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Novodobé euro-africké vztahy mají 

specifickou podobu od podpisu Dohody 

z Yaoundé z 60. let minulého století. 

Evropská podpora rozvoje, zemědělství 

a infrastruktury se staly dlouhodobými cíli 

na africkém kontinentu, které byly 

postupně rozšířeny a modifikovány 

dalšími strategickými dokumenty. Od roku 

2000 je partnerství Afriky (resp. zemí 

Afriky, Karibiku a Pacifiku – AKP) a EU 

zarámováno Dohodou z Cotonou. Její 

pokračování po roce 2020 bude i nadále 

upravovat především způsoby boje 

s chudobou, podporu udržitelného 

hospodářského rozvoje a zapojení 

rozvojových ekonomik do světového 

obchodu, kulturní a sociální rozvoj a dobré 

vládnutí1. 

 

Současné globální trendy nicméně přinášejí 

i nové výzvy, které bude muset nová dohoda 

zohlednit: mezinárodní migraci, klimatické 

změny či propojování rozvojové spolupráce 

s novými nástroji (např. byznysem). Přitom 

je třeba vzít v potaz existenci nových 

globálních strategií udržitelného rozvoje 

a řešení dopadů klimatických změn: 

Agendy 20302 a Pařížské klimatické 

dohody (2015). I z těchto důvodů se EU 

rozhodla spolupráci zefektivnit rozdělením 

do tří regionálních bloků namísto celistvé 

dohody EU-AKP. K tomu slouží 

mj. zasedání na ministerské úrovni či 

na úrovni komisí a pravidelné summity 

lídrů Africké unie (AU) a EU. 

 

                                                      
1 Odpovědné, inkluzivní a transparentní řízení 
státu, dodržování zásad právního státu včetně 
lidských práv a svobod. 
2 Agenda 2030 je globálním programem OSN 
na podporu udržitelného rozvoje ve světě 
v období 2015-2030. Obsahuje 17 specifických 

Zatím poslední summit proběhl na konci 

roku 2017 a zástupci obou regionů na něm 

definovali společné priority partnerství 

Afriky a EU: 

• Budování ekonomických příležitostí 

pro mladou populaci, 

• posilování míru a bezpečnosti, 

• řešení otázek mobility a migrace 

a spolupráce v oblasti správy věcí 

veřejných (Evropská rada, Rada EU 

2017). 

Jakým dalším výzvám Afrika čelí a kterým 

směrem by tedy měla EU upřít svoji 

pozornost? 

 

Afrika na prahu Evropy 

Migrace z afrických států 

do Evropy 

Zástupci států Afriky a EU diskutují téma 

migrace prostřednictvím Euro-africké 

konference o migraci a rozvoji již od roku 

2006. V posledních letech věnují zvýšenou 

pozornost především otázkám ilegální 

migrace, pašeráctví, hledání způsobu 

k posílení legálních cest migrace, 

a především řešení základní příčiny toho, 

proč lidé opouštějí své domovy. Na dalších 

jednáních později znovu zdůraznili, 

že společné úsilí je třeba zaměřit na nízkou 

úroveň rozvoje států, z nichž migranti 

odcházejí. Výsledkem bylo mj. rozšíření 

oblastí vzájemné spolupráce o migraci 

v rámci Společné strategie EU-Afrika 

z roku 2007 (Adepoju 2008, 10, European 

Commission 2018). Uprchlická krize 

cílů od vymýcení chudoby ve všech jejích 
formách až po oživení globálního partnerství 
pro udržitelný rozvoj. Česká republika Agendu 
2030 implementuje skrze Strategický rámec 
udržitelného rozvoje Česká republika 2030 
a jeho implementační plán.  

Policy Paper – Vojtěch Šmolík a Matej Bidovský, listopad 2018 
 

 

Afrika a EU: 
Tradiční partnerství čelí novým výzvám 

 
 



POLICY PAPER | listopad 2018 
 

si nicméně vyžádala nová opatření. 

Od jejího počátku v roce 2015 přišlo 

do Evropy z Blízkého Východu a Afriky 

téměř 1,5 milionu migrantů (UNHCR 

2018). Více než 15 tisíc (IOM 2018) jich 

přitom zemřelo při pokusech překročit 

Středozemní moře a vstoupit na evropskou 

půdu. Tyto procesy jasně ukázaly 

na nutnost nové společné akce. Za účelem 

efektivní kontroly hranic, potírání ilegální 

migrace, řešení situace ve třetích 

(tranzitních) zemích a řešení obecných 

příčin migrace vzniklo několik dohod 

a strategií (Evropský plán pro migraci, 

Valettský akční plán, Migrační partnerský 

rámec se třetími zeměmi, Maltská 

deklarace, Marakéšská deklarace) a došlo 

k založení zvláštních mechanismů 

(Nouzový svěřenský fond EU pro Afriku) 

(CONCORD 2018, 11-12). 

 

Země původu uprchlíků a migrantů v subsaharské Africe 

Infografika 1: Země původu migrantů v první polovině roku 2018 

 

 
Zdroj: Frontex, 2018. 
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Infografika 2: Počty migrantů přicházejících do Evropy (2015-2018) 
 

 
Zdroj: Frontex, 2018. 

Od počátku krize byly počty migrantů 

přicházejících do EU ze států subsaharské 

Afriky nižší než počty žadatelů o azyl z Asie3 

(viz Infografika č. 1). Celkový počet 

přicházejících migrantů se navíc od roku 

2015 snížil o 97 %. V současné době však již 

migrace z Afriky začíná převyšovat tu 

z ostatních regionů (UNHCR 2018, 1-2). 

Afrika tak stále vyžaduje zvláštní 

pozornost. Migrace z tohoto regionu totiž 

zahrnuje nejen uprchlíky prchající před 

konflikty či perzekucí, ale také ekonomické 

migranty z chudých států, které nenabízejí 

dostatek studijních či pracovních 

příležitostí. 

 

EU proto spustila v roce 2015 Nouzový 

svěřenský fond pro Afriku, který se stal 

stěžejním finančním nástrojem pro řešení 

stability a příčin neregulérní migrace 

a vysídlení v Africe na základě Valettského 

akčního plánu. Cílem svěřenského fondu je 

„podporovat nejvíce zranitelné a postižené 

                                                      
3 Nejčastějšími zeměmi původu migrantů z Asie 
jsou Sýrie, Afghánistán, Irák, Pákistán 
(Eurostat 2016, 2018). Z Afriky nejvíce 
migrantů doposud přicházelo z Nigérie, 
Tuniska, Eritreji, Guinei, Somálska a Pobřeží 

africké země [adresováním] příčin 

destabilizace, vysídlení a neregulérní 

migrace díky podpoře ekonomických 

příležitostí, bezpečnosti a rozvoje,“ 

(CONCORD 2018, 13) čímž v sobě 

propojuje otázku migrace, bezpečnosti 

a rozvoje. I z toho důvodu jeho financování 

z většiny zajišťuje Evropský rozvojový fond 

(EDF). Realizované projekty by proto měly 

respektovat také zásady efektivnosti 

rozvoje. 

 

Implementace projektů svěřenského fondu 

probíhá ve třech klíčových regionech, 

zahrnujících země původu migrantů, 

tranzitní a cílové země: 

1. Sahel/oblast Čadského jezera, Africký 

roh a severní Afrika (European 

Parliament 2018, 7-8, CONCORD 

2018, 13). Jejich dosavadní výsledky 

jsou nicméně rozporuplné. 

