
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Program „Studie proveditelnosti“ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká Rozvojová Agentura 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM „STUDIE PROVEDITELNOSTI“ 

 

 

Verze: květen 2014 2 

 

 

 

OBSAH 
 

 

Úvod ...................................................................................................................... 3 

1. Základní pojmy ............................................................................................. 5 

1.1 Ekonomicko – rozvojový rozměr připraveného projektu ............................................ 5 

1.2 Popis výstupu programu Studie proveditelnosti .......................................................... 5 

1.3 Specifikace hodnotících kritérií ................................................................................... 6 

2. Subjekty, partneři a aktéři .......................................................................... 7 

2.1 Oprávněné subjekty a partneři ..................................................................................... 7 

2.2 Role dalších aktérů ...................................................................................................... 8 

3. Způsob implementace ................................................................................ 10 

3.1 Varianta A – financování je předběžně zajištěno ...................................................... 10 

3.2 Varianta B – financování zajištěno není (možnost ČEB) .......................................... 11 

4. Předkládání žádostí a jejich výběr ........................................................... 12 

4.1 Vyhlášení programu a předkládání žádostí ............................................................... 12 

4.2 Posuzování žádostí a jejich výběr .............................................................................. 12 

5. Financování ................................................................................................. 14 

5.1 Proplácení výdajů ...................................................................................................... 14 

5.2 Akceptovatelné výdaje k úhradě ................................................................................ 14 

6. Monitoring a evaluace ................................................................................... 15 

 

 



PROGRAM „STUDIE PROVEDITELNOSTI“ 

 

 

Verze: květen 2014 3 

 

Úvod 
 

Cíle 

Záměrem programu Studie proveditelnosti je vyšší zapojení soukromého sektoru do 

rozvojové spolupráce prostřednictvím proplacení nákladů potřebných pro přípravu Studie 

proveditelnosti, jejichž předmětem je specifikace realizace ekonomicko-rozvojové příležitosti. 

Ekonomicko-rozvojovou příležitostí se rozumí projekt, u kterého je předpoklad výhodnosti 

jak pro český, tak pro místní subjekt a to s rozvojovým aspektem, s aspektem udržitelnosti a 

investiční návratnosti (dále jen „projekt“). Dokumentace, vypracované v rámci studií, budou 

sloužit jako nezbytný podklad pro zajištění finančních prostředků pro implementaci projektu.  

 

Studie proveditelnosti, vytvořená v rámci tohoto programu, bude předána místnímu partnerovi 

k využití. Zároveň by měla sloužit jako výchozí podklad českému realizátorovi (v součinnosti 

s místním partnerem) k zajištění finančních prostředků nutných k realizaci předmětu projektu 

(preferována návaznost je na národní / mezinárodní finanční instituci aktivní v rozvojové 

problematice, popřípadě zajištěním úvěru u České exportní banky). 

 

Program Studií proveditelnosti, který je plně v gesci České rozvojové agentury (dále „ČRA“), 

je komplementární k ostatním aktivitám zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 

(dále „ZRS ČR“), stejně jako k aktivitám v rámci ostatních vládních politik (podpora exportu 

atd.) a při jeho implementaci budou aktivně hledány a podporovány synergie s ostatními 

nástroji.  

 

Rozpočet   

Na Studie proveditelnosti byly pro rok 2014 vyčleněny 2 mil. Kč, přičemž tato alokace byla 

schválena usnesením vlády č. 403 ze dne 29. května 2013 k dvoustranné zahraniční rozvojové 

spolupráci v roce 2014 a ke střednědobému výhledu jejího financování do roku 2016. 

 

Geografické zaměření  

Pro program Studií proveditelnosti jsou preferovány země, ve kterých ČRA aktivně působí – 

jmenovitě tedy Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Kosovo, 

Moldavsko, Mongolsko, Palestina, Srbsko a Zambie. Návrhy lze podávat i na ostatní 

rozvojové země dle definice OECD, kde politický a hospodářský kontext umožňuje návaznou 

komerční spolupráci. Zaměření na jiné země je možné pouze na základě zvláštního 

vyhodnocení ze strany ČRA a po doporučení Zastupitelského úřadu České republiky v dané 

zemi. 

 

Sektorové zaměření 

Sektorové zaměření programu Studií proveditelnosti částečně vychází ze sektorových priorit 

ZRS ČR, které byly schváleny usnesením vlády České republiky č. 366 z roku 2010 

o koncepci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období 2010–2017. 

