování a realizaci vlastních rozvojových politik. 
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• S principem partnerství souvisí rovněž vzájemná odpovědnost. ČR jako dárce i partnerské 
země mají odpovědnost za výsledky a dopady rozvojových programů vůči svým občanům 
a vůči sobě navzájem. 

• ČR se zapojila do úsilí dárcovské komunity koordinovat svoji rozvojovou politiku a 
harmonizovat rozvojové aktivity teritoriálně i sektorově. Podporuje implementaci Závěrů 
Rady EU k Agendě pro změnu, včetně záměrů na společné programování rozvojové 
spolupráce EU. [6] 

 
 
3  Zapojení ČR do rozvojových aktivit Evropské unie 
 

Evropská unie je kolektivně největším světovým poskytovatelem rozvojové pomoci a 
významným zastáncem pozitivních principů její realizace. Na formulaci a provádění této 
politiky se aktivně podílí i ČR. Podle Lisabonské smlouvy náleží rozvojová spolupráce do 
oblasti sdílených pravomocí, kdy se aktivity Unie a členských států vzájemně doplňují a 
posilují. Základním dokumentem EU pro oblast rozvojové spolupráce je Evropský konsensus 
o rozvoji z roku 2005, který stanovuje společný rámec pro opatření v oblasti rozvojové 
spolupráce na úrovni členských států i Unie a potvrzuje společné závazky spojené s plněním 
Rozvojových cílů tisíciletí, především snížení celosvětové chudoby o polovinu do roku 2015. 
Konsensus klade velký důraz na partnerství s rozvojovými zeměmi a jejich vlastní odpovědnost 
za proces rozvoje, ale také na větší efektivnost poskytované pomoci a na koherenci rozvojové 
politiky s dalšími politikami, které na rozvoj mají vliv. 

Priority rozvojové spolupráce EU jsou nově shrnuty v dokumentu Agenda for Change, 
který byl přijat formou závěrů Rady EU. Jde o reakci na měnící se potřeby rozvojových zemí, 
domácí očekávání i celkový globální kontext. V souladu s Agenda for Change bude EU svou 
rozvojovou spolupráci do budoucna více zaměřovat na lidská práva, podporu demokracie a 
dobrou správu věcí veřejných a dále na inkluzivní a udržitelný rozvoj. Při realizaci rozvojové 
pomoci EU bude více uplatňován diferencovaný přístup k partnerským zemím. EU také 
potvrdila svůj závazek k posílení koordinace aktivit a zlepšení koherence politik. [6] 
 
 
4  Zahraniční rozvojová spolupráce ČR v Moldavsku 
 

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR se v Moldavsku zaměřuje primárně na oblast 
životního prostředí, zemědělství, sociální péči a vzdělávání. Konkrétní projekty v oblasti 
životního prostředí jsou zaměřeny na zlepšení odpadového hospodářství a sanace ekologických 
škod. Významným posunem ve spolupráci s ostatními donory je projekt „Obnova systému 
nakládání s odpadními vodami ve městě Nisporeni“. Projekt ČRA je komplementární vůči 
projektu „Rehabilitation of the water supply system in the Rayon Nisporeni: Municipalities of 
Nisporeni, Vărzareşti and Grozeşti, Republic of Moldova“ realizovanému Rakouskou 
rozvojovou agenturou, Švýcarskou agenturou pro rozvoj a spolupráci a Evropskou komisí. [3] 

Další oblastí rozvojové intervence ČRA je likvidace starých ekologických zátěží, 
především se jedná o odstranění pesticidů z lokálních skladů a posouzení rozsahu a rizikovosti 
zbytkové kontaminace okolí. Tříletý projekt „Průzkum a sanace lokalit znečištěných ropnými 
látkami v obcích Lunga a Mărculeşti v Moldavsku“ přináší zásadní pozitivní dopad na 
dostupnost užitkové a pitné vody pro obyvatele obou vesnic. 

