
 

 

STANOVISKO VLÁDY 

 

k návrhu poslanců Karla Raise a Ladislava Oklešťka na vydání zákona, kterým se mění 

zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci 

poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů 

(sněmovní tisk č. 1032) 

 

 

 Vláda na své schůzi dne 8. března 2017 projednala a posoudila návrh zákona, kterým 

se mění zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci 

poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů, a zaujala k němu nesouhlasné 

stanovisko z těchto důvodů: 

 

1. Cíle zahraniční rozvojové spolupráce jsou dostatečně vymezeny v ustanovení § 2 zákona 

o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí 

a o změně souvisejících zákonů, ve kterém se stanoví, že cílem zahraniční rozvojové 

spolupráce je mimo jiné dodržovat lidská práva a současně je uveden i širší okruh 

oblastí, na které je rozvojová spolupráce a humanitární pomoc zaměřena. Zatímco § 2 

citovaného zákona vymezuje klíčové pojmy, potažmo cíle zahraniční rozvojové 

spolupráce a humanitární pomoci, navrhovateli doplňovaný § 3 zákona upravuje způsob 

naplňování cílů, nikoliv cíle samotné. Vymezení zahraniční rozvojové spolupráce 

uvedené v ustanovení § 2 písm. a) a vymezení forem uskutečňování zahraniční 

rozvojové spolupráce, uvedené v § 3 předmětného zákona, je podle názoru vlády 

adekvátní a umožňuje pružně reagovat na aktuální situaci.  

 

2. Předložený návrh zákona neobsahuje v důvodové zprávě řádné zhodnocení stávajícího 

stavu a definici problému, které by přesvědčivě odůvodňovaly nezbytnost dosažení 

sledovaného záměru právě přijetím navrhované právní úpravy. Rozvojové projekty 

a poskytování humanitární pomoci mají často velmi specifické cíle v závislosti na cílové 

zemi nebo bezpečnostních hlediscích, a to např. při stabilizaci těchto zemí postižených 

válečným konfliktem či přírodní katastrofou, anebo aktuálně v závislosti na možnostech 

řešení uprchlické krize. U řady projektů pak nelze z povahy věci klást důraz na sociální 

inkluzi či zlepšení standardu zdravotní péče o postižené. Každý rozvojový program 

a projekt je v kontextu strategických dokumentů uvedených v bodě 3 tohoto stanoviska 

nutno posuzovat individuálně a o jeho zacílení by se mělo rozhodovat po důkladné 
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analýze a s přihlédnutím ke konkrétním potřebám. Zacílení rozvojových programů 

a projektů navrhovaným způsobem v textu zákona vláda považuje za nadbytečné 

a nesystémové. 

 

3. Tematické priority zahraniční rozvojové spolupráce jsou standardně řešeny na úrovni 

koncepce zahraniční rozvojové spolupráce či rozvojových plánů pro jednotlivé země 

a jsou schvalovány strategickými dokumenty na úrovni Organizace spojených národů, 

Evropské unie, vlády České republiky a vlád prioritních zemí zahraniční rozvojové 

spolupráce České republiky. Sociální inkluze je v uvedených mezinárodních i českých 

dokumentech již obsažena. 

 

4. Právní řád České republiky ani předložený poslanecký návrh zákona neobsahují 

vymezení pojmů „sociálně znevýhodněné osoby“ a „sociálně znevýhodněné skupiny“. 

Pokud by měl být zákon č. 151/2010 Sb. doplněn navrhovaným způsobem, bylo by 

vhodné pro účely tohoto zákona v návrhu zaváděné pojmy definovat. 

 

5. Vláda pro úplnost připomíná, že tematické zaměření zahraniční rozvojové spolupráce 

České republiky je průběžně prostřednictvím Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci 

konzultováno mj. i s Fórem pro rozvojovou spolupráci, které sdružuje nestátní neziskové 

organizace činné v zahraniční rozvojové spolupráci, včetně organizace Neslyšící 

s nadějí, na kterou navrhovatelé odkazují, a to současné tematické zaměření zahraniční 

rozvojové spolupráce České republiky plně podporuje. 
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