Přihlédnuto také bylo k aktuálně požadovaným sektorům, vycházejících z požadavků ze zemí, 

kde ČRA již aktivně působí. Preferované sektory tedy jmenovitě jsou rozvoj malých a 

středních společností, ochrana životního prostředí, zemědělství, rozvoj infrastruktury 

(například energetika či vodní hospodářství).  

Zaměření na další sektory není vyloučeno, preferovány ale budou projekty ve výše zmíněných 

sektorech. Zaměření na další sektory je možné pouze na základě zvláštního vyhodnocení ze 

strany ČRA a po doporučení Zastupitelského úřadu České republiky v dané zemi. Předmětem 
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projektu nemohou být obory nekompatibilní se ZRS dle metodiky OECD/DAC pro statistické 

výkaznictví zahraniční rozvojové spolupráce. 

 

 

Model realizace - Fáze a časové rámce 

Model realizace programu Studií proveditelnosti je rozdělen do dvou variant a to dle formy 

zajištění návazného financování ekonomicko-rozvojové příležitosti (projektu), který bude 

předmětem Studie proveditelnosti.  

 

Varianta A – financování je předběžně zajištěno. 

Varianta B – financování zajištěno není, o asistenci bude požádána Česká exportní banka 

(dále „ČEB“). 

 

Předběžně zajištěným financováním se rozumí předběžné potvrzení k uvolnění finančních 

prostředků od instituce, aktivně operující s veřejnými zdroji (finančními prostředky) 

v rozvojové problematice, a to ať již v místě realizace či v daném regionu (národní / 

mezinárodní rozvojové instituce či donoři).  

V případě, že není zajištěné předběžné pozitivní stanovisko od instituce aktivně operující 

s veřejnými zdroji, alternativou zůstává žádost ČEB o poskytnutí úvěru. 

 

Vyhlášení Programu 
Výzvu na podávání projektů do programu Studií proveditelnosti ve vybraných zemích 

vyhlašuje ČRA na svých webových stránkách (www.czda.cz ). Před vyhlášením ČRA osloví 

podnikatelskou sféru ČR či jiné platformy s nabídkou semináře, na kterém bude program 

prezentován. 

 

http://www.mzv.cz/rozvoj
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1. Základní pojmy 

1.1 Ekonomicko – rozvojový rozměr připraveného projektu 

 

Žádost o finanční podporu pro přípravu Studie proveditelnosti musí v minimálním rozsahu 

obsahovat níže uvedené skutečnosti, přičemž upozorňujeme žadatele na důležitost části 

„očekávané výsledky a dopady ve vztahu k vybraným kritériím“, na základě kterých se přijaté 

žádosti budou hodnotit (viz kap. 1.3). 

 

- srozumitelný a jednoznačný popis významu navrhovaného předmětu Studie 

proveditelnosti; 

- popis předmětu Studie proveditelnosti, včetně navrhované struktury realizace (či 

možných scénářů); 

- popis partnerů, jejich role v záměru, jejich kapacit a popis způsobu spolupráce; 

 

- očekávané výsledky a dopady ve vztahu k vybraným kritériím, zejména tedy: 

o z hlediska rozvojového – zvýšení zaměstnanosti v regionu, ekologický aspekt 

projektu a zlepšení životních podmínek místního obyvatelstva 

o z hlediska udržitelnosti a investiční návaznosti projektu – zajištění návazných 

služeb a souvisejících prací, zajištění odborných a finančních kapacit, 

investiční návratnost; 

 

- popis uvažované návazné realizace předmětu Studie proveditelnosti – tedy předběžný 

závazek profinancování od národní/mezinárodní rozvojové instituce či donora), 

popřípadě úvěr od České exportní banky (jedná se o preferované způsoby následného 

profinancování); 

 

- rozpočet záměru včetně rozpisu jednotlivých položek dle požadované struktury. 

 

Formulář „Žádosti o finanční podporu pro přípravu Studie proveditelnosti“ tvoří přílohu č. 1 

této metodiky.  

1.2 Popis výstupu programu Studie proveditelnosti 

 

Níže jsou uvedeny kapitoly, které mají být v případě přípravy Studie proveditelnosti v rámci 

tohoto programu zohledněny. Struktura není pevná – je možné doplnit kapitoly, které zde 

nejsou zmíněny, ale které je nutné s přihlédnutím k typu projektu či regionu vypracovat.  

