
KARTA SPECIFICKÉHO CÍLE 

Základní informace o specifickém cíli (SC) 

1 Oblast z ČR 2030 5. Globální rozvoj  

2 Strategický cíl 21. Česká republika aktivně a s důrazem na národní priority spoluutváří 
prostředí podporující udržitelný rozvoj na globální úrovni a na úrovni 
Evropské unie. 

3 Specifický cíl 21.1 Česká republika prosazuje globální implementaci mezinárodních 
závazků v oblasti udržitelného rozvoje, jejich implementaci na úrovni 
Evropské unie, jejich promítnutí do činnosti mezinárodních organizací a 
sama tyto závazky plní. 

4 Kvantifikace cíle či určení 
žádoucího trendu 

Zvyšuje se podíl i počet koncepčních a strategických dokumentů v ČR a 
na úrovni Evropské unie, přijatých po roce 2015, do kterých se promítají 
principy a cíle Agendy 2030 a dalších závazků přijatých na globální úrovni 
v roce 2015 (Akční agenda z Addis Abeby, Pařížská dohoda, Sendajský 
rámec).  
 
Podíl ODA na HND dosáhne hodnoty 0,33 % do roku 2030.  
 
Plnění mezinárodních závazků a cílů, které vyplývají z členství v EU 
(národní cíle vyplývající ze strategie Evropa 2020; Strategie udržitelného 
rozvoje EU, Evropský konsensus o rozvoji) 

5 Již existující termíny pro 
plnění cíle či jeho 
aspektů/podcílů 

Z hlediska podílu ODA na HND dosahujícího 0,33 % byl původním 
termínem rok 2015. 

6 Mezinárodní dimenze 2030 (Agenda 2030, Pařížská dohoda), 2020 (Evropa 2020) 
7 Územní dimenze Národní úroveň a regionální/krajská úroveň  

8 Ovlivnitelnost dosažení cíle 
(STEEP), příp. slovní 
komentář 

Možno ovlivnit přímo.  
Politická - silná, v oblasti působení státu (naplňováním příslušných 
strategií, především Strategie zahraniční rozvojové spolupráce 2018 – 
2030) 
Sociální – silná, aktivity občanského sektoru 
Ekonomická – silná, zajištění finančních zdrojů pro implementaci 
mezinárodního závazku k ODA 

Hodnocení SC pomocí indikátoru/ů ČR 2030 

9 Název indikátoru/ů 
z ČR 2030 

21.1.1 Promítnutí Agendy 2030 do koncepčních a strategických dokumentů ČR, 
EU a nejvýznamnějších mezinárodních organizací 
21.1.2 Podíl ODA na HND 

10 Vztah indikátoru/ů 
k SC 

Prostřednictvím navržených indikátorů lze částečně sledovat naplňování 
strategického cíle. V analýze problematiky by dále měly být zohledněny další 
aktivity ČR v prosazování udržitelného rozvoje v Evropě a ve světě a závazky 
nad rámec ODA, včetně naplňování Cílů udržitelného rozvoje Agendy 2030, 
Pařížské dohody a národních cílů v rámci strategie Evropa 2020.  

Benchmark 

11 Typ benchmarku Lze uvažovat o benchmarku mezinárodního srovnání v souvislosti s ODA, která 
ale nepokrývá celou problematiku specifického cíle. Pro komplexnější 
hodnocení doporučujeme v dalším období analyticky vyhodnotit posun oproti 
původnímu stavu.  

12 Hodnoty benchmarku    

Hodnocení 

13 Aktuální hodnota 
indikátoru/indikátorů 
SC 

21.1.1 Promítnutí Agendy 2030 do koncepčních a strategických dokumentů ČR, 
EU a nejvýznamnějších mezinárodních organizací  
 
Seznam dokumentů:  
Strategický rámec Česká republika 2030  
Strategie zahraniční rozvojové spolupráce 2018 – 2030  
Politika ochrany klimatu v ČR (2017) 

Komentář [AH1]: Prosíme gestory 
jednotlivých agend o případné doplnění.  

