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Shrnutí

Studie o spolupráci soukromého, neziskového a akademického sektoru
se přednostně zabývá domácími aktéry zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. V první části se studie obecněji věnuje zahraniční
rozvojové spolupráci (ZRS) ČR, jejímu institucionálnímu a finančnímu
zajištění, formám poskytování ZRS, a v neposlední řadě také teritoriálnímu a sektorovému zaměření. Zvláštní pozornost je věnována jednotlivým aktérům v rámci ZRS ČR, zejména pak neziskovému, soukromému
a akademickému sektoru. Druhá část čerpá ze zkušeností ze zahraničí
a věnuje se inovativním formám spolupráce soukromého a neziskového
sektoru. Třetí část je věnovaná zkušenostem a postojům jednotlivých
aktérů zahraniční rozvojové spolupráce České republiky.
Kromě zástupců zmíněných sektorů byli dotazováni také představitelé
státní správy v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce ČR, zástupci
územní samosprávy a nezávislí experti. V rámci dotazníkových šetření
nebyly zaznamenány příklady inovativních způsobů spolupráce různých
aktérů. Spolupráce probíhá obvykle na ad hoc základě a je motivovaná
aktuální potřebou jednotlivých aktérů. Nejčastěji nabývá forem subdodávek služeb (expertního poradenství i fyzické infrastruktury) v oblastech, které jednotliví aktéři nemají pokryty vlastními kapacitami.
Současná hospodářská krize a související omezování prostředků na zahraniční rozvojovou spolupráci postihuje zejména nevládní organizace,
jejichž činnost je na prostředcích ze státního rozpočtu poměrně závislá.
Zároveň se však zvyšuje motivace pro hledání nových forem partnerství. Většímu rozšíření inovativních modelů spolupráce však brání relativně malý zájem soukromých subjektů o programy společenské
odpovědnosti firem v oblasti rozvojové spolupráce, a dále pak obecně
nízké povědomí aktérů o podobných možnostech.
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Úvod

Dle oficiální zprávy Výboru pro rozvojovou pomoc Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD DAC) o rozvojové spolupráci
za rok 2011 představovala rozvojová pomoc členů výboru 133,5 miliard
dolarů. Vyjádřeno v podílu na hrubém národním důchodu (HND) šlo
o 0,31 %. Oproti předchozímu roku 2010 se jedná o 2,7% pokles, a pokud
nezapočítáme položku oddlužení, jedná se o první pokles v poskytování
rozvojové spolupráce od roku 1997. Zatímco ostatní státní výdaje členských států DAC v roce 2011 rostly, výdaje na rozvojovou spolupráci byly
v mnoha případech kráceny (ke krácení rozpočtů na rozvojovou spolupráci přistoupilo 16 členů DAC). Pouze Dánsku, Lucembursku, Nizozemsku, Švédsku a Norsku se podařilo dosáhnout doporučeného cíle
poskytovat 0,7 % HND na rozvojovou spolupráci.
S dopady ekonomické krize, která zasáhla většinu předních dárců rozvojové spolupráce, přichází nejen méně financí pro partnerské země Jihu,
ale také restrukturalizace v poskytování rozvojové spolupráce jako takové. Dříve proklamované cíle snižování chudoby či cílení rozvojových
intervencí na ty nejchudší obyvatele jsou, zdá se, odsunuty na druhou
kolej a do popředí se opět, po několika letech, navrací ekonomický růst
jako hlavní záměr rozvojové agendy a cíl rozvojových intervencí. Vzhledem ke státním úsporám a s nimi spojenými škrty jsou kráceny prostředky zahraniční rozvojové spolupráce většiny dárců. Důsledkem toho je
mimo jiné i zvyšující se tlak na vzájemnou spolupráci zejména neziskového, soukromého i státního sektoru. Klíčovou otázkou však je ta, jak
by takováto spolupráce měla vypadat, fungovat a k čemu směřovat.

Cíl studie

Cílem studie je popsat současné potřeby, motivace a očekávané efekty
spolupráce mezi soukromým a neziskovým sektorem a vědou a výzkumem v zahraniční rozvojové spolupráci, nastínit limity takové spolupráce a navrhnout podmínky potřebné pro její rozvoj.
Studie se zaměřuje pouze na malý výsek možné spolupráce, a to v rámci
dvoustranných rozvojových projektů, které jsou financovány ze státního rozpočtu a jsou vykazované v rámci oficiální rozvojové spolupráce
České republiky. Studie se soustřeďuje zejména na modalitu pomoci
ve formě rozvojových projektů, se zaměřením na fáze formulace a implementace. Zachytit všechny možnosti spolupráce těchto tří sektorů
by bylo nad rámec této studie. Obecně by takovýchto modalit bylo velké
množství, přes soukromé dárcovství podnikatelských subjektů, vlastní
rozvojové intervence realizované podnikatelským sektorem, přes poskytování vybraných služeb zdarma či za zvýhodněnou cenu (obvykle se
jedná např. o marketingové služby, právní či finanční poradenství).
První část studie vychází z oficiálních dokumentů zahraniční rozvojové
spolupráce, zejména pak z výroční zprávy o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky v roce 2011. Druhá část studie vychází z kvalitativního výzkumu mezi aktéry zahraniční rozvojové spolupráce České
republiky realizovaného od října 2012 do února 2013. V rámci přípravy
studie bylo osloveno 17 zástupců z řad neziskových organizací, vysokých
škol, soukromých firem a nezávislých expertů. Dotazování probíhalo
formou polo-strukturovaných rozhovorů (příp. respondenti odpověděli
písemně). Při výběru byl brán ohled na aktivní zapojení jednotlivých
subjektů do realizace projektů ZRS ČR.
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Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky prošla v posledních
pěti letech značnou obměnou. Byla dokončena transformace systému
započatá v roce 2007. Dle usnesení vlády k transformaci systému ZRS
ČR byla k roku 2008 zřízena Česká rozvojová agentura (ČRA) jako implementační instituce pro zahraniční rozvojovou spolupráci a Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci jako meziresortní koordinační orgán.
Transformace byla dokončena v roce 2010 přijetím zákona o rozvojové
spolupráci a humanitární pomoci. Dle zákona se na organizaci zahraniční rozvojové spolupráce podílejí následující instituce státní správy (viz
obrázek 1).
Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV) je hlavním koordinačním orgánem. Z hlediska projektového cyklu má v kompetenci fáze programování a evaluace. Náměstek zodpovědný za ZRS ČR předsedá Radě pro ZRS.
Na řízení ZRS se podílí několik odborů v rámci ministerstva, zejména
Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, který zajišťuje přípravu základních koncepčních dokumentů, výkaznictví pomoci, evaluace a působí také jako sekretariát Rady pro ZRS. Dalším odborem, který
se ve větší míře zapojuje do problematiky ZRS, je Odbor lidských práv
a transformační pomoci (LPTP), zodpovědný za program transformační
spolupráce, která se však řídí vlastní koncepcí.
Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci byla zřízena jako meziresortní koordinační orgán. Účelem jejího zřízení bylo zvýšit koherenci české
rozvojové politiky a poskytnout prostor pro zapojení do klíčových otázek ZRS ostatním ministerstvům, které dříve měly implementační roli,
avšak se zřízením implementační agentury o tyto kompetence přišly.1
Mimo ministerstva jsou přidruženými členy také Česká rozvojová agentura, Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci
a FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci. Jako přidružení členo-
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vé nemají hlasovací právo, disponují pouze poradním hlasem a mohou
se v rámci jednání vyjadřovat k aktuální agendě.
Česká rozvojová agentura jako implementační složka ZRS byla zřízena
k roku 2008 a v průběhu následujících tří let postupně přebírala kompetence jednotlivých gesčních ministerstev. ČRA je zapojena zejména
do fází identifikace, formulace a implementace dvoustranných projektů.
Může udělovat dotace a vypisovat veřejné zakázky na projekty zahraniční rozvojové spolupráce.
Posledním klíčovým aktérem v řízení ZRS ČR jsou zastupitelské úřady
v partnerských zemích. Ty mají významnou roli ve všech fázích projektového cyklu, zejména však ve fázi identifikace, formulace a implementace, kdy se podílejí na monitoringu realizovaných projektů a sami řídí
položku malé lokální projekty, určenou na přímou realizaci aktivit
v partnerských zemích.
Transformací institucionálního zajištění bylo dosaženo větší efektivnosti, koordinace a zejména transparentnosti systému ZRS ČR. Česká republika se v této oblasti více přiblížila tradičním dárcům (podobný
systém managementu využívá např. Kanada, Dánsko, Norsko) a naplnila
i doporučení Výboru pro rozvojovou pomoc Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj z roku 2007.

