
 

    

Tisková zpráva 

Semináře organizuje Zastoupení Evropské komise v ČR a  Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR  
ve spolupráci s  Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM. 

 

V úterý 3. února 2015 se v Evropském domě uskutečnil další ze série seminářů pro veřejnost  
o aktuálních otázkách evropské integrace. Na semináři vystoupili dva řečníci, Ondřej Horký-Hlucháň 
z Ústavu mezinárodních vztahů a Michal Kaplan z Rozvojové agentury. 

Ondřej Horký-Hlucháň otevřel svůj příspěvek konstatováním, že EU je největším světovým 

dárcem v rámci rozvojové pomoci. Konkrétně v roce 2013 se jednalo o 16 miliard dolarů. Cílem 

evropské rozvojové pomoci je zejména boj s chudobou, demokratizace a lidská práva a globální 

bezpečnost. Zároveň se rozvojová pomoc využívá pro vlastní ekonomické zájmy skrze systém 

vázané pomoci – do poskytování pomoci jsou zapojeni aktéři z donorské země EU. Ohledně 

českého vnímání rozvojové pomoci O. Horký-Hlucháň uvedl, že jsme neskeptičtější z celé EU, pokud 

jde o její využívání. Zároveň ale dodal, že nejsme z důvodu malé informovanosti s to rozlišovat mezi 

rozvojovou a humanitární pomocí. 

Michal Kaplan uvedl, že ačkoliv je EU největším donorem, tak například v porovnání s USA  

není poskytovaná pomoc tak úspěšná. Za jeden z hlavních důvodů považuje nejednotnost 

v postojích jednotlivých evropských aktérů ve vnímání smyslu rozvojové pomoci. Ta je podle M. 

Kaplana způsobena institucionálně – v Evropské komisi se rozvojovou pomocí zabývají minimálně 

dvě generální ředitelství. Samotné členské státy pak chápou smysl a nastavení rozvojové 

spolupráce rovněž rozdílně, což opět ovlivňuje evropskou úroveň.  

V rámci diskusní části semináře se M. Kaplan vyjádřil i konkrétně k českému postoji 

k rozvojové spolupráci. Řekl, že je důležité, aby ČR vnímala tuto aktivitu především jako vyjádření 

záměru dlouhodobé spolupráce s  danou zemí, nikoliv jako jednorázovou akci, kde je hlavním cílem 

případný co nejvyšší zisk v co nejkratším časovém úseku.  

 
Další z cyklu seminářů v Evropském domě proběhne ve středu 23. února na téma „Rusko a Evropa – 
partneři nebo soupeři?“ Seznam předcházejících seminářů, jejich záznamy a prezentace expertů je 
možné nalézt na následujících webových stránkách: 

 
http://evropskydum.cz; 

http://www.evropska-unie.cz;   
http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/events/seminars.html; 

https://www.youtube.com/user/EuropeumPrague?feature=mhee. 
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