2. V Etiopii (která je zároveň prioritní 

zemí zahraniční rozvojové spolupráce 

slonoviny (přes 10 tis. v letech 2017 a 2018 
z každé země), dále pak z Alžírska, Mali, 
Gambie, Senegalu, Súdánu, Kamerunu, Libye či 
Demokratické republiky Kongo (Eurostat 2016, 
2018). 
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ČR) se díky nim daří řešit rozvojové 

aspekty migrace a zlepšit ochranu 

nejvíce zranitelných osob. 

3. V Libyi a Nigeru mají naopak částečně 

negativní dopady vzhledem 

k prioritám jednostranně definovaným 

evropskými a nikoli partnerskými 

zeměmi, a které mohou díky 

represivnímu charakteru podporovat 

špatné vládnutí, byznys s detencemi 

lidí a znemožňovat ochranu 

zranitelných osob.  

 

Doporučení 

Přestože je svěřenský fond pouze nouzovým 

nástrojem, jeho další činnost by měla více 

zohledňovat lidsko-právní a rozvojové 

aspekty, přispívat především ke zvyšování 

odolnosti místních komunit a ukončit 

podmiňování poskytování evropské pomoci 

na základě omezování migrace (CONCORD 

2018, 10). Nouzové nástroje je zároveň 

nutné vnímat pouze jako doplňující 

k dlouhodobým řešením: 

• ochraně vnějších hranic EU v souladu 

s dodržováním mezinárodních lidsko-

právních závazků, 

• podpoře dobrovolných návratů 

migrantů (především z Libye), 

• boji proti sítím převaděčů a obchodu 

s lidmi, 

• navracení migrantů do zemí původu 

na základě dohod z těmito státy, 

• a především řešení hlavních příčin 

migrace (Evropská komise 2018), které 

mají strukturální charakter a dotýkají 

se tak primárně nízké úrovně rozvoje. 

 

Mimo to je třeba hledat „bezpečné a legální 

cesty pro uprchlíky hledající ochranu 

a nabídnout více příležitostí k legální 

                                                      
4 Vztahy zemí AKP s EU byly doposud upraveny 
tzv. Dohodou z Cotonou, která měla rozvojový, 
hospodářský, obchodní a politický rozměr. 
Platnost dohody končí k roku 2020 a Evropská 
komise nyní na základě konzultací se členskými 
státy EU a zemí AKP vyjednává její pokračování, 
tzv. post-Cotonou. 

migraci pro vysoce i nízko kvalifikované 

pracovníky“ (CONCORD 2018, 42).  

Podobně jako u podpory mobilit studentů 

a akademických pracovníků je ale potřeba 

tyto procesy omezit na dobu určitou 

a doplnit o smluvní závazky o návratu 

po ukončení studijního či pracovního 

pobytu, aby byly získané zkušenosti využity 

primárně k dalšímu rozvoji v zemi původu. 

Výše uvedené priority jsou přímo obsaženy 

v návrhu mandátu Evropské komise 

k vyjednávání se zeměmi AKP o uspořádání 

vztahů v post-Cotonou období po roce 

20204. 

 

Příčiny migrace tkví v nízké 
úrovni rozvoje 

Příčiny migrace mají obvykle hlubší socio-

ekonomické nebo/a politické základy, které 

zároveň představují širší spektrum 

problémů a výzev, s nimiž se současná 

Afrika potýká: 

• vysoká míra chudoby5, 

• nedostatek pracovních příležitostí, 

• slabá schopnost adaptace 

na dopady klimatických změn, 

• rapidní tempo populačního růstu 

• politická nestabilita, 

• vnitrostátní konflikty či terorismus 

(Adepoju 2008, AfDB 2016). 

Všechny uvedené problémy vedou 

k nucenému opouštění zemí původu 

i k ekonomické migraci za lepší 

hospodářskou situací a prací v cílových 

destinacích. 

 

Mezinárodní společenství včetně EU tyto 

otázky tradičně řeší skrze globální 

rozvojové agendy. V roce 2015 byly na půdě 

OSN přijaty Cíle udržitelného rozvoje 

(SDGs)6, jejichž primárním cílem 

5 Největší počet obyvatel z rozvojových regionů 
(jižní a východní Asie, subsaharská Afrika) 
žijících pod hranicí chudoby (1,90 USD/den) se 
nachází právě v subsaharské Africe (AfDB 
2016). 
6 Cíle udržitelného rozvoje jsou definovány 
v Agendě 2030. Členské státy EU včetně České 



POLICY PAPER | listopad 2018 
 

je vymýcení chudoby ve světě ve všech 

jejích podobách za dodržení principu „leave 

no one behind“ – neponechat nikoho 

stranou. K jejich naplňování slouží vedle 

dalších nástrojů především Oficiální 

rozvojová pomoc (ODA). OECD/DAC 

definuje oficiální rozvojovou pomoc jako 

„vládní pomoc, jejímž cílem je podpora 

a zaměření na ekonomický rozvoj 

a blahobyt rozvojových států“ (OECD 

2018, 1), a současně z ní vyčleňuje 

vojenskou pomoc a podporu 

bezpečnostních zájmů donorů a aktivity 

s primárně obchodními záměry 

(např. podpora exportu) (OECD 2018, 1). 

EU vedle poskytování ODA usiluje 

v rozvojové spolupráci také o posílení role 

soukromého sektoru. 

 

V ČR k tomuto účelu slouží program 

rozvojového partnerství pro soukromý 

sektor B2B, který českým firmám otevírá 

vstup na nové trhy, kde mohou svými 

investicemi přispět k rozvoji místních 

komunit. 

 

Jak financovat rozvojovou 
spolupráci EU 

EU vnímá udržitelný rozvoj jako jeden 

z klíčových politických rámců 

pro rozvojovou spolupráci. V roce 2017 

poskytla EU oficiální rozvojovou pomoc 

v celkové výši 16,5 mld. USD (Donor 

Tracker 2018)7, mezi největší příjemce patří 

státy subsaharské Afriky8 (European 

Commission 2018). 

 

Přestože tak EU zůstala na pozici 

globálního lídra v poskytování ODA, 

rozpočet na ni v roce 2017 poklesl o 4 % 

(FoRS 2018). Celoevropský závazek 

v podobě 0,7 % HND se však stále nedaří 

naplnit. Evropská ODA navíc v posledních 

letech podléhá zvýšenému poměru výdajů 

na oblasti, které nemají rozvojový dopad 

na partnerské země: náklady spojené 

s řešením migrace v členských státech EU 

nebo podpora byznysu (tzv. inflated aid; 

CONCORD 2017, 6). To je přitom v přímém 

rozporu s mezinárodními zásadami 

efektivnosti rozvoje9, k nimž se EU jako 

celek hlásí (European Commission 2018).  

 

Obavy vyvolává také navrhovaná struktura 

rozpočtu EU na období 2021-2027, 

slučující současných 12 fondů vnější 

spolupráce, kam patří i nástroje 

financování rozvojové spolupráce, 

do jednotného nástroje.

 

  

                                                      
republiky na základě tohoto dokumentu 
vytvářejí vlastní národní strategie rozvoje, 
v nichž se přihlašují i ke globálním závazkům 
a odpovědnosti a propojenosti se světem. ČR 
takovou strategií disponuje od roku 2017 
(Strategický rámec udržitelného rozvoje Česká 
republika 2030). 
7 Jednotlivé členské státy poskytly v roce 2017 
oficiální rozvojovou pomoc v celkové výši 75,46 
mld. EUR (CONCORD 2018, 6). 
8 V roce 2016 poskytla EU do subsaharské 
Afriky více než třetinu veškeré oficiální 
rozvojové pomoci, zbývající dvě třetiny byly 

rozděleny mezi šest dalších regionů (European 
Commission 2018). 
9 Efektivností rozvojové spolupráce rozumíme 
holistický pohled na fungování a dopady 
rozvojové spolupráce, v jehož centru stojí 
posílení postavení místních komunit 
a budování odolnosti v partnerských zemích. 
Zásady efektivnosti rozvoje jsou definovány 
v Pařížské deklaraci pro efektivnost rozvojové 
spolupráce, Akční agendě z Akkry, Busanském 
partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci 
a Globálním partnerství pro efektivní 
rozvojovou spolupráci. 
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Infografika 3: Objem rozvojové pomoci členských států EU v roce 2015 v poměru k HND (%) 

 

 
Zdroj: FoRS, 2017. 