1

Výjimkami z transformace byla Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a obcho-

du, Ministerstvo financí. Správa stipendií pro studenty z rozvojových zemí zůstává taktéž
v kompetenci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
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V roce 2010 byla také vládou schválena nová Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce na období 2010–2017, která definuje nové teritoriální
a sektorové priority pro uvedené období. Koncepce stanovila pět programových prioritních zemí, pro které byly v letech 2010–2011 vytvořeny
programy spolupráce.
Také v poskytování finančních prostředků můžeme sledovat pozitivní
vývojový trend. Ačkoli Česká republika v roce 2010 nedosáhla doporu-
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čeného cíle 0,17 % ZRS/HND a je více než pravděpodobné, že nebude
dosažen ani cíl 0,33 % v roce 2015 2, v posledních letech se podařilo zajistit stabilní finance pro rozvojovou spolupráci. Celkový objem tak v posledních letech rostl. V roce 2011 dosáhnul objem poskytnuté rozvojové
spolupráce 4,4 mld. korun. ZRS ČR je rozdělena do dvou základních
komponent – dvoustranná a mnohostranná rozvojová spolupráce. Z grafu 1 je evidentní stabilní podíl zahraniční rozvojové spolupráce na HND,
který od roku 2008 nepřekročil hranici 0,12 % sestupně či vzestupně, a to
i přesto, že objem prostředků se zvyšoval. Evidentní je také nárůst
ve složce multilaterální spolupráce, která v roce 2011 dosáhla 70% podílu
na celkové pomoci, zatímco bilaterální složka se tak dostala na nejnižší
hranici od roku 2007, s celkovým objemem prostředků 1,348 mld. Kč.
Graf 1: Poskytování zahraniční rozvojové spolupráce 2004–2011

Zdroj: MZV, 2012

Mezi hlavními důvody pro toto snížení patří mimo jiné dopady ekonomické krize. Zatímco multilaterální spolupráce, tj. ve velké míře povinné
příspěvky České republiky do mezinárodních organizací, je obtížněji
krácena, složka bilaterální pomoci klesá od roku 2008. S poklesem pro-
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středků na bilaterální spolupráci, a tudíž také na rozvojové projekty
českých subjektů vzniká vyšší tlak na rozdělení dostupných prostředků.
Mnohostrannou spolupráci tvoří pouze povinné příspěvky ČR do mezinárodních organizací (v roce 2011 bylo 80 % poskytnuto skrze instituce
Evropské unie), složka bilaterální se skládá z několika položek, tzv. modalit, v rámci kterých představují dvoustranné rozvojové projekty jednu
z hlavních složek. V roce 2011 reprezentovaly projekty rozvojové spolupráce 34 % celkové bilaterální pomoci, celkově na ně bylo vynaloženo
455 mil. korun. Druhou nejvýznamnější položkou byla pomoc uprchlíkům, která představovala 15 % nákladů na dvoustrannou pomoc.3
Graf 2: Modality dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2011

Zdroj: MZV, 2012

2	Doporučení EC pro nové členské státy, dle Barcelonských závazků.
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Dle teritoriálního zaměření směřoval téměř 40% podíl dvoustranné
rozvojové pomoci v roce 2011 do zemí na asijském kontinentu. Tento
objem je zejména ovlivněn faktem, že Afghánistán – největší příjemce –
měl v roce 2011 15% a druhé Mongolsko 6% podíl na bilaterální ZRS.
Druhým největším příjemcem byly Evropské země, kam směřovala čtvrtina pomoci, 13 % bylo alokováno do zemí Afriky a pouze 3 % do zemí
Latinské Ameriky.4 V roce 2011 směřovalo více než 50 % dvoustranné
pomoci do prioritních partnerských zemí ZRS ČR.
Tabulka 1: Deset největších příjemců bilaterální ZRS ČR v roce 2011
Země

Objem vynaložených
prostředků v mil. Kč

Podíl
na dvoustranné ZRS ČR

Afghánistán

200,75

14,89 %

Mongolsko

76,33

5,66 %

Moldavsko

75,55

5,60 %

Bosna a Hercegovina

61,37

4,55 %

Srbsko

55,74

4,13 %

Ukrajina

53,53

3,97 %

Etiopie

50,74

3,76 %

Gruzie

35,02

2,60 %

Bělorusko

31,52

2,34 %

Palestinská
autonomní území

31,12

2,31 %

Zdroj: MZV, 2012

3 Právě tato položka společně s oddlužením a náklady na stipendia studentů z rozvojových zemí a oddlužení patří mezi položky kritizované nevládními neziskovými organizacemi jako tzv. zveličená pomoc (inflated aid), jelikož takto vynaložené prostředky nejsou
primárně určeny na rozvojové potřeby partnerských zemí. V roce 2011 představovaly
tyto náklady 22 % dvoustranné pomoci, celkem 300 mil. korun.
4 21 % pomoci nebylo teritoriálně specifikováno.
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Sektorově bylo nejvíce prostředků alokováno na projekty zaměřené
na zásobování vodou a sanitace, přičemž celkové náklady představovaly
jednu čtvrtinu celkových nákladů a 39 realizovaných projektů. Sektorem s nejvyšším počtem projektů bylo zvyšování povědomí veřejnosti,
sektor vzdělávání a ostatní sociální infrastruktura a služby měly shodně
36 realizovaných projektů. Podrobnější rozčlenění je uvedeno v grafu 3.
Graf 3: Sektorové zaměření dvoustranné spolupráce dle alokovaných prostředků v roce 2011
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* Mezi ostatní patří sektory Obchod a další služby, Obecná ochrana životního prostředí,
Státní správa a občanská společnost, Podpora NNO, Populační politiky a reprodukční
zdraví, Cestovní ruch, Komunikace.
Zdroj: MZV 2012