Ve specifických případech je možné také kapitoly v případě jejich nepotřebnosti vypustit. 

Zmíněná skutečnost musí být jasně a srozumitelně vysvětlena v žádosti o finanční podporu. 

 

Základní struktura: 

- Popis projektu (úvodní informace, popis podstaty projektu a jeho fází, rozpočet, 

varianty řešení, stručné vyhodnocení); 

- Analýzy trhu, analýza rizik a konkurence a případně další dle typu projektu a jeho 

zaměření; a tomu odpovídající Risk management - analýza a řízení rizik; 

- Management projektu a řízení lidských zdrojů (organizační schéma, nákladové 

položky); 



PROGRAM „STUDIE PROVEDITELNOSTI“ 

 

 

Verze: květen 2014 6 

 

- Technické a technologické řešení projektu (návrh systémových požadavků, 

technický popis, materiálové dodávky a jejich dostupnost, oprava a údržba, určení 

schopnosti investora zvládnout po technické stránce dokončení projektu, příp. 

identifikace požadavků na technický personál, rozhodující faktory, možné řešení 

problémů, kritická místa projektu); 

- Právní a regulatorní proveditelnost projektu (soulad navrhovaného řešení s místní 

legislativou, politická podpora projektu, mezinárodní smlouvy o ochraně investic, 

volnost/omezení obchodu a případně další dle typu projektu a jeho zaměření); 

hodnocení dopadu projektu na životní prostředí 

- Finanční plán a analýza projektu (finanční model, výsledovky, cash flow, finanční 

struktura projektu (zajištění zdrojů financování - poměr vlastního kapitálu a cizího 

financování, struktura užití finančních zdrojů), případně další dle typu projektu a 

jeho zaměření; Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu  

- Harmonogram projektu (časový plán, milníky, kritická místa, do jaké míry 

navrhované řešení zapadá do stávajícího podnikatelského prostředí a cílů s 

ohledem na plán rozvoje a širší strategie rozvoje). Případně další dle typu projektu 

a jeho zaměření. 

1.3 Specifikace hodnotících kritérií 

 

Program Studií proveditelnosti podporuje projekty, které vytvářejí hodnotu pro podnikatelské 

subjekty a zároveň přispívají k celkovému rozvoji společnosti v místě případné realizace. 

Všechny projekty by měly splňovat ekonomicko-rozvojovou orientaci, přičemž výstupy by 

měly přispět pozitivním dopadem na místní komunitu v rozvojové zemi. 

 

 Vzhledem k rozvojovému aspektu musí uvažované projekty splňovat níže 

uvedené kritéria 

Projekty musí podpořit dlouhodobě udržitelný hospodářský růst a zaměstnanost 

v rozvojové zemi. Proto musí žádost o finanční podporu uvádět, jak implementace 

projektu bude přispívat k dosažení následujících kritérií rozvojového charakteru: 

 

- zvýšená zaměstnanost 

Tvorba nových pracovních míst. Přednost budou mít aktivity, které mohou přispět ke 

zvyšování zaměstnanosti nejchudších či jinak znevýhodněných vrstev obyvatelstva dané 

rozvojové země. 

 

- udržitelnost ve vztahu k životnímu prostředí 

Využití ekologicky přijatelných řešení. Lépe hodnoceny budou žádosti, zohledňující 

ekologickou stránku případného projektu. Navržené postupy realizace, popřípadě 

uvažované technologické celky musí přinejmenším splňovat environmentální standardy či 

normy EU v daném oboru.  

 

- zlepšení životních podmínek místního obyvatelstva 

Zamýšlené projekty by měly zohledňovat aktuální životní podmínky místního 

obyvatelstva a přispět k jejich zlepšení. Lépe budou hodnoceny nabídky, reflektující také 

zvýšení soběstačnosti místního obyvatelstva, stratifikaci příjmů a podporu udržitelného 

způsobu živobytí. Z dlouhodobého hlediska by měly projekty přispět k zvýšení odolnosti 

a schopnosti lépe čelit socio-ekonomickým či případně environmentálním překážkám. 
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 Vzhledem k ekonomickým příležitostem budou hodnoceny následující kritéria 

Ekonomická udržitelnost plánovaných aktivit a investiční návratnost jsou jedním ze 

základních podmínek úspěšné realizace projektu.  Proto by měla žádost o finanční 

podporu zohlednit v základních rysech i tuto problematiku. 