 
Doporučení 

Aby EU i v budoucnu zůstala jedním 

z globálních lídrů na poli rozvojové 

spolupráce, její oficiální rozvojová pomoc 

by měla nadále respektovat principy 

efektivnosti rozvoje a cílit na vymýcení 

chudoby. Spolu s členskými státy by EU 

měla navyšovat příspěvky na oficiální 

rozvojovou pomoc směrem 

k celoevropskému závazku ve výši 0,7 % 

HND v roce 2030, jasně odlišovat 

prostředky na oficiální rozvojovou pomoc 

od jiných zahraničně-politických cílů, 

zamezit upozadění průřezových témat 

externích politik EU, usilovat o dlouhodobý 

pohled zaměřený na konkrétní témata 

a oblasti10 namísto tzv. one-pot-for-all 

přístupu a zajistit maximální 

transparentnost a předvídatelnost 

                                                      
10 Střednědobý přehled poskytování prostředků 
z nástroje pro rozvojovou spolupráci (DCI) 
např. ukázal, že podpora programu globálních 
veřejných statků a výzev (Global Public Goods 
and Challenges, GPGC) je významným zdrojem 
přidané hodnoty, kterou EU při poskytování 
rozvojové pomoci nabízí (CONCORD 2018, 5). 
11 Nejaktuálnější přehled rozvojové spolupráce 
EU včetně doporučení pro jednotlivé členské 

přerozdělování prostředků založenou 

na potřebách partnerských zemí 

(CONCORD 2018, 6)11. 

 

Zároveň je třeba odstraňovat překážky 

pro posílání remitencí, které tvoří 2,5 % 

celoafrického HDP a v globálním měřítku 

čtyřnásobně převyšují objem poskytnuté 

oficiální rozvojové pomoci12. Regulace 

na jedné straně brání ilegálním aktivitám 

jako je praní špinavých peněz či 

financování teroristických skupin, na druhé 

straně však výrazně zvyšují náklady spojené 

s transferem peněz. Posílání remitencí 

do Afriky je tak v průměru až o jednu 

pětinu dražší než do jiných rozvojových 

regionů. Podporu je třeba směřovat 

do posílení soutěživosti prostředí v Africe, 

kde má často výhradní právo zpracovávat 

státy i EU jako celek nabízí nový report 
konfederace evropských rozvojových 
a humanitárních organizací CONCORD 
AidWatch 2018 EU Aid: A Broken Ladder? 
12 v některých státech je to ale až 20 % (Libérie, 
Komory, Gambie). V Nigérii remitence tvoří 
větší příjem než výnosy z těžby ropy (Mertanová 
2018, Kopf 2018). 

https://concordeurope.org/wp-content/uploads/2018/10/CONCORD_AidWatch_Report_2018_web.pdf
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remitence jedna finanční společnost, 

a do vývoje digitálních technologií, které 

umožňují migrantům snazší převod financí 

určených k rozvoji zemí původu (Kopf 

2018). 

 

Kterým směrem by se měla 
ubírat rozvojová spolupráce 
členských států? 

S ohledem na současné trendy nastavila EU 

v otázce rozvojové spolupráce nový kurs. 

Na jedné straně jím reaguje na globální 

bezpečnostní výzvy, na druhé pak směřuje 

své externí politiky k naplňování cílů 

udržitelného rozvoje. Tento přístup přináší 

EU a jejím členským státům příležitost 

zůstat největším blokem donorů 

(Infografika 4) a vykazovat kontinuální 

nárůst oficiální rozvojové pomoci. 

 

Dle průzkumu Eurobarometeru má v tomto 

směru EU výraznou podporu svých občanů: 

9 z 10 jich považuje pomoc a spolupráci 

s rozvojovými státy za důležitou, tři čtvrtiny 

jich podporují zachování či navýšení 

stávajících výdajů EU na tuto oblast 

(Chadwick 2018). Zároveň je však evropský 

přístup rizikový; polovina veškeré nové 

pomoci (od roku 2014), byla využita uvnitř 

EU a nikoli za účelem rozvoje v chudých 

státech (tzv. inflated aid).  

 

EU jako celek, a především její členské 

státy, proto musí omezit vykazování 

rozvojových prostředků na řešení migrace 

v domácím prostředí, jako prioritu nadále 

vnímat odstranění chudoby primárně 

v nejméně rozvinutých státech a posílit 

závazky globálního rozvoje. Zároveň je 

třeba plně implementovat Evropský 

konsensus o rozvoji posilováním vlastnictví 

příjemců rozvojové pomoci (včetně 

zapojení občanské společnosti na všech 

úrovních – k tomu slouží např. Globální 

partnerství pro efektivní rozvojovou 

spolupráci, GPEDC), zajistit udržitelnost 

propojení rozvojové pomoci s byznysem 

a tlakem na dodržování principů 

efektivnosti rozvoje, a účelně provázat 

rozvojovou spolupráci s mezinárodními 

závazky v oblasti ochrany životního 

prostředí, lidských práv, důstojné práce, 

genderové rovnosti a odstranění všech 

forem diskriminace a nerovností. 

 

V otázce evropského rozpočtu by měly 

členské státy čerpat ze střednědobých 

přehledů finančního rámce k revizi 

stávajících programů, a především naplnit 

své závazky směřující k hranici 0,7 % HND 

v roce 2030.13, 14 (CONCORD 2017, 22) 

  

                                                      
13 Závazek obsahuje i schéma rozdělení výdajů: 
v roce 2020 má 0,15 % HND směřovat 
do nejméně rozvinutých států, v roce 2025 by 
měl být tento závazek posílen na 0,20 % HND. 

14 Závazek pro Českou republiku činí 0,33 % 
HND do roku 2030 (snížený závazek platí pro 
členské státy, které do EU vstoupily po r. 2002). 
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Infografika 4: Podíl celkové ODA v Africe, 2015 

 
 

 
 
Zdroj: The Africa-EU Partnership, 2018. 
 

Jak posílit zahraniční 
rozvojovou spolupráci ČR? 

Cíle pro ČR v budoucím směřování 

rozvojové spolupráce spočívají 

ve vypracování specifického  

a závazného střednědobého plánu 

pro systematický růst podílu oficiální 

rozvojové pomoci na HND. Jedině tak lze 

dosáhnout naplnění závazku 0,33 % v roce 

2030, k němuž se ČR zavázala na jednání  

o financování rozvoje v Etiopii v roce 2015. 

 

Dále je třeba navyšovat podíl dvoustranné 

oficiální rozvojové pomoci na jejím 

celkovém objemu, a to především skrze 

programy MZV a České rozvojové agentury. 

V nich má ČR rozsáhlou zkušenost a může 

uplatnit svoji přidanou hodnotu. 

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR také 

musí nadále zůstat nástrojem naplňování 

potřeb partnerských zemí, nikoli 

bezpečnostní či migrační politiky. Stability 

a prosperity lze dosáhnout právě zajištěním 

přístupu ke zdravotní péči, pitné vodě, 

vzdělání, demokratickým institucím atp. 

Tím zároveň utváří podmínky 

pro hospodářskou spolupráci a potenciál 

pro české investice. K tomu potřebuje 

v neposlední řadě silné a funkční 

partnerství s ověřenými a zkušenými 

realizátory, mezi které patří např. české 

nevládní neziskové organizace. 