Zastoupení soukromého, neziskového a akademického
sektoru v rámci ZRS ČR
Soukromý, neziskový i akademický sektor mají v rozvojové spolupráci
nezastupitelné místo a každý reprezentuje odlišné role i cíle.
Soukromý sektor je klíčovým aktérem mezinárodního rozvoje, jelikož
značně přispívá k hospodářskému růstu, vytváří pracovní místa, příležitosti a trhy pro malé podniky. Vedle přímých dopadů přispívá soukromý
sektor k rozvoji formou poskytování zboží, služeb a kapacit. Hospodářský růst a rozvoj soukromého sektoru musí být proto nedílnou součástí
rozvojových politik a strategií nejen partnerských zemí, ale také zemí
dárcovských. Soukromý sektor je však velmi heterogenní skupina a je
nutné mít na paměti, že ne všechny jeho aktivity povedou k celkovému
rozvoji země. Stejně tak jeho zapojení v rámci rozvojové spolupráce je
velmi variabilní, od realizátora projektů přes subdodavatele až po dárce
v rámci jiných intervencí. Role neziskového i akademického sektoru se
liší. Neziskové organizace vystupují v pozici realizátora projektů, často
také „hlídacího psa“ rozvojových a jiných politik států, méně pak v roli
subdodavatele. Akademický sektor má zajistit dostatečné odborné lidské zdroje (pro soukromý, neziskový i státní sektor) a dále zaštítit rozvojový výzkum.
V prostředí ZRS je většina nevládních neziskových organizací podílejících se na realizaci projektů rozvojové spolupráce sdružena v platformě
FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci. Platforma poskytuje
příležitosti a prostor, kdy jednotliví členové mohou sdílet své zkušenosti z realizace projektů, názory a v neposlední řadě vydávat také společná
prohlášení vztahující se obecně k rozvojové politice České republiky.
FoRS je také přidruženým členem Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci, kde má možnost vyjádřit se k aktuálním diskutovaným otázkám
zahraniční rozvojové spolupráce ČR, a přímo tak ovlivnit její směrování
a fungování. V rámci platformy je sdruženo téměř 60 organizací. Ne
všechny jsou však v oblasti rozvojové spolupráce aktivní. Mimo nevlád-
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ní neziskové organizace jsou členy FoRSu také akademické a výzkumné
instituce, které společně tvoří pracovní skupinu Rozvojová studia, a dále
soukromé fyzické osoby se zájmem o rozvojovou tématiku.
V roce 2007 byla vytvořena Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci (PPZRS), která sdružuje české podnikatelské subjekty. Hlavním cílem platformy je podpořit aktivity českých podnikatelských
subjektů v rozvojových zemích. Platforma sdružuje 16 soukromých subjektů a 4 svazy, přičemž dohromady čítá členská základna více než 1600
subjektů. Na přímé realizaci projektů rozvojové spolupráce České republiky se však podílí pouze velmi malá část z nich. Stejně jako FoRS je
platforma podnikatelů přidruženým členem Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci.
Pro realizaci bilaterálních rozvojových projektů v rámci ZRS mají aktéři
dvě možnosti zapojení – a to prostřednictvím dotace a veřejných zakázek.
Dotace jsou určeny zejména nevládním neziskovým organizacím, akademickým institucím, územně samosprávným celkům a dalším oprávněným
subjektům. Forma dotace umožňuje realizátorovi zpracovat a předložit
návrh projektu dle vlastních zkušeností a analýzy problému v dané oblasti. Zadavatelem (většinou ČRA) je stanoveno pouze téma, případně doporučené aktivity. Zpravidla je součástí dotace také spolufinancování, tj.
realizátor projektu musí část celkových nákladů hradit z vlastních zdrojů.
Výše spolufinancování se liší v závislosti na dané výzvě, obvykle se jedná
o 5–10 %. Oproti tomu veřejné zakázky jsou financovány na základě poptávky zadavatele – tj. České rozvojové agentury, která zpracuje celkový
návrh projektu a jako takový jej poptává. Na rozdíl od dotace je veřejná
zakázka financována v celkové výši. Forma veřejných zakázek je zpravidla
využívána pro finančně nákladnější projekty. V roce 2011 bylo 69 % celkových finančních prostředků alokováno formou veřejné zakázky a 31 %
formou dotace, což představovalo 58, resp. 50 individuálních projektů.

Zastoupení soukromého, neziskového a akademického
sektoru v rámci ZRS ČR
Soukromý sektor není na poli rozvojové spolupráce novým hráčem,
v posledních třech letech však zaznamenal pokles projektů zahraniční
rozvojové spolupráce, a to jak absolutně, tak podílově. Stejně tak klesl
počet realizátorů z 56 na 30. Nicméně pokles, ačkoli ne tak výrazný, je
možné zaznamenat u všech subjektů. Nevládní neziskové organizace
dosáhly v posledních dvou letech stabilního podílu na realizovaných
projektech, a to i přes snižující se počet realizátorů (z 69 na 44, respektive 38).
Graf 4: Podíl subjektů na dvoustranných projektech 2009–2011

Počet projektů je vyjádřen sloupcově, podíl na počtu realizovaných projektů
je vyjádřen lineárně. Zdroj: MZV, 2012

Při bližším pohledu na alokované prostředky je znatelný snižující se podíl podnikatelských subjektů. Zatímco v roce 2009 byly subjekty soukromého sektoru zodpovědné za projekty v celkové výši 329 mil. Kč, tj.
41 % celkových nákladů na rozvojové projekty, v roce 2011 to bylo už jen
181 mil. Kč, tj. 37 %. Nevládní neziskové organizace naopak zvýšily
ve stejném období svůj podíl z 26 na 34 %. Akademické subjekty mají
v rámci modality rozvojové projekty nejmenší zastoupení. Počet realizá-
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torů klesl v posledních třech letech o polovinu – na 4 subjekty v roce 2011,
a disponibilní finanční prostředky reprezentovaly pouze 8 % nákladů.
Graf 4: Podíl subjektů na dvoustranných projektech 2009–2011

Objem prostředků je vyjádřen sloupcově, podíl na objemu je vyjádřen lineárně.
Zdroj: MZV, 2012