 

- návazné služby a práce 

Údržba či provozní opravy (včetně dodávek pro provoz a základní údržbu), popřípadě 

další činnosti související s předmětem plánovaného projektu musí být možné na základě 

možností a aktuální nabídky místních podnikatelských subjektů. Dceřiná společnost 

zahraničního dodavatele se za takový subjekt nepočítá. 

 

- odborné a finanční kapacity na provoz 

U předmětu projektu musí být předběžně odhadnuta kapacita v místě realizace na pokrytí 

expertních a finančních potřeb souvisejících s provozem a údržbou.   

 

- investiční návratnost (soběstačnost) 

Žádost o finanční podporu bude obsahovat základní informace o případné investiční 

návratnosti – tedy z jakých zdrojů bude tvořena, v jaké odhadované výši a kdy by tedy 

předběžně mohla být zajištěna. 

 

Vedle ekonomicko-rozvojových hodnotících kritérií bude také přihlédnuto k odbornosti 

žadatele a jeho vazbě na místního partnera v rozvojové zemi, jakožto základním 

předpokladům pro úspěšnou realizaci projektu. 

2. Subjekty, partneři a aktéři 
 

2.1 Oprávněné subjekty a partneři 

 

Oprávněným subjektem (tj. žadatelem o finanční podporu na vypracování studie 

proveditelnosti a v případě výběru následným realizátorem) musí být právnická osoba, 

založená a definovaná dle právních předpisů ČR.  

 

Žádost o finanční podporu v rámci programu Studie proveditelnosti zahrnuje jako minimum 

jeden oprávněný subjekt a jednoho místního partnera v dané rozvojové zemi. Pokud je to 

výhodné pro realizaci, může být vytvořeno v rámci realizace studie proveditelnosti partnerství 

více českých a místních společností – obchodní aliance, konsorcia, výzkumné ústavy a/nebo 

jiné typy partnerů (tj. veřejné instituce, místní orgány, apod.). 

 

Celkovou zodpovědnost vůči ČRA má však pouze výše definovaný oprávněný subjekt, 

který je ve vztahu s ČRA hlavním partnerem – tedy žadatelem a v případě výběru 

následným realizátorem.  

 

Předmět podnikání žadatele by měl odpovídat předmětu plánovaného projektu. Nejedná se ale 

o podmínku. Odborná úroveň může být zajištěna jedním ze členů skupiny, jejímž jménem 

žadatel podá žádost o finanční podporu. 

 

 Žadatel musí být česká společnost založená dle právních předpisů ČR. 
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Žadatel musí prokázat, že: 

 

- je česká společnost řádně registrovaná v ČR a efektivně provozující podnikatelskou 

činnost na území ČR;  

- má vyrovnanou platební bilanci, je důvěryhodná a solventní společnost řádně plnící 

daňové povinnosti a kladný hospodářský výsledek v posledních 2 letech; 

- má dostatečné zkušenosti ve výkonu předmětu své činnosti a kvalitní manažerské 

schopnosti a lidské zdroje pro účast v Programu; 

- nepřesáhne za předpokladu získání finanční dotace v rámci tohoto projektu limit pro 

„de minimis“. 

 

 Místní partner může být řádně zaregistrovaná společnost, případně organizace 

občanské společnosti či státní instituce, popřípadě jiná právnická osoba registrovaná 

v dané rozvojové zemi. 

 

Místní partner musí splňovat následující podmínky: 

 

- je místně registrovaná právnická osoba; 

- má dobrou pověst/reputaci; 

- má dostatečné finanční zdroje a zkušenosti pro zapojení do partnerství; 

- má dostatečné manažerské a personální kapacity pro zapojení do partnerství; 

- dodržuje mezinárodní standardy pracovních podmínek zaměstnanců například dle 

norem ILO (International Labour Organization / Mezinárodní organizace práce), 

především nejedná v rozporu se zásadami mezinárodních standardů zamezujících 

zneužívání dětské práce nebo nedůstojným či zdraví škodlivým pracovním 

podmínkám zaměstnanců a svou činností neohrožuje životní prostředí.   

 

Za místního partnera nebude považována společnost, vlastněná či ovládaná z více než 25 % 

zahraničním kapitálem. 

 

Žadatel je formálním předkladatelem žádosti o účast v programu Studií proveditelnosti.  