Komentář [AH2]: Zatím nebyla 
schválena 



 
Udržitelná evropská budoucnost: Reakce EU na Agendu pro udržitelný rozvoj 
2030 (Závěry Rady, červen 2017).  
 
21.1.2 Podíl ODA na HND 
V roce 2016 0,12 % - meziroční nárůst o 29,3 % 

14 Stav indikátorů Česká republika promítla Agendu 2030 i další mezinárodní závazky přijaté 
v roce 2015 do Strategického rámce ČR 2030, který je hlavní implementační 
platformou pro Cíle udržitelného rozvoje. Na úrovni EU dále také aktivně 
prosazuje implementaci Agendy 2030.  
 
Z hlediska podílu ODA na HND se v rámci mezinárodního srovnání se členy 
OECD / DAC Česká republika umístila v roce 2015 na 26. místě (z celkových 30 
zemí). Svůj závazek 0,33 % ODA na HND neplní, v posledních letech ale podíl 
ODA meziročně výrazně navyšuje. 

Doplňující informace 

14a Odhad budoucího 
trendu 

Celkově se očekává pozitivní vývoj. Pro podíl ODA na HND se očekává příznivý 
trend, nicméně zatím nedostačující pro naplnění závazku 0,33 % HND 
v následujících letech.  

14b Konstrukce 
benchmarku 

 

Existující opatření pro naplnění SC 

15 Typ opatření Ekonomické a legislativní  

16 Popis opatření Projekty a programy ZRS, dotační tituly, graduální navyšování ODA, 
naplňování legislativy a strategických dokumentů. 

17 Gestor MZV  
17a Spolugestor/ři ÚV 
18 Strategie či legislativa, z níž 

opatření vycházejí 
Zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci  
Koncepce zahraniční politiky České republiky 
Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce 2010 - 2017 
Strategii multilaterální rozvojové spolupráce ČR na období 2013–17 
 
(Strategie zahraniční rozvojové spolupráce 2018 – 2030) 

19 Hodnocení naplňování 
specifického cíle 
opatřením(i) 

V určitých oblastech udržitelného rozvoje je Česká republika úspěšná, a 
to i v rámci mezinárodního srovnání. Důležitých výsledků dosáhla 
především díky koordinaci s ostatními státy Evropské unie a Organizace 
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Nadstandardní je také její reakce 
na globální vývoj i na přijetí Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj a Cílů 
udržitelného rozvoje i podíl na přijetí a realizaci Globálního akčního plánu 
ze Sendai ke snižování rizika katastrof (viz Analýza rozvoje).  
 
Mezery jsou stále v naplňování závazku k ODA, přestože ČR zaznamenala 
výrazný meziroční nárůst o 29 % mezi 2015 a 2016.  

19a Bariéry (dosavadní trend) / 
účinnost aplikace opatření 

Dlouhodobé neplnění závazku k ODA, nedostatečné kapacity pro 
naplňování koherence politik pro udržitelný rozvoj 

19b Synergie/pozitivní efekty 
(dosavadní trend) při 
naplňování opatření 

Aktivity v rámci naplňování Agendy 2030, včetně účasti na HLPF 2017 
Předsednictví v ECOSOC 2017 / 2018 včetně stanovených priorit 
Na národní úrovni GRV a VUR? 

 Doporučení pro naplňování SC 

20 - dále graduálně navyšovat podíl ODA na HND  
- reflektovat Cíle udržitelného rozvoje a další mezinárodní závazky ve Strategii zahraniční 

rozvojové spolupráce 2018 – 2030, revizi Strategie multilaterální rozvojové spolupráce a dalších 
relevantních sektorových strategických a koncepčních dokumentech 

Hodnocení naplňování SC 

21 Plnění cíle Částečně  



22 Priorita Ano  Tento SC má pozitivní synergické účinky na 
naplňování ostatních cílů klíčové oblasti Globální 
rozvoj.  

 


