
 

1 

 

Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor 

(Program B2B) 

 

Metodická příručka 

(aktualizováno v listopadu 2018) 

 

 



 

2 

 

Obsah 
 
1. Základní informace........................................................................................................................................... 3 

1.1 Cíle programu ............................................................................................................................................. 3 

1.2 Forma a výše podpory ............................................................................................................................... 4 

1.2.1 Příprava ............................................................................................................................................... 4 

1.2.2 Realizace ............................................................................................................................................. 4 

1.3 Teritoriální vymezení ................................................................................................................................ 4 

1.4 Odvětvové vymezení .................................................................................................................................. 4 

2. Podporované aktivity v kategorii Příprava .................................................................................................... 5 

2.1 Studie proveditelnosti ............................................................................................................................... 5 

2.2 Podnikatelský plán .................................................................................................................................... 5 

3. Podporované aktivity v kategorii Realizace .................................................................................................. 6 

3.1 Realizace projektu ..................................................................................................................................... 6 

3.2. Projektová dokumentace ......................................................................................................................... 7 

4. Uznatelné aktivity ............................................................................................................................................. 8 

4.1 Příprava (Studie proveditelnosti, Podnikatelský plán) ......................................................................... 8 

4.2 Realizace (Realizace projektu, Projektová dokumentace) ................................................................... 9 

4.2.1 Realizace projektu ............................................................................................................................. 9 

4.2.2 Projektová dokumentace .................................................................................................................. 9 

5. Uznatelné náklady .......................................................................................................................................... 10 

6. Příjemci podpory ............................................................................................................................................ 10 

7. Vyhlášení a výběr projektů ............................................................................................................................ 10 

7.1 Předkládání žádosti o dotaci ................................................................................................................... 10 

7.2 Hodnotící kritéria .................................................................................................................................... 11 

Rozvojový dopad ....................................................................................................................................... 11 

Finanční udržitelnost a zohlednění rizik ............................................................................................... 11 

Podmínka naplnění principu dodatečnosti ........................................................................................... 12 

Kvalifikace žadatele a projektového personálu ..................................................................................... 12 

7.3 Rozhodnutí o přidělení dotace ............................................................................................................... 12 

8. Podmínky programu ...................................................................................................................................... 13 

8.1 Formální podmínky programu .............................................................................................................. 13 

9. Podmínky použití dotace ............................................................................................................................... 13 

9.1 Příprava ..................................................................................................................................................... 13 

9.2 Realizace projektu ................................................................................................................................... 14 

9.3 Podmínky finančního zúčtování dotace se státním rozpočtem ......................................................... 15 

10. Kontrola plnění aktivit ................................................................................................................................. 15 

10.1 Kontrola ČRA.......................................................................................................................................... 15 

10.2 ZÚ ……………………………………………………………………………………………………...16 



 

3 

 

1 Základní informace 
 

1.1  Cíle programu 
 
Cílem Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (dále jen 
„Program B2B“) je zapojení soukromého sektoru do naplňování cílů zahraniční 
rozvojové spolupráce České republiky, Cílů udržitelného rozvoje (angl. zkratka 
„SDGs“) a zároveň podpora rozvoje soukromého sektoru v rozvojových zemích. 
Program je komplementární k ostatním aktivitám zahraniční rozvojové spolupráce České 
republiky (ZRS ČR) a zahraniční politiky ČR. Program je také komplementární k produktům 
Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., která plní roli národní rozvojové banky, a také 
Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., se kterými má ČRA uzavřeno memorandum 
o spolupráci na Programu B2B. 
 
Soukromý sektor má v mezinárodním rozvoji nezastupitelnou roli. Přináší místním 
obyvatelům nové pracovní příležitosti, předává potřebné know-how a přispívá ke zlepšení 
podnikatelského prostředí v rozvojových zemích. ZRS ČR představuje příležitost i pro český 
soukromý sektor, neboť nabízí firmám možnost expanze na nové trhy ve společensky 
prospěšných a udržitelných projektech. Program je vhodný také pro malé a střední podniky, 
které přinášejí inovativní podnikatelské nápady s potenciálem řešení rozvojových problémů 
v partnerských zemích. 
 
Priority programu jsou na národní úrovni dány aktuálním usnesením vlády ČR o Strategii 
zahraniční rozvojové spolupráce ČR 2018 – 2030 a Usneseními vlády ČR k dvoustranné 
zahraniční spolupráci v daném roce a ke střednědobému výhledu jejího financování. Základní 
principy a pravidla zapojování soukromého sektoru do ZRS ČR dále vycházejí z mezinárodních 
závazků na úrovni OSN, OECD a Evropské unie.  
 
Program se dělí na dvě hlavní kategorie: Přípravu (Studie proveditelnosti a Podnikatelský 
plán) a Realizaci (Realizace projektu a Projektová dokumentace) 
 
V obou kategoriích budou preferovány zejména aktivity a výstupy směřující 
k posílení kapacit žadatelů v oblasti budování znalostí a kapacit pro získávání 
finančních prostředků ze zdrojů mimo rozpočet programu ZRS ČR, včetně 
mezinárodních finančních nástrojů. 
 