Žádost o podporu podepisuje pouze Žadatel, přičemž může být podpořen dopisem ze strany 

místního partnera. Všichni partneři musí mít dostatečné finanční a lidské zdroje odpovídající 

výkonům pro realizaci záměru. 

 

2.2 Role dalších aktérů 

 

 Česká rozvojová agentura (ČRA) 

Působnost České rozvojové agentury (dále „ČRA“) v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce 

ČR je zejména v oblasti zajištění realizace ZRS a poskytování dotací subjektům v České 

republice v souladu s plánem ZRS. Tuto působnost stanovuje § 8 zákona č. 151/2010 Sb., o 

zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně 

souvisejících zákonů (dále „Zákon o ZRS“).  

ČRA ze své působnosti vyhlašuje Program Studií proveditelnosti, předsedá komisi pro jeho 

vyhodnocení a schvalování, uzavírá smlouvy s vybranými Žadateli, zajišťuje úhradu studií 

z prostředků ZRS ČR, provádí kontrolu - monitoring a shromažďuje podklady pro případnou 

evaluaci.  
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 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (MZV ČR) 

MZV ČR, jehož působnost je také stanovena v Zákonu o ZRS, je zodpovědné za celkovou 

koncepci a politiku ZRS ČR. Ve vztahu k Programu studií proveditelnosti budou zástupci 

MZV působit především jako členové hodnotící komise. Díky zkušenostem v ekonomické 

diplomacii a rozvojové problematice je zapojení MZV žádoucí vzhledem k širšímu a 

fundovanějšímu uchopení přijatých žádostí o podporu. MZV rovněž může iniciovat 

zpracování evaluace Programu studií proveditelnosti. 

 Zastupitelský úřad (ZÚ) 

Zastupitelský úřad je na základě svých poznatků, získaných průběžným shromažďováním a 

analýzou informací o rozvojové a ekonomické situaci partnerské země, důležitým aktérem 

Programu Studií proveditelnosti. ZÚ mohou být požádány o stanovisko k jednotlivým 

žádostem o financování studie proveditelnosti.  Úkolem ZÚ je především ověřit kredibilitu 

navržených místních partnerů a relevantnost předmětu projektu. 

 

  Česká exportní banka (ČEB) 

Zástupci České exportní banky budou přizváni k hodnocení nabídek, u kterých bude vznesen 

požadavek na úhradu následné - realizační části projektu formou poskytnutí úvěru.  

Pracovníci ČEB budou přizváni ke spolupráci na výběru žádostí, včetně provedení 

„prescoringu“ – tedy vyhodnocení vhodnosti předložené žádosti z hlediska možnosti 

návazného profinancování. Dále se budou podílet na koordinaci realizace a to minimálně ve 

věci upřesnění a potvrzení potřebného rozsahu Studie proveditelnosti a dalších podpůrných 

dokumentů tak, aby splňovaly nároky na případné přidělení úvěru. 

 

 Externí experti 

V případě potřeby budou zapojeni také externí experti, jejichž úlohou bude zhodnotit žádosti 

o podporu z odborné stránky, vyhodnotit úplnost a relevantnost Studie proveditelnosti 

z odborného hlediska, popřípadě se budou podílet na monitoringu v průběhu realizace. 
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3. Způsob implementace 
Způsob implementace se odvíjí od preferované varianty následné úhrady realizace předmětu 

projektu, přičemž výběr je na žadateli a místním partnerovi (v součinnosti s ostatními partnery 

– pokud existují).  

 

Varianta A – financování je předběžně zajištěno. Je identifikován subjekt, který předběžně 

vyjádřil zájem o profinancování. Preferována je instituce, aktivně operující s veřejnými zdroji 

v rozvojové problematice, a to ať již v místě realizace, či v daném regionu. V úvahu přichází 

národní / mezinárodní rozvojové instituce či donoři.  

 

Varianta B – financování zajištěno není, o asistenci bude požádána ČEB o zajištění úvěru. 

 

Cílem obou variant je vypracovat Studii proveditelnosti, která bude sloužit především jako 

podklad k získání finančních prostředků, potřebných k realizaci předmětu projektu.  

Důležitou součástí žádosti o finanční podporu bude definice rozsahu připravené Studie 

proveditelnosti. V minimálním rozsahu by měla obsahovat části uvedené v kapitole 1. 2., 

s možností rozšíření o další části, nutné k zajištění následného financování realizace. 