 

Českou zahraniční rozvojovou spolupráci 

tedy není třeba zásadně měnit, vyžaduje 

však další zefektivňování za účelem 

maximalizace rozvojového přínosu 

pro nejchudší a nejvíce zranitelné obyvatele 

rozvojových států (FoRS 2017, 37-39). 

 

Vymýcení chudoby: statistiky 
mohou klamat 

Makroekonomická data v dlouhodobém 

horizontu ukazují, že je Afrika na vzestupu. 

Průměrný růst HDP na kontinentu činil 

v letech 2000-2017 4,7 %. Mezi nejrychleji 

rostoucí ekonomiky světa se každý rok řadí 

několik afrických států (2016: Pobřeží 

slonoviny, Tanzánie a Senegal, 2017: 

Etiopie, Tanzánie a Džibuti) (World 

Economic Forum 2016, 2017). 

 

Počet obyvatel žijících v chudobě přesto 

neklesá, dokonce je tomu právě naopak. 
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Světová banka vypočítává, že procento 

obyvatel Afriky žijících v chudobě se sice 

dlouhodobě snižuje (57 % v roce 1990; 43 % 

v roce 2012), rychlý růst populace15 však 

způsobuje, že absolutní počet chudých 

Afričanů roste. Zatímco v roce 1990 

se odhadoval na 280 mil., v roce 2012 

to bylo 330-389 mil. lidí (cca 40 % 

populace kontinentu) (The World Bank 

2016, 1)16. Navzdory ekonomickému růstu 

ale stoupá také procento nezaměstnaných. 

Pro region s více než 60 % obyvatel 

pod hranicí 25 let představuje tento 

fenomén zcela klíčovou výzvu (Euractiv 

2017, Ghana Business News 2018). 

 

Nejnižší pokles přitom zaznamenávají 

tzv. křehké státy (The World Bank 2016, 1, 

21). OECD přitom uvádí, že v roce 2030 by 

se v těchto státech mohlo nacházet až 80 % 

všech chudých obyvatel planety (OECD 

2018, 7). Do skupiny nejvíce ohrožených 

patří mj. právě země původu velkého počtu 

migrantů: Somálsko, Súdán, Eritrea, 

Nigérie, Pobřeží slonoviny či Guinea (The 

Fund for Peace 2018, 6)17.  

 

Obdobnou pozornost je třeba věnovat také 

nejchudším státům světa (least developed 

countries – LDCs)18. Obě kategorie 

se přitom do značné míry protínají; 

nejchudší státy jsou často zároveň ty nejvíce 

křehké, ohrožené nestabilitou či konflikty, 

a jejich obyvatelé jsou proto ti nejvíce 

zranitelní. 

 

Ekonomická data však nejsou jediným 

ukazatelem, který o míře chudoby ve světě 

vypovídá. Chudoba představuje širší 

                                                      
15 Světová zdravotnická organizace odhaduje, 
že k roku 2100 by v Africe mohly žít až 4 mld. 
obyvatel, představující v té době třetinu světové 
populace (WHO 2014, 5). 
16 Bližší pohled na data o chudobě nabízí např. 
významný britský think-tank Overseas 
Development Institute (ODI) ve zprávě New 
projections show extreme poverty is falling – 
but not fast enough. 

problém a vyžaduje proto také širší náhled. 

Vedle výše příjmu je proto nezbytné 

sledovat také otázku přístupu k veřejným 

službám (zdravotní péče, vzdělávání, 

přístup ke zdravotně nezávadné vodě 

a další), důstojné práci, kvalitu životního 

prostředí, bezpečnosti a dalších oblastí 

klíčových pro kvalitní a důstojný život 

(FoRS 2017, 2-4). 

 

Index lidského rozvoje (Human 

Development Index – HDI) každoročně 

sestavovaný Rozvojovým programem OSN 

(UNDP) propojuje různé segmenty 

životních podmínek, na jejichž základě 

sestavuje souhrnné hodnocení jednotlivých 

států19. Přestože se v posledních dvou 

dekádách úroveň indexu v Africe zvyšovala 

rychlým tempem, celý region stále patří 

mezi nejhůře hodnocené. 36 z celkového 

počtu 51 hodnocených států patřilo v roce 

2016 do kategorie nízký, mezi nimi i země 

původu vysokého počtu migrantů: Súdán, 

Nigérie, Pobřeží slonoviny, Mali či Guinea 

(UNDP 2016 3, 18). 

 

Zdravotnictví je úzce 
propojené s podmínkami pro 
důstojný život a ekonomický 
růst 

Data ze sektoru zdravotnictví přitom 

ukazují na vzájemnou propojenost 

ekonomických (růst hospodářství, míra 

chudoby) a neekonomických faktorů (délka 

života, míra úmrtnosti). Jak poukazuje 

Světová zdravotnická organizace, investice 

do zdravotnických systémů mohou mít 

přímý vliv na hospodářství: vzroste-li díky 

17 Fragile States Index řadí státy podle křehkosti 
do 11 kategorií od velice udržitelných (very 
sustainable) po velmi vysoký stav pohotovosti 
(very high alert). Ve třech nejhůře hodnocených 
kategoriích dominují africké státy (23 
z celkového počtu 32 zemí). 
18 Mezi nejméně rozvinutými státy má 
subsaharská Afrika většinové zastoupení (34 
z celkového počtu 48 zemí). 
19 Hodnocené segmenty: dlouhý a zdravý život, 
přístup ke vzdělání a životní standard. 

https://www.odi.org/comment/10688-new-projections-show-extreme-poverty-falling-not-fast-enough?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=637721_ODI%20newsletter%20-%202%20October%202018&utm_country=&dm_i=4O2W,DO2H,3CD41U,1J8B6,1
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takovým investicím očekávaná délka života 

o 10 %, míra ekonomického růstu se zvýší 

o 0,4 % ročně (WHO 2014). Právě 

v očekávané délce života Afrika stále 

zaostává za ostatními regiony. V roce 2016 

stále dosahovala pouhých 60 let. Globální 

průměr však ve stejné době činil o 12 let více 

(WHO 2018). 

 
Doporučení 

Nepříznivé trendy lze výrazně zmírnit 

vhodnými investicemi: dodatečné 

prostředky ve výši 84-140 mld. USD mohou 

během pěti let pomoci navýšit zdravotnický 

personál o 2-3 miliony pracovníků, rozšířit 

počet zdravotnických zařízení až o 77 tisíc 

a zachránit více než 3 miliony životů (WHO 

2014, 6)20. Africké vlády přitom na rozvoj 

zdravotnictví vydávávají v přepočtu 

na obyvatele desetkrát méně prostředků, 

než je světový průměr, a do velké míry tak 

závisí na přílivu externí pomoci (9 států 

z více než 40 %) (WHO 2014, 20). Podpora 

zdravotnického sektoru tedy pomůže nejen 

ochraně lidského zdraví, ale i tvorbě 

pracovních míst. ČR může v tomto ohledu 

čerpat ze zkušenosti některých firem, které 

v oblasti působí: společnost Linet např. 

dodává nemocniční lůžka 

do zdravotnických zařízení (Tramba 2012), 

čímž úspěšně propojuje ekonomický zisk 

s rozvojovými dopady. 