Nástroje Realizace budou využity spíše ve výjimečných případech, kdy získávání finančních 
prostředků ze zdrojů mimo rozpočet programu ZRS ČR vyžadují ještě určitou podporu nad 
rámec kategorie Přípravy. 
 
Program spravuje Česká rozvojová agentura (ČRA) a je vyhlašován jako dotační titul 
v rámci veřejné podpory de minimis v souladu se zákonem č. 151/2010 Sb., o zahraniční 
rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících 
zákonů a s usnesením vlády č. 366/2010 o Strategii zahraniční rozvojové spolupráci ČR 2018 
– 20130. Program je jako dotační titul vyhlašován dále v souladu s ustanovením § 7 odst. 1, 
písmeno d) a u)  zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
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souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a také v souladu s nařízením Evropské 
komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 
fungování EU na podporu de minimis (dále jen „podpora de minimis“). 

 
1.2 Forma a výše podpory 

1.2.1 Příprava  

Finanční podpora z prostředků ZRS ČR pro vypracování Studie proveditelnosti či 
Podnikatelského plánu je ve výši 50 % prokázaných nákladů, přičemž maximální částka 
dotace na jednu Studii proveditelnosti či Podnikatelský plán je 250 000,- Kč. 

1.2.2 Realizace  

Finanční podpora z prostředků ZRS ČR je maximálně 50 % nákladů vynaložených 
v rámci Realizace projektu či Projektové dokumentace, přičemž maximální částka dotace 
na tři roky je až 5.000.000 Kč.  
 

1.3 Teritoriální vymezení 
 
Program se v kategorii Přípravy a Realizace zaměřuje na všechny rozvojové země dle 
klasifikace OECD1. Žádost o dotaci lze podat na jednu vybranou zemi, či jeden vybraný 
region (např. region východní Afriky jako kombinaci zemí jako Etiopie, Keňa a Uganda). Výběr 
regionu musí být v žádosti řádně zdůvodněn. 
 

1.4 Odvětvové vymezení 

 
Program není sektorově omezen, ale předmětem projektu nemohou být obory, které nejsou 
v souladu s pojetím oficiální rozvojové pomoci podle Výboru pro rozvojovou spolupráci 
(OECD/DAC)2. Vzhledem k tomu, že se jedná o podporu de minimis, předmětem podpory 
nemohou být oblasti vyloučené z působnosti nařízení Komise (EU) č. 1407/2013.3  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Aktuální seznam zemí naleznete zde: http://www.oecd.org/dac/stats/daclist.htm 
2 viz http://www.oecd.org/dac. 
3 Podporu nelze poskytnout: a) podnikům činným v odvětvích rybolovu a akvakultury, na které se vztahuje nařízení  
Rady (ES) č. 104/2000, b) podnikům činným v odvětví prvovýroby zemědělských produktů uvedených v příloze I 
Smlouvy, c) podnikům činným v odvětví zpracování a uvádění zemědělských produktů uvedených v příloze I 
smlouvy na trh, je-li výše podpory stanovena na základě ceny nebo množství produktů zakoupených od primárních 
producentů, d) na činnosti spojené s vývozem do třetích zemí nebo do členských států, zejména podpory přímo 
spojené s vyváženým množstvím na vytvoření a provoz distribuční sítě, e) v případě podpory závislé na užití 
domácích produktů na úkor dovážených produktů. Pro kompletní a detailní popis oblastí vyloučených z podpory de 
minimis viz nařízení Komise (EU) č. 1407/2013. 

http://www.oecd.org/dac/stats/daclist.htm
http://www.oecd.org/dac
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2 Podporované aktivity v kategorii Příprava 

2.1 Studie proveditelnosti 

 
„Studie proveditelnosti“ je v této metodice definována jako technické a technologické 
řešení problému v rozvojových zemích a určení konkrétních zdrojů financování 
především od mezinárodních finančních institucí, jiných donorů, z veřejného rozpočtu dané 
země, či z prostředků lokálních či zahraničních investorů. Studie proveditelnosti jsou 
komplementární k jiným nástrojům ZRS, jako je například program Aid for Trade v gesci 
Ministerstva průmyslu a obchodu. 
 
Hlavním cílem dotačního pilíře Studie proveditelnosti je přispět k většímu zapojení 
soukromého sektoru do nástrojů zahraniční rozvojové spolupráce zpracováváním studií 
proveditelnosti pro ověření podmínek technologického/inovačního řešení pro zvolenou 
problematiku, s předpokladem, že tyto studie budou návazně financovány. Dalším cílem je také 
sdílet know-how a zjištěné informace předat k využití dalším odborným i veřejným subjektům, 
proto obecná, souhrnná část studie musí být určena ke zveřejnění.  
 

Součástí žádosti musí být také písemné potvrzení příslušného 
zastupitelského úřadu ČR o tom, že je o záměru českého žadatele 
informován (písemná či emailová korespondence doložená k žádosti). 
 