 

Do 14ti dnů po ukončení realizace programu realizátor předloží ČRA závěrečnou zprávu, jejíž 

přílohou  bude Studie proveditelnosti. Předložení a odsouhlaseni zprávy ze strany ČRA je 

nezbytnou podmínkou pro úspěšnou finalizaci programu a úhradu nákladů pro přípravu studie 

proveditelnosti.  Realizace musí být ukončena nejpozději k 31. 10. daného roku, ve kterém 

byla zahájena; závěrečná zpráva musí být předložena nejpozději do 14. 11. daného roku.  

Realizátor zašle finální, tedy odsouhlasenou verzi závěrečné zprávy také příslušnému 

zastupitelskému úřadu. 

 

Finální verze Studie proveditelnosti bude protokolárně předána místnímu partnerovi. Jeden 

originál předávacího protokolu bude předán ČRA. Při přípravě programu se vycházelo 

z předpokladu, že realizátor bude dále s místním partnerem aktivně spolupracovat ve věci 

realizace předmětu projektu. 

 

Předpokládá se také součinnost realizátora a místního partnera při evaluaci projektu, která 

může proběhnout s cca dvou až tří ročním odstupem implementace Studie proveditelnosti. 

 

Finanční podpora z prostředků ZRS ČR v přípravné fázi je ve výši 100 % prokázaných 

nákladů projektu, přičemž maximální částka na jednu studii může být 500.000 Kč – u 

plátce DPH včetně DPH. 

3.1 Varianta A – financování je předběžně zajištěno 

1. Žadatel podá žádost o finanční podporu v rámci programu v daném termínu dle 

aktuální výzvy (struktura žádosti o finanční podporu – viz přílohy metodiky). 

2. Žádosti budou v případě potřeby zaslány na ZÚ v dané zemi s požadavkem o 

vyjádření k místnímu partnerovi (viz. 2.1) a o vyjádření k relevantnosti projektu 

z pohledu širší strategie (pokud existuje) dané země.  

3. Hodnotící komise, složená z ČRA, případně MZV a externích expertů posoudí 

relevantnost žádosti. Hodnotící komise vybere návrhy k realizaci (projekty) v rámci 

programu „Studie proveditelnosti“. 
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4. Vybraní žadatelé – tedy realizátoři budou požádáni o dodání definovaných podkladů 

(viz kap 4.2). 

5. S realizátory, kteří dodali všechny požadované podklady, uzavře ČRA smlouvu.  

6. Realizátor ve spolupráci s místním partnerem vypracuje Studii proveditelnosti, jejíž 

struktura bude definována v žádosti o finanční podporu a která v minimálním rozsahu 

bude splňovat požadavky stanovené ČRA v rámci této metodiky. 

7. Návrh studie proveditelnosti bude předána ČRA k posouzení v rámci závěrečné 

zprávy, a to spolu se stanoviskem místního partnera. 

8. Po odsouhlasení struktury a rozsahu návrhu Studie proveditelnosti bude její finální 

podoba protokolárně předána místnímu partnerovi, přičemž se předpokládá aktivní 

spolupráce realizátora v návazné části realizace a v zajištění odpovídajících finančních 

prostředků. Náklady související s vypracováním Studie proveditelnosti budou dle 

uzavřené smlouvy ze strany ČRA uhrazeny. 

3.2 Varianta B – financování zajištěno není (možnost ČEB) 

1. Žadatel podá žádost o finanční podporu v rámci programu Studie proveditelnosti v 

daném termínu dle aktuální výzvy (struktura žádosti o finanční podporu – viz přílohy 

metodiky). 

2. Žádosti budou v případě potřeby zaslány na ZÚ v dané zemi s požadavkem o 

vyjádření k místnímu partnerovi (viz 2.1 o vyjádření k relevantnosti projektu 

z pohledu širší strategie (pokud existuje) dané země.  

3. Hodnotící komise, složená z ČRA, ČEB, případně MZV a externích expertů posoudí 

relevantnost žádosti. ČEB zajistí provedení „prescoringu“. Hodnotící komise vybere 

návrhy k realizaci (projekty) v rámci programu „Studie proveditelnosti“. 

4. Vybraní žadatelé – tedy realizátoři budou požádáni o dodání relevantních podkladů 

(viz kap 4.2). 