Ekonomická krize však neměla vliv na poskytování rozvojové spolupráce pouze na úrovni alokovaných finančních prostředků. Se snahou zvýšit konkurenceschopnost českých podnikatelských subjektů a zvýšit
příjmy z exportu se může dát, že se zahraniční rozvojová spolupráce
začíná opět stávat nástrojem sledujícím a podporujícím primárně ekonomické zájmy České republiky nežli potřeby partnerských zemí. O tomto trendu svědčí několik událostí z poslední doby. Exportní strategie
České republiky pro období 2012–2020 zmiňuje „mezinárodní zdroje financování a rozvojovou spolupráci“ jako jednu z možností podpory exportu. Strategie dále uvádí, že „stávající vysoká orientace českých
exportních odvětví na trhy EU a zároveň rostoucí míra odvětvové specializace a nízký objem exportu služeb s vysokou přidanou hodnotou je
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potenciální hrozbou pro českou ekonomiku. Proexportní nástroje musejí aktivně působit k tomu, aby čeští vývozci pronikali na trhy mimo
krizí zmítanou EU a rovněž aby se zvyšoval podíl exportů založených
na vyšší přidané hodnotě. ČR má řadu předností, které by mohly českým
vývozcům napomoci například při efektivním využívání zvyšujícího se
obratu mezi státy globálního Jihu. […] Důležité je […] maximální využití
synergií plynoucích z koordinované realizace různých politik, které přímo i nepřímo ovlivňují exportní výkonnost českých společností. Hlavní
úlohu ve využívání synergií a koordinaci politik budou mít Ministerstvo
průmyslu a obchodu a Ministerstvo zahraničních věcí a jejich podřízené
organizace.“
O posunu vnímání důležitosti propagace českého exportu svědčí také
projev náměstka ministra zahraničních věcí Tomáše Duba z 25. 6. 2012:
„Od loňského roku jsou vnější ekonomické vztahy a podpora českého
exportu jasnými prioritami v práci české diplomacie. Naše země z exportu žije a Ministerstvo zahraničních věcí disponuje nástroji, které je možno a nutno k podpoře exportu efektivně využívat. Tato základní výchozí
situace jen nabývá ještě více na významu v době, kdy je predikce ekonomického vývoje zejména na našich klasických trzích negativní.“
V roce 2012 byl nově spuštěn nový finanční mechanismus – Program
rozvojově-ekonomického partnerství v gesci Ministerstva zahraničních věcí.
Metodika nově otevřeného programu se odvolává na výše zmíněnou
exportní strategii a uvádí, že „obecným cílem programu rozvojově-ekonomického partnerství je podpora udržitelného rozvoje a snižování
chudoby v rozvojových zemích. Hlavní úsilí je přitom věnováno hospodářskému růstu a zaměstnanosti v prioritních zemích zahraniční rozvo-

20 | 21

Zastoupení soukromého, neziskového a akademického
sektoru v rámci ZRS ČR
jové spolupráce České republiky (ZRS ČR). […] Bezprostředním cílem […]
je podpora spolupráce českých podnikatelských subjektů […] s místními
partnery v rozvojových zemích s využitím přenosu znalostí (know-how)
a technologií. […] Program je zaměřen na dlouhodobě udržitelné projekty s potenciálem generovat další podnikatelské příležitosti pro subjekty z ČR i z partnerské země.“
Projekty v rámci programu požadují 50% spolufinancování ze strany
realizátora. Ve druhé polovině roku 2012 byly vyhlášeny dvě výzvy pro
předkládání návrhů projektů. Pro rok 2013 byly vybrány pilotní země
Etiopie a Srbsko. V rámci první výzvy se přihlásil pouze jeden subjekt,
jehož návrh (Etiopie) byl hodnoticí komisí schválen k financování. V následující druhé výzvě podalo 7 návrhů celkem 6 subjektů. Tři projekty
byly hodnoticí komisí doporučeny k realizaci (Srbsko), jeden projekt byl
doporučen s výhradami (Etiopie).
Ze současné situace je evidentní snaha o vyšší začlenění podnikatelských subjektů do projektů zahraniční rozvojové spolupráce, důraz je
ale také kladen na vzájemnou spolupráci v rámci daných sektorů. Vyvstává zde však zásadní otázka, jak by takováto spolupráce měla vypadat a zda je vlastně v současných podmínkách legislativně i prakticky
možná. Navíc výsledky výběrových řízení v rámci programu ekonomického partnerství spíše naznačují relativně malý zájem z řad subjektů
soukromého sektoru o tuto oblast působnosti, nicméně nízká účast
mohla být způsobena také nedostatečnou informovaností subjektů
o těchto možnostech spolupráce.

Příklady inovativních partnerství mezi neziskovým
a soukromým sektorem
Platforma evropských rozvojových organizací CONCORD Europe
ve svém draftu studie zaměřené na partnerství občanského a privátního
sektoru (CSO-Private Sector Partnership) přináší přehled úspěšných
příkladů inovativních partnerství. Studie je založena na výzkumu
ve spolupráci s prestižním Pařížským institutem politických věd (Sciences Po) a přináší řadu případových studií. Partnerství jsou kategorizována do čtyř typů podle přínosů na a) posilování dopadů činnosti
evropských nevládních rozvojových organizací, b) podporu místních
udržitelných podnikatelských aktivit, c) podporu sociální zodpovědnosti firem, d) společnou podporu specifických rozvojových cílů. Takto definované oblasti jsou rozčleněny do dílčích kategorií podle konkrétního
přínosu, zmíněny jsou jak přínosy, tak limity spolupráce především
z pohledu organizací občanského sektoru. Dále jsou vybrány příklady
konkrétních projektů v jednotlivých kategoriích.
Partnerství aktérů občanského a soukromého sektoru může posílit dopady činností nevládních rozvojových organizací prostřednictvím zvýšení kvality projektů, celkového managementu organizací, podílení
efektivity práce a v neposlední řadě může přinést nové zdroje financování jejich činnosti. Příkladem je partnerství známé britské nevládní organizace Oxfam UK a obchodního řetězce Marks and Spencer.
Spolupráce mezi nevládní organizací Oxfam a společností Marks and
Spencer (M&S) probíhá od roku 2008. Partnerství umožňuje opětovné
využití obnošených oděvů a vytváří Oxfamu inovativní zdroje financí.
Obchodní řetězec M&S poskytuje slevu pro zákazníky, kteří přinesou
zpět použité oblečení. Oděvy jsou poté vytříděny a nabízeny ve střediscích Oxfam ve Velké Británii za velmi nízké ceny lidem v tísni. Zisky
z prodeje jsou využity pro financování dalších projektů. Do roku 2011
bylo takto znovu-využito na tři miliony kusů oděvů, zároveň došlo k významnému omezení množství odpadu. Společnost M&S zaznamenala
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příliv nových klientů. Tento příklad představuje model partnerství, který je možný replikovat s jakoukoliv vhodnou obchodní společností, je
inovativní v několika ohledech. Zahrnuje množství běžných zákazníků,
kteří jsou povzbuzování ke změně svých spotřebitelských návyků, a také
velkou obchodní společnost, které poskytuje nevládní organizaci Oxfam nepřímé zdroje financí. Střediska Oxfamu, ve kterých dochází k recyklaci a prodeji oděvů, mají multiplikační efekt – poskytují jak finanční
přímé zdroje, tak oděvy pro obyvatele žijící v chudobě za dostupné ceny.
Spolupráce občanského a privátního sektoru může mít přímé dopady
v rozvojových regionech formou podpory místních podnikatelských
aktivit. Takováto partnerství se obvykle vyznačují vysokou mírou podpory ze strany místních komunit, která je předpokladem pro dlouhodobě životaschopný management iniciativ a udržitelné využití přírodních
i lidských zdrojů.
Program s názvem „Banking on change“ je postaven na spolupráci
britských nevládních organizací CARE UK, Plan UK a finanční skupiny
Barclays. Program zahrnuje mikrofinanční projekty financované ze
strany Barclays (v celkové výši dosahující 10 milionu liber). V rámci
mikrofinančních projektů jsou vytvářeny lokální spořící a úvěrová
družstva, která jsou spravována komunitami postiženými chudobou.
Cílem iniciativy je zlepšit přístup k finančním službám a také posílit
podnikatelské dovednosti nejchudších skupin obyvatelstva. Program
umožnil více než 300 tisícům znevýhodněných lidí přístup k základním
finančním službám a vedl k založení více než 16 tisíc spořících družstev
schopných zajistit financování dalších malých projektů v 11 zemích
světa. Iniciativa je považována za nový model partnerství, a to pro její
pozitivní dopady v oblasti finanční situace a soběstačnosti místních
komunit, kladně je hodnocena opakovatelnost, udržitelnost a nákladová efektivita projektů.