Výstupem tohoto dotačního pilíře je Studie (dokument v anglickém jazyce, případně v českém 
a v jiném překladu, který je potřebný pro získání návazného financování, nebo pro využití 
konečným příjemcem dokumentu, pokud je to například státní správa daného státu). Studie je 
vypracovávána s ohledem na konkrétní rozvojový cíl dané země. Studie proveditelnosti mají 
obsahovat posouzení dopadu na životní prostředí. Ekologická udržitelnost také znamená 
minimalizaci možných negativních environmentálních externalit zamýšleného projektu. 
 

 
Pokračováním Studie proveditelnosti může být návazná dotace na obsáhlejší Projektovou 
dokumentaci, viz oddíl metodiky 3.2. 
 

2.2 Podnikatelský plán 

 
Dotační pilíř „Podnikatelský plán“ slouží k průzkumu tržního prostředí a k identifikaci 
vhodného partnera za účelem vytvoření podnikatelského partnerství. Pilíř je vhodný 

Pokud subjekt žádá o dotaci pro pilíř Studie proveditelnosti, je povinen 
předložit potvrzení zájmu od relevantní státní instituce/úřadu v cílové 
zemi. Potvrzení ve formě MoU, Letter of Intent či v jiné formě musí jasně 
prokazovat zájem instituce o nabízenou Studii proveditelnosti. 
Potvrzení musí být detailní a musí prokazovat kapacitu instituce/úřadu 
následně projekt zafinancovat. 
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především pro podniky, které přinášejí inovativní podnikatelské nápady s potenciálem řešení 
rozvojových problémů v partnerských zemích. Díky podpoře se mohou lépe seznámit 
s podmínkami v daném teritoriu (právním a regulačním rámcem, obchodními a investičními 
podmínkami apod.) a možnou poptávkou po nabízených službách nebo zboží. 
 
Hlavním cílem dotačního pilíře je tedy vytvoření podnikatelského plánu (psaný dokument 
v českém nebo anglickém jazyce) pro konkrétní podnikatelské záměry ve vybrané rozvojové 
zemi, včetně analýzy předpokladů, které jsou k vytvoření takového partnerství nutné, a 
vyhodnocení rizik. Očekává se, že český žadatel bude mít dostatečně expertní kapacity 
v ekonomické oblasti k vytvoření podnikatelského plánu (případně si může najmout externí 
experty a zahrnout je do rozpočtu dotace) a navrhovaný záměr bude mít rozvojový dopad a 
bude v souladu s principem dodatečnosti (viz kapitola 7.2). Česká rozvojová agentura má 
k tomuto účelu vytvořenou databázi mentorů a expertů na podnikatelské plány a žadatelé o 
dotaci se ještě před podáním přihlášky mohou s pracovníky České rozvojové agentury poradit 
a získat kontakty na možné experty. 
 
Součástí žádosti musí být také písemné potvrzení příslušného 
zastupitelského úřadu ČR o tom, že je o záměru českého žadatele 
informován (písemná či emailová korespondence doložená k žádosti). 
 
Obecně program B2B předpokládá, že pokud se ukáže, že vstup na daný trh je 
možný a zvolený podnikatelský záměr je finančně návratný, pak realizace 
Podnikatelského plánu bude pokračovat již bez grantové podpory ČRA (s 
využitím např. komerčního úvěru, záruky, pojištění aj.). Výjimečně dotační pilíř 
Podnikatelský plán může být také přímým před-stupněm Realizace a realizátor může žádat o 
návaznou dotaci v rámci Realizace projektu. 
 

3. Podporované aktivity v kategorii Realizace 
 

3.1 Realizace projektu 
 
Cílem dotačního pilíře Realizace projektu je podpora ekonomického růstu, posilování 
podnikatelského prostředí a snižování chudoby v rozvojových zemích prostřednictvím 
podpory komerčně udržitelných podnikatelských partnerství mezi českými podnikatelskými 
subjekty a subjekty v rozvojových zemích a prostřednictvím dalších podnikatelských záměrů 
českých subjektů na místě. 
 
Podnikatelskými partnerstvími se rozumí investice, tj. např. vytvoření joint ventures, 
outsourcování místní pracovní síly či vstup do dodavatelských smluv ze strany českého držitele 
know-how, založení dceřiných poboček českých firem v rozvojové zemi, které umožní vytvoření 
pracovních míst a budování hodnotových řetězců. Podporované je také např. zavádění 
zkušební produkce (možné za pomoci demonstračního vývozu české technologie za režijní 
náklady), školení místních pracovníků, budování kapacit, úhrada právních a překladatelských 
služeb, posilování kapacit místních dodavatelů a místních infrastrukturních investic, import 
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z rozvojové země, ale i dlouhodobé obchodní aktivity jako servisní, licenční a franšízové 
smlouvy. 
 
Primárním cílem Realizace projektu je rozvoj soukromého sektoru v dané zemi, aby byl 
konkurenceschopnější na národním, regionálním a mezinárodním trhu. Toto zahrnuje 
vytváření dodavatelských řetězců, přenos technologií a know-how, optimalizaci výroby, 
zavádění opatření zvyšujících kvalitu a pracovní a sociální standardy.  
 
Žadatelé o dotaci na Realizaci projektu již musí předložit vypracovaný 
podnikatelský plán (vypracovaný v rámci Přípravy, či samostatně). 
Součástí žádosti musí být také písemné potvrzení příslušného 
zastupitelského úřadu ČR o tom, že je o záměru českého žadatele 
informován (písemná či emailová korespondence doložená k žádosti). 
 