5. S realizátory, kteří dodali všechny požadované podklady, uzavře ČRA smlouvu. 

6. Realizátor ve spolupráci s místním partnerem vypracuje Studii proveditelnosti. 

Struktura bude definována v žádosti o finanční podporu, v minimálním rozsahu bude 

splňovat požadavky stanovené ČRA v rámci této metodiky, přičemž bude zhodnocena 

také z pohledu ČEB a případně doplněna o odpovídající kapitoly tak, aby po obsahové 

stránce odpovídala rozsahu potřebném k rozhodnutí o případném přidělení vybraného 

úvěru. 

7. Návrh studie proveditelnosti bude předána ČRA k posouzení v rámci závěrečné 

zprávy, a to spolu se stanoviskem místního partnera. 

8. Po odsouhlasení struktury a rozsahu návrhu Studie proveditelnosti bude její finální 

podoba protokolárně předána místnímu partnerovi, přičemž se předpokládá aktivní 

spolupráce realizátora v návazné části realizace a v zajištění odpovídajících finančních 

prostředků. Náklady související s vypracováním Studie proveditelnosti budou dle 

uzavřené smlouvy ze strany ČRA uhrazeny. 
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4. Předkládání žádostí a jejich výběr 
 

4.1 Vyhlášení programu a předkládání žádostí 

Výzvu na podávání žádostí do programu Studií proveditelnosti vyhlašuje ČRA na svých 

webových stránkách (www.czda.cz ), v roce 2014 v měsíci květnu. Výzva bude obsahovat 

veškeré informace pro předložení žádostí. 

 

Žádost o finanční podporu předkládá žadatel na základě publikované výzvy k podávání 

žádostí, a to na standardizovaném formuláři, který je součástí této metodiky (viz přílohy).  

 

Žadatel může předložit pouze jednu žádost do programu Studií proveditelnosti (v 

daném kalendářním roce). Je možné předložit pouze 1 žádost na místního partnera. 

 

4.2 Posuzování žádostí a jejich výběr 

Výběrové řízení na podporu studií proveditelnosti bude realizováno v režimu zakázek malého 

rozsahu dle platného zákona č. 137/2006 SB., o veřejných zakázkách České republiky. 

 

Pro posuzování a výběr návrhů bude zejména zohledněna prokázaná kredibilita jednotlivých 

subjektů a kladný dopad realizace navrhovaných projektů programu Studie proveditelnosti 

v rámci hodnotících kritérií, specifikovaných v kapitole 1.3. Následně dojde k výběru, 

přičemž o výsledku budou informováni všichni žadatelé. 

 

Vybraní žadatelé – tedy realizátoři, budou v rámci oznámení o rozhodnutí vyzváni k dodání 

níže uvedené dokumentace. Písemné stanovisko bude obsahovat v případě nutnosti i 

doplňující podmínky, za jakých je návrh projektu schválen.  

 

- doklad o právní subjektivitě v souladu s právní formou žadatele; 

 

- doklad o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, současně s dokladem 

osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek;  

 

- kopie dokladu o přidělení IČ a osvědčení o registraci DIČ, pokud bylo přiděleno; 

 

- informace k bankovnímu spojení u peněžního ústavu v ČR;  

 

- originál dokladu místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního 

zabezpečení ne starší šesti měsíců o tom, že žadatel nemá u nich žádné závazky po 

lhůtě splatnosti;  

 

- čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti v souvislosti  

s platbami do systému sociálního pojištění, vůči zdravotním pojišťovnám, Celní 

správě, Pozemkovému fondu, Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního 

prostředí a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu; za vypořádání nelze 

považovat posečkání s úhradou dlužných závazků;  

 

- čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státnímu 

rozpočtu; 

http://www.mzv.cz/rozvoj


PROGRAM „STUDIE PROVEDITELNOSTI“ 

 

 

Verze: květen 2014 13 

 

 

- seznam organizací či institucí, u kterých žadatel současně požaduje poskytnutí 

finančních prostředků na realizaci předkládaného projektu; 

 

- seznam dotací v rámci „de-minimis“, které obdržel v daném a dvou předcházejících 

letech (bude zpracováno v Kč a eurech). 

 

- smlouvu o spolupráci s ostatními subjekty (pokud žádost předkládá žadatel spolu 

s dalšími partnery); 

 

- doklad o zájmu o spolupráci (například Memorandum o porozumění) s místním 

partnerem. 