Příklady inovativních partnerství mezi neziskovým
a soukromým sektorem
Partnerství mezi nevládním sektorem a soukromým sektorem mohou
také přispívat k posílení společenské odpovědnosti firem (Corporate
Social Responsibility – CSR). Příkladem může být spolupráce mezi cestovní kanceláří Thomas Cook France a nevládní rozvojovou organizací
CARE France či dlouhodobé partnerství mezi environmentální organizací WWF a firmou Lafuma.
Spolupráce zmíněných partnerů probíhala v letech 2002–2008 v Brazílii
a na Kubě. Nevládní organizace CARE se výrazně podílela na definování
strategie CSR u společnosti Thomas Cook pro oblast udržitelného turismu. Organizace CARE spolupracovala na vytvoření plánu pro školení
nových zaměstnanců v oblasti udržitelného cestovního ruchu a podílela se na studiích socioekonomických dopadů turismu. Spolupráce vyústila v několik konkrétních výsledků: byl vytvořen „etický turistický
průvodce“ pro zvýšení povědomí v této oblasti mezi klienty cestovní
kanceláře a došlo k předefinování indikátorů udržitelného rozvoje pro
turistické ubytovací zařízení.
Partnerství mezi společností Lafuma, která se zaměřuje na produkci
sportovního a outdoorového oblečení a vybavení, a nevládní environmetální organizace World Wide Fund (WWF) existuje od roku 1998.
Spolupráce probíhá v oblasti produkce a propagace environmentálně
šetrných výrobků firmy Lafuma ve Francii. Lafuma vytvořila nabídku
environmentálně šetrných školních batohů a dalších výrobků, přičemž
část zisku z prodeje těchto výrobků směřuje do WWF. Kromě toho se
experti WWF podíleli na vytvoření globální strategie na redukci ekologické stopy obchodní společnosti Lafuma. V rámci partnerství došlo
k rozvoji firemních strategií přátelských k životnímu prostředí, zároveň
Lafuma financovala některé ekologické projekty implementované WWF.
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Poslední identifikovanou oblastí partnerství nevládního a soukromého
sektoru je podpora specifických rozvojových cílů, jako je například zlepšení zdravotní péče, podpora rovných příležitostí mužů a žen nebo
omezování dětské práce v rozvojových zemích.
Projekt s názvem „Škola namísto práce – společně proti dětské práci“
začal již v roce 1999 ve městě Tirupur, které je jedním z center indického
textilního průmyslu. Na iniciativě spolupracuje oděvní společnost C&A,
lokální indické organizace občanské společnosti, Salesiáni Dona Boska
a federace nevládních organizací Terre des Homes, která zabývá zlepšováním životních podmínek dětí. Projekt je zaměřen na vytvoření odborných praktických škol pro dívky a chlapce ve věku 12 až 16 let. Cílem je
poskytnout těmto dětem alternativu k práci v textilním průmyslu a takto účinně postupovat proti dětské práci, která je podle kodexu praxe
společnosti C&A zakázána. Díky této iniciativě každoročně dokončí 120
chlapců a stejný počet dívek vzdělání v praktických oborech typu krejčí,
mechanik, klempíř, elektrikář apod. Přibližně 80 % absolventů získá zaměstnání ve své nové profesi, a jsou tak lépe schopni vymanit se z chudoby; někteří žáci pokračují v dalším vzdělávání. Obchodní společnost
C&A poskytuje prostředky na provoz škol, které spravuje organizace
Terre des Homes.
INFOBOX 1
Často zmiňovaným příkladem spolupráce soukromého a neziskového
sektoru v prostředí ZRS ČR je projekt Zavedení udržitelného systému
zásobování pitnou vodou v malých městech zóny Sidama realizovaný
v letech 2011–2013 v prioritní zemi zahraniční rozvojové spolupráce ČR
– Etiopii. Projekt je realizován v sektoru zásobování vodou a sanitace.
Realizátorem projektu je sdružení „Sidama Water Supply“ firem Ircon,
Aquatest a GEOTest. Do realizace projektu je také zapojena nevládní
nezisková organizace Člověk v tísni.