 

Nedostatek vody: problém 
nejen pro lidské zdraví 

Podobnou vazbu zdraví, důstojných 

životních podmínek a hospodářství lze 

sledovat v otázce přístupu k nezávadné 

vodě. Globálně jím nedisponuje 1 člověk z 9 

a přestože se v posledních dekádách přístup 

                                                      
20 Ještě v roce 2009 měly dvě třetiny africké 
populace jen minimální nebo žádný přístup 
ke zdravotnickým službám. Příklady dobré 
praxe zahrnují např. Etiopii, kde se díky 
zahraniční finanční pomoci podařilo vyškolit  
30 tisíc zdravotníků, kteří díky šíření vakcín 
proti tetanu a osvětovým aktivitám pomohli 
zvýšit počet očkovaných z 69 % v roce 2005 

obyvatelstva k vodě v Africe zvyšuje 

(Infografika 5), v nejchudších venkovských 

oblastech je to až 9 z 9 lidí (The Water 

Project 2018), celkový počet obyvatel 

regionu bez přístupu k pitné vodě pak 

dosahuje 319 milionů (ve zbytku světa je to 

celkem 344 milionů lidí). 

 

Oproti roku 1990 vzhledem k vysokému 

populačnímu růstu a nízké míře rozvoje 

dokonce vzrostl počet obyvatel bez přístupu 

k základním hygienickým zařízením (WHO 

2015). V rozvojových státech obecně se pak 

až 80 % nemocí pojí právě se závadnou 

vodou (The Water Project 2018), 

v subsaharské Africe patří absence přístupu 

k nezávadné vodě a sanitaci mezi hlavní 

příčiny dětské úmrtnosti 

(The Conversation 2018). Všechny tyto 

faktory vedle dopadů na lidské životy 

zvyšují vládní náklady a snižují 

ekonomickou produktivitu.  

 

Nedostatek vody obecně, výrazně 

posilovaný klimatickými změnami, má 

zásadní vliv také  

na zemědělskou produkci. Zemědělství 

v Africe zaměstnává více než polovinu 

populace, v některých státech21 až kolem 

čtyř pětin (The World Bank 2017, Sow 

2017), až tři čtvrtiny veškerých výnosů jsou 

užity pro vlastní spotřebu (OSN 2014, 21, 

Oxfam 2015). Agrární sektor přitom 

zodpovídá za pouhých 25 % HDP 

kontinentu (OSN 2014, 8). Absence 

přístupu k vodě v zemědělství má proto 

v kombinaci s dalšími faktory zásadní 

dopady na rozvoj. Odhaduje se, že v Africe 

může 1% nárůst ve výnosech zemědělských 

plodin snížit počet obyvatel žijících 

v chudobě o 0,72 %, kvalitnější vodní 

na 86 % v roce 2010. Ve Rwandě se podařilo 
pomoci renovovat 100 zdravotnických zařízení, 
jejichž chod přispěl ke snížení dětské úmrtnosti 
o 50 % během pěti let (WHO 2014, 25, 89). 
21 Burundi, Burkina Faso, Čad, Etiopie, 
Madagaskar, Mosambik, Rwanda, Tanzánie 
(Sow 2017). 



POLICY PAPER | listopad 2018 
 

infrastruktura může přinést 5 % HDP navíc 

(Rutten 2017). Dostupná data urgentnost 

řešení jednoznačně prokazují: 

při zachování současného tempa 

oteplování planety se může v roce 2020 jen 

v Africe ocitnout bez vody na čtvrt miliardy 

obyvatel, zemědělská produkce regionu se 

pak může do roku 2050 propadnout až 

o čtvrtinu (Institute of Development 

Studies, Stamp Out Poverty, 2011, Vidal 

2013). 

 
Infografika 5: Přístup k pitné vodě (2015): 
 

 
 
Zdroj: Ritchie a Roser, nedatováno. 

Doporučení (nejen) pro české 
subjekty 

Investice do budování studní a vodních 

pump mohou v Africe pomoci čerpat 

obrovské zásoby vody, kterými kontinent 

disponuje, ale nemá dostatek prostředků  

a know-how k jejich získávání. V této 

oblasti disponují rozsáhlou zkušeností 

české firmy působící již několik let 

mj. v Etiopii, kde úspěšně propojují 

obchodní aktivity s rozvojovými dopady: 

„Třeba firmy Aquatest, GEOtest či Ircon se 

v Etiopii již několik let věnují nejen 

hydrogeologickému průzkumu, ale  

i samotnému budování vodní 

infrastruktury. Postupným zlepšováním 

správy vodních zdrojů v zóně Sidama 

zkvalitňují život místních obyvatel 

a zároveň posilují ekonomický rozvoj 

celého regionu.“ (BusinessInfo.cz 2016). 

Etiopie je přitom zároveň prioritní zemí 

české zahraniční rozvojové spolupráce. 

Podobný potenciál vykazuje např. Jižní 

Afrika, kde se příležitosti pro české firmy 

v souvislosti s dlouhodobým suchem 

otevírají v oblasti čištění či recyklace vody 

(MZV ČR 2018). 

 

Klíč k udržitelnému rozvoji: 
modernizace agrárního 
sektoru 

Agrární sektor nabízí obrovský potenciál 

a může řešit zásadní otázky lidského 

a ekonomického rozvoje v Africe. Odhaduje 

se, že 1 USD investic do prevence podvýživy 

má návratnost až 16 USD. Následky 

podvýživy (která je negativním důsledkem 

mj. právě slabého zemědělství) se přitom 

v Africe transformují do obrovských 

ekonomických ztrát (až 11 % HDP/rok) 

(IFPRI 2016, 1). Podfinancování 

zemědělství proto představuje obrovský 
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problém22. Příklady ze Senegalu či Sierra 

Leone ale ukazují pozitivní efekt 

např. v podobě zvýšení vládních výdajů23.  

 
Doporučení 

Klíčovou cílovou skupinou by měli být 

drobní farmáři tvořící až 80 % všech 

obyvatel, které agrární sektor zaměstnává 

(African Smallholder Farmers Group 2011, 

1), a to jak při mezivládní pomoci, tak 

v rozvojových projektech. Vedle posílení 

finančních závazků je potřeba pomoci 

rozvojovým státům integrovat tento 

segment společnosti do procesů tvorby 

politik, zajistit jeho adekvátní reprezentaci 

na politické úrovni za účelem posílení jeho 

hlasu a vlastnictví, které je fundamentální 

součástí mezinárodních partnerství, 

a podpořit jeho napojení na obchodní 

infrastrukturu (Africa Smallholder 

Farmers Group 2011).  

 

O stupeň dále se nachází podpora 

udržitelných a klimaticky přívětivějších 

metod namísto pěstování tzv. tržních 

plodin určených mj. na export a budování 

zemědělských systémů méně závislých  

na hnojivech a pesticidech, k čemuž 

se africké státy samy zavázaly v roce 2013 

v rámci boje proti hladu (OSN 2014, 7, FAO 

2016). Vyšší udržitelnost může zajistit 

efektivnější střídání plodin, které lépe 

vyživuje půdu, aplikace organických metod 

a adaptace na lokální ekosystémy,24 odklon  

od zemědělských praktik s degradačními 

                                                      
22 Zatímco výše rozvojové pomoci Africe stoupla 
od 80. let do současnosti o 250 %, alokace 
prostředků na zemědělství se o polovinu snížila. 
Africké vlády navíc vydávají na sektor 
v průměru jen 5-10 % státních rozpočtů 
a doposud tak zaostávají za plněním závazku 
ve výši 10 % vládních výdajů do zemědělství 
z roku 2003 (Deklarace z Maputa o zemědělství 
a potravinové bezpečnosti). Ten naplňuje jen 
necelá pětina států (Africa Smallholder Farmers 
Group 2011, 4, OSN 2014, 9). 
23 V Senegalu došlo mezi lety 1990 a 2005 
ke snížení podvýživy u dětí z 34 na 20 % díky 
navýšení rozpočtu na zemědělství. Sierra Leone 
díky stejnému postupu v roce 2009 mohla 

účinky (např. vypalování půdy zvyšující 

náchylnost k erozím) či užívání 

integrovaných systémů ochrany 

před škůdci či ochrana lesních porostů, 

které brání degradaci půdy.  