Česká rozvojová agentura nekryje náklady na export, či na projekty zaměřující se na 
vyhledávání místního agenta či distributora pro český export (tedy nepodporuje vytváření 
distribučních sítí, což je v rozporu s legislativou de minimis4). S vyhledáním distributora pro 
český export může napomoci například zahraniční kancelář CzechTrade nebo zastupitelský 
úřad ČR (bližší informace o službách jednotné zahraniční sítě ČR poskytnou specialisté 
Klientského centra pro export www.businessinfo.cz/kce). Realizace projektu musí být 
realizovány v souladu s místní legislativou, s ohledem na potřeby rozvojové země a v souladu 
s mezinárodními standardy v oblasti životního prostředí a sociálního zákonodárství. 
 

 

3.2. Projektová dokumentace 

 
„Projektová dokumentace“ slouží ke zpracování návrhu technického řešení, které bude sloužit 
cílovému příjemci (státní instituce v rozvojové zemi), především jako podklad pro vyhlášení 
veřejného tendru, kterého se následně české subjekty mohou účastnit.  
 
Hlavním cílem dotačního pilíře Projektová dokumentace je přispět k většímu zapojení 
soukromého sektoru do spolupráce s cílovými příjemci poskytnutím jejich know-how a 
expertízy při přípravě realizace daného záměru. Tímto krokem je zároveň podpořena účelnost 
doposud vynaložených prostředků (ze ZRS ČR či z jiných zdrojů) a efektivita procesu 
vedoucího od fáze přípravy k samotné realizaci projektů se zřetelným rozvojovým dopadem, 
neboť bez této podpory by se projekty nemusely vůbec realizovat. 
 

                                                 
4 Nařízení č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 1013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na podporu de minimis – přesné znění naleznete v čl. 1, odst. 1d).  

Žadatelé o dotaci mohou požádat o finanční příspěvek až na tři roky, 
přičemž v žádosti uvedou, jaká finanční podpora je nutná v jednotlivých 
letech projektu. Při víceletém financování je nutné každý rok požádat o 
dotaci znovu, s aktualizovaným rozpočtem a na standardních 
formulářích žádosti o dotaci.  

 

http://www.businessinfo.cz/kce
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Výstupem tohoto dotačního pilíře je projektová dokumentace, která bude sloužit partnerské 
instituci v rozvojové zemi. Na rozdíl od studie proveditelnosti se jedná o detailní technické 
zpracování, které cílový subjekt potřebuje k získání návazného financování, realizaci či 
vyhlášení tendru.  
 
 

 

4 Uznatelné aktivity 

4.1 Příprava (Studie proveditelnosti, Podnikatelský plán) 
 
Mezi uznatelné aktivity pro potřeby vypracování Studie či Plánu patří především analytická 
činnost a sběr dat, ale také organizování osobních schůzek, seminářů a školení (cestovní a 
organizační náklady), nebo v odůvodněných případech testování nových pracovních a 
technologických postupů, pokud jsou nezbytné pro navrhované řešení. V případě 
Podnikatelského plánu se očekává, že žadatel o dotaci do svého rozpočtu zahrne vlastního či 
externího experta kvalifikovaného pro zpracování podnikatelského plánu. Studijní cesty do 
ČR (tzv. incomingové mise) nejsou v rámci fáze Přípravy podporovány. V rámci 
Přípravy není uznatelným nákladem ani pořizování dlouhodobého hmotného či 
nehmotného majetku.  
 

Součástí žádosti o dotaci musí být již vypracovaná Studie proveditelnosti 
pro daný záměr. Tato Studie proveditelnosti může být vypracovaná za 
podpory ČRA, či samostatně.  
 
Součástí žádosti o dotaci musí být písemné potvrzení zájmu o spolupráci 
cílového příjemce (státní instituce). Potvrzení musí obsahovat vyjádření 
o zájmu, ochotu instituce alokovat prostředky ve svém rozpočtu pro 
následnou realizaci či prokázat, že bude mít možnost získat návazné 
zdroje financování (např. od mezinárodních finančních institucí atd.). 
Cílový příjemce musí potvrdit, že byl obeznámen s výsledky studie 
proveditelnosti, která projektové dokumentaci předchází (podepsaný 
naskenovaný dopis s emailovým i telefonickým kontaktem).  
 
Součástí žádosti musí být také písemné potvrzení příslušného 
zastupitelského úřadu ČR o tom, že je o záměru českého žadatele 
informován (písemná či emailová korespondence doložená k žádosti). 
 