Významnou intervencí ČR je také projekt Varovný a monitorovací protipovodňový 
systém na řece Prut, jehož potřebnost byla v roce 2010 bohužel zdůrazněna katastrofálními 
záplavami právě na této řece. Projekt je realizovaný v těsné spolupráci se Státní 
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hydrometeorologickou službou Moldavska, která bude celý systém následně provozovat. 
Pokračují také projekty na nápravu ekologických zátěží způsobených pesticidy a obnova 
systému nakládání s odpadními vodami ve městě Cimişlia. Zemědělské projekty jsou zaměřeny 
na podporu malých a středních podnikatelů a rozvoj ekologického zemědělství. 

V oblasti sociální péče jsou realizovány projekty, jejichž výstupy přímo nebo nepřímo 
omezují negativní dopady migrace v Moldavsku. Podle odhadů Mezinárodní organizace pro 
migraci žije mimo území Moldavska až třetina obyvatel v produktivním věku. Počet tzv. 
„sociálních sirotků“, tedy dětí, jejichž rodiče dočasně opustili Moldavsko, se pohybuje okolo 
150 tisíc dětí. Česká republika proto v Moldavsku realizuje projekt zaměřený na omezení 
negativních dopadů migrace na tyto děti. Dotační titul „Zvýšení kvality a dostupnosti 
zdravotně-sociálních služeb domácí péče“ je primárně zaměřen na certifikované vzdělávání 
pracovníků a dobrovolných poskytovatelů domácí péče, poskytování služeb sociální péče 
akreditovanou místní organizací, prosazování modelu domácí péče do integrovaného systému 
sociální péče a primární zdravotní péče Moldavské republiky a na vypracování patřičných 
normativních dokumentů pro potřeby relevantních resortů moldavské vlády. [4] 
 
I. Přehled probíhajících projektů: 
 
Sektor zdravotnictví 
• Podpora prevence a léčby diabetu v Kišiněvě 
Sektor ostatní sociální infrastruktury a služeb 
• Rozvoj služeb domácí péče na severu Moldavska 
• Krizové centrum pro migranty v Moldavsku 
Sektor státní správy a občanské společnosti  
• Zlepšení akceschopnosti a odborné způsobilosti moldavských hasičů 
• Zvyšování efektivity a posilování transparentnosti procesů Národní agentury 

zaměstnanosti Moldavska (ANOFM) – zavedení elektronické spisové služby 
Sektor zásobování vodou a sanitace 
• Průzkum a sanace lokalit znečištěných ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti 

v Moldavsku II. 
• Technická a institucionální podpora v oblasti nakládání s pevnými odpady v jižním 

Moldavsku 
• Náprava ekologických zátěží způsobených pesticidy v Moldavsku II. 
• Obnova systému nakládání s odpadními vodami ve městě Cimişlia 
• Obnova systému nakládání s odpadními vodami ve městě Nisporeni 
Sektor zemědělství, lesnictví a rybolovu 
• Podpora produkce ovoce a zeleniny s přidanou tržní hodnotou 
• Vybudování registru vín v Moldavské republice  
Sektor vzdělávání 
• Rozšiřování úspěšného modelu inkluzívního předškolního vzdělávání v Moldavsku 
• Komplexní podpora rozvoje statistiky obyvatelstva a demografie v Moldavsku 
 

II. Přehled vybraných dokončených projektů: 
 
Sektor obecné ochrany životního prostředí 
• Obnova monitorovací staniční sítě v povodí řeky Prut – modernizace informačního 

systému protipovodňové ochrany 
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Sektor státní správy a občanské společnosti  
• Podpora Regionální rozvojové agentury Jih a Rady regionálního rozvoje: Aktualizace 

strategie regionálního rozvoje 
Sektor zásobování vodou a sanitace 
• Průzkum a sanace lokalit znečištěných ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti 

v Moldavsku 
• Náprava ekologických zátěží způsobených pesticidy v Moldavsku 
• Obnova systému nakládání s odpadními vodami ve městě Vulcăneşti 
Sektor ostatní sociální infrastruktury a služeb 
• Dodávka serverů pro National Employment Agency 
• Podpora tvorby národní koncepce pro práci s opuštěnými dětmi 
• Zvýšení kvality a dostupnosti zdravotně-sociálních služeb domácí péče 
Sektor vzdělávání 
• Cesta k předškolnímu inkluzívnímu vzdělávání v Moldavsku 
• Podpora zvyšování kvality Státní agrární moldavské univerzity (SAUM) cestou spolupráce 