 

Modernizace a rozvoj agrárního sektoru 

dále vyžadují podporu tvorby vhodných  

a decentralizovaných politik, podporu 

přístupu k půdě, budování místních 

kapacit, přenosu know-how, podpory 

budování systémů včasného varování, 

renovací a budování vodních potrubí, 

výstavby nových vrtů a studní a další 

infrastruktury ke skladování dešťové vody, 

získávání vody podzemní  

a zavlažování či hydroenergetiky (Dovi 

2007, The Conversation 2016, Rutten 2017, 

NAI 2018). Zabrání se tak dlouhodobému 

poklesu zemědělské produkce (až 22 % 

v roce 2050, u klíčových plodin už  

o 20 let dříve), zvýší se poměr využívání 

dostupných zdrojů sladké vody 

(např. Ghana donedávna využívala pouze 

2 % zásob povrchové a podzemní vody, 

celoafrický průměr byl ještě před 10 lety jen 

4 %), a klesne počet obyvatel, kterým hrozí 

i díky klimatickým změnám stále menší 

přístup k vodě (16-32 % populace v roce 

2025) (Dovi 2007, Climate & Development 

Knowledge Network 2014, 10, OSN 2014, 6, 

Rutten 2017). 

 

Modernizace také zvýší kapacitu sektoru 

zaměstnat 17 milionů mladých lidí, kteří 

vypěstovat o téměř 50 % více kukuřice, 
než vyžadovala domácí spotřeba (OSN 2014, 5). 
24 V Zambii dokázaly téměř dvě třetiny farmářů 
díky užívání organických zemědělských praktik 
zvýšit u některých plodin výnosy až o 60 %, 
zemědělci v Burkině Faso díky přidávání 
organických složek do půdy dokázali 
rehabilitovat rozsáhlé lány půdy a vypěstovat až 
o 120 tisíc tun více obilovin. Užívání přírodních 
metod, jako např. hnoje či včel na opylování 
ovocných plodin, je navíc finančně nenáročné – 
zapojení farmářů do projektů tohoto typu 
se pohybuje v řádech desítek až stovek USD 
na osobu (OSN 2014, 7). 
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každý rok vstupují na trh práce (OSN 2014, 

9). Pro nedostatek investic ale 

z venkovských oblastí často odcházejí 

za prací do měst, která však nenabízí 

dostatek pracovních příležitostí (AGRA 

2017, 9), čímž se zvyšuje míra tzv. městské 

chudoby.  

 

Právě sem mohou směřovat investice 

např. z nové Aliance mezi Afrikou 

a Evropou pro udržitelné investice 

a zaměstnanost. Při zachování principů 

udržitelnosti a efektivnosti rozvoje mohou 

takové investice výrazně posílit mobilizaci 

soukromého sektoru a vytvořit až 10 mil. 

pracovních míst především pro mladou 

populaci, a stvrdit tak spolupráci s Afrikou, 

nikoli pouze pro Afriku (EEAS 2018, 

Týden.cz 2018). 

 

 

 

 

 

Afrika potřebuje udržitelnou 
energii 

Lépe se Africe daří v oblasti moderních 
technologií. Každý rok rapidně narůstá 
počet vlastníků mobilních telefonů, 
kontinent je v současnosti globálním 
lídrem v užívání plateb přes telefon, počet 
uživatelů internetu se zvyšuje ročně o jednu 
pětinu, 314 technologických hubů aktivně 
produkuje nové metody a inovace (We are 
social 2018, CNN 2018). 

 

Afrika jako region přesto vydává na výzkum 

a inovace jen 0,5 % svého HDP25 (AU, ECA, 

AfDB, UNDP 2017, 7). Moderní technologie 

a další segmenty terciéru (a dalších 

sektorů) navíc vyžadují zásobu elektřiny, 

k níž má dnes přístup pouze jeden ze tří 

Afričanů. Elektřina má přitom pozitivní 

dopad na omezování chudoby: napomáhá 

tvorbě pracovních příležitostí, usnadňuje 

studium (děti mohou doma číst i v noci), 

byznys a obyvatelům venkova (především 

ženám) rozšiřuje možnosti na nastartování 

drobného podnikání.

 

 

  

                                                      
25 Průměr v rozvinutých státech je čtyřnásobný 
(AU, ECA, AfDB, UNDP 2017). 
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Infografika 6: Přístup k elektřině (2017) 

  
 
Zdroj: Vysda, 2017. 
 
Doporučení 

Africká rozvojová banka považuje přístup 

k elektřině za jednu ze svých pěti nejvyšších 

priorit (Traoré, Markley a Zebdi 2017). 

S otevíráním afrických trhů a založením 

kontinentální zóny volného obchodu 

se proto nabízí významný prostor i pro EU 

v oblasti posilování místních kapacit 

a přenosu know-how, podporu 

při budování a údržbě infrastruktury 

a investic do obnovitelných zdrojů energie. 

Právě obnovitelné zdroje energie byly 

v posledních letech třetím investorsky 

nejpřitažlivějším sektorem. Významný 

podíl na tom nese právě EU, která 

ve spolupráci  s  Africa  Renewable  Energy  

 

                                                      
26 Emise oxidu uhličitého jsou nejčastěji 
produkovány spalováním fosilních paliv. 
Paradoxem je, že v přepočtu na obyvatele 
spaluje nejbohatší miliarda lidí na planetě více 
než polovinu těchto špinavých zdrojů. 

 

Institute podporuje projekty v celkové 

hodnotě 4,8 mld. EUR s cílem zajistit 

přístup k čisté energii 30 mil. lidí, omezit 

produkci CO2 o 11 mil. tun26 a rozproudit 

tak obrovský potenciál kontinentu 

v produkci obnovitelných zdrojů energie. 

 

EU tímto způsobem zároveň pomáhá při 

řešení dopadů klimatických změn 

(European Commission 2017). Tento 

přístup je potřeba zachovat a nadále 

rozvíjet. 

 

  

Nejchudší miliarda lidí pak spaluje pouhé jedno 
procento. Jsou to však právě ti nejchudší, kteří 
jsou dopady klimatických změn zasaženi 
nejvíce, a patří proto mezi ty nejzranitelnější 
(Rosling 2018, 214).  
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Partnerství musí být 
rovnocenné: 

S ohledem na současné trendy rozšiřování 

rozvojové spolupráce o nové nástroje 

nemusí být nová dohoda o uspořádání 

vztahů EU a zemí AKP po roce 2020 (resp. 

3 regionální post-Cotonou dohody) 

vnímána pouze jako rámec pro poskytování 

klasické rozvojové pomoci. Soustředit se 

podstatně více na obchodně-ekonomickou 

spolupráci a podporu soukromého sektoru 

je proto logickým vyústěním těchto trendů. 

Zapojení zemí afrického bloku 

do mezinárodního obchodu však musí být 

rovnocenné, a to i na úrovni rozhodování27.  
 
Doporučení 

EU by v tomto směru měla vycházet 

z principu koherence politik pro rozvoj 

(policy coherence for sustainable 

development – PCSD)28 a nadále integrovat 

podporu udržitelného rozvoje 

v partnerských zemích i do jiných politik 

než jen rozvojové spolupráce. Přitom 

je potřeba zohlednit strategické priority 

při definování jednoho ze stěžejních cílů 

partnerství, kterým je vymýcení chudoby 

ve všech jejích formách za přispění EU 

podporou ekonomické spolupráce, v jejímž 

centru musí zůstat lidský rozvoj. Klíčové je 

zacílení především na nejméně rozvinuté 

státy a apel na větší míru zapojení 

rozvinutějších zemí do uskutečňování 

Agendy 2030. 