Cílový příjemce může být v rámci výběrového řízení kontaktován 
příslušnými pracovníky ČRA pro ověření jejich písemného vyjádření.  
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4.2 Realizace (Realizace projektu, Projektová dokumentace) 

4.2.1 Realizace projektu 

 
Podporujeme podnikatelské záměry v rozvojových zemích tohoto typu: 

o Firma vstupuje na nový trh – podpora aktivit pro založení zastoupení v 
zemi. Financujeme např. nutné certifikace, právní služby, pronájem prostor 
atd. 

o Firma přenáší své know-how – např. demonstrační export, zaškolení 
zaměstnanců, zástupců či klientů, studijní cesta do ČR 

o Firma podporuje rozvoj soukromého sektoru na místě – podpora 
českých i místních firem v českém zájmu: např. dodávky české technologie, 
využívaní českého know-how, podpora kapacit nově založeného subjektu 
v místě realizace  

 
Realizace zahrnuje všechny činnosti potřebné ke vstupu na trh a následnému etablování se na 
trhu, k umožnění přenosu know-how a technologií, k podpoře podnikatelských partnerství 
(společný podnik), či k podpoře podnikatelských záměrů na místě (pobočka, nová firma 
s místním IČO) s prokazatelným českým zájmem. Působení českých subjektů musí mít 
pozitivní dopad na rozvoj soukromého sektoru na místě (zapojování do hodnotových řetězců, 
vytváření pracovních míst atd.). Českým zájmem se rozumí například dodávky české 
technologie, využívání českého know-how (odběr českých výrobků), firmy v rozvojových 
zemích, se kterými se spolupracuje, jsou vlastněny či založeny českým žadatelem atd.  
 
Realizace projektu musí vést k dosažení konkrétních milníků navržených v žádosti o dotaci 
v souladu s Programem a je omezena třemi kalendářními roky (projekt tedy může trvat 1-3 
roky). 
 

4.2.2  Projektová dokumentace 

 
Uznatelnými aktivitami v pilíři Projektové dokumentace (technické řešení problému) jsou 
především expertní a cestovní náklady, odborné analýzy, sběr dat na vypracování detailní 
projektové dokumentace. Mezi uznatelné aktivity patří také studijní cesta do ČR. Pro účely 
Projektové dokumentace je přeprava vzorků, testování technologického řešení či nákup 
potřebného vybavení pro řádné provedení také uznatelnou aktivitou (viz dále kapitola 
Uznatelné náklady).   
 
Vypracování projektové dokumentace by mělo být dosaženo v souladu s harmonogramem 
projektu, nejdéle však do tří let. 
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5 Uznatelné náklady 

 

6 Příjemci podpory  
 
V souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. d) a u) zákona č. 218/2000 Sb. dotace z finančních 
prostředků účelově vyčleněných na ZRS ČR mohou být poskytnuty také právnickým a fyzickým 
osobám na podnikatelskou činnost. 
 
Žadatelem o dotaci musí být podnikatelský subjekt registrovaný v České republice (tj. obchodní 
korporace) definovaný dle právních předpisů ČR (dále jen „Žadatel o dotaci“). Odpovědnost za 
realizaci projektu vůči ČRA má výhradně Příjemce dotace. Dotace nesmí být využita jinými 
právnickými či fyzickými osobami s výjimkou těch, které na základě dodavatelsko-
odběratelského vztahu poskytují zboží či služby, spojené s realizací schváleného projektu, a to 
podle schváleného rozpočtu dotace. Předmět podnikání a obor činnosti Žadatele o dotaci by 
měl odpovídat předmětu plánovaného projektu.  
 

7 Vyhlášení a výběr projektů 
 
Program B2B je realizován prostřednictvím jednotlivých Vyhlášení, které stanoví podrobnější 
podmínky Programu B2B. Vyhlášení za účelem pobídky k podávání dotačních žádostí 
vyhlašuje ČRA na svých webových stránkách (www.czechaid.cz). Vyhlášení obsahující 
kategorii Příprava je oznamováno obvykle 2x ročně (zpravidla v listopadu a v květnu), 
kategorie Realizace je vyhlašována pouze 1x ročně v rámci listopadového vyhlášení, pokud 
Vyhlášení nestanoví termíny jinak. 
 

7.1 Předkládání žádosti o dotaci 
 
Žádost o dotaci předkládá Žadatel o dotaci na základě zveřejněného Vyhlášení pro podávání 
žádostí o dotaci na webových stránkách ČRA, a to na standardizovaném formuláři, který je 
přílohou Vyhlášení. Jeden oprávněný subjekt může předložit maximálně 1 žádost v rámci 
jednoho Vyhlášení.  
 
V případě Realizace bude součástí žádosti také vypracovaný podnikatelský plán či studie 
proveditelnosti. 
 

Detailní popis uznatelných nákladů specifikuje aktuální Vyhlášení 
Programu (dále „Vyhlášení“) – Příloha 6 - „Uznatelné výdaje projektu 
zahraniční rozvojové spolupráce České republiky v rámci dotačního 
titulu de minimis“.  

 



 

11 

 

Detailní výčet všech náležitostí nutných k předložení žádosti, postup jejich posouzení a výběru 
upravuje aktuální Vyhlášení. 
 