 

Po obdržení, kontrole a schválení úplnosti dokumentace bude mezi realizátorem a ČRA 

uzavřena smlouva.  
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5. Financování 

5.1 Proplácení výdajů 

V rámci programu Studie proveditelnosti jsou propláceny pouze výdaje, které byly schváleny 

ČRA dle žádosti předložené žadatelem před zahájením projektu a charakterem odpovídají 

nákladům, které jsou dle metodiky akceptovatelné k úhradě. Výdaje proplácí ČRA zpětně na 

příslušný účet realizátora, vedený u bank v ČR.  

 

Proplácení výdajů, které se týkají realizace, probíhá jednorázově, a to po dokončení veškerých 

aktivit programu Studie proveditelnosti. Platba bude provedena po schválení závěrečné 

zprávy. Finanční podpora z prostředků ZRS ČR v přípravné fázi je ve výši 100 % nákladů, 

přičemž maximální částka na jednu studii může být 500.000 Kč - u plátce DPH včetně DPH.   

5.2 Akceptovatelné výdaje k úhradě 

 

Administrace programu Studie proveditelnosti je založena na zpětné úhradě výdajů, které 

byly schváleny  ČRA.  

 

V rámci programu nejsou předem poskytovány finanční zálohy (akontace). 

 

Výše zpětné úhrady výdajů nemůže překročit celkovou částku schválenou pro daný projekt. 

Veškeré náklady nárokované ke zpětnému proplacení musí být uvedeny ve schváleném 

rozpočtu a potvrzeny v závěrečném vyúčtování. Fakturace způsobilých nákladů vzniklých 

v rámci projektu musí být provedena dle standardních norem, musí být přehledně a jasně 

zpracovaná a připravena v případě žádosti ze strany ČRA k předložení. V případě, že projekt 

není dokončen, k fakturaci není možné přikročit.  

 

Náklady způsobilé k zpětnému proplacení mohou zahrnovat například následující položky: 

 

- poradenské a konzultační služby v souvislosti s přípravou a realizací záměru; 

- předkladatelské práce a tlumočnické služby; 

- pronájem místností pro pracovní jednání související s předmětem studie 

- ubytování v průběhu pracovní cesty do partnerské země či jinak související s 

předmětem studie; 

- náklady na dopravu a cestovné ve vztahu k jednáním a to jak v ČR, tak v zahraničí, 

včetně denních dávek (diet), pojištění, víza apod.; 

- nepřímé náklady do výše 5% celkového rozpočtu.  

 

Rozpočet předložený v rámci žádosti o finanční podporu bude obsahovat pouze náklady 

předložené k úhradě v rámci programu „Studie proveditelnosti“. K přípravě rozpočtu bude 

využit vzor položkového rozpočtu obsažený v „Žádosti o finanční podporu“.  

Změny na jednotlivých rozpočtových položkách během realizace projektu mohou být 

provedeny bez souhlasu ČRA do výše 15% dané položky. Pohyby mezi jednotlivými 

položkami nad tuto hodnotu musí být předem odsouhlaseny ČRA.  
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6. Monitoring a evaluace 

V průběhu realizace může být proveden monitoring ze strany pracovníků ČRA, místního 

zastupitelského úřadu popřípadě jinou entitou k tomu ze strany ČRA určenou. 

ČRA má právo se v průběhu realizace programu informovat na stav, ve kterém se příprava 

Studie proveditelnosti nachází. V případě dotazu musí realizátor připravit průběžnou zprávu a 

to v rozsahu požadovaném ČRA. Zpráva by měla být předána ČRA do 14-ti dnů od doručení 

požadavku.  

 

ČRA zajistí po skončení vyhodnocení programu. K tomuto kroku může být přizván externí 

konzultant či konzultanti. Vyhodnocení může být provedeno s víceletým odstupem, v 

součinnosti se všemi participujícími stranami, a to dle instrukcí a pokynů ze strany ČRA. 

 

Hodnocení výsledků ze strany ČRA může být doplněno standardní evaluací programu ze 

strany MZV. 

 

 

 

Přílohy:  

 

Příloha č. 1 – Žádost o finanční podporu v rámci programu Studie proveditelnosti – textová 

část 

Příloha č. 2 – Žádost o finanční podporu v rámci programu Studie proveditelnosti – rozpočet 

Příloha č. 3 – Struktura závěrečné zprávy pro program „Studie proveditelnosti 
 

 

 

 