 

Svou odpovědnost by v tomto ohledu měla 

důsledně definovat také EU, která se musí 

kriticky zaměřit na omezování negativních 

dopadů na země Afriky a jejich obyvatele 

                                                      
27 Dvojznačným příkladem nerovnocenného 
partnerství může být potenciálně negativní 
dopad obchodních dohod o hospodářském 
partnerství (economic partnership agreements 
– EPAs) na africkou produkci, průmysl, vnitro-
africký obchod a strukturu trhů jednotlivých 
států. 
28 Princip koherence politik je v evropském 
právu zakořeněn od podpisu Lisabonské 

v důsledku svého současného 

neudržitelného modelu výroby a spotřeby, 

včetně plýtvání přírodními zdroji 

a potravinami. 

 

EU by měla také podporovat africké vlády 

v mobilizaci vlastních prostředků za účelem 

financování rozvoje, a to např. skrze 

spravedlivé nastavení daňových systémů. 

Prostřednictvím daňových úniků  

a dalších ilegálních finančních machinací 

totiž odtéká z rozvojových států 

trojnásobek globálně poskytované 

rozvojové pomoci ročně. Afrika tímto 

způsobem přichází o prostředky ve výši 33 

mld. EUR každý rok (Tafirenyika 2013, 

Anderson 2015, AfDB 2017). 

 

Může jít český obchod 
s Afrikou příkladem? 

Podobně jako při realizaci celoevropské 

obchodní politiky s rozvojovými státy 

mohou postupovat i jednotlivé členské 

země. V ČR lze takové projekty realizovat 

za podpory MZV, resp. České rozvojové 

agentury, která v rámci programu B2B 

nabízí podporu českým soukromým 

subjektům působícím v rozvojovém světě. 

České firmy se mohou např. jako 

subdodavatelé zapojit i do trojstranných 

projektů v gesci mezinárodních institucí 

(např. Evropské komise), v nichž se otevírá 

spolupráce i s nevládními organizacemi. 

MZV by také mělo v rámci podpory 

ekonomické diplomacie nadále pokračovat 

v realizaci expertních seminářů pro české 

exportéry, kteří usilují o start či další 

expanzi podnikání na rozvojových trzích 

mj. právě v Africe. S těmi mohou navazovat 

smlouvy, a je dále obsažen v Evropském 
konsenzu pro rozvoj s odkazem na globální 
rámec udržitelného rozvoje Agenda 2030. EU 
aplikaci koherence politik pro udržitelný rozvoj 
monitoruje skrze hodnocení dopadů 
jednotlivých politik (tzv. impact assessment) 
(CONCORD 2017, 1, European Commission 
2018). 
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spolupráci mj. čeští afrikanisté, s nimiž 

mají české firmy pozitivní zkušenosti 

a jejichž kapacity je proto potřeba nadále 

budovat a posilovat29. 

 

České firmy přitom mohou čerpat z renomé 

československého průmyslu30, které si 

v Africe ve druhé polovině 20. století 

vydobyl. „Ještě dnes si Afričané spojují 

Čechy či Čechoslováky s kvalitními 

průmyslovými výrobky. V roce 2000 

se náš vývoz do Afriky pohyboval okolo půl 

procenta našeho celkového exportu, nyní 

je to jedno procento. To znamená nárůst 

ročního vývozu asi z pěti miliard Kč na 40 

miliard Kč. (...) České firmy v posledních 

letech realizovaly řadu projektů, 

například obuvnický závod v Kumasi 

a plnírnu pitné vody v Ghaně, závod 

na výrobu plastových oken v Jižní Africe, 

pivovar v Etiopii, v současné době firmy 

jednají např. o infrastrukturních 

projektech v Senegalu.“ (BusinessInfo.cz 

2017). ČR by proto měla i nadále usilovat 

o zefektivňování svého zastoupení  

na africkém kontinentu (chod kanceláří 

agentury CzechTrade31), uzavírat další 

dvojstranná obchodní partnerství 

s jednotlivými státy (dohody o zamezení 

dvojímu zdanění32), účastnit se obchodních 

veletrhů (např. Agritech v Zambii) 

a „přemýšlet, jak tam investovat. (...) Trh 

je to rizikový, stejně jako v jiných zemích 

tam firmy budou potřebovat garance. 

V souvislosti s migrací a bezpečností 

bychom si ale i my sami měli přát stabilitu, 

prosperitu a ekonomický růst Afriky. 

Pomáhat vyvážet kapacity  

a kompetence lidí, aby měli důvod věnovat 

profesionální život růstu vlastní země, je 

                                                      
29 Více o spolupráci českých afrikanistů a firem, 
které podnikají v Africe viz Africký Informační 
portál. 
30 S odkazem na český průmysl je potřeba 
věnovat zvýšenou pozornost obchodu 
se zbraněmi, jejichž vývoz z ČR dlouhodobě 
roste. Více než polovina těchto vývozů totiž 
končí i v nedemokratických zemích či státech, 
kde dochází k porušování základních lidských 

cílem všech projektů naší rozvojové 

spolupráce,“ jak uvedl náměstek MZV ČR 

Martin Tlapa (BusinessInfo.cz 2017). 

Budoucnost vidí právě v úspěšném 

propojení rozvojové a ekonomické 

spolupráce, která zajistí maximální přínos 

pro obě strany. 

 

Korupce, dobré vládnutí 
a demokracie 

Světově oceňovaná kamerunská politička, 

aktivistka a konzultantka Kah Walla 

na konferenci Nordic Africa Days 2018 

jednoznačně zdůraznila, že je sice možné 

dosahovat dílčích úspěchů v řadě oblastí, 

bez dobrého vládnutí však tyto úspěchy 

nebudou udržitelné. Dostupná data její 

slova potvrzují: z 50 států je pouze 12 % 

svobodných, pouze 8 jich pak lze považovat 

za demokratické (Freedom House 2018, 

The Economist 2018). V mnoha případech 

je příčinou autoritářská vláda prezidentů, 

kteří překračují limity svých funkčních 

období (Kamerun, Eritrea, Rwanda, 

Demokratická republika Kongo  

a další) či další instituce, které neumožňují 

zastoupení marginalizovaných skupin 

obyvatel. Problematickou oblastí je v tomto 

směru též soudnictví, často postrádající 

klíčový prvek nezávislosti na výkonné moci. 

Volby potom často slouží pouze jako 

prostředek legitimizace těch, kteří jsou 

právě u moci. 

 

Neopominutelným problémem je též 

korupce, která má dopad např. na využití 

a redistribuci domácích i zahraničních 

zdrojů. Korupce je sice v Africe tradičním 

mechanismem, který historicky vždy sloužil 

práv a kde existuje podezření ze zneužívání 
vojenského materiálu proti civilnímu 
obyvatelstvu. V Africe se jedná např. o Nigérii 
a Alžírsko (Nesehnutí 2017). 
31 Velmi dobré zázemí poskytuje CzechTrade 
českým subjektům v jiném rozvojovém regionu 
– Latinské Americe. Více na BusinessInfo.cz.  
32 Dohody o zamezení dvojímu zdanění má ČR 
např. s Etiopií, Ghanou, Nigérií či Tuniskem. 

http://africkyportal.cz/clanky/o-obchodniky-a-odborniky-na-afriku-mame-velky-zajem-rika-josef-novak-generalni-reditel-firmy-veba
http://africkyportal.cz/clanky/o-obchodniky-a-odborniky-na-afriku-mame-velky-zajem-rika-josef-novak-generalni-reditel-firmy-veba
https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/ceske-firmy-objevuji-peruansky-trh-dvere-jim-otevrel-czechtrade-111486.htm


POLICY PAPER | listopad 2018 
 

jako způsob posilování tradičních patron-

klientských vazeb. Na druhé straně však 

výrazně ovlivňuje fungování 

např. bezpečnostních složek, které často 

patří mezi nejvíce zkorumpované. 