7.2 Hodnotící kritéria 
 
Pro posuzování a výběr žádostí o dotaci bude, kromě naplnění formálních podmínek a 
základních podmínek (podmínka naplnění principu dodatečnosti, podmínka 
kvalifikace žadatele a projektového personálu a podmínka zohlednění příjemců 
dotace) Programu, především zohledněno: 

 Rozvojový dopad projektu (přenos know-how a technologií; rozvoj soukromého 
sektoru v dané zemi – vytváření nových pracovních míst, zavádění výrobních a 
pracovních standardů atp.; odkaz k prioritám a průřezovým tématům české ZRS; 
naplňování cílů udržitelného rozvoje) 

 Udržitelnost a zohlednění rizik (u Studií proveditelnosti se hodnotí možnost 
získání návazného financování a uplatnění studie; u Podnikatelských plánů komerční 
způsobilost a finanční návratnost; u Realizace zvolená podnikatelská strategie a 
finanční návratnost; obecně multiplikační potenciál řešení; dlouhodobá udržitelnost 
aktivit) 

 Relevance pro teritorium (načasování intervence, je-li vhodně vybrána země a 
lokalita projektu, shoda s vládními prioritami, příp. cíli české ZRS u projektů 
v partnerských zemích ZRS.) 
 

 
Níže jsou dostupné body, které poskytují podrobnější výklad k výše uvedeným hodnotícím 
kritériím. Jsou zde také vyjmenovány podmínky programu, u kterých automaticky 
předpokládáme, že budou do dotačních žádostí zapracovány/splněny.  

Rozvojový dopad 

Rozvojovým dopadem se rozumí například zvýšení dostupnosti kvalitního profesního 
vzdělávání, zlepšení zdravotního stavu obyvatel, větší potravinová bezpečnost včetně 
dostupnosti pitné vody, energetická bezpečnost, snížení počtu extrémně chudých lidí nebo 
vytváření pracovních míst, speciálně pro mladé, ženy, dívky a jiné znevýhodněné skupiny (viz 
naplňování cílů udržitelného rozvoje). Zamýšlené projekty by měly přispět ke zlepšení 
životních podmínek místního obyvatelstva, například pomocí lepší dostupnosti inovativních 
služeb, produktů nebo technologií. Rozvojovým dopadem se rozumí také zlepšování efektivity, 
sociálních a ekologických podmínek v hodnotovém řetězci (např. zajištěním certifikace 
místních dodavatelů), tvorba a podpora pracovních míst, zvyšování pracovní produktivity 
nebo přenos know-how a technologií. 
Projekt musí být jednoznačně v souladu s rozvojovými cíli dané země. Projekty, které 
podporují senzitivní obchodní transakce jako vyzbrojování či obchod s nebezpečným zbožím, 
budou automaticky z hodnocení vyřazeny.  

Finanční udržitelnost a zohlednění rizik 

Z předložené žádosti musí být patrné, jakým způsobem dojde k zajištění spolehlivých dodávek 
zboží nebo služeb z partnerské země, zda je projekt finančně udržitelný/komerčně způsobilý, 
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a do jaké míry je zajištěno návazné financování. Udržitelný projekt musí mít politickou a 
institucionální podporu v místě realizace. Pro udržitelnost musí být také zajištěny návazné 
služby a související práce, odborné a finanční kapacity ideálně z místních zdrojů. Příjemce 
dotace musí vyvinout maximální úsilí, aby navržené postupy realizace splňovaly odpovídající 
ekologické normy EU.  
 
Žadatel je povinen zhodnotit a v žádosti představit všechna rizika a předpoklady pro úspěšnou 
realizaci. Žadatel současně identifikuje způsob, jak bude rizikům předcházet. 

Podmínka naplnění principu dodatečnosti 

Poskytnutá podpora nesmí deformovat tržní prostředí a zároveň musí představovat přidanou 
rozvojovou hodnotu. To znamená, že bude umožněna pouze realizace takových rozvojových 
aktivit, ke kterým by bez podpory nedošlo a/nebo by k nim došlo až v mnohem delším časovém 
horizontu, případně ve výrazně menším rozsahu (tzv. princip dodatečnosti).5 

Kvalifikace žadatele a projektového personálu 

Žadatel musí mít dostatečné finanční a lidské zdroje odpovídající výkonům pro realizaci 
podnikatelského partnerství. Žadatel o dotaci v kategorii Přípravy musí disponovat 
přiměřenými finančními a lidskými zdroji k vytvoření kvalitní studie či plánu. Žadatel musí mít 
v týmu alespoň jednu osobu dostatečně kvalifikovanou (vzdělání a praxe) v daném oboru 
podnikání.  
 
Podmínka zohlednění příjemců dotace 
Žadatel musí v žádosti zohlednit potřeby klíčových zainteresovaných stran a cílových skupin 
v místě realizace projektu. U Studie proveditelnosti se přímou cílovou skupinou rozumí 
jednotlivci a skupiny obyvatel přímo pozitivně ovlivnění výstupy projektu. U Podnikatelských 
plánů je kladen důraz na specifikaci konečných příjemců projektu, tedy jednotlivce a skupiny 
obyvatel využívající dlouhodobé pozitivní dopady navrhovaného podnikatelského záměru. 
 

7.3 Rozhodnutí o přidělení dotace 

 
Poté co hodnotící komise vybere vítězné žádosti o dotaci, obdrží úspěšní žadatelé Rozhodnutí 
ČRA o poskytnutí neinvestiční, účelově vázané dotace ze státního rozpočtu ČR (dále jen 
„Rozhodnutí“). V Rozhodnutí stanoví ČRA písemně podmínky, které je Žadatel o dotaci 
povinen dodržet. Dotaci lze použít jen v souladu s náplní dotačního titulu a na účel uvedený 
v Rozhodnutí. 
 