Příklady inovativních partnerství mezi neziskovým
a soukromým sektorem
Cílem projektu je zlepšit zásobování pitnou vodou, řízení vodních zdrojů
a podpořit hygienické návyky obyvatel ve vybraných oblastech zóny Sidama. Konečnými příjemci projektu jsou obyvatelé malých měst, zaměstnanci místní správy vodních zdrojů a pracovníci údržby vodních zdrojů.
Výstupy projektu zahrnují: vyhotovení pěti nových vrtaných studní, vybudování distribuční sítě a odběrných míst, posílení kapacit pracovníků
místní správy a údržby vodních zdrojů a také provedení osvětové kampaně v oblasti správných hygienických návyků pro obyvatele vybraných
oblastí. Nevládní nezisková organizace Člověk v tísni organizuje kampaně
a provádí školení na téma správné hygienické návyky pro obyvatele měst,
kteří budou využívat modernizovaný systém dodávky pitné vody. Primárně se projekt zaměřuje na učitele, studenty a zaměstnance zdravotnických zařízení, ale v rámci svých osvětových aktivit bude spolupracovat
i se širokou veřejností. Formou kurzů, přednášek a workshopů absolvují
obyvatelé žijící v cílových oblastech projektu programy v základních
zdravotních a hygienických zásadách a činnostech.
Celkový rozpočet projektu: 27 578 544 Kč
Informace byly převzaty z dostupných informací zveřejněných Českou rozvojovou
agenturou a organizací Člověk v tísni.
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Tato část studie je rozdělena do čtyř oddílů podle typu zainteresovaných aktérů na: a) akademický sektor, b) soukromý sektor, c) nevládní
sektor, d) územní samosprávu. Studie se věnuje pouze českým aktérům
zahraniční rozvojové spolupráce. Seznam zástupců jednotlivých sektorů, se kterými proběhly rozhovory a konzultace, je uveden v závěru
studie. Rozhovory měly polostrukturovanou formu a probíhaly v období od ledna do února roku 2013. Struktura otázek byla v případě nutnosti přizpůsobena jednotlivým typům aktérů. Zjištěné skutečnosti byly
po přepisu rozhovoru revidovány nebo autorizovány dotazovanou osobou. V případě některých respondentů z oblasti státní správy byly rozhovory vedeny méně formálním způsobem v rámci semináře
organizovaného Katedrou rozvojových studií PřF UP v Olomouci v lednu 2013. Poskytnuté informace však odrážejí osobní názor respondentů
a nelze je považovat za oficiální stanovisko oslovených organizací.
Akademický sektor
Organizace akademického sektoru jsou ve specifickém postavení, protože vystupují v roli jak odborných a vědeckých institucí, tak v roli realizátorů rozvojových projektů. V případě, že jsou realizátory projektů ZRS
ČR, je jejich postavení podobné nevládním organizacím.
Při realizaci rozvojových projektů akademické instituce poměrně široce
spolupracují se soukromým sektorem. Spolupráce probíhá obvykle
na bázi subdodávek – příkladem jsou projekty České zemědělské univerzity (ČZU) v Mongolsku v oblasti zemědělství, kde byly subdodavatelskými subjekty firmy Mave či Medicom, nebo ve Vietnamu, kde
subdodávky zajištovala firma Dekonta. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (MENDELU) spolupracovala obdobným způsobem
v Etiopii (realizaci subdodávek zajišťovaly společnosti VHS Brno a GEOtest). V případě projektu MENDELU v Nikaragui zajišťovaly partnerské
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firmy H.F.C. a Lesprojekt východní Čechy zázemí, kontakty a lidské
zdroje pro výzkum a vzdělávání studentů. Na podobném základě probíhá spolupráce s firmou Šindlar v Peru.
Motivace pro spolupráci se soukromým sektorem je možné rozlišit na a)
utilitární a b) vzdělávací a odborné. Důvodem spolupráce se soukromými společnostmi je obvykle nedostatek vlastního know-how, odbornosti či vybavení. Tyto speciální služby a dodávky jsou poté poptávány
u soukromých firem. Další motivací je možné hledat v oblasti vzdělání
a výzkumu a zahrnují nabytí zkušeností v praxi, které jsou dále využitelné při výzkumu a vzdělávání, praxi studentů přímo zapojených do realizace odborných studií v terénu nebo naopak vnesení či zachování
odbornosti v daném sektoru. Důvodem pro spolupráci v oblasti vzdělávání a výzkumu však může být také skutečnost, že některé typy projektů
zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti a uplatnitelnosti studentů na trhu práce (typicky projekty Operačního programu vzdělávání pro
konkurenceschopnost – OP VK) zapojení soukromých firem vyžaduje.
Uplatnitelnost studentů je pro akademické instituce aktivní v oblasti
rozvojové spolupráce důležité téma, nicméně se zdá, že v současné
době není mezi soukromými firmami o absolventy bez speciálních znalostí a praxe velký zájem. Dokladem mohou být akce organizované
univerzitami (např. ČZU, ale i Univerzita Palackého v Olomouci – UPOL),
které slouží k představení potencionálních zaměstnavatelů a kterých se
obvykle zúčastňují pouze zástupci nevládních organizací, a nikoliv soukromých firem. Vzhledem k odlišné povaze činnosti akademických institucí a soukromého sektoru je možné konstatovat, že převažuje
kooperace na komerčním základě nad vzájemnou konkurencí.
Významným faktorem ovlivňujícím činnost akademických institucí je
kontinuální posilování významu vědy a výzkumu při posuzování výkonu
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jednotlivých pracovníků i pracovišť. Tento tlak staví akademické instituce před dilema, zda upřednostnit vědeckou a publikační činnost, nebo
se věnovat praktické realizaci projektů. Již dnes jsou rozvojové projekty
viděny jako vhodný zdroj prostředků, který umožňuje nákladný sběr dat
a výzkum ve vzdálených regionech. Tlak na vyšší publikační produktivitu může ve výsledku přivodit situaci, kdy akademické instituce omezí
svou činnost v oblasti praktické realizace projektů, a zmenší se tak prostor pro vzájemnou spolupráci s dalšími aktéry.
Spolupráce s organizacemi z nevládního sektoru má podobné utilitární pohnutky jako v případě soukromých firem. Ovšem poptávané jsou
obvykle „měkké“ služby – zajištění logistiky, administrativní podpory
a kontaktů v rozvojových regionech, dále pak organizace školení apod.
Příkladem je spolupráce ČZU a organizace ADRA v Angole nebo MENDELU a organizace Njovu v Zambii. Motivace pro spolupráci jsou často
zkušenosti a kontakty nevládní organizace v určitém regionu. Akademické instituce jsou však na rozdíl od soukromých firem konkurentem
nevládních organizací v oblasti soutěže o projekty v rámci dotačních
výběrových řízení MZV ČR. Tato rivalita může být překážkou vzájemné
spolupráce. Problematickým aspektem spolupráce pak mohou být
také špatné zkušenosti z předchozí kooperace. Vzájemnou spolupráci
mezi akademickými institucemi na projektech ZRS ČR se nepodařilo
identifikovat, kontakty jsou udržovány spíše na odborné úrovni (vědecké konference apod.), případně v rámci tzv. síťových projektů OP
VK (příkladem je projekt Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských
oblastí – RESAREAS).
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Soukromý sektor
Rozhovory s respondenty z oblasti soukromého sektoru potvrdily fakt,
že spolupráce s ostatními aktéry probíhá vždy s ohledem na komerční
výhodnost takovéto spolupráce. V případě, že soukromé společnosti
vystupují jako nositelé projektů, mají tyto subjekty zájem především
o jednotlivé experty z řad specializovaných pracovišť akademických institucí. Příkladem je spolupráce firmy Dekonta a ČZU v rámci projektu
zaměřeného na zdravotní rizika v Ulánbátaru. Kooperace se může týkat
také výzkumu a vývoje, jako tomu bylo v případě firmy VHS Brno s VUT
Brno (oblast ekotechnologií), přičemž výstupy byly využity v rozvojovém projektu (instalace kotle na biomasu v obci Nemila v Srbsku). Spolupráce s akademickými institucemi vychází často z osobních vazeb
a kontaktů vyplývajících a) z neformálních setkání při realizaci nesouvisejících projektů v rozvojových regionech a za b) z předchozího studia
nebo působení na partnerském akademickém pracovišti. Firmy působí
také jako subdodavatelé projektů. Tento model je pro ně výhodný zvláště v případě dotačních výběrových řízení MZV ČR, o které se ze zákona
mohou ucházet pouze neziskové subjekty (tedy akademické instituce
a nevládní organizace). V těchto případech se firmy mohou aktivně podílet na oslovení partnera, přičemž je dohodnuta budoucí spolupráce