 
Doporučení 

Vyšší míra občanských práv a svobod má 

dle dostupných dat pozitivní dopad 

na úroveň vládnutí. Místní občanská 

společnost zároveň působí jako hlídací pes, 

který může svoji vládu volat k odpovědnosti 

a zmírňovat tak propast mezi společností 

a politikou. Její podpora, založená  

na potřebách místních komunit, 

např. prostřednictvím budování 

rovnocenného partnerství, kapacit 

a kompetencí místních organizací občanské 

společnosti, je proto nezbytným krokem33. 

V tomto ohledu je skutečně nezbytné 

aplikovat přístup zdola; historické 

zkušenosti jasně ukázaly, že 

např. podmiňování poskytování pomoci 

politickými reformami nepřináší 

dlouhodobý úspěch. Za druhé je nezbytné 

omezit spolupráci s autoritářskými vůdci 

a pomoci nastolit vnitřního dialog 

na úrovni jednotlivých států. Výzkumy 

ukazují, že čím déle zůstávají afričtí lídři 

u moci, tím méně se zasazují o budování 

prosperujícího státu. Poskytování pomoci 

a podpory těm, kteří brání 

demokratickému rozvoji svých zemí, 

je v takovém konání pouze legitimizuje. 

 
Podobně jako u vládnutí je i v otázce 

korupce potřeba postupovat odspodu. 

Transparency International (2015) uvádí, 

že k „efektivní prevenci korupce v regionu 

je zapotřebí lépe chránit 

tzv. whistleblowery, zefektivnit fungování 

reportovacích kanálů a zvýšit povědomí 

společnosti o tom jak a kde lze korupční 

praktiky ohlásit. (...) Vlády musí vytvořit 

bezpečné podmínky pro občanskou 

                                                      
33 O důležitosti podpory občanské společnosti 
např. IOA 2018, INTRAC 2012, nebo CONCORD 
Europe. 

společnost a zajistit svobodu organizací, 

které se věnuji protikorupčním aktivitám.“  

Financování v této oblasti musí směřovat 

k posílení stávajících antikorupčních 

závazků, Africkou unii je třeba podpořit 

v podpisu AU Convention to Prevent 

and Combat Corruption, posílit její 

kapacity v oblasti monitoringu, výzkumu 

a školení, v jednání s jednotlivými státy 

podpořit vytváření mechanismů 

otevřeného zadávání veřejných zakázek 

atvorbu veřejných registrů pro soukromé 

subjekty, skrze které často z Afriky 

odcházejí miliony nezdaněných či 

nelegálně vyvedených finančních 

prostředků (Transparency International 

2015). 

 
Významný světový ekonom Jeffrey Sachs 

hovoří v tomto směru jasně: „Implikace 

k akci jsou jasné. Posílením občanské 

společnosti – skrze její práva a dlouhodobý 

ekonomický rozvoj – a vytvářením 

jasných pravidel k zajištění odpovědnosti 

vlád a kontroly nad politickým 

despotismem a korupcí. V otázce 

občanských práv bychom proto měli být 

nekompromisní. Bohatý svět by měl 

nabídnout regionům jako je subsaharská 

Afrika více ekonomické podpory 

na vymýcení chudoby. Samozřejmě však 

musíme pomoc směřovat na specifické 

potřeby – boj s malárií, potravinovou 

bezpečnost, přístup k pitné vodě a sanitaci 

– jejich naplněním lze korupci též 

vzdorovat. Zvyšováním životního 

standardu posílíme jak občanskou 

společnost, tak vládní struktury, aby 

bránily vládu práva.“ (Sachs 2005 in CIPE 

2005). Zároveň je potřeba posílit 

spolupráci s regionálními organizacemi, 

které tématu věnují 

přeshraniční     pozornost,    např. Africkou  

unii34. 

 

34 Širší výčet organizací viz např. UNODC. 2018. 
Anti-Corruption Links. 

http://www.inonafrica.com/africa-country-benchmark-report-acbr/
https://baringfoundation.org.uk/wp-content/uploads/2014/09/CivilSocietyinAfrica.pdf
http://www.anticorruptionday.org/actagainstcorruption/en/resources/index.html#IGO
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Závěrem 

Specifická podoba euro-afrických vztahů 

dospěla postupně přes Dohodu z Yaoundé, 

Dohody z Lomé a Dohody z Cotonou 

až do nového milénia, kde musí čelit novým 

výzvám. Dopady klimatických změn 

zasahují africký kontinent více než jiné 

regiony a ponechávají miliony lidí 

na pospas suchu. Nedostatek přístupu 

k pitné vodě postihuje lidské zdraví, 

zemědělská produkce může během příštích 

několika let klesnout až o pětinu. Africké 

trhy ani přes svůj dynamický rozvoj nestačí 

generovat dostatečné množství pracovních 

příležitostí pro obyvatele venkova 

odcházející do měst a rostoucí mladou 

populaci. V důsledku těchto procesů 

namísto vymýcení chudoby počet lidí 

žijících v chudobě narůstá. Popsané faktory 

slouží jako push-efekt k migraci, a to jak 

v rámci kontinentu, tak mezinárodního 

prostředí. EU proto v posledních letech čelí 

zvýšenému náporu obyvatel subsaharské 

Afriky, kteří usilují o lepší život 

za Středozemním mořem.  

 

EU však zároveň jako rozvinutý 

a demokratický region disponuje 

množstvím prostředků, kterými může jako 

významný globální hráč přispět k řešení 

těchto problémů. Tato analýza odhaluje 

silné i slabé stránky afrického kontinentu 

v jednotlivých oblastech, a ukazuje 

potenciál pro otevření nových cest 

spolupráce či podporu těch stávajících. 

Současné trendy v tomto ohledu nabízejí 

dostatek prostoru k tomu, aby rozvojovou 

spolupráci EU i jejích členských států 

včetně České republiky efektivně podpořily 

nástroje obchodní spolupráce, stávající 

tematické a regionální programy byly 

zachovány a finanční prostředky ve formě 

pomoci nebo investic proudily maximálně 

transparentně a efektivně. Při propojování 

tradičních nástrojů s novými mechanismy 

je potřeba apelovat na to, aby se vzájemně 

doplňovaly a dodržovaly principy 

koherence politik pro udržitelný rozvoj.  

Prostřednictvím formálního dialogu 

na nejvyšší politické úrovni, ale též 

zapojením občanské společnosti do procesu 

rozhodování o prioritách vzájemného 

partnerství může EU dosáhnout 

maximálního efektu v boji proti chudobě, 

rozvoji klíčových sektorů afrických 

ekonomik, podpory dobrého vládnutí, 

dodržování základních lidských práv 

a zároveň tak eliminovat hlavní příčiny 

migrace v zemích jejího původu. Jednotlivé 

členské státy EU mohou k těmto procesům 

přispět odpovědnou rozvojovou spoluprací 

a zahraničně-obchodními aktivitami, které 

budou odrážet v první řadě priority 

přijímajících zemí a jejich společností, 

a budou tak přínosem pro ty nejchudší 

a nejvíce zranitelné. Skutečné partnerství 

ostatně považuje za zcela zásadní sám 

předseda Evropské komise: „Afrika 

nepotřebuje charitu, ale opravdové 

a spravedlivé partnerství. A Evropa takové 

partnerství potřebuje stejně tak.“ (Gavas 

a Timis 2018). 
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