Pro pokračující víceleté Realizace je na každý rok plnění projektu vystaveno samostatné 
Rozhodnutí, na základě každoročně předložené žádosti o dotaci. Dotace se proplácí na 
základě vydaného Rozhodnutí zpětně na účet Příjemců dotace po předložení Závěrečné 

                                                 
5 Princip „dodatečnosti“ (z anglického „additionality“) uvádí ve svém sdělení Evropská komise jako jeden z pěti 
principů, které jsou klíčové pro zapojování soukromého sektoru do zahraniční rozvojové spolupráce. Viz COM 
(2014) 263 final, „A Stronger Role of the Private Sector in Achieving Inclusive and Sustainable Growth 
in Developing Countries,“ 13.5.2014. 
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zprávy o realizaci projektových aktivit, závěrečném vyúčtování a naplnění všech požadavků 
Programu B2B, Vyhlášení a jinak dále stanovených požadavků. 

8 Podmínky programu 

8.1 Formální podmínky programu 

 
Žadatel o dotaci musí prokázat, že: 

 je obchodní společnost řádně registrovaná v ČR a provozující podnikatelskou činnost 
na území ČR; 

 vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku nebo nebyl zamítnut insolvenční návrh proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (zákon 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů); 

 nepřesáhne za předpokladu získání dotace v rámci tohoto projektu limit pro de 
minimis, kterým je 200 000 EUR pro jeden subjekt v tříletém období (současné 
a dvě předchozí účetní období, které příjemce používá pro daňové účely, tj. kalendářní 
nebo hospodářský rok); Podpora de minimis se považuje za poskytnutou ke dni, kdy 
právní akt zakládající její poskytnutí nabude právní moci či účinnosti. Posuzování 
poskytnutí podpory de minimis se týká propojených podniků dle definice jednoho 
podniku uvedené v čl. 2 odst. 2 nařízení Komise EU č.  1407/2013 ze dne ze dne 18. 
prosince 2013. 
 

 

9. Podmínky použití dotace 

9.1 Příprava  
 
Základní požadavky na implementaci Studií proveditelnosti a Podnikatelských plánů: 

 Doba trvání dotace je ohraničena jedním kalendářním rokem. 

 Příjemce dotace předloží Studii proveditelnosti či Podnikatelský plán ve zvoleném 
jazyce ČRA ke schválení do 15. 11. daného roku (a přiloží kopie účetních dokladů 
potvrzující reálné čerpání dotace) spolu se Závěrečnou zprávou.  

 V případě nutnosti Příjemce dotace zajistí překlad finální verze Studie proveditelnosti 
do jazyka srozumitelného potenciálnímu příjemci dotace v dané zemi (např. instituce 
státní správy, které podklady dále budou využívat). Náklady na překlad Studie mohou 
být hrazeny z rozpočtu Programu. Za správnost překladu a odevzdání finální verze 
studie potenciálnímu příjemci, pokud je takovému příjemci určena, ručí Příjemce 
dotace. 

 Příjemce dotace předloží Závěrečnou zprávu nejpozději do 15. 11. daného roku. 
Přílohou Závěrečné zprávy (v českém jazyce, viz vzor Závěrečné zprávy) je finální verze 
Studie proveditelnosti či Podnikatelského plánu a další náležitosti specifikované ve 
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Vyhlášení. Závazná struktura Závěrečné zprávy spolu s povinnými přílohami je 
přílohou Vyhlášení. 

 Aktivity pro vypracování Studie či Plánu musí být zahájeny a ukončeny v daném 
kalendářním roce. Je možné v rámci dotace hradit aktivity prokazatelně 
související s realizací Přípravy již od 1. 1. daného kalendářního roku, tedy 
zpětně. 

 Příjemce předkládá kopie dokladů dokazující reálně vynaložené náklady (účty, faktury, 
smlouvy). 

 Nejsou vypláceny zálohové platby. 
 
Specifické požadavky na implementaci dále upravuje Vyhlášení. 
 

9.2 Realizace projektu 

 
Základní požadavky na implementaci Realizace projektu a Projektové dokumentace: 

 Doba Realizace projektu je ohraničena maximálně třemi kalendářními roky. Realizace 
aktivit v každém daném roce musí být ukončena v témže kalendářním roce. 
Realizace může být i kratší (např. 1 rok, max. 3 roky).  

 Za každý kalendářní rok realizace projektu musí být předložena Závěrečná zpráva, 
a to nejpozději do 15. 11. daného kalendářního roku. 

 Závazná struktura Závěrečné zprávy spolu s povinnými přílohami je přílohou 
Vyhlášení. 

 Schválení roční zprávy je podmínkou pro předložení žádosti o dotaci na další projektový 
rok u víceletých projektů v rámci Realizace projektů. 

 Příjemce předkládá kopie dokladů dokazující reálně vynaložené náklady (účty, faktury, 
smlouvy). 