v rámci jejich hlavních činností 
Sektor zemědělství, lesnictví a rybolovu 
• Rozvoj podnikatelských dovedností malých a středních zemědělců zvýšením transferu 

znalosti 
• Rozvoj ekologického zemědělství v Moldavsku  
• Podpora rozvoje ekologického zemědělství v Moldavsku 
• Zvyšování konkurenceschopnosti a efektivity moldavských malých a středních zemědělců 

pomocí jejich orientace na produkci s vysokou přidanou hodnotou u vybraných cílových 
skupin v oblastech Ungheni, Anenii Noi, Cahul 

 
 

5  Projekt Odborná pomoc pro vzdělávání v oblasti bezpečnosti v Moldavsku 
 

Cílem projektu „Odborná pomoc pro vzdělávání v oblasti bezpečnosti v Moldavsku“ je 
snaha o zvýšení kvality Moldavského univerzitního vzdělávání v oblasti bezpečnostních věd. 
Konkrétně se jedná o oblast ochrany obyvatelstva a krizového řízení, oblast analýzy a 
managementu rizik, oblast požární ochrany a oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Konkrétními cíli projektu je prostřednictvím úzké spolupráce přispět k rozvoji oblastí 
bezpečnosti, především bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany obyvatelstva a krizového 
řízení v Moldavsku. V rámci tohoto projektu jsou realizovány výměnné stáže odborníků 
z univerzit, aktivní účast na konferencích, zpracování odborných studijních textů a společné 
monografie. [3] 

Námět ke zpracování projektu vychází z již zpracovávaného projektu „Zlepšení 
akceschopnosti a odborné způsobilosti moldavských hasičů“. V rámci tohoto projektu poskytl 
HZS České republiky Úřadu pro civilní ochranu a mimořádné události Moldavska techniku, 
speciální výcvik a vybudování výcvikového zařízení (trenažéru) pro simulaci reálných 
podmínek při požáru. Projekt je realizován za účelem zvýšení kvality a připravenosti hasičů 
Moldavska. Projekt byl vytvořen na základě několikaleté předchozí spolupráce HZS ČR a 
Úřadu pro civilní ochranu a mimořádné události Moldavska. 

Tento projekt lze chápat také jako snahu a započetí užší spolupráce mezi moldavským 
a českým akademickým prostředím v oblasti bezpečnosti. V budoucnu lze samozřejmě tuto 
akademickou spolupráci prohloubit a rozšířit do dalších oblastí. 
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Závěr 
 

Česká republika má charakterizovanou zahraniční rozvojovou spolupráci v § 2, odst. a) 
zákoně č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované 
do zahraničí a o změně souvisejících zákonů, takto: „zahraniční rozvojovou spoluprací se 
rozumí souhrn činností hrazených ze státního rozpočtu, jejichž cílem je přispět k odstraňování 
chudoby v kontextu udržitelného rozvoje, včetně plnění rozvojových cílů tisíciletí, 
k ekonomickému a sociálnímu rozvoji, k ochraně životního prostředí, jakož i k podpoře 
demokracie, dodržování lidských práv a řádné správy věcí veřejných v rozvojových zemích“.  

Rozvojová spolupráce se řídí tímto zákonem a za účelem jejího naplňování byla 
zřízena Česká rozvojová agentura, která zajišťuje plnění úkolů v oblasti zahraniční rozvojové 
spolupráce ČR, zejména pro přípravu a realizaci bilaterálních projektů zahraniční rozvojové 
spolupráce. Plán rozvojové spolupráce má dva rozměry. Jednak je určen sektorově (jaký druh 
pomoci se bude poskytovat) a jednak teritoriálně (kam bude pomoc směřována). Za tímto 
účelem stanoví vláda ČR prioritní země na určité období. Česká republika se také podílí na 
rozvojových aktivitách Evropské unie a snaží se plnit závazky, které na této úrovni přijala. 
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