v podobě subkontraktu (obvykle v rozsahu 10–20 % hodnoty projektu).
Spolupráce s neziskovými organizacemi v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce je méně intenzivní. Nevládní organizace z pohledu
konzultovaných zástupců soukromých firem nedisponují vždy potřebnou odborností, kterou by mohly firmy využít. Pokud je nevládní organizace zapojena, pak se jedná opět především o „měkkou“ část
projektů v podobě zajišťování kontaktů, administrativy, oceňována je
znalost místního kontextu, pokud nevládní organizace působí v regionu delší období. Existují však i případy rovnocennější spolupráce,
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příkladem je projekt konsorcia firem Ircon, Aquatest a GEOTest a organizace Člověk v tísni v Etiopii. V tomto konkrétním projektu byl ČvT
zodpovědný za organizaci kampaně a školení v základních zdravotních a hygienických zásadách pro obyvatele měst, kteří mají modernizovaný systém dodávky pitné vody zajištěný konsorciem českých
firem využívat.
Soukromé firmy nepociťují nevládní organizace z důvodu rozdílného
portfolia činností jako konkurenci, výjimku mohou představovat jen
větší a zkušenější nevládní organizace (např. Člověk v tísni). Tyto jsou
schopny uspět ve výběrových řízeních a přirozený nedostatek odborného know-how v technických částech projektů řeší najímáním místních
subdodavatelů namísto českých soukromých subjektů.
V rámci projektů realizovaných v rozvojových zemích soukromé společnosti příležitostně spolupracují mezi sebou. Opět se jedná o formu
subdodávek v oblastech, kdy jsou poptávány specializované činnosti.
Podle stanoviska Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci (PPZRS), která sdružuje aktéry soukromého sektoru, brání intenzivnější spolupráci současná podoba nastavení mechanismu výběrových
řízení, které neumožňují vytváření konsorcií různých subjektů (komerčních firem, ale ani neziskových organizací).
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Nevládní sektor
Nevládní organizace sice s českými podnikatelskými subjekty spolupracují, ale nijak intenzivně. České soukromé firmy zajišťují subdodávky
především větším nevládním organizacím (Charita, Člověk v tísni, ADRA).
Podle názoru zástupce jedné z nevládních organizací však není takováto spolupráce často potřeba, protože jsou schopni zajistit si kontraktora
přímo v místě realizace projektu mezi místními firmami. Spolupráce se
podle stejného zástupce neosvědčila také z toho důvodu, že soukromé
firmy mají odlišné motivace. Hlavním cílem firem je vytváření zisku
a pronikání na nové trhy a zlepšování socio-ekonomické situace místního obyvatelstva nepatří mezi priority jejich působení. Zkušenosti nevládních organizací se však mohou lišit, například společnost Člověk
v tísni uvádí spolupráci s řadou českých ziskových subjektů v roli donorů, partnerů i dodavatelů. Firmy jsou pro nevládní organizace zajímavé
z hlediska fundraisingu, tato forma spolupráce ale nebyla ve studii
zaznamenána. Specifickou spolupráci s českými firmami se pokoušela
navázat organizace NaZemi v oblasti výzkumu společenské zodpovědnosti firem. Výzkum, financovaný ze zdrojů EU, měl však spíše
povahu externích evaluací než partnerské spolupráce, o kterou firmy
neprojevovaly zájem. Příkladem spolupráce neziskového a soukromého sektoru v rámci České republiky je také platforma Fairtrade Česká
republika, která umožňuje propojení nevládních organizací a firem
jako dodavatelů fair trade výrobků do prodejních sítí významných
obchodních řetězců.
Spolupráce s akademickým sektorem je poměrně čilá, opět se jedná
o spolupráci v rámci realizace projektů (například s ČZU, kdy je ze strany
partnerů zajišťována především expertní činnost). Významná je také
oblast vzdělávání a osvěta. Existuje řada různých forem, od praxí a stáží
studentů v rámci běžné činnosti i zahraničních projektů (téměř všechny
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významné nevládní organizace), přes využívání pedagogů českých vysokých škol v projektech zaměřených na posilování kapacit školského
systému v partnerských zemích (např. projekt Charitas a Katedra pedagogiky Univerzity Karlovy v Kambodži), až po komplexní vzdělávací
projekty realizované v České republice. Na rozdíl od soukromého sektoru je vztah s akademickým sektorem vnímán jako partnerský, případná
konkurence byla v případě jednoho respondenta označena za v zásadě
pozitivní jev. Spíše výjimkou je spolupráce s orgány územní samosprávy
České republiky – v tomto ohledu je aktivní například organizace NaZemi v rámci iniciativy Fairtradová města, v minulosti spolupracovala nevládní organizace ARPOK s Olomouckým krajem při zajišťování školení
pro partnery v Srbsku.
Nevládní organizace spolupracují při realizaci rozvojových projektů se
svými partnery z řad občanské společnosti partnerských zemích. Existuje také řada příkladů vzájemné kooperace českých nevládních organizací. Ke spolupráci dochází v případech, pokud se NNO potkávají ve stejných
geografických a sektorových oblastech. Podle zástupce neziskového
sektoru existuje mezi NNO v České republice příležitostná koordinace
aktivit v partnerských zemích tak, aby nedocházelo k překrývání aktivit.
Jako nedostatečná je naopak viděna aktivita českých neziskových subjektů v iniciativě CSO Partnership for Development Effectiveness, která
si klade za cíl zvýšit účinnost pomoci ze strany organizací občanské
společnosti. Nevládní organizace se mohou považovat za partnery, pokud mají kompatibilní cíle. Podle zástupce významné české nevládní organizace existuje nevyužitý potenciál především v dlouhodobých
strategických partnerstvích na úrovni programů. Český prvek by však
měl přinášet přidanou hodnotu a být efektivní, jinak nejsou viděny
zvláštní důvody pro preferenci českých subjektů. Spolupráce probíhá
často na ad hoc bázi a je motivovaná potřebou konkrétních projektů.
Debata na úrovni strategií však podle téhož zástupce prakticky neprobí-
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há, přičemž byla vyjádřena obava, že mnoho českých subjektů angažovaných v rozvojové spolupráci strategie pro jednotlivé země ani nemá.
Role územní samosprávy v zahraniční rozvojové spolupráci je v českém kontextu jen okrajová, přestože v případě některých členských
států Výboru pro rozvojovou pomoc OECD jde o zaběhlý a respektovaný model (byť vychází z odlišného historického kontextu). Největší
tradici mají aktivity Jihomoravského kraje (JMK) v Srbsku, kde spolupráce probíhá již od roku 2003 v rámci regionu Šumadia. Model spolupráce spočívá především v přímém převodu finančních prostředků
na projekty realizované v opštinách (jednotkách územní samosprávy)
regionu Šumadia. Zajímavým prvkem této spolupráce je fakt, že konkrétní projekty identifikují a realizují přímo partnerské opštiny (tedy
partnerská strana), což doposud není v kontextu ZRS ČR běžný postup.
Jihomoravský kraj poskytuje stipendia omezenému počtu srbských
studentů z regionu Šumadia – tito studenti navštěvují vysoké školy
v Jihomoravském kraji (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
a nově také Univerzita obrany). Jihomoravský kraj klade důraz na kulturní spolupráci formou organizování letních škol a jazykových kurzů
ve vlastním kraji i v partnerském regionu, do této spolupráce jsou zapojeni též studenti vysokých škol v JMK. Přímá spolupráce JMK s podnikatelským sektorem neprobíhá, pouze stálé zastoupení JMK
v Kragujevaci příležitostně zprostředkovává kontakty pro zájemce ze
strany českých firem (např. Rudolf Jelínek, OHL ŽS), jedná se však o komerční zájmy firem v tomto regionu. JMK nenavázal signifikantní spolupráci s českými nevládními organizacemi, jako výjimka byl uveden
jednorázový dar organizaci Neslyšící s nadějí na vybavení a pomůcky
pro neslyšící v Srbsku. Aktivnější je JMK při spolupráci s Olomouckým
krajem – společně se srbskými diplomatickými představiteli a zástupci
Ministerstva obchodu a Ministerstva financí ČR pořádají kulaté stoly
pro české firmy, které mají zájem působit v Srbsku. JMK nevnímá ostat-
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Zkušenosti a postoje aktérů ZRS