 Nejsou vypláceny zálohové platby. 
 

Specifické požadavky na implementaci dále upravuje Vyhlášení. 

Příjemce dotace předloží ve fázi Přípravy i Realizace Závěrečnou 
zprávu nejpozději do 15. 11. daného roku. Přílohou Závěrečné zprávy (v 
českém jazyce, viz vzor Závěrečné zprávy) je ve fázi Přípravy finální 
verze Studie proveditelnosti či Podnikatelského plánu a další 
náležitosti specifikované ve Vyhlášení. V případě Projektové 
dokumentace je to výsledná projektová dokumentace včetně 
předávacího protokolu.  Příjemce předloží také kopie dokladů 
dokazující reálně vynaložené náklady (účty, faktury, smlouvy). Závazná 
struktura Závěrečné zprávy spolu s povinnými přílohami je přílohou 
Vyhlášení. 
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9.3 Podmínky finančního zúčtování dotace se státním 
rozpočtem 

 
Dotace v rámci Programu B2B se proplácí zpětně na účet Příjemců dotace po ukončení všech 
aktivit. Příjemce dotace je povinen předložit ČRA v termínech stanovených ve Vyhlášení 
písemné závěrečné vyúčtování za rok realizace a přehlednou roční či závěrečnou zprávu, která 
bude obsahovat všechny požadované údaje dle příloh Vyhlášení, zhodnocení přínosů projektu, 
případně další závazné výstupy specifikované v Rozhodnutí.6  
 
Podmínkou pro proplacení dotace je schválení závěrečné zprávy s přílohami ze strany ČRA 
s přihlédnutím k doporučení zastupitelského úřadu ČR v partnerské zemi. Veškeré náklady 
nárokované ke zpětnému proplacení musí být uvedeny ve schváleném rozpočtu Rozhodnutí a 
potvrzeny v závěrečném vyúčtování. Výše zpětně proplacené dotace nemůže překročit celkovou 
částku schválenou v Rozhodnutí pro daný projekt ČRA. 
 
Nárok na proplacení vzniká pouze u aktivit dokončených do 15. 11., pokud Vyhlášení 
nestanoví jinak.  
Právní rámec poskytnutí a použití dotace 

 Příjemce dotace nemůže dotaci přenechat třetím subjektům. 

 Na poskytnutí dotace není právní nárok. Zamítnutí poskytnutí dotace je konečné a 
nelze proti němu podat stížnost ani odvolání. 

 Dotace bude přiznána Rozhodnutím o poskytnutí dotace de minimis. 

 Realizace celého projektu, včetně užití dotace musí být u Příjemce dotace evidována 
tak, aby bylo možné vždy dohledat příslušné účetní případy. 

 Na poskytování dotací ze státního rozpočtu (výběrové dotační řízení) oprávněným 
subjektům se nevztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. Podpora jakéhokoliv projektu neznamená automatický nárok na 
další podporu. Podpora víceletých projektů neznamená automaticky nárok na 
financování pro druhý, resp. třetí rok. 

 Hodnocení výsledků ze strany ČRA může být doplněno standardní evaluací Programu 
ze strany MZV ČR. 

 

10.  Kontrola plnění aktivit 

10.1 Kontrola ČRA 

 
 Příjemce je povinen vypracovat na výzvu příslušného pracovníka ČRA Průběžnou 

zprávu. . Lhůta na vypracování průběžné zprávy je 14 dní. Příjemci bude poskytnut 
aktuální formulář průběžné zprávy. 

 Příjemce předkládá do 15.11. Závěrečnou zprávu včetně povinných příloh. Povinnou 
přílohou závěrečné zprávy jsou kopie dokladu dokazující reálně vynaložené náklady. 

                                                 
6 Tyto závazné výstupy vyplývají z ustanovení Přílohy č. 3 vyhl. č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního 
vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem. 
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Mezi doklady se řadí účtenky, faktury, smlouvy apod. Kopie dokladů budou nadepsány 
číslem a názvem příslušné rozpočtové kapitoly korespondující se závěrečnou tabulkou 
finančního vyúčtování. 

 Na základě kontroly předložených dokladů budou vyplaceny finanční prostředky.  

 ČRA v součinnosti s místním ZÚ, popřípadě jinou entitou k tomu ze strany ČRA 
určenou, je oprávněna průběžně i dodatečně kontrolovat řešení projektu i průběh 
čerpání dotace. Příjemce dotace umožní na požádání orgánu provedení kontroly a 
ověření správnosti použití prostředků dotace. 

 ČRA si vyhrazuje možnost vyzvat příjemce k vyplnění dotazníků související s projektem 
a Programem B2B.  

10.2 ZÚ 
 

 Zastupitelské úřady ČR mohou provést monitoring průběhu a plnění aktivit projektů 
podpořených v rámci Programu B2B. Žadatel o dotaci bude na uskutečnění 
monitoringu příslušného projektu zastupitelským úřadem ČR upozorněn v předstihu. 

 Žadatel o dotaci má povinnost kontaktovat příslušný zastupitelský úřad ČR a 
informovat ho o jeho aktivitách nejpozději do 30. 8. daného roku. 

 
 