ní zástupce českého rozvojového sektoru (konstituence) jako konkurenci (ta připadá v úvahu pouze u Olomouckého kraje, případně dalších
zástupců územních samospráv ČR). Jako problém uvádí krácení příspěvků v rámci dotačních titulů MZV ČR, k tomuto jevu však dochází
v rámci všech dotačních titulů.
Následující část přináší stručné zhodnocení spolupráce aktérů nevládního, soukromého, akademického sektoru formou SWOT analýzy. SWOT
analýza zahrnuje vnitřní i vnější faktory, které mají vliv na spolupráci
zkoumaných aktérů. Přestože se v rámci rozhovorů uskutečněných
s jednotlivými aktéry nepodařilo identifikovat vzorový příklad dobré
praxe, některé z námětů uvedené v části „příležitosti“ mohou být základem budoucí úspěšné spolupráce. Prozatím neprobádanou oblastí zůstávají nové formy spolupráce tradičních aktérů zahraniční rozvojové
spolupráce a dalších subjektů mimo rozvojovou konstituenci. Inovativní
příklady spolupráce soukromého a nevládního sektoru je proto nutné
hledat v zahraničí (viz příklady uvedené v následující části).

SWOT analýza spolupráce soukromého, neziskového
a akademického sektoru
Silné stránky:
Know-how (speciální znalosti, kontakty a zkušenosti) jednotlivých aktérů.
Schopnost aktérů zejména nevládního sektoru vyhledávat a testovat
nové formy spolupráce.
Slabé stránky:
Chybějící debata aktérů zahraniční rozvojové spolupráce na programové úrovni (nad rámec programů připravovaných pro projektové země
české ZRS).
Relativně malý zájem soukromých subjektů o programy společenské
odpovědnosti firem v oblasti rozvojové spolupráce.
Nastavení mechanismů pro spolupráci různých subjektů ze strany státní
správy, které příliš nepodporují spolupráci různých aktérů ZRS ČR.
Příležitosti:
Benefity plynoucí ze spolupráce aktérů různých sektorů v oblasti rozvojové spolupráce pro ně samé, naplňování širších rozvojových cílů.
Problémy organizací občanského sektoru s financování svých aktivit,
které vytvářejí motivaci pro vyhledávání inovativních zdrojů financování a nových forem partnerství.
Deklarovaná snaha institucí státní správy ČR (Česká rozvojová agentura, Ministerstvo zahraničních věcí) podpořit spolupráci různých
aktérů ZRS ČR.
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SWOT analýza spolupráce soukromého, neziskového
a akademického sektoru
Rezervy v zapojení subjektů územní samosprávy ČR (zvláště ve srovnání se zahraničím) do partnerství i samotné zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
Ohrožení:
Negativní zkušenosti z předchozí spolupráce (často ve formě komplikací
při spolupráci s konkrétním pracovníkem zodpovědným za projekt).
Nadměrná konkurence některých aktérů v soutěži o zdroje ze státního
rozpočtu.
Odlišné motivace aktérů občanského, akademického a soukromého
sektoru v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce.
Mechanismus hodnocení vědeckého výkonu akademických institucí,
který limituje jejich zapojení do zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
Vzestup a rozšiřování spolupráce zemí globálního Jihu (tzv. South-South
Cooperation), která snižuje poptávku po pomoci ze strany průmyslově
vyspělých zemí.

Závěr

Cílem studie bylo popsat současné potřeby, motivace a očekávané efekty spolupráce mezi soukromým a neziskovým sektorem a vědou a výzkumem v zahraniční rozvojové spolupráci a nastínit limity takové
spolupráce a podmínky potřebné pro její rozvoj.
Ačkoli se v rámci realizovaného výzkumu se nepodařilo identifikovat
vzorový příklad dobré praxe, bylo potvrzeno, že spolupráce napříč zmíněnými sektory probíhá, byť je většinou motivovaná aktuální potřebou
jednotlivých aktérů.
Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že spolupráce různých aktérů občanského a soukromého sektoru může zvýšit kvalitu rozvojových intervencí, a posílit tak jejich dopad, přímo či nepřímo podpořit podnikatelské
aktivity v partnerských zemích, přispět k posílení společenské odpovědnosti firem, a pomoci tak dosáhnout vytčených rozvojových cílů.
Bylo potvrzeno, že jednotliví aktéři disponují různými specifickými znalostmi a zkušenostmi, které mohou přispět ke zkvalitnění rozvojových
projektů. Většina aktérů je spolupráci nakloněna a to i přesto, že byly
identifikovány negativní zkušenosti z předchozí spolupráce. Přestože
zatím nejsou nastaveny patřičné mechanismy, které by spolupráci aktérů napříč jednotlivých sektorů podpořily, relevantní instituce státní
správy spolupráci aktérů ZRS ČR podporují. Ačkoli je spolupráce různých aktérů mezinárodně aktuálně diskutovaným tématem, v rámci
české rozvojové konstituence tato debata zatím chybí. Řešením by
mohla být informační kampaň zaměřená jak na účastníky rozvojové
konstituce, tak i na potencionální partnery zejména ze soukromého
sektoru. Věříme, že i tato studie přispěje k jejímu otevření.
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Seznam použitých zkratek

CSR 	společenská odpovědnost firem
(Corporate Social Responsibility)
ČR

Česká republika

ČRA

Česká rozvojová agentura

ČvT

Člověk v tísni

ČZU

Česká zemědělská univerzita

EU

Evropská Unie

FoRS

České fórum pro rozvojovou spolupráci

HND

hrubý národní důchod

JMK

Jihomoravský kraj

LPTP

Odbor lidských práv a transformační pomoci, MZV

MENDELU

Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

M&S

Marks and Spencer

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

MZV

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

NNO

nevládní neziskové organizace

OECD DAC	Výbor pro rozvojovou pomoc Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
OP VK

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

PPZRS

Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

PřF UP

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

RESAREAS

Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí

VUT

Vysoké učení technické v Brně

UPOL

Univerzita Palackého v Olomouci

WWF

World Wide Fund

ZRS

zahraniční rozvojová spolupráce
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